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Vezéreszmék és Tanulmányok.
Benedek Ferencz, jászói praelatus kinevezése. 1.
Világszemle. SzerJc. 1, 2, 3, 4.
A vizözön a szentírás és a földtan mai adatai szerint
Fibiger S.-tói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nogáll JállOS aranymiséjére. 4.
Beksics fejtörése. Zelestyei-tői. 5.
A római egyetemes sz. Officium egy határozata nemkatholikus keresztszülőkre nézve. 6.
A jellemképzés. Sarmaságh 6r.-tól. 7, 8, 9, 11,12, 13,16, 17.
Dogma és morál. Zelestyei-tői. 10.
A kereszténység és korunk. Bougaud-tól, ism. Kiss Krisztid. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Sz. István király emléke. Dr Hahnekamp S.-tói. 14.
Egyházi beszéd szent István királyunk nemzeti ünnepén,
mondotta Budavárában BuscheJc Antal. 15.
A szemináriumi nevelés. Lévay M.-tói. 18.
Katholikus nevelésünk országos ügye. SzerJc. 19, 20.
A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem felhívása az
országhoz. 21.
Magyarország katholikus, egyházi és világi értelmességéhez néhány útbaigazító szó. SzerJc. 21.
A beszterczebányai püspöki székfoglalóra. SzerJc. 22.
Szelepcsényi György, Magyarország herczegprimásának
síremléke Mária-Zellben. Récsey F.-tól. 22.
Isten szolgájának Hám János néhai szatmári püspöknek
remélhető kanonizácziója. SzerJc. 23.
Sanctissimi D. N. Leonis D. P. P. XIII. Epistola Encyclica de Rosario Mariali. 24.
Ujabb bajok. Lévay M.-tói. 25.
Dictio qua Carolus Rimely episcopus Neosoliensis cathedran suam capessivit. 26, 27.
Előjelek s már is mutatkozó következmények. SzerJc. 28.
De missarum stipendiis Decretum S. Congr. Concilii. 28.
A Decretum értelméhez néhány útbaigazító észrevétel.
(Beküldetett). 28.
Két uj központi lap alapításáról hazánkban. SzerJc. 29.
Az egységes házasságjog alapvonalai az országgyűlés
mindkét házának ajánlva. Dr Surányi J.-tól. 30, 31,
32, ?3, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47.
Dr Breznay Béla volt t. egyetemi rektor beszámoló beszéde. 31.
Gselka Nándor püspök, budapesti érseki vikárius kineveztetése a közp. papnevelő intézet kormányzójává. 32.
Magyarország megmentése a kivándorlás szégyenétől és
szomorú következményeitől. SzerJc. 32.
Biztosítsuk iskoláinkat, alapitványainkat ! SzerJc. 33.
Kolos bibornok herczegprimás nevenapjára. 34.
Dr Samassa József húszéves érsekségének örömünnepén. SzerJc. 34.
Haynald bibornok emléke az Akadémiában. SzerJc. 35.
Az egri érsek jótékonysága. 35.
A zsidó vallás reczepcziójához. 36.
B. Szepesy Ignácz néhai pécsi püspök szobrának szózata. SzerJc. 37.
A végzetes évek. SzerJc. 38.
A nap nagy eseménye: dr Schlatich L. bibornok emlékirata a polgári házasságról szóló tvjavaslat ügyében 1
39, 40, 41.
i
Egy-két fénysugár kath. tudomány-egyetemi életünk homályába. SzerJc. 39.
Az erdélyi róm. kath. Status ezévi közgyűléséből, y-tói. 40.
Még egyszer a kath. tudomány-egyetemi nevelés ügyéről
hazánkban. SzerJc. 41.

A szabadkai kath. népgyűlés hitvalló vezéreinek és közönségének üdvözlet és áldás. 42.
Quid nunc? (Az oltár tüzéből kipattant gyújtó czikkely.)

a-tól. 42.
A kath. egyház jogi képviselete Magyarországon. SzerJc. 43.
A szabadkai kath. népgyűlés lefolyása. 43, 44, 45.
Országos kath. nagygyűlés Magyarországban. SzerJc. 44.
Protestáns támadás Schlauch bibornok emlékirata ellen.
SzerJc. 44.
Szilágyi miniszter czivil-házasságos okoskodásának achillesi sarka. SzerJc. 45, 51.
Független és szabadelvű lapok bírálata a kötelező polgári házasság ügyében beadott tvjavaslatról. 45.
Kell-e törődnünk azzal, hogy mit gondol felőlünk a kül„ föld ? Szeri. 46.
Adventi gondolatok a kath. öntudat szolgálatában. A
budapesti Kath. Kör-ben felolvasta dr Breznay B. 47.
Sanctissimi D. N. Leonis D. P. P. XIII. Epistola Encyclica de Studiis Biblicis. 48, 49, 50.
Dr DulánSZky N. pécsi püspök emlékirata a vallás- és
közokt. ügyi minisztériumhoz a kántortanítók nyugdíjigényeinek igazságos figyelembe vétele iránt. 48.
A polgári házasságjogi törvényjavaslat ügyében tartott
igazságügyminiszteri beszéd. Dr Surányi J.-tói. 49.
Ima az Advent befejezésére. 50.
Vakulj magyar! A polgári házasság iránt beadott tvjavaslat megokolásának kritikájához adalék. H.-tó\. 50.
Kath. nagygyűlés — kath. zarándoklat. Egy vidéki plébánostól. 50.
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Bula Theophil perjel. 13.
Tisztelendő Ernyey Anna főnöknő. 18.
Trautwein nep. János. 28.
Majer István, Magyarország István bácsija. 42.
Dr Feszti Károly cz. püspök, pécsi nprépost. 43.
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Egyházi Tudósitások.
a)

Belföld.

Beszterczebánya. Püspöki bevonulás és székfoglalás. 23.
Beszterczebányai egyházmegye. Székfoglaló püspöki
beszéd. 24.
Budapest. Eötvös Károly nagykőrösi förmedvénye. 1. —
Eötvös Károly dühöngéséről a sajtó nyilatkozatai. 2. —
A főrendiház reformálásáról. 3. — Támadás a kormány
mindent felforgató vallásügyi politikája ellen annak
radikális szabadelvű pártolói köréből. 4. — Katholikus
centrumpártról Magyarországban. 5. — Apponyi A.
gróf szempczi beszéde. 7, 8, 9. — Forradalom, liberalizmus és ismét forradalom. 11. — Jüszrevételek Apponyi Albert gróf szempczi beszéde alkalmából az ország
valláspolitikai helyzetéről. 14. — A budavári főtemplom megáldása. 14. — Szent István napján. 16. —
Szent István napja mint nemzeti ünnep ellen protestáns riadó. 23. — Rébuszok királyi szavakkal Kőszegen. 24. — Hirek egy kompromisszumról az egyházpolitikai viszályban. 29. — Apponyi Albert gróf felirati
javaslata. 28, 29. — A keresztény vallástól való apostasiának törvényjavaslata. 31. — Harmadik egyetem, vagy
három uj egyetem? A kormány tervei, a Religio figyelmeztetése a kath. felső oktatást fenyegető veszélyre.
32. — „A vallás szabad gyakorlatáról" szóló tvjavaslat
a közoktatásügyi bizottságban tárgyalva. 39. — Schlauch
bibornok ellen Beksics-Severus ur támadása. 42, 45. —
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A kassai kir. jogakadémia dekatholizácziója. 43, 46. —
Rettenetes „Mementó móri" az emberi törvényhozások
számára. 47. — „Hászonöt év előtt 4 — mi történt
Bécsben, hogy szedte rá ő felségét Beust ? 48. — Az
országos katholikus nagygyűlésről. 48. — Három történeti nevezetességű jelenet a főrendiházban. 49. — Bogisich Mihály jubileuma. 49. — Közös főpásztori levél,
kard és pálmaág. 51.
Csanádi egyházmegye. Lelkigyakorlatok. 15. — Szent
Gellért püspök tisztelete a csanádi egyházmegyében.
84, 35, 36, 37, 38.
Eger. Samassa érsek ünnepeltetésének első napja. 34. —
Ugyanannak két főnapja. 36.
Esztergom. A hgprimás díszoklevele Esztergom városától. 28. — Kolos napjáról s a nagy tanítóképző-intézetről. 35. — Hivatalos főpásztori iratok a főegyházmegye
kormányában beállt személy változások ügyében. 38. —
Főpásztori körlevelek és intézkedések. 45, 46, 27.
Garam-Szt.-Kereszt. Az uj beszterczebányai püspök „programm"-ja. 38.
Kalocsai íömegye. Érsekünk jó szivéhez kérelem. 1.
Kassa. Beszámolás. 49, 51.
Kassai egyházmegye. A kassai Benedek ünnepség. 4.
Kőszeg. Tisztelgések a királynál. 23.
Munkácsi egyházmegye. Templomszentelés Munkácson.
31. — Lelkesítő főpásztori szózat a munkácsi egyházmegye papságához a magyar nyelv iskolai tanítása mellett. 44. — Egy pápai decretum alkalmából a „Kelet"
czikke. 50.
Nyitra. Az iskolaügy egyházmegyénkben. 4 — A nyitrai
Katholikus Kör ügye. 33. — A Katholikus Kör Nyitra
és vidéke számára alakuló ülésben. 43, 44. — Katholikus autonomiánk akadályairól. 45. — Az ország valláspolitikai helyzetéről. 48.
P é c s . Főpásztori szózat a kath. népiskolák vallásos jellegének megvédése iránt. 26. — A zsinati vizsgálat tárgyainak köre főpásztori rendelettel kiszélesbittetik. 44.
Katholikus bölcseleti kar. 48.
Pécsi egyházmegye. Egy kis visszhang, a főpásztor tanitóvédő emlékiratára. 49.
Pozsony. Dr Rimely Károly consecratiója. 17.
Révfalu. U j mise két áldozópap vértestvér segédkezése
mellett. 25.
Rozsnyói egyházmegye. A rozsnyói püspök pásztorlevele. 51.
Szathmár. Az egyház és állam közti viszonyról S. G.
czikke a „Heti Szemléd-ben. 47.
Székesfehérvár. Főpásztori szózat XIII. Leo pápa „Constanti Hungarorum" kezdetű levelének kihirdetése alkalmából. 30.
Szerencs. A „dohos középkor" és a protestantizmus virágainak illatárja. 17, 18, 19.
b)

Külfólcl.

és anyagi érdekeinek előmozdítása. 13, 14. — A templomok szent jellegének védelmére főpásztori felszólalás
és tervbe vett intézkedések. 30. — Yaughan bibornok
a társadalmi kérdésről. 32. — Az anglikán kongresszus
Birminghamban igazi protestáns „egyetértés"-sel végződve. 37. Az angol katholikusok peticziója az iskolaügyben. 48.
Páris. Egy világi, mint apostol. 7. — A lillei szabad
kath. tudomány-egyetemről. 24. — XIII. Leo pápa politikai akcziójáról Francziaországban. 25. — A Laysonizmus vége. 32. — Te Deum a franczia-orosz szövetség
alkalmából s a czár levele a párisi bib. érsekhez. 36. —
A szabadkőművesség a katholikus egyház végleges megsemmisítésére mozgosit. 44. — Isten büntetése a vallas
iránt való frivolitás miatt. 48.
Perzsia. A sah levele XIII. Leo pápához. 2.
Poroszország. A katholikusok küzdelme a paritásért. 44.
Róma. XIII. Leo pápa a benczés apátságok szövetségéről. 15. — XIII. Leo pápa levele a társadalmi kérdés
ügyében. 16. — Szent Ferencz napja Rómában a magyar király névnapi ünnepével és a tertiariusok ajtatosságával. 29. — XIII. Leo pápa az Ima-Apostolságról és Jézus szentséges, szivének tiszteletéről. 33. —
A jubiláris zarándokiások újra megindultak. 41. —
Mgr Satolli apostoli delegátus, működése az éjszakamerikai Egyesült-Államokban. 49. — A római katholikus egyesületek tisztelgése a pápa előtt a szent Pétertemplomban. 50. — Karácsonyi tisztelgés a pápánál. 51.
Mária-Zoli. Mária-czelli magyar hangok. 13.
Würzburg. A katholikus nagygyűlés. 20, 21, 22.

A „Religio" Tárczája.
Egy kis hidegvíz-zuhany a Jókai-kultusz hevének lohasztására, Radeaux-tói. 10, 11, 12.
B. Szepessy Ignácz püspök szobra Pécsett. 33.
Egy levél, mely egy röpirattal fölér. Asbóth János levele. 39.
Stabat mater speciosa. U j magyar fordításban. Balassy
I.-től. 50.
Szent István vértanú. (Költ.) Ugyanattól. 50.

Katholikus Köztevékenység.
A dunaszerdahelyi esperesi kerület elismerő és hódoló
irata gróf Zichy József főispánhoz, azért, hogy a megyei gyűlésen az egyházpolitikai kérdésben a kath.
vallás igazai mellett hithűséggel sikra szállott. 3.
Lazaristák Budapesten. Felhívás adakozásra. 12.
^
A keresztény régiségbuvárok első kongresszusa Spalato.
Salonába tervezve. 13.
Felhívás a szabadkai katholikus népgyűlésre. 17.
Az árvamegyei katholikusok zászlóbontása. 18.
Felszólítás a dicső emlékű IX. Pius pápa sírjának felékesítése érdekében. 22.
Katholikus Tanonczok Otthona. 35.
Az erdélyi kath. Status-gyűlésre püspöki meghívó. 36.
Ugyannak ülése. 38.
Püspöki konferenczia Budavárában. 44.
A budapesti országos Katholikus Nagygyűlés előkészítő
bizottságának második ülése (az elsőről, bizalmas levén,
nem jelent meg tudósítás). 48.
Lelki zarándoklat lourdesi Miasszonyunkhoz. 48.
Dr Zalka János győri püspök levele a kormány egyházpolitikájával szemben. 49.

Afrika missio-vidékeiről. Egy protestáns angol élete az
ugandai katholikus és protestáns misszióról. 11.
Albi. A társadalmi kérdés fejtegetése és tanulmányozása
a papnevelő intézetek tanulmány-rendjében. 39.
Angers. Az angersi kath. tudomány-egyetem XIII. Leo
pápa gondoskodásával és levelével megtisztelve. 39.
BéCS. Papi felszentelésünk évfordulóján. 6. — A katholikus mozgalom Ausztriában. 26.
Berlin. A katholiczizmus veszteségei Németországban. 27.
Chicago. Két kongresszusról: a kath. kongresszusról és a
vallások világkongresszusáról. 26.
Egyesült-Államok. (.Ejszakamerikai — ) Az amerikai göKatholikus Egyesületi Élet.
rög katholikus vicariatus és annak egy magyar ruthén
pap, a budapesti egyetem és papnevelő-intézet növen- A magyar aquinói szent Tamás-Társaság alapszabályai. 16.
déke. 49.
A Sz.-I.-Társulat választmányi ülése. 26, 36, 42.
Francziaország. Lásd Albi. — XIII. Leo pápa levele a A budapesti Katholikus Kör vál. ülése. 26.
toulousei kath. tudomány-egyetemhez. 41. — A nagy ; A budapesti Katholikus Kör felolvasó estéje. 28.
forradalom két vértanujának centennariuma. 46.
Az aquinói Sz.-Tamás-Társaság alakuló gyűlése. 32, 36.
Japán. Lásd Kumamoto.
A budapesti Sz.-Imre-egylet tisztújító közgyűlése. 36.
Kumamoto. A boldogságos szűz ősi tisztelete Japánban. 45. Az aquinói Sz.-Tamás-Társaság rendes ülése. 38, 41.
Lissabon. Pombal a jezsuiták szószólója Portugáliában. 12. A Sz,-I.-T.^tud. és írod. osztályának őszi ülése. 42.
London. A kath. Angolország felajánlása a bold. Szűznek Adventi felolvasások a budapesti Kath. Körben. 45.
és sz. Péternek. 8, 9, 10. — A katholikusok szellemi î A Szent-László-Társulat közgyűlése. 48.
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Kath. Nevelés és- Tanitásügy.
Iskolai értesítők. 5.
A magyarországi lat. és gör szert, római kath. tanitók
segélyalapiának vagyonáról számadás kivonatban az
1892-iki évre. 11.
Felelet arra a kérdésre, hogyan lehetne az I. theologiai
tanfolyam alatt teljes filozófiát végezni? Szerk. 25.

Irodalom.
Fülöp Alajos, Mithológia és reveláczió. 5.
Cenner Lajos, Negyedórák. 5.
Bécséi Viktor, Az esztergomi szent Lőrincz-templom maradványai. 5.
Csippék Ferencz, Nyelvoktatás a kereskedelmi középiskolákban. 6.
Dominkovics Sándor, A katholikusok sérelmei. 6.
Patrona Hungáriáé. I—II. évfolyam. 6.
Szemenyei és Mészáros, A Szent Család kis követe. 6.
A Szent-István-Társulat népiratkái. 8.
A fenyőfa mint karácsonyfa. 8.
Jelentése Molnár István igazgatónak, gyümölcsészeti kormánybiztosnak külföldi tanulmányútjáról. 8.
Várady Gyula, Egertől Wörishofenig és vissza. 8.
Végh Kálmán. Béketűrés. 8.
Duhr-Bózsa, Jezsuita mesék. 8.
A győri káptalan viszonya a győrbelvárosi kath. fiúiskolához. 10.
JBabïk József, Barátságos beszélgetések egyről-másról. 10.
Dr Walter Gyula, Az éjszaki határon. 13.
Bépássy János, Katholikus egyháztörténelem. 13.
Farkas-Bózsa, Vitázó káté. 13.
Dr Surányi János, Az egységes házasságjog alapvonalai.
14, 23, 27.
Itinerarium Curiense in Terram sanctam. 15.
Szervezkedjünk! Melléklet a „Nyitram. Szemle" 29. számához. 16.
Dr Bobitsek Ferencz, Sz. Péter római püspökségéről. 17.
Imák és intelmek a magyar kath. hadfiak számára. 17.
Claudio Jannet, Le Capital, la Spéculation et la Finance
au XIX. siècle. 18.
DrFranciscus Keszler, Memoria servi Dei Joannis Hám. 19.
A Szent Család képes naptára. 23.
Regensburger Marien-Kalender. 24.
A mezőkövesdi kath. iparos segédek társulatának alapszabályai. 25.
Szűz Mária édes hazánk Védasszonya képes naptára. 27.
Molnár János, Nem mese a hétfejű sárkányról. 28.
A kassai növendégpapság aranyszájú szent Jánosról nevezett egyházirodalmi iskolájának Evkönyve. 28.
Dr Dudek János, A keresztény vallás apologiája, két
részben. 29, 50.
A Szent-István-Társulat Naptára 1894-re. 29.
Melcher — dr Kiss, Hitelemző beszédek. 31
Szűz Mária nagy képes Lourdes népnaptára 1894-re. 31.

XIII. Leo pápa ő szentségének körlevelei, (folyt.). 32.
1894. A Hirnök Naptára. 32.
A karmelhegyi Boldogasszony képes Naptára 1894-re,
magyarul és németül. 36.
Szalay Sándor, Egyházi szent beszédek Bourdalone és
Massillon nyomán. 37.
Gerecze Péter, Négyesi Szepesy Ignácz báró pécsi püspök
és emlékszobra Pécsett. 37.
JBedy Vincze, A cultus disparitas mint házassági bontó
akadály. 39.
István bácsi Naptára 1894-re. 43.
Dr Aschenbrier Antal, A polgári házasságról. 43.
Carl Schätz, Die Pfare zu Német-Márok. 43.
Sullay Rezső, Az evangelista munkája. 47.
Bougaud-Szentannai,
A kereszténység és korunk. 47.
A legújabb patrisztikai lelet: római sz. Kelemen a korinthiakhoz irt levelének eddig ismeretlen latin fordítása. 50.
Hivatalos. 3. — Promotio sub auspiciis regis. 6.—9.—
14.—18.—19.—29.—34.—38.
Vegyesek. (Főbbek:) Tetté vált királyi szavak. 25. —
A ker. vallás bevonulása a bécsi iskolákba. 26. —
Magyar gör. kath. papigyülés Amerikában. 26. —
A montmartrei franczia fogadalmi templom. 27. —
A budapesti kir. magy. tud. egyetem évi budgetje. 31. —
A budai Mátyás-templom uj orgonája. 34. — Az esztergomi esperesi kerület papságának emlékirata egy kath.
egyetem felállítása ügyében. 35. — A „Moniteur de
Rome" megszűnt. 35. — Joannes Ando ki? 35. —
A budapesti kir. magyar tud. egyetem hallgatóinak
száma. 36. — Nemzetközi kath. tudományos kongresszus
1894-ben. 36. — Mi szent Imre a magyar kath. ifjúságnak. 37. — Szent Imre napja az erdélyi kath. iskolákban
ünnepnap. 37. — Első híradás arról, hogy országos kath.
nagygyűlés lesz Budapesten. 39. — Oroszország harangot
ajándékoz Francziaországnak. 39. — Uj lapok készülése
Budapesten. 39. — Magyarország legolvasottabb kath.
lapja. 41. — Vaszary bibornok a poseni lengyel Akadémia
tagja. 41. — Az „Isteni Szeretet Leányai" nevü szerzet (Mária-intézet) alapításának negyedszázados jubileuma. 42. — Magyar kir. udvartartás helyett csak
magyar kir. udvari szertartást kaptunk most. 43. —
A hires prot. türelem. 44. — Rubicont átlépte Caesar. 45. —
„Apostoli káté." 45. — Ugrón Gábor. 47. — „Fölhívás
a magyar katholikusokhoz" országos nagygyűl é s r e . 47. — A polgári házasság és a magyar protestánsok. 48. — A kath. tanügy a chicagói kiállításon. 49. —
Imádság az egyház jelen szorongatott helyzetében. 49. —
Katholikus párt. 49. — A külföldet Magyarországról
hitelesen kell informálni. 49. — Fel, az országos kath.
nagygyűlésre! 49. — Iskolás-testvérek letelepítése hazánkban. 50.
Beküldetett, illetve Nyilt-tér: A Dworzsák-féle „Magyarország helys_égnévtára." 40. — A mise-stipendiumokról. 42. — Önvédelem. 43. — Replica. 44. — Dworzsák
utolsó szava. 45. — Dr. Piszter végszava. 48.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. ^,latt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893

Budapesten, julius 5.
TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok : Benedek Ferencz. — Világszemle.
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Eötvös Károly nagykőrösi förmedvénye.
Vegyesek.

A vizözön a szentírás és a földtan mai adatai szerint.
- K a l o c s a i f ő m e g y e : Ersekünk jó szivéhez

Világszemle.
I.
A világtörténelem főtárgya, Göthe ismeretes
mondása szerint, a hit és hitetlenség, a vallásosság és a vallástalanság közt duló, soha meg nem
szűnő harcz.

„Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére: Benedek Ferencz premontrei kanonok-rendi áldozárt és kassai konviktusi kormányzót, a keresztelő szt. Jánosról
nevezett jászóvári és az ezzel egybekapcsolt szt.
keresztről czimzett leleszi, végre a szt. István
első vértanúról nevezett nagyvárad-előfoki egyesült valóságos prépostságok prépostja és főpapjává kinevezem.
Kelt Bécsben, 1893. évi junius hó 20-án.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Gróf' Csáky Albin,
Ad mnltos annos!

s. k."

Már az első emberpárnak jobban tetszett
saját tapasztalásán keservesen okulni, mint az
Isten világos utasitását szerényen és engedelmesen követni. Noéval is száz évnél tovább húzatta az Isten a mentő-bárka épitését, hogy
mindenki hallja, lássa a pusztitó vizözönre való
előkészülést
és magába
szálljon.
Menephta
egyiptomi király semmibe vette a Mózes és Áron
által neki Isten nevében megvitt üzenetet, hogy
izrael népét menni engedje. Országát csapás után
csapás érte, végre a menekülő zsidók üldözésére
kiküldött serege is a tengerbe veszett. Az
Egyiptomból való csodálatos kivonulás után lefolyt századok alatt az Isten által kiválasztott,
kegyelt és pártfogolt nép története nem egyéb,
mint folytonos törekvés az Isten i r á n t való hálátlanságra és hűtlenségre. 735 évvel a Vöröstengeren való átvonulás után a zsidó nép már
annyira megfeledkezett Uráról és Istenéről, hogy
az Ur küldöttjeit és szavait gúny tárgyává tették. 1 ) I t t aztán az Isten újra megsokalta a gonoszságot s megbüntette az egész népet azzal
hogy hatalmas ellenségek által megszüntette a
kiválasztott nép országos önállóságát, feldulatta
az egész hazát, romhalmazzá változtatta át a
fényes fővárost, világhírű templomával együtt.
>) 2. Chronic. 36, 16.
1
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Vallástalan könnyelműsége a kiválasztott népet
a souverain, az önálló népek sorából kitörölte s
a rabszolga, másoknak szolgáló népek sanyarú
sorsára sülyesztette le.
Mert hát megdönthetetlen igazság volt és
maradt a paradicsombeli isteni neveléstől kezdve
az, hogy a világtörténelem nem egyéb, mint
elbeszélése az emberiség sorsának, a mint Isten
mindentudó és mindenható, szigorúan igazságos
és irgalmasan jóságos vezetése alatt az emberiség szellemi erőinek és erkölcsi képességeinek
egyre tökéletesebb használatára kimüvelődik és
mint egységes nagy testület közös végczéljához
-egyre közelebb emelkedik, habár az alatt egyesek igen sokan, sőt egész néprétegek, egész országok és országcsoportok, sőt egész korszakok
is, Istentől elpártolván, az enyészet, a világ szinpadáról való letűnés és más népekbe való beolvadás
u t j á n a legnagyobbszerü, deszkákon el nem férő,
nem utánozható tragédiák szomorú megszemétyesitőivé válnak. A legnagyobb irott tragédia is csak
miniature-epizód abból a nagy tragédiából, a
melyet minden nép számára, külön-külön is, meg
együttvéve is, a világtörténelem állit össze.
A világtörténelem az emberiség, a népek
Isten által való nevelésének a tudománya. Népek
és országok számára talán még inkább, mint
egyesek számára, ő az igazi a legfőbb vitae magistra.
Lapozzunk hát köteteiben még egy kicsit
tovább, le egészen napjainkig.
(Folytatjuk.)

A vizözön
a szentírás és a földtan
mai adatai szerint.
Irta : F i b i g e r

Sándor.

I.
A néphagyomány

és a

szentírás.

terra
Intremuit, motuque sinus patefecit aquarum."
(0vidii Metamorphoseon Lib. I. v. 283—4.)

Alig van hagyomány, mely ős régisége, általános
elterjedése és erkölcsi fontossága miatt tiszteletre méltóbb volna, mint a vizözönről szóló hagyomány. Föltaláljuk azt mindenütt, Amerika benszülötteinél éppen ugy,
mint Oczeánia szigetein, Ázsia és Felső-Afrika régi kultur népeinél és a mai müveit Európa ős népcsaládainál
egyaránt. Lényege mindenütt a következő: Isten a bűnös
emberiséget vizözönnel törli el a föld szinéről, megmenekül azonban egy jámbor ember-család s ettől, mint má-

sodik törzsszülőktől, származik le a mai emberi nem. Ez
minden vizözön-hagvománynak magva, mely a különböző
népeknél a legváltozatosabb hitregék burokjában sajátos
színezésben és nemzeties felfogásban jelenik meg. Lássunk
néhányat e hitregék közül, hogy levonhassuk a bennök
rejlő történeti igazságot.
Földünknek két legrégibb kultur nemzete, az assvr
és az egyptomi, mindkettő megőrizte és tanuságul az
utódok számára följegyezte a vizözön nagy eseményét,
mint az az assyr-babyloni és egyptomi ásatások alkalmával napfényre jött emlékek ősrégi följegyzéseiből kétséget
kizárólag bebizonyult.
Az egyptomi vizözön-mondát I. Szeti (Sethosis) sirj á b a n talált hosszabb mythologikus föliratból és a bulaki
muzeum 2. sz. papyrusából a következőkben ismerjük :
Ra, a leghatalmasabb Isten, látván, hogy az emberek
engedetlenek iránta és fölségét kevésbe veszik, összehivatja az isteneket Anu (On-Heliopolis) városában lévő
templomába, hogy a lázadókra büntetést szabjanak. Az
istenek tanácskoznak, majd kiküldik a vizek istennőjét
T e f n u t Hathort. hogy a bűnösöket pusztítsa el a földről.
E k k o r az emberek a hegyekre futnak, de a vizek istennője utóiéri és megöli itt is őket, csakis Chentithit, a
fölfelé menő hajó embereit kiméli meg, kiket a fölséges
Ra védelmébe vesz. *)
Sokkal részletesebben adja elő a vizözönt a régi
chald monda, mely két kiadásban van meg u. m. Berosus
Bel-pap történetében és a Kr. sz. e. 2000 évvel már
irásba foglalt Izdubar legendában. Ez utóbbit Smith
György angol tudós 1872-ben fedezte föl Assurbanipal
assyr király könyvtárának romjai között talált sárgásfehér agyagtáblák ékirataiban. s mint nevezetes régiséget
ma a britt muzeumban őrizik. Hasziszadra, a vizözönp á t r i á r k a , Izdubar unokájának igy beszéli el a nagy esem é n y t : Szurijjpak városában az istenek nagy özönvíz
létesítését szivökben elhatározták. E a Isten, a kikutathatatlan bölcseség ura, kihirdeti határozatukat, s egyúttal
fölszólítja Ubaritutu fiát, Hasziszadrát, hogy építsen 600
könyök hosszú, 60 k. széles és magas hajót, hordjon be
abba gabonát, "vigye be családját, szolgáit, rokonait, a
föld barmait, vadállatait s igy mentse meg az élet magvát. Hasziszadra engedelmeskedik, elkészíti hajóját, kivül
és belül bevonja kátránynyal, ellátja élelmiszerekkel, öszszegyüjti családját, férfi és nő cselédeit, a föld állatait s
beszáll a hajóba. Ekkor nagy vihar támad, a csatornák
vizei kiáradnak, a hullámok az égig emelkednek iszonyú
sötétség terül el. A föld felülete elpusztul, „a testvér
nem ügyel már testvérével, az emberek már nem gondolnak egymással. Az égben az istenek rettegnek a vizözöntől és menedéket keresnek. Valamint a kutya nyughelyén,
ugy húzzák meg magukat az istenek az ég rácsozatánál.
Istár kiabál, mint egy vajúdó, a nagy istennő hangos
szóval kiáltja : Sárrá lőn tehát minden, beteljesedett a
balvégzet. Es sírnak az istenek és velük együtt a föld
szellemei/' Hat napon és hét éjen át uralkodának a szélvész, az ár és a vihar. A hetedik nap virradtával a szél') Lauth. Aus Egyptens Vorzeit. Berlin, 1881. 67—83. 1. —
Dr Giessivein Sándor. Mizraim és Assur tanúsága. Győr, 1887.
204-206. 1.
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vész csillapodni, a tenger apadni kezd. A hajó Nizir
hegyén fenakadt. Hasziszadra a hetedik nap galambot
bocsátott ki, de az visszajött. Azután fecskét bocsátott
ki, az is visszatért. Végre egy hollót eresztett ki, mely
vissza nem tért. Ekkor Hasziszadra a négy szél irányában kibocsátá az állatokat, oltárt emelt és áldozatot mutatott be, mire Hasziszadra és neje az istenek közé vétetének föl. *)
Európa legrégibb müveit népének a görögöknek a
különböző néptörzsek szerint több vizözön-regéjök volt
u. m. az Inachus-, Ogyges- és Deukalion-féle. Legnevezetesebb az utóbbi, melyet a görög irók nyomán mesteri
kézzel örökített meg a nagy római költő Ovidius. Szerinte Zeus (Juppiter) megsokalván a pártütő óriások
(gigászok) nemzetségének bűneit, az istenek tanácsában
kimondja végzését, hogy a vizek árjába fullasztja a halandó emberi fajt. Elzárja azért Aeolus üregébe az északi
szelet, kibocsátja a déli szelet és sürü esőt önt a fellegekből alá. Majd parancsot ad a folyóknak és tengereknek, hogy áraszszák el a földet.
„ . . . Neptunus megüté szigonyával a földet,
Ez megrengett és viznek nyita rengte szabad helyt.
Sík-tág réteken át folyamok gátrontva rohannak,
Hordva vetéssel együtt fás kertet, barmokat, embert.
Házakat istenivel, templomszentélyeket együtt.
Hogyha maradt netalán valahol ház és e nyomorral
Meg nem döntve daczolt, befödé mégis magasabb viz,
Csúcsát, sőt magok a tornyok sodróban inognak.
Tengervíz s föld közt már nincsen semmi különbség ;
Egy oczeánná lett minden, mely nem bira parttal.
Itt ez dombra szalad, vájott sajkában ül ott más,
S hol nemrég szántott, most ott kormányozza ladikját,
Itt e vetésin, evez sülyedt jószága tetőjén
A másik, csúcsán szilfának kap halat ott az.

Vizbe bukott bágyadt szárnynyal röpkedve a szárnyas,
Dombokat is belepett roppant szilajúl az özönviz,
S nem látott hullám nyaldosta a bérezi tetőket.
Legtöbb embert viz sodor el, ki talán kikerüli,
Sanyarú táp mellett hosszú éh gyötri halálra. "

Csakis az istenfélő Deukalion, Prometheus fia, menekül meg hü feleségével Pyrrhával. Csolnakuk a k é t ágú Parnassus hegy tetején akadt meg. Zeus a földre
tekint, a fellegeket szétszórja, a folyamokat medrökbe
visszaszorítja. Triton, Neptunus fia, megfújja tárogatóját
s a vizek leapadnak, a halmok kiemelkednek a habokból.
Deukalion és Pyrrha látván az elpusztult földet, bánatba
merülnek, majd a jósdához mennek, tanácsot kérve
Themistől, hogy miként állítsák vissza az emberi nemet.
Themis azt m o n d j a : „Menjetek, födjétek be fejeteket,
oldozzátok fel öveteket s dobjátok ősanyátok csontjait
hátatok mögé." Ugy tesznek . . . S ime a kövekből,
melyeket Deukalion dobott hátra felé, férfiak, azok') Haupt. Der Keilschriftliche Sintfluthbericht. Leipzig. 1881.
12. s köv. 1. Dr Gieswein, i. m, 216-227. 1. „

ból pedig, melyeket Pyrrha dobott, asszonyok lettek
azonnal.
De nemcsak az ó-világ e müveit nemzeteinél, hanem
a vad népeknél is ugyanazon, bár mesés ködbe borult
monda hangzik felénk. így Észak-Amerika benszülöttei
az indiánok beszélik: Csäpivih törzsatyjuk családjával
együtt két tenger közti szoroson élt. Itt töltést emelt
halak fogására. Egyszer a halak oly roppant mennyiségben jöttek, hogy a szorost elzárván, a viz elönté a földet. Csäpivih ekkor családjával együtt bárkába szállt, s
magához vett számos négylábú és szárnyas állatot. A
földet sokáig viz boritá, mire Csäpivih így szólott: Ez
nem maradhat mindig igy, újra földet kell találnunk. És
ennek keresésére hódot küldött ki. A hód a vizbe faltErre egy pézsmapatkányt bocsátott ki. A patkány sokáig
kimaradt, végre körmei között kevés földet hozva, visszajött. Csäpivih a föld láttára megörült, majd a földet
szétszórván a vizén, a föld nőttön-nőtt, mig végre egy
nagy szigetet képezett az óczeánon, a mostani A m e r i k á t . 2 )
Dél-Amerikában Brazília ős lakói szerint, midőn az
emberek elszaporodtak, Arbomoku a gonosz szellem a
légszellemek urával az emberek kiirtására összeesküdött.
Amaz megnyitá a föld minden forrásait, ez pedig a felhők csatornáit, annyira, hogy a föld viz alá merült, s
csak egy hegynek csúcsa emelkedett ki, melyen Temendare nővérével együtt egy pálmafára szállva menekültek
meg ; tőlük származtak le a braziliaiak és az egész emberiség. 3)
A déli tenger szigeteire és Ausztrália száraz földére lépve, több kevesebb módosítással a következő hitregét hallhatjuk : Ruahatu, a vizisten kevéssel a világ
benépesítése után az oczeán mélyén a korallok közt
pihent. Egy halász történetesen éppen azon a helyen
halászott s horgonya a vizisten hajába akadt. A vizisten
ezért haragra gyul, s kijelenti, hogy a gonosz emberfajt
elpusztítja a földről. A megrémült halász ekkor leborul
az Isten előtt, bocsánatot és kegyelmet kér. A vizisten
megsajnálja őt, s kijelöl neki egy szigetet, a hol a vizözöntől meg fog menekülni. A halász nejével, gyermekével e szigetre megy, magával visz egy kutyát, egy disznót és néhány madarat. A vizek nemsokára megáradnak,
nőnek, a legmagasabb hegyeket is elborítják, csakis azt
a szigetet hagyják szabadon. Az emberek és állatok elvesznek, kivéve a halászt és övéit, kik a szigetlakók ősszüleivé lettek. 4 )
A világ különböző tájairól felsorolt eme hitregékhez hasonló hagyományokat találunk még Ázsiában : az
örmények, syrek, phoenicziek, arabok, phrygiaiak, perzsák, indok, chinaiak, kamcsatkaiak és lappoknál ; E u r ó p á ban : a régi kelt, bask, germán, orosz és lithván n é p családoknál ; A f r i k á b a n : a különböző néger törzseknél;
Amerikában : a grönlandiak, a kolos-eborda indiánok,
1) Ovidii Metamorphoseon Lib. I. v. 205—415. A verses idézet Kovács Imre forditásából. Budapest. 1880. 28—31. 1.
2
) Franklin. Zweite Keise zu den Küsten des Polarmeeres.
Weimar. 1829. 308—309. 1.
3
) Reise an den Uruguay. Ausland 1845. 1. sz.
4
) Dr H. Lücken. Die Traditionen des Menschengeschlechtes.
Münster. I860. 230. 1.
1*

4

RELIGIO

irokesek. felső kanadaiak, floridaiak, maipurok, Peru, !
Chili stb. őslakóinál
azon különbséggel, hogy mindenik
nép a vízözön eseményét saját nemzeti őstörténetébe szövi
be, az özönviz területét saját hazája földjére viszi át, a
megmenekült pátriárkát saját népe törzsatyja gyanánt !
tünteti föl.
Olvasva e hagyományokat, önként fölmerül a kérdés: honnan a vizözön emlékének ilv általános elterjedése az öt világrész minden tájain ? Talán, miként a
legtöbb monda és hitrege, ugy ezek is pusztán az emberi
képzelödés szülöttjei ? Ám a minek történeti alapja nincs,
a mi csak az emberi képzelemből ered, az csupán alanyi
reflexió, általános, egyetemes nem lehet. Vagy talán a
zsidó és keresztény hagyományból kölcsönözték a különböző népfajok? De kérdezhetjük: Hogyan volt lehetséges
ilv közlés a kereszténységet megelőző pogány népeknél?
Miként ismerhették a zsidó hagyományt Amerika, Ausztrália, Közép-Afrika, Észak-Európa ezredéves elszigeteltségben élő benszülöttei ? Aztán honnan a részletekben, főleg
a nevekben való eltérés, a sajátos és nemzeti gondolkozás, a hivatkozás hagyományaik régiségére? Mindez másként meg nem magyarázható, csakis ugy, hogy e mondáknak reális háttere van : a vizözön történeti eseménye,
melynek emlékét a világ különböző népei valamennyien
őseiktől örökölték, azoktól az ősöktől, kik egykor egy
közös hazában éltek, s később szétszóródva a világ különböző részein a közös hagyományt magukkal vivék s
utódaiknak átadák. Századokon és évezredeken át, miként
minden szájhagyományon, ugy ezen is sokat változtatott,
módosított az emberi gyarlóság, a játszi képzelem és a
nemzeti hiúság, átalakította azt különböző vallási regékké,
de a hitregei lepelt félrevonva, előtűnik a közös alap, a
vizözön történeti emlékezete. Ha egy-két tanú bizonysága
valamely történeti eseményre nézve elégséges, joggal
mondhatjuk : egy oly tény, melyről nem egy-két nemzet,
hanem a világnak csaknem valamennyi nemzete tanúskodik, csakis valódi történeti tény lehet. „A vizözön
hagyománya — mondja Maury Alfred — oly régi, oly
általános, annyi tekintélyes bizonyság által van megszentelve, hogy azt a régi századok naiv hiszékenységéből
származtatni lehetetlen. Kétségkívül, a legtöbbször mesés
köpenybe öltöztetve jelenik meg a hagyomány elbeszélése, de e mythosszerü burok alatt, lehetetlen, hogy való
és igaz tény ne rejtőzzék, midőn az emberek emlékezetében ily mély és eltörölhetetlen nyomokat hagyott." 2 )
Hasonlóan nyilatkozik a hires utazó és nagy természetbúvár Humbold Sándor is : „Az emberiség ezen ódon
mondái, melyeket a föld kerekségén, mint valamely nagy
hajótörés r o m j a i t szétszórva találunk a legérdekesebbek
arra nézve, a ki az emberiség történetében bölcseletileg
búvárkodik. A népek kosmogoniai hagyományai alakra,
vonásra mindenütt oly hasonlók, hogy csodálkozásunkat
keltik fel. Annyi különböző, más és más törzshöz tartozó
nyelv ugyanazon tényeket beszéli el nekünk. Az adatok
lényege a törzsek szétszóratására és a természet megujuLásd. Dr H. Lücken i. m. 170 s. köv. 1. — Stiefelhagen.
Theologie des Heidenthums. Regensburg. 1858. 528 s kör. — Humbold. Reise in die Aequinoctial Gegenden. III. köt. 406. s köv. 1.
-) Revue des deux Mondes. Tom. 28. sz. 643.

lására vonatkozólag alig eltérő, csakhogy minden nép a
saját helyi színezetével díszíti föl. A nagy szárazföldeken
éppen ugy, mint a csöndes oczeán apró szigetein mindig
a legmagasabb és legközelebbi hegyről hiszi a nép, hogy
az emberiség töredékeit megmenté. Ki a mexikói régiségeket figyelmesen tanulmányozta még az uj-világ fölfedezését megelőző időkből ; ki valaha az orinokói rengeteg
erdőkben járt, és az európai intézmények apróságát,
elszigeteltségét, és megfordítva a függetlenül maradt néptörzsek viszonyait ismeri, az soha se jön kísértetbe azt
állítani, hogy az emiitett hasonlóságokat a keresztény
hitterjesztőknek a nemzeti hagyományokra való befolyása
okozta."
Mig azonban az ódon néphagyományokban annyi a
homály, annyi a meseszerű részlet, hogv a vizözön száraz
tényén kivül csupán ezekből alig állithatnók magunk elé
annak valódi képét, tisztán világosan, hű valóságában
ismerjük multunknak e nevezetes eseményeit a szentírás
első részének, a „Genesis'-nek, elbeszélésében, melyet
alább részletesen tárgyalni szándékozunk. Ugyanazon
ihletett iró, Mózes, ki leirta földünk tereintését, az ember
eredeti boldog állapotát, a bűnbeesést, lefestette számunkra az őskorban elfajult emberiség gonoszsága által
kihívott isteni borzasztó ítéletet, az özönviz nagy katasztrófáját.
S vájjon honnan vevé az ókor e kiváló férfia bő és
részletes tudósítását? Talán, miként a teremtés korszakai
vázolásánál, ugy itt is az isteni kinyilatkoztatás közölte
vele csodálatos módon az adatokat. Nem szükséges ezt
föltennünk. A hagyománynak még tiszta, megnem zavart
forrásából meritheté Mózes leírását, a zsidó nép ősatyjától Ábrahámtól örökölt hagyományból, ki Nóé gyermekeinek szájából hallotta elbeszélni a vizözönt. Ábrahámtól
Mózesig pedig mindössze csak két emberéletkor esik,
azoknak az istenfélő pátriárkáknak kora, kik a mint az
egy igaz Istenben való hitet a pogány nemzetek között
sértetlenül megőrizék, ugy Istennek eme rettenetes büntetését is bizonynyal megmásitatlanul beszélék el utódaiknak. Igen valószínű továbbá, hogy a szóhagyományon
kivül, miként az ősatyák nemzetség-táblája megörökítésénél, ugy itt is Mózesnek rendelkezésére állottak az ősatyáknak talán magának Noénak följegyzései, mint ezt a
vizözönnek oly pontos, részletes, csaknem naplószerü,
itt-ott töredékes szaggatott leirásából joggal következtethetjük. Végül segélyére volt, támogatta őt az isteni kéz,
az a Mindenható, kinek parancsára az emberiség őstörténelmét leirá, ki megóvta őt a tévedéstől s nem engedte
eltorzítani ez erkölcsi fontosságában annyira kiváló eseményt. E lényeges körülmény nyomja Mózes előadására a
föltétlen hitelesség bélyegét.
Innen van, hogy a mózesi elbeszélés oly egyszerű,
mégis fönséges ; oly rendkívüli tüneményt ir le, mégsem
valószínűtlen; jólehet az emberiség őskoráig nyúlik fel,
még sincs benne semmi mythikus homály, semmi oly
regeszerü részlet, mely a végtelen szentségü Istenséghez
méltatlan volna. Magasztos fönségében látjuk itt Isten
l

406. 1.

) Humbold. Reise in die Aequinoctial Gegenden. III. köt.
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képét akkor is, midőn büntet, mert szánja a bűnös embert,
megtérésére időt enged, az igazat megmenti, csak az elfakultakat bünteti ; s midőn Ítéletét végrehajtotta, szövetséget köt az emberrel, megígérvén, hogy többé nem
pusztítja el a vizek árjával a földet. Hasonlítsa össze
bárki a bibliai egyszerű leírást a pogányok mesés mondáival, a Smith és Suess állítása szerint 500 évvel régibb
Izdubar legendával, és első tekintre fel fog tűnni az
isteni jelleg. S ha valakinek ez nem volna elég. ám
kutassa földünk évkönyveinek lapjait, s ugyanazt a korszakot alkotó eseményt fogja leolvasni, a melyről a szent
író beszél.
Századunk elejéig nem is kételkedett ebben senki.
A világ csaknem valamennyi népe őshagyományainak
tanúsága, a szentírás megingathatatlan tekintélye, a földtannak megerősítő bizonysága minden józanul gondolkozót meggyőzött a vízözön története valóságáról. Mióta
azonban egyes tudósok részint feltűnési viszketegbő], részint önkényesen felállított hamis rendszereik sötét útvesztőibe tévedve, tagadni kezdték a kereszténység alapjait
képező bibliai tanokat, — azóta támadásaiknak egyik
czélpontja a szentírásnak a vizözönről szóló elbeszélése
volt. Istennek világkormányzását, beavatkozását a természeti dolgokba nem ismervén el, miként fogadhatták volna
el az isteni büntetésen alapuló rendkívüli természeti tüneményt. Jól ismervén a kor Ízlését, a különös előszeretetet
a tapasztalati tudományok uj állításai iránt, támadó fegyvereiket századunk egyik legnépszerűbb tudományának a
földtan (geologia) és az őslénytan (palaeontologia) újonnan fölfedezett gazdag kincsesbányájából vevék. Mivel
azonban ugv a földtan mint az őslénytan kiaknázott
ásatagjai a földfelület egykori erőszakos fölforgatásáról
hangosan beszélnek, mit tettek? Kigondoltak rendszereket, a melyek szerint földünk alakulási korszakain évmilliárdokig, a diluvium és aluvium korszakok százezer
évekig tartottak, s e hamis alapokon nyugvó hypothézisek szerint bizonyiták, hogy az emberiség már százezer
évek előtt a föld színén és Európában szétszórva élt,
tehát a bibliai elbeszélés az 5 — 6000 év előtt ázsiai ősi
hazájában lakott s ott kiirtott emberiségre vonatkozólag
nem egyéb mint mese. Azért mosolyogtak a biblia leírása fölött, mely egy bárkában menti meg az ember és
az állatok faját, képtelenségnek mondották a különféle
állatfajok összegyűjtését, elhelyezését a bárkában, s földünknek vizzel való oly elárasztását, minőről M. beszél.
A régibb szentirásmagyarázóknak a vízözön földrajzi általánosságára vonatkozó véleményét szembe állították a
geologia és a természetrajz mai álláspontjával s ellenmondást igyekeztek kimutatni a szentirás és a tudományok között.
„Sed mentita est inquitas sibi." Két lényeges dologban tévedtek.
Először. A vízözön vagy csoda által történt, vagy
nem. Ha Isten csoda utján létesitette, akkor a természettudománynak ahhoz semmi köze nincs, mivel a csodánál
nem a természet erői és törvényei működnek, hanem az
isteni Mindenhatóság, mely előtt semmi sem lehetetlen.
Ha pedig a vizözön nem volt csoda, hanem csak rendkívüli tünemény, akkor a régi exegeták véleménye nem

dogma, hanem tisztán egyéni, koruk hiányos tudományos
nézetein alapuló vélemény. Az egyház a szentirás authentikus értelmezője a szent szöveg egyes általános kifejezéseinek valódi értelmére nézve eddig nem nyilatkozott,
az ujabb szentirásmagyarázók pedig csaknem valamennyien alapos okokból kiindulva a bibliai leírást részleges özönvizre magyarázzák, a melylyel a legszebben
összhangzanak ugy a geológia mint a paleontologia tudományos észleletei.
Másodszor. Tévedtek abban, hogy M. előadásában
természetrajzi és természettani adatokat kerestek, pedig
a szentírásnak, mint általában a kinyilatkoztatásnak nem
czélja, hogy a természettudományi ismereteinket gyarapítsa, hanem csak valláserkölcsi igazságokat akar közölni
velünk. Azért nem nevezi meg M. a bárka állatait, az
állatfajok számát, nem tárja fel a 40 napi eső és a tengeráradásnak közelebbi természeti okait, nem jelöli meg
a pusztulásnak határait. Mindeme kérdések tisztán az
emberi tudomány köréhez tartoznak, erre hagyta Isten
kutatni a természetet, fürkészni földünk évlapjait, s e lapokról leolvasni a vizözön iszonyú forradalmának emlékeit,
természeti okait, határait stb.
A ki a mondottakat szem előtt tartja, az előtt eloszlik minden látszólagos nehézség, s miként a teremtés
leírásánál, ugy itt is meglepő összhangban látja a szentírást és a természetet. Hogy erről meggyőződjünk, elemezzük előbb a bibliai elbeszélést, lássuk, mily egyszerű,
magasztos annak minden sora és azután hallgassuk meg
a tudománynak, a földtannak, megerősítő bizonyságát.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, jul. 4.
medvénye. —

Eötvös

Károly

nagykőrösi

för-

Feltűnő felfordultság uralkodik a magyar közszellem
nyilvánulásában. Míg Eötvös Nagykőrösön egy részeg
óriás erejével tombol a jelenlegi kormány radikális vallásügyi politikrja mellett: addig Wekerle, a kormány
vezére, az ezüstválságról és a valuta-rendezésről diskurál
a bécsi „N. Fr. Presse" budapesti levelezőjével; s míg a
kormánypárti lapok egekig magasztalják Eötvös Károly
vallási radikálizmusát, mely a katholikus vallást egy
kanál vízben megfojtaná, ha tehetné: az alatt Eötvös
Károly eszeveszett támadását és lázitását, még a maga
leibjournálja : az ,Egyetértés" is megsokalja és leszólja!
Alább ismertetjük a szabadelvű sajtónak lesújtó kritikáját ; itt közöljük a hírhedt beszédnek a derekát, a mint
következik.
Szokásos bekezdés után szónok igy folytatja :
»Ugyanakkor, mikor én a párt elnöke lettem, alakult
meg az úgynevezett Wekerle-kormány és ugyanakkor
került napirendre a szabadelvű haladás óriás kérdése: az
a mit egyházpolitikai kérdés alatt szoktak emlegetni. Erről
a kérdésről tüzetesen kell nyilatkoznom, mert e nélkül
sem az ország helyzete, se a pártok viszonyai, sem pedig
az én működésem tisztán meg nem Ítélhető.
Ez az úgynevezett egyházpolitikai kérdés kezdődött
az elkeresztelésen, a mi abból áll. hogy a római katho-
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likus egyház 30k papja törvény és rendelet ellenére prot.
csecsemőket katholikusoknak keresztelt el s a törvény s
az ennek kiegészítésére kibocsátási rendelet intézkedésein
túltéve magukat, megtagadták a törvénynek az engedelmességet.
Ezzel elérték, hogy hazánkban a törvény
tekintélye csökkent, a társadalmi nyugalmat megzavarták
és sok család belső békéje elenyészett. Mig ezt csak pár
pap tette, nem volt nagy dolog, bár akkor is sérelmes
volt, de nem volt veszedelmes. Akkor lett belőle veszedelem, mikor az alsó klérust a főpapság védelmébe vette
és törvénysértő eljárását helyeselte. Kijelentette, hogy a
főpapság előtt valamely törvény alkotásánál egyedül a
hitelvek irányadók.'2) Rómából parancs jött, hogy az ország
törvényeinek, ha ezek a hitelvekbe, dogmákba ütköznek,
nem szabad engedelmeskedni.
En ebben már jó eleve sok bonyodalomnak és nagy
veszedelemnek csiráját láttam. Talán én voltam az első,
legalább az országgyűlésen az első, aki a nemzetet figyelmeztettem, hogy ebből nagy baj lesz. Mert az egyházpolitika hazánk belső kérdése. Ennek elintézésében külső
hatalomnak,3) Rómának, semmiféle befolyást nem engedhetünk : s akár a törvények végrehajtásánál, akár u j törvények alkotásánál egyedül a haza jólétét, a haza polgárainak és családjainak érdekeit és a felekezetek egyenjogúságát szabad csak figyelembe vennünk. De sehol sem
szabad hitelveknek, dogmáknak azokba befolyást engednünk. A törvény a hazafiak dolga. Az országgyűlés nem
ecclesia. Ott nem arról kell vitatkozni, mi különbség
van a tridenti zsinat és a heidelbergi káté közt, nem
szabad arra hallgatni mit parancsol Róma. (Éljenzés.)
Örök igazságok ezek, de nagyon szomorú történetük van. 4 ) A történelem bizonyítja, hogy a felekezetek
egyenjogúsága összefügg hazánk alkotmányával : ha az
egyik virágzott, a másik is virágzott, ha az egyik meg
volt támadva, a másik is és mindig a dogmák ürügyén
történt az alkotmány megtámadása kétszázötven év óta.
1645-ben az alkotmány fennállott, de a főpapság megtámadta a protestánsok jogait és félszázados harcz után az
alkotmány már a végenyészethez állott közel. 1741 ben
') Magyarországban törvény, hogy a katholikus vallás legalább is „bevett" vallás. Minden katholikus hitelv törvényesen be
van véve. Minden oly T törvény" vagy rendelet tehát, a mely a
kath. vallás hitelvébe ütközik nem lehet igazi törvény vagy törvényes rendelet, mert ellenkezik Magyarország alaptörvényével
vagyis alkotmányával, mely a kath. vallást legalább is törvényesen
„bevett" vallásnak tekinti részben, részben pedig meghagyta régi
uralkodó vallási jellegében.
A szerk.
2
) Hogy törvényalkotásnál egyedül a hitelvet kellene szem
előtt tartani, ezt a bolondságot nem mondotta még senki. Ilyen
bolond gondolatra csak Eötvös Károly genialitása képes, mely
tudvalevőleg a hóbortossággal már igen közeli rokonságba jutott.
A

szerk.

3
) A pápa Magyarországban, mint a katholikusok lelki feje,
nem külső hanem belső hatalom. A kath. vallás legalább is „bevett"
vallás lévén, a pápaság is törvényesen „bevett" kath. institutio
Magyarországon. Ezt Eötvösnek a jogásznak tudnia kellene.
A szerk.
*) Az itt következő förmedvényre nézve, mely meggondolatlanságra, vak gyűlöletre és tapintatlanságra nézve felülmúl mindent,
a mit évtizedek óta a magyar közélet testvérgyilkosságra lázitó
agyafúrtságban produkált, átadjuk a szabadelvű sajtó elbírálásának.
A szerk.

Mária Terézia ismét megerősítette alkotmányunkat, de
alig végződött az osztrák örökösödési háború, a főpapság
térítés, telepítés és más czimeken támadta meg a protestánsokat és a vége az lett, hogy az alkotmány megint
felfüggesztődött egész 1790 ig.
Elkezdte a főpapság, folytatták a harczot a főrendek, azután az udvar és betetőzték a generálisok!
(Derültség.) 1790-ben megint megerősödött alkotmányunk,
a nemzet önérzete ébredőben volt s kiküzdte az egyenjogúságot és a lelkiismereti szabadságot. A franczia
háború után az udvar megint önkénykedett, felfüggesztette az alkotmányt, de a nemzet dicső vezérek vezetése
alatt ellenállt és hatalmas erővel követelte a maga
o
jogait. Az udvar látta, mint követelik lelkes egyenértelmüséggel az 1825-iki és 1836-iki országgyűlések a nemzet jogait : ekkor a főpapság ismét megtámadta a vegyes
házasságok kérdésében a felekezetek egyenjogúságát, aztán
a főrendek szervezték az illir mozgalmat és a vége lett
— 1848.
Erre már önök közül is többen emlékeznek, ezt
már nem kell a történelem irott lapjaiból tanulni.
A hogy jól ment valamennyire a nemzet dolga, jött
a főpapság, szította a viszályt, nyomában eltiporták az
alkotmányt. Yégre 1867-ben, tizenhétévi küzdelem után
alkotmányunk helyreállíttatott és önállóságunknak egy
kis része, nem fontos, de mégis valamelyes része megadatott. 1868-ban azután megalkották a törvényt, a mely
háromszáz éves harczok után a felekezetek egyenjogúságát tökéletesen biztosította. Azaz, hogy ezt sem egészen, mert a római egyház kebelében sok száz millió
vagyont meghagyott, ennek sok jogot továbbra is megengedett, de ezeket kivéve, az egyenjogúság mégis biztositva lett.
S akkor azt láttuk, hogy ebben a főpapság megnyugodott, mindaddig, mig valahol Bécsben, az udvarnál
vagy másutt, azt kezdték gondolni, hogy sok már annak
a nemzetnek az alkotmányosság. Ekkor megint a főpapság állott előtérbe, megint bontogatta a zászlót. Most,
mikor kissé erőseknek érezzük magunkat, mint derült
égből a villámcsapás hatott reánk, hogy Rómából parancs
jött, hogy a törvénynek nem kell engedelmeskedni, a papságot csak a hilelvek vezessék. Pedig akinek joga van
beleszólani az ország ügyeinek intézésébe, azt nem szabad, hogy más vezesse, mint a hazafiúi kötelesség, a nép
jóléte és az alkotmány tisztelete. Akár Rómából hozzák,
akár a bibliából veszik az argumentumokat, a népet csak
a maga érdekeért szabad kormányozni, másért nem ! A
ki másképp cselekszik, az vagy zsarnok, vagy hazaáruló,
vagy mindakettő ! (Éljenzés.)
íme kétszázötven év történelme ezt a tanulságot
tárja elibénk.
Amint a bécsi udvar idejét látja az alkotmány megnyirbálásának, előáll dogmáival a főpapság, neki megy a
protestánsoknak, Róma és a főrendek nyomukba hágnak,
velük szövetkeznek, azután jön az udvar és végre a generálisok és az alkotmány elpusztul. A jelszók és maguk
a tényezők változhatnak, de czéljaik és eszközeik mindig
ugyanazok maradnak. Az udvarnak gyűlölete, a főpapság
és az udvarhoz közelállók szervilissége, Rómának törek-
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vese most is ugyanaz, mint volt kétszázötven évvel
ezelőtt.
Nehogy félreértsenek, — mert majd magyarázzák
ám szavaimat és különösen félremagyarázzák, — nyomatékosan megjegyzem, hogy ott, a hol az udvarról beszélek,
nem a királyt értem, aki gondosan tiszteletben tartja
alkotmányunkat és a főpapok alatt nem értem a magyar
katholikusokat, mert ezek jó hazafiak és a haza többi
polgárai mögött semmiben sem maradnak hátra. A történelem azt tanitja, hogy a nemzet fiainak oldala mellett
nehéz küzdelmeikben ott küzdött sok főrend is. Most is
vannak ilyenek, talán még többen, mint azelőtt, akik velünk együtt az alkotmányt és a nemzet más fontos érdekeit szolgálják.
A római katholikus papság elkeresztelés czimén
megtámadja az 1868-diki törvényt és lerombolni igyekszik a felekezetek egyenjogúságát. A törvénynek és a
rendeleteknek egyenesen megtagadták az engedelmességet,
sőt Róma ezt kötelességül mondotta ki.
Igv állott a helyzet a mult év február havában, mikor elvbarátaim engem megbíztak, hogy a királyhoz intézendő válaszfeliratot a függetlenségi párt nevében én
készitsem el. En elkészítettem s a párt azt vita nélkül
elfogadta. Ebben a felirati javaslatban kifejtett elvek megfelelnek annak a választási szózatnak, a melyet a mult
országgyűlés végén a párt a nemzethez intézett és a melyet szintén én készítettem el, a párt ezt is egyhangúlag
fogadván el. Ebben a választeliratban kimondottuk, hogy
nem türjük Rómának beavatkozását a mi belügyeinkbe,
hogy a törvények és rendeletek szigorú végrehajtását
követeljük, hogy azoknak a főpapság is engedelmeskedni
tartozik és azok határozmányait teljesiteni köteles.
Hogy ne, hát annak a szegény embernek engedelmeskedni kelljen a törvénynek, de a főpapságnak nem?
(Éljenzés.)
Végre kimondottuk, hogy a házassági ügyet az
egyház kezéből ki kell venni, a kötelező polgári házasságot be kell hozni, a zsidó vallást államosítani, és a
vallás szabad gyakorlatát törvényileg biztosítani kell.
Kimondottuk azt is, hogy az egyházi önkormányzatot is
szabályozni kell. Ez a mi felfogásunk évtizedek óta s
ennek ily részletes kifejtését a mai egyházpolitikai helyzet
teszi szükségessé.
A volt Szapáry-kormány ezeket az elveket nem vallotta, Szapáry vagy szóba se állott a főpapsággal, vagy
könyörgésre fogta a dolgot, de sem nem akart, sem nem
mert velük erélyesen szembeszállani.
De már Wekerle Sándor okulva a Szapáry-kormány
bukásán, a mi elveinket elfogadta.
A párt ezzel még sohase próbált helyzetbe jutott.
Ugyanis mi közjogi és némely belpolitikai kérdésekben
határozott ellenzéket képezünk és a kormányt megbuktatni törekedünk. De ha mi a saját elveinket diadalra
akarjuk juttatni, akkor azt a kormányt, a mely ezeket
megvalósítani akarja, ideiglenesen támogatjuk. Az volt
tehát a kérdés, megbuktassuk-e a kormányt, vagy nem?
En egy perczig sem haboztam. Mint elnöknek kétszeres
kötelességem is volt állást foglalni. De ha nem is lettem
volna a párt elnöke, akkor is tisztán állott volna köteles-
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ségem előttem. Én Rómának hazánk felett való uralmát
soha el nem ismerem. Én a főpapság kezéből minden polgári jogot ki akarok venni. *) (Éljenzés.) Ötezer, különféle
nemzetiségű papot ismerünk, a kik mind az alkotmány
ellen törnek. 2 )
Kalocsai főmegye. Ersekünk jó szivéhez.3) —
Az „Újvidék" egyik legközelebb mult száma méltán
a közelismerésnek adott kifejezést, midőn kegyelmes
érsekünk páratlan jó szivét, kiapadhatlan jótékonyságát s
főpapi erényeit magasztalta. Valóban mindezek messze
felülemelkednek a mindennapiasság színvonalán, s ha
ő szentsége bíborral fogja ezeket ékesíteni, csak szélesb
körben fognak mindezek ünnepeltetni, s csak ujabb
ösztönt fog ez adni kegyelmes érsekünknek, hogy jótékonyságát ezután is kiáraszsza érseki egyházmegyéjére, s
hogy pótolja azon hiányokat is, melyek nagynevű elődei
után még itt-ott mutatkoznak.
Főpásztori gondjait bizonyára kiterjesztendi első
sorban a papnöveldére és a papnevelésre. Csodálatos dolog,
hogy mig Pécsett, Egerben, Esztergomban és más helyeken a papnövelde birtokokkal bir és gazdag, addig Kalocsán semmije nincs, és évek hosszú sora óta oly pénzügyi zavarokkal küzd, hogy vendégeiről jegyzéket vezetnek, s ezekért az érseki aula külön fizet. A d j a oda
papnöveldénknek kegyelmes urunk az úgynevezett „malomsziget"-et, hogy legyen birtoka a papnöveldének akkor
is, ha netalán az érsek szegény lesz ; aztán építtesse ki a
papnöveldét az érseki uradalmi ügyvéd lakásáig, kárpótolván természetesen a káptalant a Majorossy-féle lakásért,
hogy legyen hely és legyen modern berendezés az érseki
papnöveldében. Mindez tervben volt a nagyemlékű Haynald
alatt, és Városy kanonok buzgólkodott is ezek mellett;
— de a gondviselés ugy akarta,
nevéhez fűződjék ennek kivitele.

hogy Császka György

Ezzel kapcsolatosan bizonyára fog kegyelmes urunk
arról is gondoskodni, hogy több papnövendék vétessék be!
— Még a mult században lett a papnövendékek száma
32-ben megállapítva, Haynald majd egy évtizeden át
megkétszerezte e létszámot, de mióta pénzzavarokkal küzd
a papnövelde, újból 8—8 növendék van egy kurzuson.
Hogy ez türhetlen állapot, maga kegyelmes urunk is
bőven belátja ; mert mikor papot kérnek tőle, azzal kell
felelnie, hogy nincsen elég papja. Tehát nevelni kell 4—5
éven át 8 helyett 18-at, s addig is, mig több történik,
bizonyára elvállalja kegyelmes urunk a többletnek élelmezési költségeit az érsekség terhére annál is inkább,
mert ujabb katechetákra is égető szükség van a megyében, 18 káplánság is betöltetlen a megyében, — mit csak
ily módon lehet orvosolni.
Nem kevésbé ki fogja kegyelmes urunk jótékonyságát terjeszteni székes föegijházára. Kunszt megörökítette
nagy nevét egyebeken kivül a főoltárral, sz. István és
sz. László szobraival. Haynald nevét hirdeti a szószék és
Tudjuk.
A szeri.
) Szörnyűséges dolog! Éppen az alkotmányt védik, midőn
a törvényesen legalább is „bevett" kath. vallás hitelveinek sérthetetlenségét védik.
A szerk.
3
) Az „Újvidék" e vezérczikke beküldetett.
2
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gyönyörű orgona. Császka nevét tegye emlékezetté az,
hogy a Böd-Bakodi pusztát átadja a székesegyháznak, ő
felsége s a szentszék hozzájárulása mellett, hogy az a
aiszes székesegyház ne legyen morzsalékokra s egyes
kanonokok hagyományaira utalva, hanem magának legyen
örök időkre tehetsége arra, hogy művésziesen kifestessék,
stílszerűen renováltassák stb.
Ha pedig papjait is meg akarja lepni kegyelmes
urunk jótékonyságával és szeretetével, állitsa vissza az
ősi társaskáptalant
Bácsban.
Nagynevű elődei annyit
alkottak már Kalocsán, hogy alig jut tér utódaiknak
nagy alkotásokra. De üresen áll Bács, hol az érsekség
fénykorát élte. Bácsban kihasítható volna az illetékes
faktorok beleegyezésével ezen káptalan restaulására oly
birtokrész, mely 15 —16 ezer f r t évi hasznot ad, — s
ebből 2—3 év alatt felállíttatnának a káptalani lakások,
később pedig kinevezhetők volnának ide a lelkipásztorkodás terén működni nem bíró, de igazán érdemdús öreg
papok, minők voltak régebben Yolvácz, Benedek, Szecskái,
Répási, stb., minők jelenleg az érdemekben elaggott
Armbruszt, Osztermayer, Auszter, Boros, Habrám, Mayer
Ferdinánd, Schreiek, stb. kik a lelki pásztorkodás terén
működni alig birnak, s végnapjaikat Bácsban, mint megérdemelt nyugalomban tölthetnék oly társaskáptalanban,
minővel az esztergomiak Nagyszombatban dicsekesznek.
Igen természetes, ezzel a papi nyugdij kérdése is lényegesen haladna előbbre.
Egyebeket mellőzve, bizonyára ki fogja ő exczellencziája terjeszteni magas figyelmét a tanfelügyelőség
újjászervezésére is. Mióta a nagyemlékű Kubinszky meghalt,
az egyházmegyei felügyelőség helyett egyes iskolalátogatók végzik népiskoláink látogatását, s ezeknek száma
ujabban 6-ra felemeltetvén, 300—300 frt tiszteletdíj is
kiutalványoztatok ezek számára.
Nem kicsinyeljük egyházmegyei főtanfelügyelőnk
más irányú lekötöttségét és nagy elfoglaltságát; valamint
korántsem lehet kicsinyleni az egyes iskolalátogatók
buzgóságát és érdemeit; kétségtelen azonban, hogy mig
ez utóbbiak heteken át iskolákat látogatnak, az alatt
otthon el vannak vonva részint hivatalos teendőiktől,
részint saját hiveik és iskoláik vezetésétől ; más részről
pedig ezek intézkedési jog nélkül küldetvén, minden buzgóságuk és szakértelmük mellett is kénytelenek referádákra szoritkozni, s igy újból ott vagyunk, hogy nem
az referál és intézkedik, ki a dolgokat látja és tapasztalja, hanem aki a referádákat olvassa és előadja. Pedig
hát a referádákba nem lehet mindent befoglalni, s az
egyszeri látás többet ér, mint tizszeri átolvasása a még
oly kitűnően szerkesztett jelentésnek is ! Nem csoda aztán,
ha egyleteink panganak, iskoláink belélete nem halad, s
ha Hódságon maga az érsek képviselője, Majorossy püspök kénytelen helyi informácziója és tapasztalata alapján
sok tanítónak szemére lobbantani, hogy nem teszik meg
kötelességüket, sőt maguk sem tanulták meg a haza
nyelvét !
Majorossy püspök fellépése és országosan visszhangot keltett felszólalása mind ennél jobban meggyőzheti
ü exczellencziáját arról, hogy az egyházmegyei tanfelügyeletet újra kell szervezni, és vagy egy fiatalabb és
egészségesebb egyént, ki egyszersmind minden másnemű

hivataltól fel lenne mentve, szükséges Kubinszky örökébe
e's szerepébe beállitani, vagy pedig a főtanfelügyelő
mellé az egyházmegye 3 nyelvét biró oly egyént kellene
képezni és választani, minőt Vaszary herczegprimás állított egyházmegy. főtanfelügyelője mellé Komióssy kanonok személyében, ki minden más dologtól felmentve, egy
részről kizárólag ennek él, másrészről iutézkedési joggal
is bir, harmadszor a központban nem Írásban referál,
ami mindig egyoldalú és hiányos, hanem a helyszínén
szerzett tapasztalatai alapján közvetlenül referál illetékes
helyen mindenről, a mit látott, hallott s tapasztalt !
Akkor bizonyára ő fogja meglátni s megtudni, amit most
Majorossy püspök látott és tapasztalt, s bizonyára lesz is
módjában ezt orvosolni — mig Majorossy püspök érseki
helynöki tiszte daczára is csak közvetve siethet a tapasztalt bajok orvoslására. Es ha figyelembe veszszük, hogy
a 6 iskolalátogató jelenleg is 1800 f'rtot vesz igénybe,
akkor az ily másodtanfelügyelő beállítása ezen 1800 frt
terhére is megtörténhetnék, csak avatott egyént kellene
rá kiszemelni.
Nincs alkalmunk mindezt ő exczellencziájának közvetlenül elmondani; de papírra vetettük ezeket, hogy
akik közelében lenni, páratlan jóságát élvezni s informáczióikkal némileg működését is irányítani hivatvák,
kegyeskedjenek ezeket ő exczellencziájának előadni, bővebben kifejteni, őt ezeknek megnyerni, — s meg vagyunk arról győződve, hogy ő exczellencziájának országosan ünnepelt jó szive nem fog ezek megvalósítása elől
elzárkózni.
Adja Isten !
y.

VEGYESEK.
— Császka György kalocsai érsek ur, mint Szabadkáról
értesítettek, hatezer forintot ajándékozott egy Bajmokon
létesítendő apáczazárda és ezzel kapcsolatos leányiskola
költségeire.
— Hivatalos. A király a hivatalos lap közlése szerint, a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére
a szamosujvári görögszertartasu katholikus székeskáptalannál üresedésben lévő irodakanonokságot Bene Sándor
szamosujvár-némethi-i esperes lelkésznek, — a javadalmas (praebendás) kanonokságot pedig Georgiu János,
szamosujvári papnevelői lelkiigazgatónak és szentszéki ülnöknek adományozta.
— Jeruzsálemben
tartott eucharistikus kongresszus
nagyban emelte a kath. egyház tekintélyét a Keleten élő
szakadárok körében. Még a muszkák figyelmét is felkeltette ez a felpezsdülés és most egy archimandrita izgató
czikket irt a kath. egyház hódításairól és haladásáról a
keleti népek körében.
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Felhívás előfizetésre.

Az előfizetés módja ismeretes s a lap homlokán
mindenkor megolvasható. Az intentiók fejében való megrendelést, ha csak lehet, készpénzzel való fizetésre kérjük átváltoztatni. A ki 5 uj előfizetőt gyűjt, az tiszteletpéldányt kap mindaddig, mig öt, általa szerzett előfizetőt
fog évenkint bemutatni.
Budapesten, 1893. jun. 23.
D r Breznay
Béla.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, julius 8,

;
:
E
E
E
E
E
E
E
:

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

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Világszemie. — A vizözön a szentirás és a földtan mai adatai szerint. — Egyházi
Tudósítások
B u d a p e s t : Eötvös Károly dühöngéséről a sajtó nyilatkozatai. — P e r z s i a : A sah levele XIII. Leo pápához. — Vegyesek.

Világszemle.
II.
Mikor a Messiásra vonatkozó jövendölések
szerint a Megváltónak meg kellett jelennie, a
rómaiak világuralma csaknem minden népre ki
volt már terjesztve. Igy t e h á t Zsidóország is
római f'enhatóság alatt nyögött.
A zsidók erősen el voltak tökélve, hogy ezt
az igát nyakukról lerázzák. Minden reményöket
a megígért Messiásba helyezték, kiről azt képzelték maguknak, hogy hatalmas világi fejedelem leszen, ki majd világuralomra fogja felsegíteni a zsidó népet. Mikor aztán l á t t á k a szegény
és alacsony sorsot, a melyben született és megmaradni akart mindvégig, s mikor észrevették,
hogy lelki, nem földi országot szándékozik alapitani a földön a mennyország számára, földiekre
irányult világias reményeikben szörnyen megbotránkozának e fölött és nemcsak megtagadták,
hanem dühükben keresztre is feszitették a hozzájok küldött isteni Megváltót. Megölték az
Igazat s álprófétákra hallgatva, ezek által a rómaiak ellen lázadásra r a g a d t a t t á k magukat.
Titus római császár azonban leverte a lázadókat,
elfoglalta és szétrombolta Jeruzsálemet a templommal együtt és szétszórta az életben maradt
zsidókat minden népek közé.
A római birodalom a Krisztus idejebeli első
császárok alatt hatalmának t e t ő p o n t j á t elérte és
túlhaladta. Rómának akkor 2 millió lakosa vala,
s a világ minden kincsét összehordván, annak
minden kényelmét és fényét egyesité magában.
De a külső fény és hatalom képtelen vala a

nép minden rétegében lábra kapott romláson
segiteni. A világaralom városa többnyire rossz,
néha igazán alávaló, némelykor kivételesen jó
és jeles uralkodóinak változatos befolyása alatt
feltartóztathatatlanul haladt feloszlása elé. Odoaker egy zsoldos germán csapat élén elfoglalta
Itáliát s véget vetett az akkor már csak tengődő nyugat-római birodalom életének Kr. u.
476-ban.
A kereszténységnek mennyből alászállott
éltető szelleme, a mely minden bajában vigaszul és gyógyszerül szolgál az embernek és emberiségnek, annál gyorsabban szerzett a keresztény vallásnak elterjedést a római birodalom
minden részében, minél szomorúbbá váltak az
idők a népek felett a római uralom alatt. A
legvérengzőbb üldözések, azon czim alatt inditva,
hogy a kereszténység az államra nézve veszedelmes vallás, nem birták a mennyei tanok terjedését meggátolni. A vértanuk vére termékeny
magjává lett a keresztény vallásnak. Sangois
m a r t y r u m semen christianorum.
Sajnos, hogy az egyházba bevitt emberi
romlás következtében az egyház egysége nem
volt sokáig tisztán megóvható. Apró szakadások
után a 11-ik században végre elszakadt a keleti
nagy egyház. A 15-ik században elesett Konstantinápoly, használatba j ö t t a könyvnyomtatás,
feltárult az újonnan felfedezett Amerika. Az uj
világ mesés kincsei az ó-pogánv klasszikus irodalom kincseivel egyesülve megmaszlagositották
az elméket s elvonták a kereszténység által
meghonositott természetfölötti világ szeretetétől,
a mi a középkor gondolkodásának s életének
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t a t t a már a mult század végén a franczia forradalom.
A természettudományok bámulatos sikerei,
különösen a gőzerő és villamosság s más néhány
erő alkalmazásában az embereket a jelen században oly büszkékké, elbizakodottakká és vakEz az élv- és érdekhajhászás lett aztán buja merőekké tette, hogy hallani sem akarunk csak
termőföldje a 16-ik századbeli vallási, társadal- arról, a mit m ütőkéssel vágni, mikroskóppal
mi és politikai felforgatások elemeinek. Az u. n. látni, a retortában megvizsgálni lehet. S ezek
reformáczió
sikereit a pogány klasszikus iro- közt is, rendesen, az a legbecsesebb, az a legdalom tartalma túlbecsüléséből származott álta- kedvesebb találmány, a mivel minél hamarább
lános elvilágiasodásnak köszönheti. Az embereknek mennél többet lehet keresni vagy zsebelni. Szóebben az elvilágiasodásában lassankint elveszett val: a legdurvább anyagiasság és önimádás, ez
a keresztény vallás természetfeletti álláspontja. a mi „modern" „felvilágosodott" korszelleAz elvilágiasodott emberek, ha hittek is az evan- ! münknek a főjellemvonása, a lelke.
(Vége köv.)
geliumnak, tulajdonképpen nem az evangéliumnak hittek, hanem az Isten által tolmácsul
felállított tanító - egyház megvetésével,
hittek
A vizözön
önmaguknak, hittek annak, a mit az evana szentírás és a földtan
géliumba egyéni izlésök, hangulatuk s tetszémai adatai szerint.
sök szerint belemagyaráztak. Az elvilágiasodás
és önkénykedés aztán viszont, mikor az egyházi
II.
és vallási forradalmat a protestántizmusban megA vizözön a szentírás elbeszélése szerint.
szülte és szervezte, ennek minden működéséből
„Gonsumpta est omnis caro, quae
hatványozott izmosodást szivott magába és elinovebatur super terrain." (Fenesis 7. 21.)
eddig gyógyíthatatlanná tette a keresztény néAz első bűnnek szomorú következményei gyászos
pek ketté szakadását és az ebből folyó százszo- örökség gyanánt szállottak át az utódokra. A rosszra
ros felbomlását. A 16-ik és következő században hajló akarat megvesztegette az észt, az érzéki vágyak a
az u. n. vallási reformáczió oly háborúságokat, józan Ítéletet. Az emberiség mindjárt az első családban
két részre oszlik ; az egyik részt a szentírás*) „Isten
oly állapotokat hozott létre, a milyeneknek kefiainak" nevezi, mivel igaz szivvel dicsérik Istent, híven
resztény népek között szóba se kellene kerülni. teljesitik törvényeit; 2 ) a másik részt az „emberek fiai"

legfőbb czélja vala. A romlás ama két forrásából fakadt a szellemek elvilágiasodása. az életmód fényűzése, az anyagi érdekek hajszolása,
melyek lassanként minden országot elbontottak
hullámaikkal a 15-ik és 16-ik század Európájában.

Ha az ember képzelődésnek adja át magát
és ebben az állapotban aztán a maga gyarló
véleményét többre becsüli mint az Isten akarat á t és t a n i t á s á t : akkor az emberre nézve ezen
a lejtőn nincs többé megállás, csak egy, a legszomorúbb : mindennek letagadása az égből, az
atheismus. Erre az álláspontra elérve nincs az
ember előtt létjoga csak annak, a mit gyarló
érzékeivel felfogni és kurta eszével felérni képes.
Ezen az állásponton van és tombol jelenleg
a keresztény emberiség nagy része. Midnen hagyományos józan filozófia szünetel, alszik; csak egyfajta filozófémának van becse és kelete : az önzés
és féktelen egyéni vélekedés filozófémájának. És
hogy mit képes ez az igazán „ördögi filozófia"
véghez vinni, hogyha az utcza, a nép is szerinte kezd gondolkodni és cselekedni, megmuV. ö. Stöckl,
III. 354.

Lehrbuch

der

Philos.

6.

kiadás.

képviselik, kik Istenről megfeledkezve 3) egyedül az anyagi
javakban és az érzéki gyönyörökben keresik boldogságukat. Az évek telnek, a századok múlnak, „Isten fiai" és
az „emberek fiai"-nak összeházasodása folytán a bün és
romlottság mindjobban elhatalmasodik. 4 ) Az „óriások u
erőszakos nemzedéke elnyomja a jogot, 5 ) a lélek magasabb törekvéseit elfojtja a test, az érzékiség. Isten törvényeit már alig teljesiti egy-két család. Azért mondja
az Ur : „Nem marad meg az én lelkem az emberben
mindörökké, mivel ő test" — azaz testiségben elmerült,
— s lesznek az ő napjai százhúsz esztendők" (Genesis,
6, 3. 6 ) S mint mikor a szerető atya gyermekeinek elfajulása miatt fájdalmat, bánatot érez, igy folytatja a szentírás tovább : „Látván pedig Isten, hogy nagy az emberek
gonoszsága a földön és a szívnek minden gondolata gonoszra figyel minden időben, megbáná, hogy embert
Genesis 6, 2.
) Rom. 8, 14.
3
) Zsid. 11, 7.
Genesis 6, 4.
s
) Baruch 3, 26. Ecclesiasticus 16, 8.
6
) A szentírási részleteket a Vulgata
sából idézzük. Eger. 1865.
2

Tárkányi-féle fordítá-

RELIGIO.
teremtett a földön és benső szívbeli fájdalommal illettetvén: Eltörlöm — úgymond — az embert, kit teremtettem a föld színéről az embertől az állatokig, a férgektől
az égi madarakig, mivel bánom, bogy alkottam őket."
(Genesis 6, 5—7.)
E szavakkal nyitja meg a szentírás a vizözön elbeszélését, leplezi le előttünk annak erkölcsi o k á t : az emberi
nem elfajulását.
Az ember Istennek teremtménye, s mert ilyen, t a r tozik a Teremtője által számára kijelölt hivatást betölteni, vagyis tartozik Urát, Istenét tisztelni, imádni, Isten
akarata szerint élni. Ha e rendeltetéstől eltér, létjogát a
földi élethez elveszítette s egyszersmind büatetésben részesül. Ez áll ugy az egyes emberre, mint az egész
emberiségre. Az egész emberi nem végczélját szem elől
tévesztvén, jogos és igazságos volt Istennek az egész
emberiséget sújtó büntetése. De kérdezhetjük, vájjon
miért fogja Isten az ártatlan állatokat is elpusztítani ?
„Az emberek büntetéséül — mondja aquinói sz. T a m á s
— mivel az ember bűnhődik akkor, a mikor megfosztatik a szolgálatára rendelt állatoktól."
Az igazságos Isten tehát kimondotta borzasztó ítéletét, végtelen igazságosságát azonban imádandó irgalma
vezeti. A bűnös emberi nemnek a javulásra időt enged,
a megtérésre 120 évet tüz k i ; másrészt az istenfélő Noét
és családját megmenteni elhatározza, meghagyván neki,
hogy egy óriási bárkát épitsen.
„De Noé kegyelmet talála az Ur előtt. Noé igaz
és tökéletes férfiú vala nemzetsége között és Istennel
jára. Es mikor látta Isten, hogy a föld megromlott, mert
minden test megvesztegette vala útját a földön, mondá
Noénak : Elérkezett vége minden testnek előttem ; betelt
a föld gonoszsággal szinök előtt és én elvesztem őket a
földdel együtt. Készíts magadnak bárkát simított fákból,
rekesztékeket csinálj a bárkában és kend be enyvvel b s l ü l
és kivül. Es ekképen készítsd el a z t : 300 könyöknyi
legyen a bárkának hossza, 50 könyöknyi szélessége és
30 könyöknyi annak magassága. Ablakot csinálj a bárkán
és ennek legfelsőbb részét egy könyöknyivel végezzed ;
a bárka ajtaját pedig oldalul helyezd; alsó, közép és
harmad emeletet csinálj abban, mert ime én vízözönt
hozok a földre, hogy megöljek minden testet, melyben
életnek lélegzete van az ég alatt. Minden, mi a földön
vagyon, megemésztetik. De veled szövetséget kötök és
bemégy a bárkába te és fiaid, feleséged és fiaidnak feleségei veled. És minden testbeli — valamennyi — állatból kettőt-kettőt végy be a bárkába, himet és nőstényt ;
a madarak közöl fajaik szerint és a barmok közöl fajaik
szerint és a földnek minden csuszó-mászó állataiból
fajaik szerint; mindenikből ketten menjenek be veled,
hogy élhessenek. Végy azért minden eledelből, melyek
megehetők és hord be magadhoz, hogy mind neked,
mind azoknak legyenek táplálékul. Megcselekvé tehát
Noé mind, a miket Isten neki parancsolt vala. (Genesis
6, 8 — 2 2 . ) "

Mily csodálatos isteni jóság! A legkisebb dolgokra
') Thomas-Aqu. Summa Theologica. Pars I—II. Qu. 105. ar.
2. ad 11.
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kiterjeszkedő imádandó Gondviselés! Maga Isten tanítja
meg Noét, hogyan építse a mentő bárkát, miként rendezze be, hogyan biztosítsa azt a majdan bekövetkező
vizárak dühöngő hullámai ellen. Ezen adatok szerint a
bárka (zsid. thebah, lat. arca) nem annyira hajó volt,
mint inkább egy tutajon nyugvó négyszegeletü ház
árbocz, vitorlák, kormányrúd nélkül, a mennyiben csak
az volt rendeltetése, hogy a vizén uszszon, nem pedig,
hogy hajózásra szolgáljon. *) „Simított fából" készült, a
zsidó szöveg szerint „gofer" azaz valamely „tűlevelű
fából" valószínűleg cziprus fényűből, mely szép, egyenes,
magas növésű, könnyű és nehezen korhad, igy nagyságánál és természeténél fogva igen alkalmas volt a bárka
czéljaira. 2 ) Továbbá három emeletre és számos kisebb
szobára volt osztva, felülről ablakokkal ellátva, a világosság és a levegő befogadására. Roppant nagyságát jelzik terjedelmes méretei, 300 könyök hosszú, 50 könyök
széles és 30 k. magas volt, vagyis egy könyökre 0'525
métert számítva, terjedelme kitett 65,116 köbmétert. 3 ) E
rengeteg épület volt hivatva a vizözön-idején menhelyet
adni Noénak, családjának, az összes megmentendő állatoknak és a szükséges élelmi szereknek.
S melyek voltak a megmentendő állatok ? A szentírás szerint minden állatfajból egy pár, him és nőstény,
illetőleg miként alább olvassuk (Gen. 7, 2) a tiszta állatokból 7 — 7, a tisztátalan fajokból 2—2. 4) A tiszta állatok eledelül és áldozatul szolgáltak, azért kellett azokból
többet megmenteni. S mennyit tett ki a bárkába fölvett
összes állatfajok száma? Fontos ezt tudnunk nemcsak
azért, bogy a bárkában elegendő helyet mutassunk ki az
állatok számára, hanem természetrajzi szempontból is, a
mely tudomány kíváncsian várja, miként lehettek a ma
élő összes állatfajok képviselve a bárkában. A kérdés
összefügg egy másik kérdéssel, t. i. általános volt-e a
vizözön földrajzi tekintetben, vagy csak földünknek egyes
részeit öntötte el ? Az első esetben valamennyi állatfajból kellett a bárkába fölvenni képviselőket, mig az
utóbbi esetben csak a víz által elöntött földrészek állat') 1604-ben a hollandi Jansen Péter, 1611-ben Livorn P.
János a bárka méretei és terve szerint készítettek hajót. Az óriási
alkotmány, bár nagyobb terhet birt el, mint más hasonló nagyságú közönséges hajó, nehezen volt kormányozható, és a hajózásra
nem vált be. V. ö. J. D. Michaelis. Orient, u. exeg. Bibliothek T.
XVII. Frankfurt. 1782. 28. 1.
2
) Dr Schuster-Holzammer. Handbuch zur bibi. Geschichte,
Magy. ford. Yégh K. Miskolcz 1892. I. k. 105. 1.
3
) A könyög nagyságára nézve vitatkoznak. Némelyek szerint 0 525 méter, mások szerint 0'450 m. hosszú volt. A/- előbbi
vélemény azért valószínűbb, mivel az egyptomi és babyloni emlékeken ábrázolt könyök hosszúsága szintén 0'525 m. L. Müller. Uber
die heiligen Masse des Altertums. Freiburg, 1859. 113. 1.
4

) A Genesis nem annyira zoologiai szempontból, mint inkább
a külső életviszonyok szerint az állatokat 5 családba osztja u. m.
1. barmok v. háziállatok, 2. mezei v. vadállatok, 3. madarak, 4. vizi
állatok, 5. csúszómászók v. a kisebb emlősök és a gerincznélküli
állatok. Ezek közül tiszták voltak: 1. a házi állatokból a kérődző
hasadt körműek ; 2. a vizi fajokból a pikkelyes és szárnyas halak ;
3. a madarak, kivéve a következőket : a sas, griff, kánya, keselyű,
holló, strucz, fogoly, libócz (bagolyfaj), ölyv, huhogó, búvár, gólya,
hattyú, gödény, piros keselyű, gém, fajd, büdösbanka, denevér ; 4. a
csúszómászók közül 4 sáskafaj. A többi állatot tisztátalannak tartották. V. ö. Levitikus 11, 1—47.
5*
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világának fajait kelle fentartani. Ha a Genesist olvassuk,
abban sem az özönviz földrajzi kiterjedése, sem az állatcsaládok számára nézve nem találunk határozott, részletes adatokat. A kinyilatkoztatás nem tartotta szükségesnek feljegyeztetni e tisztán tudományos adatokat. Mózes
csak általános kifejezéseket használ, melyek, bár kétségkívül az igazságnak megfelelők, de határozatlanok, éppen
azért azok értelmét kell kutatnunk. Fogjunk hozzá!
Mivel Mózes a bárkába fölveendő állatok között a
vizi állatokat nem említi, és ez állatvilág különben is a
vizben él, joggal következtethetjük, hogy a halak, a
kétéltűek, a hüllők közül a teknősök és krokodilok, a
madarak közül az úszók, az emlősökből az uszólábuak
és czetfajok, továbbá a vizi rovarok, rákok, puhatestűek,
a férgek, tüskebőrüek, bélnélküliek és véglények különböző fajai a bárkán kivül is túlélték a vizözönt. x)
A többi, a szárazföldi állatcsaládokra vonatkozólag
a vélemények eltérők. A régiek és néhány ujabb exegeta
a Genesis egyes általános kifejezéseit betűszerinti értelemben általános özönvízre magyarázván, azon véleményben
vannak, hogy a szárazföldi állatok valamennyien képviselve voltak a bárkában. Keil 7000, Schuster 13,000 f a j
számára jelölt ki elégséges helyet Noé bárkájában. Bár
számításuk alaposságában nincs okunk kételkedni, véleményük mégis ma már igen sok nehézségbe ütközik.
a) A természetrajz, nem számitva a már kihalt állatokat, ma 2300 emlőst, 10,000 madárfajt, 2500 hüllőt,
200,000 rovarfajt ismer, 2 ) ezek közül leszámítva a vizben
is megélő családokat, 180,000-re tehetjük az összes szárazföldi fajokat, mindegyikből egy-egy párt, a tiszta állatokból pedig 7—7 darabot véve, ha a vízözön az egész
földkerekségre kiterjedt volna, 365,000 állatot kellett
volna fölvennie a bárkába; a mi lehetetlen, éppen ugy,
mint elhinni azt, hogy a rovarok petéikben, gubóikban
átélhették volna az egy évnél tovább tartó vizözönt. A
betűszerinti értelmezés hivei erre a nehézségre azt mondják : A vízözön előtt kevesebb lehetett az állatfajok
száma, mint mai nap ; lehetséges, hogy számos állatfaj
csak később teremtetett, vagy pedig a Darwin-féle leszármazási elv szerint csak később keletkezett. 3 ) A megoldás fején találná a szeget, ha melléje nem ütne az által,
hogy a lehetőségből következtet a valóságra, azonbau „a
posse ad esse non valet conclusio. " Lehet, hogy akkor
kevesebb állatfaj volt, de lehet, hogy nem. E r r e nézve
sem a szentírás, sem a tudomány nem ad eddigelé biztos
felvilágosítást. A bibliában sehol sincs szó, arról, hogy
Isten a 6 napi teremtés befejezése után uj fajokat teremtett volna. Igaz, az ellenkezőt sem állítja a sz. írás, de
addig, mig a tudomány a 4-ik földtani korszak állatvilágának kevesebb faját ki nem mutatja, ami eddig nem
történt, 4) a puszta lehetőségből kiinduló okoskodást senki
*) „A vizben élő állatokat — mondotta már sz. Ágoston —
milyenek a halak és a felüluszó szárnyasok, nem volt szükséges a
bárkába fölvenni." Civitas Dei L. XV. c. 27.
2
) Báthory. Állattan. Budapest. 1892. 60, 103, 135, 194. 1.
3
) Dankó. História revelationis div. V. T. Vindobone.
1862. 28. 1.
4
) „A negyedkor óta — mondja De Lapparent, földtudós —
mióta az ember megjelent a földön a szerves világ nem gazdagodott egyetlen-egy uj fajjal sem, ellenkezőleg több alak letűnt vagy
kiköltözött." Traité de géologie. 1111. 1.

sem tartozik elfogadni. A Danvin-féle leszármazási elméletnek is éppen az a lényeges körülmény szegi nyakát,
hogy tényekkel beigazolni nem lehet.
b) A második nehézség a következő: A természetrajz tanúsága szerint az egyes állatfajok természeti viszonyaiknak, az éghajlatnak és tápláléknak megfelelően
ugy vannak felosztva földünk különböző vidékein, hogy
bizonyos állatfajok csak bizonyos vidékeken találhatók. A
természettudósok földünk mai felületét 31 állattani vidékre (Thierreich) osztják f ö l ; mindegyiknek a többitől
elütő sajátos állatvilága, úgynevezett „faunája" van.
Sőt egyes állatok kizárólag csak egyes vidékeken élnek
(local fauna), pl. a csőrös emlősök, a gyümölcsevő erszényesek csakis Ausztráliában ; a jaguár, a lajhár, az övesek (Cingulata), a hangyász csak Dél-Amerikában; a gazella csak Észak-Afrikában honos. Számos madár-, kígyó-,
rovarfaj csupán Jáva. Borneo, Madagaskar stb. szigetein
fordul elő. 2 ) Kérdezhetjük, vájjon eme távoli vidékek
faunája is képviselve volt-e a bárkában, s ha igen, miként utazhattak a tengereken keresztül, s oly messziről
oda és vissza, ugy, hogy sem Ázsiában, sem más vidékeken hirmondó sem maradt belőlök ?
c) Minthogy a vizi állatok nem vétettek föl a bárkába, az édes vizi fajok pedig elvesznek a tenger vizében,
kérdés, ha az egész földfelületet elborította a tenger
árja, hogyan maradhattak életben az édes vizi állatok?
Eme nehézségek, hacsak minduntalan isteni beavatkozást, csodákat fel nem tételezünk, megoldhatatlanok.
Valamennyi nehézség elesik azonban, ha — miként ma a
legtöbb szentirásmagyarázó tartja — a vízözön csakis az
emberiségre volt általános, de nem földrajzilag és nem
állatvilágra vonatkozólag. Elöntötte az emberiség által
lakott vidékeket, elöntötte ama roppant földterületeket, a
honnan az isteni büntető igazság által felidézett iszonyú
vizárak előtörtek, elpusztítva ott minden embert és állatot, de földünk más tájain az állatvilág megmenekült.
Noénak tehát csakis azokat az állatfajokat kelle megmentenie, a melyek a vízözön által sújtott földrészeken
kipusztultak, s főleg, a melyek az emberrel akár közvetve, akár közvetetlenül viszonyban voltak.
Csakis az a kérdés, vájjon e magyarázat nincsen-e
ellenmondásban a szentirással, mely, mint első tekintetre
látszik, egyetemes, az egész földet elárasztó és minden
állatot kiirtó csapásról beszél. Feleljük : nincs, mivel a
sz. szöveg egyes általános kifejezései alapos, észszerű
okok folytán itt megszorítva értendők.
A mint már emiitettük, az egyház, a szentiratok
hiteles (authentikus) magyarázója, a szöveg értelmére
nézve eddig nem nyilatkozott, azért a hermeneutika szabályai szerinti rendes szövegmagyarázathoz kell fordulnunk.
Ám lássuk !
A hermeneutika (magyarázattan) szabályai szerint
minden szövegnél, hogy annak valódi értelmét megtudjuk,
három körülményt kell figyelembe venni: 1. az író szándékát (scopus auctoris), 2. a szöveg összefüggését (contextus), 3. a szók értelmét és a szójárást (usus loquendi).
!) L. K. Schmarda. Zoologie. Wien. 1871. II. k. 124—140. I.
) U. o. 129. 131. 1.

2

RELIGIO.
E három körülmény magyarázza meg, minő fogalmat,
minő eszmét akart bármely iró-szavaiban megtestesíteni.
Alkalmazzuk e szabályokat a mózesi elbeszélésre !
1. Mi volt a sz. iró szándéka? Lefesteni akarta a
vizözönnek mint isteni büntetésnek iszonyú katasztrófáját,
mely a bűnös emberi nemet volt hivatva kiirtani a föld
színéről. Ámde e czél el volt érve az által, ha az özön
elborította az emberiség által lakott területeket, a habokba fullasztva minden embert és állatot, az egész földet elpusztítani nem volt szükséges, mivel az isteni büntetés erkölcsi oka ezt nem követelte. Isten végtelen bölcsesége czéljai elérésére mindig csak a czélnak megfelelő
eszközöket használja és nem a fölöslegeseket, már pedig
fölösleges lett volna Afrika és Dél-Amerika tájait is
megfüröszteni, a hol az emberiség nem lakott. Az ember
ősi lakóhelyén Isten az állatokat csak csoda által menthette volna meg ; ezt nem tette, hanem az ember büntetéséül azokat is megsemmisítette; azonban nem lett volna
indokolt az ember büntetéséül megsemmisíteni az állatcsaládokat oly vidékeken is, a hol az emberiség hiányzott. „Deus in necessariis non deest, in superfluis non
abundat" ezen örök érvényű elv szerint joggal következtetjük, hogy, midőn M. „a föld elöntéséről" és „a föld
valamennyi állatáról" szólott, azt csak megszorított értelemben, az ember által lakott földre és annak valamennyi
állatára értette.
2. Megerősíti véleményünket a szöveg tartalma és
összefüggése is. A sz. szövegben több ízben oly általános
kifejezések fordulnak elő, a melyek betűszerinti értelemben nem vehetők, mert ily értelemben az özön elpusztította volna az összes élő lényeket, a halakat, a férgeket
és valamennyi vízi állatot. Ugyanis, midőn az Isten a
vizözönt elhatározza, M, így í r : „Eltörlöm az embert, kit
teremtettem, a föld színéről, az embertől az állatig, a
férgektől a madarakig . . ." „íme, vizözönt hozok a
földre, hogy megöljek minden testet, melyben életnek
lélegzete van az ég alatt. Minden, mi a földön van, megemésztetik . .
Később: „Es megemészteték minden
test, mely a földön mozog vala, madarak, barmok, vadak,
minden csúszómászó állatok, melyek a földön mászkálnak,
minden ember és mindenek, mikben az életnek lélegzete
vala a földön, meghalának.* Ha az idézett általános kifejezéseket betűszerinti értelemben vennők, a bárkán kívül
nem maradt volna semminemű élő lény az egész földgömbön, pedig bizonyos, hogy a vizi állatok számtalan
fajai nem vétettek föl a bárkába és mégis átélték a vizözönt. Minthogy egy tudatos íróról nem lehet föltenni,
hogy ugyanabban a szövegben egymásnak ellenmondó
kifejezéseket használt, méltán alkalmazhatjuk itt is a
hermeneutikának általános szabályát, hogy a hol a szavak észszerű okok alapján eredeti értelmökben nem vehetők, megszorított értelemben voltak az iró által használva.
3. Hogy M. a vizözön vázolásánál „a földnek minden állata," „minden test" kifejezések alatt nem az egész
földgömbnek, hanem csak „a viz által elborított földrészek összes állatait" értette, legjobban megvilágítja a
szentírásnak s általában a keleti népeknek szólásmódja.
A bibliában számos példa van rá, hogy ugy M. mint a
többi sz. irók a nagy számok és nagy mennyiségeknél, a
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rendkívüli események leírásánál az élénkebb festés czéljából szerették használni a nagyító, általános kitételeket,
melyek értelmét mindig az iró szándékából és a szöveg
összefüggéséből kell megítélnünk. így midőn Isten megteremté az állatokat és az első embert, olvassuk: „A
földből megalkotván tehát az Ur Isten a föld minden
élő állatait és minden égi madarakat, vivé azokat Ádámhoz, hogy lássa és nevezze meg azokat . . . Es nevökön
neveze Ádám minden állatot és minden madarat és minden földi vadat."
A szentirásmagyarázók megegyező
véleménye szerint itt csak a „paradicsom állatait" kell
értenünk, mert bajos föltenni, hogy Isten valamennyi
teremtett állatot, a halak, rovarok, puhányok számtalan
faját mind Ádám elé vezette volna, és az ősatya valamennyinek nevet adott volna. A „minden állat" kifejezéssel M. csak az állatoknak igen nagy számát akarta jelezni. — Midőn M. egyptomi József történetében a hét
terméketlen év által előidézett rendkívüli éhséget festi,
így ir : „Miután pedig eltelt a bőség hét esztendeje, melyet
József előre megmondott vala ; az egész földön elhatalmasodék az éhség . . . . Az éhség pedig naponkint növekedik vala az egész földön. Es minden tartományok
Egyptomba jövének élelmet venni, hogy a fogyatkozás
nyomorúságát enyhítsék." 2) Ámde tudjuk, hogy csak
Egyptomban és a szomszédos tartományokban volt éhség,
nem pedig az egész földön és csak a közelfekvő vidékek
népei mentek élelemért, nem pedig a föld összes népei.
M. tehát hyperbolikus kifejezéssel élt.
Salamon király dicsőségét vázolván a sz. iró ezt
m o n d j a : „Fölmagasztaltaték a föld minden királyai fölött
gazdagsággal és bölcseséggel. Es az egész föld kívánja
vala látni Salamon arczát, hogy hallja bölcseségét. Es
mindenek ajándékot hoznak vala n e k i ! " 3 ) Alig van
exegeta, ki az „egész föld" kifejezést itt is betűszerinti
értelemben venné s állítaná, hogy az indusok és a kamcsatkaiak is Salamon bölcseségét jöttek hallgatni. Ily
általános, de megszorított értelemben veendő kifejezéseket
találunk a szentirás számos más helyein is.
Tekintve tehát a rendes szövegmagyarázat szabályait, sem az iró és a vizözön czélja, sem a szöveg összefüggése és értelme nem kényszerit bennünket arra, hogy
a M. által leirt özönt földrajzi kiterjedésében és az állatokra vonatkozólag betűszerinti értelemben egyetemesnek
vegyük ; ellenkezőleg számos alapos és észszerű okból kiindulva, joggal mondhatjuk, hogy a bárkába fölvett,
megmentendő valamennyi állatfaj alatt csakis a víz által
elborított földterületek összes állatfajai értendők. S e
véleményt nagy tekintélyek védik u. m. Marcel de Serres, 4 ) Pianciani, 5 ) Hettinger, 6 ) Reusch, ') Schouppe, ö )
») Genesis 2, 1 9 - 2 0 .
) Genesis 41, 53—57.
3
) 3 Kir. 10, 23—25.
4
) Die Cosmogonie des Moses. Deutsch, v. Steck Tübingen.
1841. 154. 1.
6
) Cosmogonia naturale comparata cot Genesi, Roma. 1862.
p. 543- és köv. 1.
6
) Apologie des Christenthums. Ford. Répássy. Eger. 1884.
III. k. 7282. 1,
) Bibel und Natur. Ford, a budapesti növ. pap. e. i. isk.
1870. 271. és köv. 1.
8
) Cursus S. Scripturae, Bruxellis. 1870. T. I. p. 178.
2
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Z s e h o k k e , V e i t h , 2 ) Michelis, 3 ) Maupied, 4) Lambert, 5 )
Schőbel, 6 ) Sorignet, 7 ) Bellynck, 8 ) Delsaux, 9) Lorinser, 10 ) Hummelauer, » ) Godefroy, 12 ) Sze'kely, 13 ) Duilhé, 14 )
Güttier 1 5 ) stb. A protestánsok közül : Delitzch, Pfaff,
Pool, Pye Smith, Hugh Miller stb. Csupán a tudós jézustársasági atyának Piancianinak szavait idézzük : „Ez általános mondatokat és a vizözön történetében előforduló
„col" „omuis" szót nem kell és nem lehet a szentirók s
névleg Mózes nyelvezetében mindig egészen szoros értelemben vennünk . . . Azt hiszem, nem követünk el
igazságtalanságot Noén, fiain és Izrael fölszabaditóján,
ha fölteszszük, hogy hasonlóan kortársaik és utódaikhoz
mit sem tudtak Amerika és Ausztrália létezéséről, hogy
az ezen országokban s az ó-világ legtávolabb részeiben
pl. a Jóreményfokán honos állatfajokról legkevesebb
ismeretök sem volt, egyáltalában, hogy a földrajzban és
állattanban nem voltak terjedtebb ismereteik, mint Aristoteles. Hipparchus, Ptolomaeus és Pliniusnak. Ha ez
áll, akkor Noé és övéi elbeszélésükben s Mózes a maga
leírásában bátran mondhatták e nagy eseményre vonatkozólag „az egész föld", „minden állat", „a magas hegyek,
melyek az egész ég alatt vannak" s mégis e kifejezések
csak a föld ama részéről, azon állatok és hegyekről értendők, melyek előttük többé-kevésbé ismeretesek valának . . . Az ihletett Íróknál is akadunk nagyításokra és
oly szavakra, melyeket nem szabad a legközvetetlenebb
és legtágasabb értelemben vennünk, melyeknek értelmét
az összefüggés, a parallel helyek összehasonlítása, vagy
az emberi ismeretek előhaladása igazolnak, mely utóbbi
olykor alkalmas vagy szükséges kommentárt szolgáltat a
szentirás szavaihoz, hol a kinyilatkoztatás csalhatatlan
magyarázója az értelmet meg nem határozta." l ö )
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, jul. 5. Eötvös
sajtó nyilatkozatai.
—

Károly

dühöngéséről

a

Jellemző, hogy Eötvös Károly nagykőrösi beszéde
alkalmából csakis a kormány lapjai merték megdicsérni.
r

)
2
)
3
)
Freiburg

História Sacra A. T. Vindobonae. 1872. p. 20.
Die Anfänge der Menschenwelt. Wien. 1865. p. 369. 377Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung.
p. 272.

4

) Dieu, l'homme et le monde T. III. p. 803.
) Le déluge, p. 370, 393.
6
) De l'universalité du déluge. Paris 1858.
7
) La cosmogonie da la Bible devant les sciences perfectionnées. Paris. 1854. p. 59.
8
) "Études religieuses. 1868. T. II. p. 578.
9
) Revue catholique. Louvain 1876. T. XLI. p. 295.
10
) Das Buch der Natur. Regensburg. 1877. T. II. p. 249.
u
) Stimmen aus Maria-Laach. 1879. T. XVI. p. 162. és köv.
12
) Cosmogonie de la révélation. 1847. p. 293.
13
) A szentírás apológiája. Nagyvárad. 1891. 475. és köv. 1.
u
) Apologie scientifique de la foi chrétienne. Ford. a csanádi
növ. pap. Temesvár, 1891. 375. 1.
ls
) Naturforschung und Bibel. Freiburg, 1877. 266. 1.
5
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) Pianciani. Cosmogonia naturale
Roma, 1862. 543—545. 1.

comparata

col

Genesi.

A kormánytól független sajtó, még a szélső baloldali
„Egyetértés" is, a mely pedig eddig az Eötvös-Szilágyi
barátság főorganumaként szerepelt, a nagykőrösi furiózus
kitörést határozottan elitéli. S ebbe az elitélésbe oly hangok
vegyültek bele, a melyek, ha találók, igen szomorú világot
vetnek Eötvös Károlynak benső, lelki állapotára. Ugy
tüntetik fel a hires nagy beszélőt, mint rabulistát, mint
a kinek vagy egygyel több vagy egygyel kevesebb van
azokból a kerekekből, a melyeken a józanság szekere
szokott az igazság országútján járni.
A „Pesti Napló* például Petőfi „Örült"-jéből vett
mottóval vezeti be jul. 4-iki vezérczikkét. Aztán a közepe
táján így folytatja :
„Oly eszes ember, mint Eötvös, őrültségeiben is
figyelmet érdemel, nehogy másokat megtéveszszen. Az ő
radikálizmusa
sokkal ujabb keletű, semhogy bizalmat
követelhessen. Lehetetlen nem mosolyognunk, ha Eötvös
Károly Kossuth Lajosra hivatkozik és hogy ne nevessünk, ha azzal kérkedik, hogy nincs hatalom, hogy meggyőződését megváltoztassa. Ki annyit változott, hogy
mondhat ilyet! Ki Kossuth ellen irt s a 67-iki kiegyezésre esküdött s azután függetlenségi lett, hogy a pártot
szétrobbantsa és ma radikális, hogy a kormányt támogassa, annak meggyőződései a legnagyobb átváltozásokra
voltak képesek. S ha jövőre, hajthatatlan demokrata és
liberális, ez irányban még érdemeket kell szereznie, hogy
— bárcsak Kőrös-ön — az itélő emberek hitelt adjanak
beszédjének.
Mi nyiltan bevalljuk, hogy nem adunk hitelt, mert
nem látunk benne igazságot. Magyarország története,
amint Eötvös kétszázötven év eseményeit tudja, a legkönnyelmübb ferdítés, minden históriai alap és felfogás
nélkül. Mert sem Róma, sem a főpapság, a főrendek, az
udvar, a generálisok, sem a nemzet, az országgyűlések
és a protestánsok nem csinálták azt, amit nekik Eötvös
fantáziája imputál ; históriai ráfogásnak kell neveznünk,
amiket mond. Egyes tényekből hasonlót következtethetne,
ha egyes tényekre hivatkoznék ; de ő ravaszul, csak általános dolgokat emlit fel, nehogy szaván fogni és megbírálni lehessen. Felületességből teszi ezt, vagy ravaszságból ?
Azért teszi, hogy ráfoghassa mindazokra, kik nem
tolják a Wekerle-kormány szekerét az egyházpolitikában,
hogy azok „hazaárulók, zsarnokok" „mind az alkotmány
ellen törnek", udvarral, Rómával szövetkeznek, hogy
végre „a generálisokkal az alkotmányt elpusztíthassák."
Ez olyanforma beszéd, mintha Kolonics idejében volnánk
s felteszi a magyar közönségről, hogy az ilyen értelmetlenségnek éretlenül fel fog ülni.
Harcz a katholikusok, harcz az udvar, harcz a főrendek ellen, fenyegetődzésekkel, hogy eltörlik a főrendek
születési előjogait s elveszik a papok jószágait s e politikára azt mondani, hogy „Wekerle Sándor az ő elveit
elfogadta", feleljen Wekerle igaz-e ez, helyes-e ez s a
kormány politikája ezt szándékolja-e ? Ha nem, Eötvös
nevetséges alakká válik kérkedésével, fenyegetődzéseivel,
szövetségének felajánlásával s a miniszterelnökre való
hivatkozásával. Ha pedig jogosítva volt igy nyilatkozni,
akkor a kormány békepolitikáról hallgasson s azok tá-
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mogatására ne számítson, kiknek segítségével az úgynevezett liberális párt huszonöt év óta uralkodik.
De Eötvös maga is érzi támadásának igaztalanságát,
tudja ő igen jól, hogy 1848 után az általa leghevesebben megtámadott főrendiek közül sokan, többi közt gróf
Zichy Nándor is be voltak zárva s a tizenhét évi küzdelemben az alkotmányért, a mágnások és a főpapok,
Scitovszky prímással élükön jártak elől. Most ezeket mind
hazaárulóknak deklarálni, a való történeteket letagadni,
ehhez oly nagy bátorság kell, hogy még Eötvös maga is
megijed tőle s ravasz kitéréssel ugy fordit a dolgon,
hogy udvar alatt nem érti a királyt, püspökök és papok
alatt rem a katholikusokat, s a mágnások között vannak
jó hazafiak is. Ezek kibúvók a saját szavainak felelőssége
alól. Igy a róka épít magának odút. Először ugy állítja
fel tételeit, hogy mindenki benne foglaltatik, vádoltatik
és gyanusittatik, és azután hozzá akaszt egy kivételt,
melyet, ha akarja alkalmazz;:, s melyet mindenki magára
vonatkoztathat. De azért mégis megmaradjon az általános
benyomás és az ijesztő fenyegetés, mert talán vannak
gyávák, akik Eötvös Károlytól félnek. Hasonló czifra az
ellenzéki kormánypártisága, ráfogja a kormányra, hogy
ez tőle sajátította el egyházi politikáját, azért, hogy igazolhassa odaadó támogatását és csak következetes önmagához, midőn kijelenti, hogy „ideiglenesen támogatjuk
azt a kormányt", nehogy a nehéz kérdésben megbukjék,
majd, ha szerencsésen tul lesz a válságon, azután „épp
oly elszántan harczolunk, mint régente." Ezt nevezzük
mi komédiának, csakhogy az ilyen fogásnak nem .ül fel
már senki.
Es nem is vennők komolyan Eötvös urat
kirohanását, ha két momentum nem volna:

és körösi

Egy az, hogy felekezeti izgatással iparkodik magának református pártot teremteni, s a katholikusok kiméletlen megbántásával szándékosan katholikus pártot akar
létrehozni, nyilván azért, hogy mint Tisza István Komáromban jelzé, a protestánsok és a kormány szövetségéből
alakítson többséget és szerezze meg magának a hatalmat. Már pedig felekezeti pártok vesztére lennének Magyarország szabadságának és függetlenségének. A másik az ő
demagógiája, mert azzal ismét nem a demokracziának
használ, hanem a falra festett ördögöt: a reakcziót
ébresztgeti. Teszi szándékosan, hogy ha ez megjelennék,
az emberek hozzá forduljanak, mint a szabadelvüség prókátorához.
De ezek az elvek, melyeket Eötvös hirdet, a 67-iki
alapon álló egyetlen kormánynak sem engedik meg, hogy
magáévá tegye azokat. És igy nem Eötvös, hanem
Wekerle jut a legnevetségesebb, hamis helyzetbe. Csakhogy ennek maga az oka, mert aki oly benső összeköttetést tart fenn, hogy a Kossuthtól visszatérő Eötvöst
azonnal fogadja, hogy neki turini útjáról referáljon,
azután pedig a körösi beszéd után általa küldi az Egyetértés-be híreit a kormány nemzetiségi politikájáról, az
ilyen intimitás oly feltűnő és megmagyarázhatatlan, hogy
az emberek kérdik, vájjon Eötvös Károly ügynöke-e
Wekerlének, avagy Wekerle az Eötvös Károlyé?
Ha most a miniszterelnök nem, pár hónap múlva az
események megadják e kérdésre a feleletet."
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A „Budapesti Hirlap"
keddi vezérczikke elejétől
végig egy bolondozó óriással való gúnyolódás, a melynek
eredménye az erejével nem biró óriásnak hahotás kinevettetése. Az egésznek „Köszöntő" nevet adott a szellemes czikkiró. Tenorja pedig a következő:
„Hálás elismeréssel adózunk
Eötvös Károlynak,
ki,
hogy Körösön önmagát feláldozta. A kétségbeesés merészségével követte el a politikai öngyilkosságot. A bukott
kereskedő, mielőtt csődöt mondana, másokat berántva,
v a k m e r ő spekulácziókba bocsátkozik, keresi a feltűnést s
a szolid czégeket, melyek neki többé nem hiteleznek,
összeszidja; de, midőn ily kihívóan viselkedik, csak sietteti vesztét. Ha igy járna Eötvös Károly is, magának
tulajdonítsa. Mindenesetre a helyzet tisztázására nagyon
jó volt a körösi beszéd.
A bizalom minimumával régen dicsekszik Eötvös
Magyarországon azok előtt, kik nem ismerik, a kik pedig
ismerik, még kevesebb vagyis semmi bizalommal nem
viseltetnek iránta. Pedig igen eszes és szellemes ember.
Pártelcöksége óta e bizalomhiány annyira megnőtt, hogy
már a saját pártjában is deficzitre változott s neki onnét
ki kellett lépni. Az elnökségből kiesvén, a pártkörben
nem volt maradása, elveinek hátán kilovagol tehát a függetlenségi pártból s kitűzte a saját lobogóját s nekiállott
toborzani. Eleinte egy kis feltűnést keltett, de azután az
emberek húzódtak tőle, hogy Eötvös Károlyt kövessék,
elment tehát Turinba ezredesi diplomáért. írást nem kapott, csak nyilatkozatot. Pour corriger la fortune, szerencsét próbálni sokan járnak Olaszországba, de nem
mindenkinek sikerül a játék. Ezt is hiába kísérté meg,
igy került Nagy-Kőrösre vissza, hol még vannak jóravaló gazdák, kik képviselőjük igéinek hisznek, mert az
„urak" tartózkodással kerülték ott is az u j pártvezér, de
régi politikus beszámoló beszédét és banketjét, nehogy
vele szolidaritásba jussanak. Nyilvános pályafutásának
végéhez közel, Eötvöst egy nagy elhatározás szállotta
m e g : kiszólította harczra az egész világot!
Színpadi fogásnak nagyszerű, ha eléri a hatást.
Ellenkező esetben kinevetik. Ha a hősről kisül, hogy
komédiás, a közönség nem busul, se nem haragszik, hanem jóizüen nevet. Ily élvezetért köszöntjük Eötvös
Károlyt.
Leírhatatlan komikum őt látni, a mint Nagy-Kőrös
piaczán elfoglalja Rómát és Bécset beveszi. E győzelmeivel a pápák és császárok fölött be nem érhetvén, Magyarország vezére hazaárulásban elmarasztalja a mágnásurakat, a katholikus főpapokat és ötezer mindenféle papot,
kik az ő és kliense : Wekerle egyházi politikáját nem
helyeslik s hűtlenség czimén a püspökök javait és a katholikusok alapitványait mind elkobozza. Csak ezután végez az osztrák generálisokkal, de mielőtt még ezeket
Hentzi mellé fektetné, egy kis dolga akad a hazaárulók
szövetségeseivel, a függetlenségi párt tagjaival, kik az
ultramontánok által elcsábítva idáig vonakodnak előtte
meghódolni és felvenni az ő elveit. Amnesztiát hirdet a
bűnbánóknak, de a meg nem térők ellenséges haragjától
a szabadsághősnek rettegjenek, épp ugy, mint a „szerencsétlen" Ugrón és pártja, a „semmise" Apponyi és nemzeti párt, melyek a nagy férfiú előtt kegyvesztesek. Csak
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a .nyomorék kormányt" nem bántja s Wekerle barátját
megkínálja a fegyverszünettel, mivelhogy ez az „ő elveit
elfogadta", ezért „ideiglenesen támogatja", de „mihelyest
vége lesz az egyházpolitikai küzdelemnek" ellene is elszántan harczolni kész újra. Itt csuklik a nagy ember
logikája s a hamisság kitűnik, mint szeg a zsákból. Minden, az egész irtózatos fenyegetődzés, a pápa, az udvar,
az osztrák generálisok, a főurak, püspökök és papok s a
három ellenzéki párt s különösen Apponyi ellen, csak
arra való, hogy Wekerle-Szilágyi-Csáky „ideiglenesen"
megtámogattassanak, azután, ha tul vannak a válságon,
megélnek a maguk emberségéből is. De miből fog megélni Eötvös? Naiv kérdés! Az ellenzék kenyerén nem.
Saját szavaival azt feleljük neki a nagy-kőrösi beszédre:
„A hol harczoltál, dolgoztál, ott keresd a kenyeret!"
Megtalálja ő, nem aggódunk mi azon. Nekünk nem
kenyerünk az egyházpolitika.
Kossuthot megtéveszthette Eötvös őszintesége, ki
fentartotta magának, hogy a saját lelkiismeretét kövesse
s ne a Kossuth tanácsát, ha ez neki nem tetszik, Wekerlét azonban nem oly könnyű megtéveszteni, mert e politikai művészethez ő is tud. A szabadelvű kormánypárt
vezére a függetlenségi szabadelvű párt vezérének hogyan
háláljon meg ennyi szívességet ? Ajánljuk Eötvösnek és
Wekerlének : clara pacta, boni amici. Nehogy összetéveszszük a két programmot : a két pártvezérét és a két
szabadelvű pártét s nehogy a körösi beszédet arra a
konferencziára vezessük vissza, melyet a turini útjából
hazatért nagy hazánkfia : Eötvös Károly tartott a miniszterelnök úrral, vasárnap mult egy hete, mikor betegség
gátolta, hogy Kecskemétre menjen.
A szegény elitélt Apponyi, Ugrón, Polónyi és az ő
barátaik, mit fognak ők most tenni ? Tönkre vannak
téve s jövőjükről le kell mondaniuk. Mert a jelen Wekerle
Sándoré s a jövő Eötvös Károlyt illeti.
A primás, a püspökök és mágnások kérjenek tőle
gyorsan bocsánatot, a mig nem késő s javaikat adják át
neki Önként, mert ő „egyedül a nép érdekét hordja szivén" s az ő boszuja rettenetes. A római pápa meneküljön, mert beavatkozását a kath. magyar egyház ügyeibe
ő „nem türi." Szörnyű veszedelem fenyegeti mindezeket
és az udvart.
Ez a nagykőrösi programm. Csupa harcz és háború
— a győzelem biztos reményével. „Mi fogunk győzni"
állitja a „függetlenségi-szabadelvű párt" (most már nem
„néppárt", hanem eljegyzés a kormánypárttal) nagy taktikusa. A legyőzendők remegnek. Az egyesülés pedig a
régi függetlenségi és negyvennyolczas párt s a függetlenségi-szabadelvű párt között a nagykőrösi programm alapján, julius 16-án — biztos."

Perzsia. A sah levele X I I I . Leo pápához — püspöki
jubileuma alkalmából fényes tanúbizonyság arról, hogy a
keresztény vallás, a kath. egyház és a pápaság szellemi
fensőbbségéről mily élénk tudat uralkodik a kereszténységgel érintkezésbe jött pogány népek lelkében. Nazreddin sah levelének szövege ez:

0 szentségének a nagyrabecsült és igen tisztelt
Pápának isteni segedelmet !
A barátság ama kötelékeinél fogva, melyek bennünket szentségedhez kötnek s azon őszinte ragaszkodásnál
fogva, a melylyel felséges személye iránt viseltetünk s
melyet szerencsések vagyunk mindeu körülmények közt
nyilvánítani, megragadjuk szentséged jubileumának alkalmát, hogy bemutassuk jókivánatainkat most is, a midőn
valamennyi nagy lelki méltóság (tous les grands dignitaires spirituels) és a barátságos nagyhatalmasságok mind
hódolatukat ajánlják fel.
Jelen levelünk, őszinte barátságunk jele, szentségednek tudomására hozza hő kivánatainkat, melyet élete
és lelki uralkodásának hosszú folyása iránt táplálunk,
minthogy az minden nemzetek számára a jólét
forrása.
Szentséged pápasága Isten áldása felséged személyében és mi azt a reményt tápláljuk, hogy az sokáig
fog tartani.
Kérjük szentségedet, ne feledkezzék meg rólunk
imáiban, melyeket az Isten mindig meghallgat s egyúttal,
hogy szentséged fűzze egyre szorosabbra a bennünket
egyesitő barátság szálait.
Megragadjuk ezt a szerencsés alkalmat szentséged
iránt való legmélyebb tiszteletünk nyilvánítására.
Irtuk Teheranban, a királyi palotában, 1310. év
chawal havában.
Uralkodásunk negyvenhetedik esztendejében.
En a ki bizalmát az irgalmas Istenbe helyezem
Nazreddin.

VEGYESEK.
Örömmel hirdetjük, hogy a Gondviselés embere,
dr Kolü Medárd, már folytatja Vaszary Kolos bibornok
Magyarország hgprimásának oldalánál áldásos titkári működését. 0 emja a római ut fáradalmait már kipihente.
— A középiskolai országos tanáregyesület. Szegeden
tartott huszonhetedik közgyűlésében Berecz Antal eddigi
elnök helyett dr Beöthy Zsolt tud. egyetemi ny. r. tanárt
választotta meg elnökévé. A választás kiváló emberre
esett, de jobb lett volna mégis, ha a maguk köréből és
ezúttal katholikust választottak volna elnökükké a középiskolai tanárok.
— Papszentelés Budapesten.
A budapest-belvárosi
templomban e héten adja fel a szertartásos sorrendben
az egyházi-rend szentségét Cselka Nándor püspök, budapesti érseki vikárius ur 12 piarista és 3 kapuczinus-rendi
papjelöltnek. Az áldozópappá való felszentelés holnap
azaz vasárnap lesz. A fő- és székesváros katholikus híveinek épületes érdeklődése napról-napra fokozódik a
szent aktus iránt.
fiPF" Felhívás előfizetésre.
Az előfizetés módja ismeretes s a lap homlokán
mindenkor megolvasható. Az intentiók fejében való megrendelést, ha csak lehet, készpénzzel való fizetésre kérjük átváltoztatni. A ki 5 uj előfizetőt gyűjt, az tiszteletpéldányt kap mindaddig, mig öt, általa szerzett előfizetőt
fog évenkint bemutatni.
Budapesten, 1893. jun. 23.
Dr Breznay

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap heten- §
ként kétszer :
szerdán és szombaton. \

Előfizetési dij :

\

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893=

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmanyok : Világszemle. — A vizözön a szentírás és a földtan mai adatai szerint. — Egyházi
Tudósítás
B u d a p e s t : A főrendiház reformálásáról. — Kath. Köztevékenység: Elismerő és hódoló irat. — Hivatalos. — Vegyesek.

Világszemle.
III.

nak a czélja; ő a levés bizonyos fokáig emelkedett Isten. Azt pedig mindenki könyv nélkül
tudja, a mit Hegel m o n d o t t : „Der Staat ist der
wirkliche, hienieden praesente Gott." Ez a modern, szabadelvű állam tehát nem egyéb mint
az embereknek független (Istentől elszakadt) önrendelkezése, föltétlen függetlensége, a mely eszmei természeténél fogva örök és egyetemes. A
modern szabadelvű állam lényegénél fogva istentelen és vallástalan ; ő maga egyedüli s legfőbb
ura minden jognak.

Lehetetlen többé bárkinek is magát csalódásokban ringatni az iránt, hogy a „szabadelvű
állam" a keresztény életrend törvényeitől csakugyan elszakadt és egészen külön háztartást
rendezett be magának. És ez a dolog nem is uj
keletű dolog. Messze felnyúlnak ennek a szakitásnak a kezdetei a világtörténelem századainak
hosszú sorába. Már Macchiavelli (1469 —1527.)
ismeretes könyvében a politikában nem a közjó
Ezek az állampolitikai
vezéreszmék, karon
elömozditásának tudományát és művészetét, a fogózva az uralkodó anyagelvies világfelfogással,
mi annak legbensőbb magvát és velejét alkotja, és t á m o g a t t a t v a a modern bölcselkedések képtekintette, hanem annak abususát, az avval való telenségei által létre hoztak, az uj világfelfogásvisszaélésnek legmegszokottabb a l a k j á t helyezte nak megfelelően, egy egész uj magán, társadalmi
oda a dolog természete, a politika definicziója és állami életrendet, a mely kizár magából minhelyébe, midőn azt állitá, hogy politika — az dent, a mi a keresztény hit- és életrend körénem egyéb, mint a hatalom elnyerésének és ben nagy, becses és szent, kezdve magától az
megtartásának mestersége. Az ő rideg „állam- élő és mindenek fölött uralkodó Isten fogalmápolitikai" rendszerében a politika erkölcsi, ethi- tól, az Isten ós a felebarát iránt való kereszkai tekinteteket nem ismer, hanem csakis a tény szeretettől, m i n t alapoktól kezdve, fel egész
hasznosság és sikeresség tekintetei jönnek előtte a túlvilágon való találkozás és igazságszolgáltaszámitásba. Ez a politika ennélfogva soha sem tás magasztos aspiráczióig.
lát a maga dolgában bűnt, ő csak tévedéseket lát
Nincs szellem, csak anyag, nincs Isten, csak
a számitásban. Vallásosság, jog, erkölcsiség a
ember, nincs isteni törvény, csak emberi akamaguk körében előtte igen becses dolgok; harat, és mivel nincs túlvilág sem, hanem csak
nem a mi a politikai czélszerüséget illeti, ha
földi élet : mi tevő legyen az a szegény ember, a
másképp nem megy, az államférfiú tulteheti makit „modern felvilágosodás" megfosztott az Istengát jogon, erkölcsön, valláson egész bátran, csak
ben s a túlvilági szellemi életben való hit
kitűzött czéljának elérését biztositsa magának, a
fegyelmező hatásának minden jótékony befolyámely elérés maga a dicsőség, még ha bűn és
sától, igen, mitévő legyen ez az ember? Vagy
botrány árán sikerült is azt biztositania — az
öngyilkossá kell lennie, ha gyáva; vagy ha van
államférfiunak. Schelling szerint az államnak
magán kivid nincs semmi czélja ; ő maga magáJBluntschli. Lehre von modernen Staat. III. 214.
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emberiség a bárka épitése által figyelmeztetve legyen a
küszöbön álló isteni büntetésre és megjavuljon. S midőn
az emberek Noéra nem hallgattak és Isten fenyegetése
beteljesült, a hullámok fölött emelkedő bárka fényesen
beigazolta a fuldokló bűnösök szemei előtt az isteni végtelen igazságosságot, mely csapásaival sújtja a gonoszt,
de ugyanakkor védő oltalmába veszi az igazat. Az isteni
Gondviselés minden tettének, intézkedésének rugója, háttere : az erkölcsi czél, ez elhalványult volna, nem ragyog
vala oly magasztos fényben, ha Isten Noét és az állatokat nem természetes módon vagy nem az emberiség szemei előtt menti meg.
dern szabadelvű
állam a l a p f o g a l m a i b ó l k ö z e t k e z i k .
Midőn azonban a vizözönt földrajzi kiterjedésében
Ezeket az alapfogalmakat elég lesz csak meg- nem tartjuk egyetemesnek, korántsem mondjuk azt csutekinteni, hogy a szocziál-dernokráczia követke- pán helyi áradásnak, mert — mint később látni fogjuk —
zetessége szembeszökővé váljék. Melyek ezek a a földtan tanúsága szerint is Európában, Ázsiában, Északmodern állampolitikai alapfogalmak 1 ? Már lát- Amerikában roppant földterületeket árasztott el az özön
s igy nagyszámú állatcsaládok szorultak fajuk megmentuk. Az önzés s az ebből következő önkény; tése czéljából a bárka védő oltalmára. Bár a számot megaz érdek, haszon és siker uralkodása mindenek határozni nem tudjuk, tökéletesen elég, ha a bárkában
íölött; az Istentől való eltekintés és elszakadás; elegendő helyet mutatunk ki annyi állat számára, menya túlvilági létnek semmibe vétele, tagadása; az nyit a természetrajz az elöntőit vidékek sajátos állataira
egyéni haszon és élvezet föltétlen és korlátlan nézve követelhet.
Dr Schuster a 65,116 köbméter teriiletü bárka épíszabadságának alapján a magán és közéletnek
tésére és berendezésére a következő részletes tervezetet
radikális uj berendezése. Mi hiányzik a modern
dolgozta k i : 1. A gerendák és folyosók számára az egé.-z
szabadelvű állampolitikának ebből az elméleté- térfogat hatodrészét számítva, az tenni fog 11,000 köbből arra, hogy azt a szocziál-dernokráczia is ma- métert. 2. 26.000 állatot (13,000 fajt) véve, átlag e g y e t gáénak vallhassa egészen? Semmi, — csak az ként 3 / 4 köbmétert számitva, a mi átlag elégséges hely,
= 19,500 köbméter. 3. Minden
őszinteség. A liberálizmus és a szocziál-dernokrá- szükséges 26,000 X
1
állat
elesége
számára
l
/* köbmétert véve, a mi a túlczia közt valóban nincs is más különbség, mint
nyomó többségre nézve több volt, mint szükséges, s csak
jellembeli. A szabadelvű urak szégyellik bevala sokkal kevesebb számra nézve csekély 26,000 X 5/á =
lani, hogy ők egytől-egyig forradalmárok, az 32,500 köbméter-. 4. Vegyünk a tiszta állatok számára,
anarchia úttörői; a szocziál-demokraták ellenben melyek közül hét-hét ment be a bárkába 1000 köbmétert.
büszkén hirdetik, hogy ők anarchisták, s oly 5. A 8 személy lakásául és szükségleteire maradt 1116
szemtelenek hozzá, hogy még szemökbe is vág- köbméter, melyből 12 szoba telt ki 93 köbméter, vagyis
x
ják a tudós uraknak és államférfiaknak: urak, a 6 méter hosszú, 5 méter széles 3 / 2 ] méter magas terjedelemmel. Összesen 65,116 köbméter. ) Szerintünk ugyan
mik vagyunk, arra önök t a n i t o t t a k bennünket.
fölösleges volt ily roppant számú állatot fölvenni, de
De azért csak mégis pusztuljanak ö n ö k ! . . . A 13,000 faj megmentésével a természetrajz legtulzottabb
hálátlanok!
(Vége köv.)
igényei is ki lehetnek elégitve. S most menjünk tovább.

benne egy kis bátorság és életerő, forradalmár
lesz minden irányban, minden tekintetben: az
oltár, a trón, a társadalom ellen, melyek őt az
ő egyedüli czéljának, az ő egyedüli s legfőbb
élvezetének a pénzzacskó tömésének és imádásának kedvtelésében zavarni és feltartóztatni merészkednek. Alig van a világtörténelemben világosabb következetesség, mint az, melylyel a
modern szocziál-dernokráczia, a mely se Istent,
se urat maga fölött el nem ismer, a mo-

A vizözön
a szentírás és a földtan
mai adatai szerint.
II.
A vizözön a szentirás

elbeszélése

szerint.

„Consumpta est omnis caro, quae
movebatur super terrain." (Genesis 7. 21.)
(Folytatás.)

De azt mondhatná valaki : Ha az özön nem öntötte
el egész földünket, mi szükség volt a bárkára, hiszen
Isten elküldhette volna Noét és az állatokat a megkiméit
földrészekre. Erre feleljük : Isten a bárka építését nem
csupán Noé és az állatfajok fentartása czéljából, hanem
magasabb, erkölcsi szempontból rendelte el, hogy a bűnös

Száz esztendeig épité Noé a bárkát fiaival és kétségkívül felfogadott munkásaival. Az ó-világnak buja
tenyészetü őserdői óriási nagyságú szálfákat bőven szolgáltattak a nagy alkotmányhoz. Szilárd hittel, Istenbe
vetett rendületlen bizalommal hirdeté az ősz pátriárka
száz éven át szavával és a bárka építésével a bekövetkezendő isteni büntetést . . . ám az emberek nem hallgattak szavára, kinevették őt, a jövővel nem törődve,
lakmároztak, mint az Üdvözítő bizonyítja: „ettek, ittak,
házasodtak és kiházasitottak mindazon napig, melyen Noé
bement a bárkába és nem vették észre magokat, mignem
eljött a vizözön és elvitte mindnyájokat." 2)
A bárka elkészült, az isteni irgalom mértéke betelt, mondá Isten N o é n a k : „Menj be te és egész házi
néped a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem e
M Schuster-Holzammer i. m. I. köt. 110. 1.
2
) Máté 24, 38.
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nemzedékben. Minden tiszta állatból vigy be hetet-hetet,
hímet és nőstényt; a tisztátalan állatokból pedig kettőtkettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetethetet, hímet és nőstényt, hogy fajuk megtartassák az
egész föld színén. Mert íme még hét nap, s azután esőt
árasztok a földre negyven nap és negyven éjjel, s eltörlök
a föld színéről minden állatot, a melyeket teremtettem.
Mind megcselekvé azokat Noé, miket az Ur neki parancsolt vala. És hatszáz esztendős vala, midőn a vizözön
elárada a földön. És beméne Noé és vele fiai, az ő felesége és fiainak feleségei a bárkába a vizözön miatt. A
tiszta és tisztátalan állatok közöl is és a madarak közöl
s mindabból, mi mozog a földön, ketten-ketten mennének
Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, mint az Ur Noénak
megparancsolta vala " (Gen. 7, 1—9.)
A szentírás közölt adataiból bizonyos, hogy a bárkába nyolcz személy vonult be, u. m. Noé és felesége,
három fia és ezeknek nejei. Ugyanezt megerősíti sz. Péter
apostol első levele 3-ik részében a 20. versben : „Noé
napjaiban, midőn a b i r k a építtetett, melyben kevés azaz
nyolcz lélek szabadult meg a vizözönből." Az a vélemény
tehát, mintha a bárkában több személy menekült volna
meg, kiket a sz. iró elhallgatott u. m. Noé szolgái,
leány-gyermekei, nem védelmezhető. A nyolcz személyen
kivül bevonultak a bárkába a fönt említett állat családok.
Hogyan történt ez ? Mi hozta, terelte össze az állatokat
Noé köré? Kétségtelen, hogy ezek nem emberi közreműködés, hanem isteni intézkedés folytán sereglettek öszsze, a mint világosan jelzi a sz. szöveg a következő szavakkal „ketten ketten menének Noéhoz a bárkába", tehát
nem Nőének kelle az állatokat összefogdosnia, hanem
magok jöttek hozzá. Az isteni Gondviselés, mely beoltá
a vándormadarakba az ösztönt, hogy a tél közeledtével
életöket megmentendők melegebb tartományokba költözzenek, oltotta be bizonynyal a fölveendő állat-párokba a
közelgő rettenetes veszély előérzetét, s vitte, űzte őket a
menhelyet ígérő bárka felé.
Miként helyezkedtek el az állatok, hogy egymásnak
ne ártsanak ? Minő élelem volt számukra beszerezve ?
Hogyan történt élelmeztetésök, ápolásuk, tisztogatásuk ?
E kíváncsi kérdésekre a biblia nem ad választ. Abból
azonban, hogy a bárka rekesztékek által három emeletre
és számos kisobb czellára volt osztva, következtethetjük,
hogy a ragadozó vadállatok el voltak különítve a többiektől. Továbbá az is valószínű, hogy a nagyobb állatok a szükséges éléskamarákkal a bárka legalsó részébe,
a kisebb állatok takarmányukkal együtt a közép és a
felső emeleten szállásoltattak el, s így a bárka az alsó
nagyobb teher által az ingadozás és a felfordulás veszélye ellen biztosítva vok. Ami pedig az állatok éleimét
é3 takarmányozását illeti, itt nem gondos ápolásról, hanem csakis szükségszerű fentartásról lehetett szó és már
sz. Ágoston igen helyesen megjegyezte: „Mi az, a minek
fölemésztésére az éhség nem kényszerítene, vagy pedig
mi lehetne az, a mit Isten élvezhetővé nem tehetne, ki a
legtöbb állat természetét ugy alkotá, hogy sokáig (télen
át) étel nélkül is megélhetnek." l )
Miután Noé, családja és az állatok elhelyezkedtek a
>) Augustinus, de Civitate Dei L. XY.,.c. 27.
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mentő bárkában „s a hét nap elmúlt, — mondja a szírás — a vizözön elárada a földön. Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, a hónap tizenhetedik napján megszakadának a nagy mélység minden
forrásai és az ég csatornái megnyilának. És lőn eső a
földre negyven nap és negyven éjjel . . . . És megsokasodának a vizek és a bárkát magasra emelék föl a földtől. Mert megrohanva megáradának és mindeneket betöltenek a föld szinén ; a bárka pedig a vizek fölött lebeg
vala. Es a vizek igen elhatalmasodának a földön, s az
egész ég alatt minden magas hegyet elboritának. Tizenöt
könyöknvivel vala a viz magasabb, mint a hegyek, melyeket elborított vala. És megemészteték minden test,
mely a földön mozog vala, madarak, barmok, vadak,
minden csúszómászó állatok, melyek a földön mászkálnak, minden ember és mindenek, mikben életnek lélegzete vala a földön, meghalának. És eltörle minden állatot, mely a földön vala az embertől a baromig, mind a
csúszómászó állatok, mind az égi madarak eltöröltetének
a földről, egyedül Noé marada meg és a kik vele a bárkában valának. Es a vizek százötven napig boriták a
földet." (Genesis. 7, 1 0 - 2 4 . )
Az Örökkévaló borzasztó büntetése tehát bekövetkezett; a vizek iszonyú árjai mindenfelől előtörnek és
elárasztják a földet. De nem egy pillanat alatt, hanem
lassankint, fokozatosan. Vájjon miért ? Az isteni végtelen
jóság nyilatkozik a borzasztó itélet végrehajtásánál is.
Bár igazságosságával sujt, irgalmának imádandó kezét
nyújtja ki ama bűnösök felé, a kik a kikerülhetetlen
halál szemléleténél az utolsó perczekben megtérnek, s
megbánják bűneiket. Midőn félelmetes sötétség kezdett
borulni a földre, midőn zúgott a vihar, bömbölt az orkán,
a folyók kiáradtak, a tenger megnyitá tajtékzó örvényeit,
s
„egy oczeánná lett minden, mely nem bira parttal,"
az emberek a mind magasabbra emelkedő víz elől a völgyekből a dombokra, a dombokról a hegyekre, innen a
kietlen bérczekre futnak, a végső kétségbeesésben „sokan,
kik azelőtt hitetlenek voltak — jegyzi meg sz. Péter
apostol — midőn várták Isten béüetürését Noé napjaiban,
megbánták bűneiket, megtértek."
Valóban imádandó
isteni jóság, még a büntetésben is irgalmat oszt !
Rémület és iszonyú pusztulás borzasztó képe mindenütt. A medrét vesztett elem hullámsírba temet embert
s állatot egyaránt. A kétségbeesés és halál-rettegés utolsó
kiáltása is elhangzik. Síri csend áll be, jelezve, hogy
minden élő kioltatott. Csakis Noé bárkája lebeg ott fönn
az enyésző világ felett a Gondviselés biztos keze által
oltalmazva és kormányozva, s egy u j világ csiráit hordozva keblében.
„A vizek igen elhatalmasodának a földön, s az egész
ég alatt minden magas hegyet elboritának. Tizenöt könyöknyivel vala a viz magasabb, mint a hegyek, melyeket elborított vala." Hogyan értsük e szavakat? Talán
ugy, hogy az ár földünk valamennyi hegységeit a Himalayát és a Kordillerák bérczeit is 15 könyöknyivel meghaladá ? S ha igen, kérdés, van-e annyi viz földünk felszínén ?
1

) Ovidii Metamorphoseon Lib. I. v. 292.
) Péter. 3, 20.
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Feleljük : van. Geographiai mérések szerint földünk
felületének
részét alkotja a viz, és C9ak l / 3 részét a
szárazföld. Mig a száraz területét 51,000,000 • angol
mérföldre teszik, a viz kiterjedése 146,000.000 Q a.
műdnek felel meg. 1 ) Továbbá, mig a szárazföldnek legnagyobb emelkedése a Himaláya, Kancsinjinga és Mount
Evereszt csúcsainál 8583—8840 méter, a tengerek átlagos mélysége 5000 méterre tehető. 2) Föltéve tehát, hogy
valami iszonvatos erő az oczeánnak összes vizét a szárazra ömlesztette. a víztömeg 9 — 10,000 méternyi egyenletes mélységgel boríthatta volna el kontinensünk egész
felületét s a legmagasabb hegyeket is 15 könyöknyivel
meghaladta volna. Azonban ez csak csoda által történhetett. Bár kétségtelen, hogy Isten, mint a természet
mindenható ura. ily csodát tehet, de csodát föltételeznünk
ott, a hol c z okvetetlenül nem szükséges, általában nem
szabad.
Ugyanezt mondhatjuk azokra a különféle véleményekre is, a melyeket a szószerinti értelmezés hívei az
óriási víztömeg megmagyarázására kigondoltak. így voltak, a kik ugy vélekedtek, hogy Isten a vizözön alkalmával a levegő alkatelemeit változtatta át v í z z é . M á s o k
állították, hogy a kőzetek felszívott, megkötött víztartalma szabaddá lett és a felszinre t ö r t . 4 ) Ismét mások
szerint a föld belsejében rejlett terjedelmes víztartókból
jött elő az á r , 6 ) vagy pedig Isten teremté a vizet és a
büntetés után megsemmisité. Ily föltevéseket elfogadnunk
nem szükséges. Az egész mózesi elbeszélés arra vall, hogy
Isten nem csoda által létesité a vizözönt. Nem csoda
által egy pillanat alatt teremti a bárkát, hanem Noé
által 100 éven át építteti ; nem csoda által egy pillanat
alatt árasztja el a földet, hanem „40 napi esőt" küld és
megnyitja „a nagy mélység minden forrásait" ; végre
nem egy pillanat alatt oszlatja el a vizeket, hanem „szelet támaszt", s a vizek lassankint apadnak, lefolynak. E
tünemények világos jelzése szerint a vizözön bár rendkívüli csapásként szerepelt, nem volt csoda, amiért is
annak megfejtését a természeti okokban kell keresnünk.
Ha mint fentebb az állatfajok megmentésénél kimutattuk,
a szentirás leírásából nem kell általános vizözönre következtetnünk, ugy itt is a víz által elborított valamennyi
magas hegy alatt csakis az elárasztott földterületek összes
hegységeit kell értenünk. Ily özön mig egyrészt teljesen
megfelelt Isten czéljainak, másrészt a szentiró által rajzolt természeti okokból a tudomány által teljesen beigazolható.
Mózes szerint a vizözönt két természeti tényező
idézte elő u. m. az eső és a tengerek kiáradása. Az elsőt
jelzi e szavakkal: „Az ég csatornái megnyilának és lőn
eső 40 nap és 40 éjjel." A másodikat: „megszakadának
a nagy mélység minden forrásai", a héber eredeti szöveg
„thehom" szava a „tenger" és a „földalatti források"
!) Dr Szabó J. Geologia. Budapest, 1883. 23. 1.
) Dr Petermanns, Mittheilungen. Gotha, 1892. II. f. 37. 1.
3
) Mutzl, Die Urgeschichte der Erde und des Menschengeschlechts. Ford. V. E. 1853. 141. 1.
*) U. o. 142. 1.
5
) Schubert, Geschichte der N a t u r I. 293 1. Keerl, Schöpfungs
geschichte. 495 1.
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vizét jelenti, mint számos parallel helyből kitűnik. Mi
okozta azonban a 40 napi folytonos esőt, a szokatlan légköri lecsapódást? Mi idézte elő a tengerek kiáradását ?
Vájjon talajemelkedés vagy sülyedés folytán ömleszté-e a
tenger a szárazra hullámait? Mózestől nem tudjuk meg.
Ugy látszik, Isten nem nyilatkoztatta ki ihletett prófétájának, hanem az emberi tudományra akarta bizni földeríteni ennek természeti okait. A tudomány meg is tette
ezt, századokon át foglalkozott az özön tudományos kérdésével, s bár voltak túlzott állitások, egyes tudósok minden viz által történt alakulást az özönvizre vittek vissza,
az ellenvélemények hosszas harczában a túlzásoktól megtisztultan geologiai tényekkel beigazolja multunk nevezetes katasztrófáját. Ez érdekes kérdéssel értekezésünk harmadik részében bővebben foglalkozunk, előre csak annyit
jegyzünk meg, hogy a földtani tények tanúsága szerint
a negyedik geologiai korszakban, midőn az ember már
élt, körülbelül 5—6000 év előtt földünk hatalmas vizáradásoknak színhelye volt, roppant légköri lecsapódás,
esőzés, havazás állott be, a tenger iszonyú árjai zudultak
északról délfelé éppen abban az irányban, a hol az emberiség lakott, s e páratlan eseménynek emlékei, az
északi földgömbön szétszórt „vándorkövek" és „morenadombok", mint a vizözön óriási nyomai, ma is szemlélhetők. Mielőtt a földtannak e fényes bizonyságtételét
részletesen és behatóan tárgyalnók, lássuk mit mond még
Mózes, miként fejezi be előadását?
„Es a vizek százötven napig boriták a földet. Megemlékezvén pedig ^ z Isten Noéról és minden állatokról
és minden barmokról, melyek vele a bárkában valának,
szelet támaszta a földön és a vizek megapadának. Es
bezáródának a mélység forrásai s az ég szakadásai és az
égből hulló eső feltartóztattaték. Es a vizek visszatérének a földről, ide s tova elfolyván és százötven nap
múlva apadni kezdének. Es a hetedik hónapban, a hónak
huszonhetedik napján megállapodék a bárka Örményország hegyein. 3 ) A vizek pedig elfolyának és apadának
a tizedik hónapig; mert a tizedik hónapban, a hónak
első napján kitünének a hegyek ormai. Es midőn 40 nap
elmúlt, megnyitván Noé a bárka ablakát, melyet készített vala, kibocsáta egy hollót, mely kirepülvén, nem tére
vissza, mig a viz fel nem szárada a földön. Kibocsáta
utána egy galambot is, hogy meglássa, ha rnegszüntek-e
már a vizek a föld szinén. Mely nem találván, a hol lába
megnyugodjék, visszatére hozzá a bárkába, mert vizek
valának még az egész földön ; és kinyujtá kezét és megfogván azt, bevevé a bárkába. Várván pedig még más
hét napot, ismét galambot bocsáta ki a bárkából. Mely
visszajőve hozzá estére, zöld levelű olajfaágat hozván szájában. Ekkor megérté Noé, hogy a vizek megszűntek a
földön. Mindazonáltal vára még más hét napot és galambot bocsáta ki, mely többé nem tére vissza hozzája. E
szerint hatszázegyedik esztendejében, az első hónap első
napján elapadának a vizek a földön és megnyitván Noé
a bárka födelét, kitekinte és látá, hogy a föld szine megszikadott. Második hónapban, a hónak huszonhatodik
napjáig a föld egészen megszárada. Szóla pedig az Isten
Noénak, mondván: Menj ki a bárkából te és feleséged,
l

) A héber szöveg szerint az „Ararát" hegyén.
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fiaid és fiaidnak feleségei veled. Minden állatokat, melyek
nálad vannak, minden testből, mind a szárnyasokból, mind
a barmokból és mind a csucsó-mászókból, melyek mászkálnak a földön, vidd ki magaddal és i'árjatok a földön ;
növekedjetek és sokasodjatok azon. Kiszálla tehát Noé
és fiai és az ő felesége és fiainak feleségei vele ; ugyszinte
minden állatok, barmok és csuszó-mászók, melyek mászkálnak a földön, fajaik szerint kimenének a bárkából.
Noé pedig oltárt épite az Urnák és vévén minden tiszta
barmokból és madarakból, égő áldozatokat tőn az oltáron. És az Ur megérzé a gyönyörűség illatát és mondá :
Soha többé nem átkozom meg a földet az emberek
miatt, mert az emberi sziv érzései és gondolatai hajlandók ugyan a gonoszra ifjúságától, azonban többé nem
verek meg minden élő teremtményt, a mint cselekedtem.
A föld minden napjaiban vetés és aratás, hideg és meleg,
nyár és tél, éj és nap meg nem szűnnek." (Gen. 8,

21

ormai, 40 nap múlva vagyis szeptember 10-én Noé a
bárkából egy hollót bocsátott ki, majd egy galambot,
mely azonban pihenőhelyet nem találván, visszatért; 7
nap múlva, azaz szepte ber 17-én a második galambot
ereszté ki, mely a zöldelni kezdő hegyekről olajfaágat
hozott; 7 nap múlva szept. 24 én a harmadik galambot
bocsátá ki, ez már vissza nem jött. Október 1-én megnyitá Noé a bárka födelét, s kitekintvén, látta, hogy a
föld megszikkadt; november 27-én szólott az Ur Noénak,
szálljon ki a bárkából. A vizözön tehát tartott egy egész
évig és 10 napig.
Elmúlt a rettenetes itélet. A vizek visszatértek régi
medreikbe. A föld egy nagy temető. A bűnös emberiség
kiirtatott.
Vájjon az egész emberi nem ?
fFolytatjuk.)

1-22.)
Miként egy pontosan vezetett naplóban találjuk itt
részletesen följegyezve a vizözön egész lefolyását. Mózes
leirása szerint az özön Noé életének hatszázadik évében,
a második hónapban 1 ) vagyis november 17-én tört ki. 2 )
Negyven napig esett az eső, vagyis deczember 27-éig;
150 napig tartott az áradás azaz ápril 17-ig, ekkor kezdődött a vizek apadása, augusztus 1 én kitűntek a hegyek

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.

Budapest, jul. 11. A főrendiház reformálásáról
—
oly hangosan folyik a harcz, hogy annak zaja az egyházpolitikai vitákat tulzugja és háttérbe szorítja. Pedig
hát kár lenne, ha a főrendek megreformálása mellett
támasztott s hivatalosan a főispáni assistencziával szitott
lárma a tulajdonképpeni czélok és szándékok tekintetében valakit a katholikusok sorában tévútra vezetne. A
A zsidó ó-naptár szerint az év az őszi napéjegyennel kezczél mindig az marad, akár a polgári anyakönyvvezetés,
dődött, a hónapok 30 naposak voltak V. ö. 2. Móz. 12, 2.
akár a polgári házasság, akár a főrendiház megrendsza2
) Melyik évben volt a vizözön az ember teremtése után
bályozása
kerüljön előtérbe, t. i. egy-két nyakas miniszvagy Krisztus születése előtt, teljes bizonyossággal meg nem hatáter
akaratának
keresztülvitele s megmutatása annak,
rozhatjuk. Ugyanis a Genesis, miként általában a szentirás rendszeres chronologiát nem vezet, csakis a pátriárkák nemzetségtábláihogy — ők az állam, az államnak pedig mindenki engenak egyes adataiból kell kiszámitanunk az eltelt időket. Igy pl.
delmeskedni tartozik: ergo a kath. egyház köteles enMózes elszámlálja Ádámtól Noéig az egymástól leszármazó ősatyágedni annak a rendeletnek, melyet ők a sexus sequitur
kat, mindegyiknél megmondja, hány éves volt, mikor az elsőszüsexum-féle elv keresztülvitelére kieszeltek. A főrendiház
lött vagy az egyenes ágat f'entartó fia született és hány évig élt
megrendszabályozásával való fenyegetőzés és az iránta az
összesen. Nemzetségről nemzetségre fölhatolva, a számadatokat
összeadva megtudnók, hány év telt el Ádámtól Noéig s igy tovább
országban támasztott mozgalom tehát nem egyéb mint
Noé korától a Megváltó eljöveteléig. Csakhogy a nemzetségtáblák,
folytatása a kath. egyház és hitvallás ellen megindított
mint be van bizonyítva, itt-ott hézagosak, egy-néhány ősatyát kikulturharcznak, a melyről pedig már százszor is ki volt
hagytak. Továbbá magok a számadatok is a régi kódexek másomutatva, hogy az kétszeresen oktondi vállalkozás. Először
lása alkalmával becsúszott hibák következtében a különböző kodeazért, mert a kath. egyház és hitvallás minden hitelve
xenben elütök, mig a héber masoretikus szöveg, melyből szent
Jeromos a Vulgatát fordította, az ember teremtésétől a vizözönig
Magyarország alkotmánya által be van véve s a magyar
1656 évet tüntet fel, addig a héber szamaritán szöveg szerint
állam jogvédelme alá van helyezve : tehát hitelvellenes
1307, a görög Hetvenes fordítás adatai alapján 2242 évet számitcselekedetre Magyarországban se törvény, se rendelet
hatunk. Még nagyobb a különbség a Krisztus születéséig terjedő
által senkit kötelezni nem lehet, erőszakolni pedig annal
kor tartamára vonatkozólag. Ugyanis Ádámtól Krisztusig eltelt a
kevésbé. Másodszor éppen azért, mert a katholikusok hitmasoretikus szöveg szerint 4390. mások szerint 4146 év, a szamaritán kódex szerint 4476—4232 év, a Hetvenes fordítás szerint
elveibe ellentétesen ütköző dolgoknak erőszakolása sérti
pedig 5641—5297 év. A különbség tehát 1000—1500 év között inaz alkotmányt, megrenditi aunak alapjait, előtérbe furagadozik. Sőt vannak exegeták, kik a nemzetséglajstromból kihakodni engedi az önkényt s ez által nem hogy használna
gyott atyák életkorát is beszámítva 2 — 3000 évvel többet számítaaz
országnak, sőt legmélyebb létalapjaiban megrenditi
nak, mint a masoretikus szöveg. Melyik időszámítás felel meg a
annak egész szervezetét.
valóságnak, az egyház nem határozott ; a chronologia a hit és erkölcs dolgához nem tartozik. Midőn tehát kerekszámmal azt mondReánk, mint vallásügyi lapra, nem tartoznék a főjuk, hogy az ember teremtésétől a vizözönig 1656 év, a vizözöntől
rendiház reformja, legfölebb csak azért, mert abban a
Kr. születéséig 2500-2600 év telt el, a héber masoretikus és a
kath. egyház főpapjai által képviselettel bir. Hanem hát
latin Yulgata számítását követjük ; de ha valaki a vizözönig 6—
a mostani reform-mozgalmak gyökerestől vallásügyi moz700 évvel, Krisztusig 1—2000 évvel többet venne fel az emberi
nem korára nézve, az a szentirással legkevésbé sem jönne ellenkegalmak, s igy a főrendiház reformja is mint vallásügyi
zésbe. Lásd Knabelbauer. S. J. Bibel und Chronologie, Stimmen
kérdés jő tekintet alá. Mert a főrendiház már előzetesen
aus Maria-Laach. 1874. B. VI. Brucker J. S. J. La chronologie des
bizalmatlanságot szavazott a kormány vallásügyi politipremiers âges de l'humanité d'après la Bible et la Science. La
kájának: azért kell a főrendiházat reformálni vagyis a
Controverse et le Contemporain. 1886. S. VI. 375—393. T. VII.
szabadelvű vallásügyi politika önérzetes és bátor kritiku1-27.
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sából alázatos és meghunyászkodó uszályhordozó szolgá- főrendiház reformja bennünket itt nagyon, de nagyon érjává degradálni. Minden emberi alkotásra bármikor ráfér dekel, azért lehető legbővebb kiterjedésben ismertetjük
egy kis javitás, egy kis igazi reform. A magyar főrendi- meg ma Pestmegye vitáját, mely a főrendiház reformja
ház sem kivétel ez általános törvény alól. Ámde az ily mellett és ellen a megye f. hó 10-én tartott közgyűléséreformnak igazi reformnak vagyis javításnak kell l^nni, ben lefolyt. Tudósításunk ekkép következik :
Soron kivül rátért a közgyűlés Földváry alispán inmáskülönbeu kontárkodás lesz az egész reform a legjobb
j
ditványára,
mely igy hangzik :
esetben, a milyen volt Tisza K. reformja, a melynek
„Arra
való tekintettel, hogy az ország fontos érdereformját most alig egy évtized után éppen Tisza hivei
keinek
előmozdítása
csak ugy remélhető, ha a törvényé3 elvbarátai követelik leghangosabban és legszenvedéhozás
mindkét
házának
működésében a közvélemény állanlyesebben. A jelen körülmények közt, és abból az okból
dóan
kifejezésre
j
u
t
;
s azok szerint az elvek szerint, a melyek szerint a főarra való tekintettel, hogy a főrendiháznál ez csak
rendiház reformját némelyek oly hangosan követelik, a
ugy
érthető
el, ha annak szervezetébe a törvényhatóságok
jog szempontjából jogtalan, a politika szempontjából poküldöttei
is
bevonatnak
és annak összealkotása a képvilitikátlan, az opportunitás szempontjából időszerűtlen köseleti
alapokon
nyugvó
kormányzati
rendszerrel összhangba
vetelni. Miért akarják a tőrendiházat reformálni ? Mert
véleményt mert a kormány véleményével szembe állítani. lesz hozva ;
végre arra való tekintettel, hogy ezt a főrendiház
Hisz ez megbecsülhetetlen érdem a dicséretre, nem ok a
mai szervezete nélkülözi s igy annak működése a nemzeti
megrendszabályozással való fenyegetésre. Miért akarják
továbbá a főrendiházat reformálni ? Hogy abban a kor- közakarat érvényesülését bármikor megnehezíti,
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közönsége amaz
mány szabadelvű vallásügyi politikája számára szervilis
többséget hozzanak létre. Nos, hát ez politika, de kor- óhajtásának ad kifejezést, hogy ha majd a napirenden
tes és erkölcstelen, alkotmányellenes politika. Vagy igaz, levő fontos kérdések törvényhozási megoldást nyertek, a
hogy ez az ország önkormányzással bir, vagy nem. Ha főrendiház reformálása is keresztülvitessék, oly módon,
igaz : a többségek mesterséges csinálása akár a képviselő- hogy ott a törvényhatóságok a küldötteik utján képviházban, akár a főrendeknél képmutató, tehát erkölcstelen selve legyenek."
Földváry Mihály alispán a következő beszéd kísérekijátszása az alkotmányosságnak. Ha nem illeti meg ezt
tében ajánlja indítványát elfogadásra :
az országot az önkormányzás, akkor ne bolonditsák az
„Tisztelt közgyűlés! A midőn felolvasott inditváországot az alkotmányosság hánytorgatásával. Harmadszor,
miért akarják reformálni a főrendiházat ? Felelet : hogy nyom elfogadását kérem, szabad legyen azt lehető rövimegoldják a februáriusi rendelet által bonyolítani meg- den indokolnom.
Az ország törvényhatóságainak tanácskozási termeikezdett gordiusi csomót. Furcsa eljárás az egész! Hogy
ben, a közel múltban egymásután merülnek föl fontos
egy csomót, a februári rendeletet, megoldjanak, kötöttek
politikai reformkérdések s feliratokban fejezik ki kívánalmég egy csomót, aztán még egyet, aztán egy negyediket
és most kötnek a főrendiház reformjának felvetése által maikat.* Részemről mindenkor örömmel üdvözlöm, ha a
egy ötödiket. Ez nem módja a megoldásnak ; ez az össze- törvényhatóságoknál a korszerű szabadelvű eszmék felbonyolitás zűrzavar és felfordultság eljárása. Hogy a fő- színre hozatnak, azokat tanácskozás tárgyává teszik s a
rendiház reformjának felvetése a gordiusi csomók számát helyes közvélemény megteremtésén mint úttörők szereszaporítja csupán, mutatja az, hogy oly okokat hoznak pelnek.
fel pártolói, a melyekkel azt megoldani nem, hanem
A törvényhatóságok közgyűlésén legközelebb a főcsakis az ország egész alkotmányával együtt keresztül- rendiház reformáltatásának kérdése napirendre került.
vágni és felforgatni lehet csupán. Azt mondják, születés Ennek szükségét én is elismerem, csakis több törvényhamár nem lehet jogczim arra, hogy valaki a törvények tóság indokolását nem tudnám magamévá tenni. Nem
alkotásába befolyhasson. Rövidlátók ! Hát nem látják
szabad szem elől tévesztenünk soha, hogy alkotmányunk
önök, hogy ez által a királyság alatt vágják a fát, s a szerves részeit — újítási viszketegből — helytelen lenne
magyar alkotmány alapformájától, a monarchiától már el- lerombolni, mert azt csak a kor szellemének megfelelően
szakadtak s elszegődtek a respublika hiveivé. Mert mi czi- idomítani, javítani állhat kötelességünkben. Nem helyemen bírja a király az uralkodás jogát ? A születés czi- selhető tehát, hogy egyes törvényhatóságokban — nem
mén. Ez az első jogczim. S nem látják önök továbbá, is szólva a népgyűlésekről, s képviselői beszámolókról —
hogy a születés jogczimének üldözése által önök a szo- erős kitörések hallatszanak a főrendekre. Felemiitik külöcziáldemokraczia és kommunizmus csatlósaivá szegődtek nösen, hogy az egyházpolitikai kérdésekben a nemzet
el? Mi czimen birja kiki az ő örökségét? Azt mondják közérzületével szálltak szembe. En is sajnálatos eseményönök öröklés czimén. De kérdem é n : min alapszik az nek tartom, ha a főrendiház többsége a szabadelvű nemöröklés végső elemzésben máson, mint a születésen? Tehát zeti eszmekkel ellentétbe helyezi magát, — de ez magáa születés, az magánjogi és közjogi jogczim volt, lesz és ban még nem elegendő ok a reformálásra, vagy éppen az
marad, mig a világ világ lesz, s egy történeti államban
nagy ostobaságra, vagy könnyelműségre, vagy gonosz') Mi az a közvélemény ? Ki határozza azt meg, hogy egy
ságra mutat a történeti alapoknak robbanó anyagokkal bizonyos véleme'ny csakugyan közvélemény ? Ha azt mondják, hogy
közvélemény az, a mit a többség követel : akkor ez hazugság vagy
való körülbástyázása.
Minthogy tehát ezeknél

és más

okoknál

fogva a

önámitás. A többség véleménye a többségé, nem az egésszé, tehát
nem közvélemény az, hanem cf=ak többségi.
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egy-kamarai rendszerre való áttérésre. Tiszteletben kell
tartanunk egyeseknél ugy, mint testületeknél, a különböző vélemények nvilvánulását. Az igazi szabadelvüség
posztulátuma ez.
Felhozatik, hogy a főrendiház arisztokratikus intézmény lévén, itt az ideje, hogy demokratikus szervezetet
nyerjen. Helyes, — s én a rendi alkotmány megszüntetésének logikus folyományául tekintem azt is, hogy a
főrendiház elnevezés megszüntettessék. A mely államban
rendek háza nincs, ott főrendiház sem lehet.
Ne gondolja azonban senki, hogy az arisztokrácziát
általában elitélném, elismerem ugy a múltból, mint a
jelenből, egyes kiváló férfiaknak a haza iránt szerzett
nagy érdemeit. Épp ezért kárhoztatnom kell az ellenük
általánosságban emelt vádakat. Ez ha nem is a szenvedély helytelen sugallata, de mindenesetre téves politika.
Ez akczió reakcziót szül s a jó ügynek rossz szolgálatot tesz.
Nem az a baj, a mi a főrendiházban történik, hanem az, a mi jelen szervezetében — ott meg nem történhetik, és ez az, hogy a nemzeti közvélemény kifejezésre nem juthat !
Ezért óhajtom én, tisztelt közgyűlés, hogy a főrendiháznál — helyesebben felsőháznál — a törvényhatóságok képviseletet nyerjenek. Az oda bevonandó elemtől
várom, hogy a nemzet közvéleményének hangadói lesznek
s a korszerű szabadelvű eszméket diadalra fogják juttatni.
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meg tehát a főrendiház a mai állapotában. Kéri, hogv
tegye félre a közgyűlés az alispán indítványát. (Zaj, helyeslések és ellentmondások.)
Bossányi László röviden szól az alispán javaslatához. Mindenekelőtt kijelenti, hogy szükségtelennek tartja
a főrendiház reformálását, mert nem történt ott közelebbről semmi olyan dolog, mely a reformálásra okot szolgáltatna. A felsőház mindig megfelelt azoknak a kötelességeknek, melyeknek teljesítését tőle az ország elvárta.
Soha nem volt olyan idő, hogy a főrendiház a hazafiság
érzelmeit nem ápolta volna.
Legújabb időben az egyházpolitikai kérdések felmerülésével jött ellentétbe a főrendiház a közvéleménynyel.
Ugy de azokról a törvényjavaslatokról, melyeket a kormány a képviselőház elébe akar terjeszteni, nincs semmi
tudomásunk Egyszerre minden előkészület nélkül léptek
ezek a kérdések előtérbe és mikor a főrendiház érdemes
férfiai azok ellen állást foglaltak, mint ismeretlen javaslatok ellen, azonnal felszínre került a főrendiház reformálására való törekvés.
Az alispán hivatkozik a közvéleményre. De ő kérdi,
mi az a közvéleményt ? A közvéleményt nagyon nehéz
meghatározni. Ha a sajtót tartják a közvéleménynek,
akkor kérdi : melyik a közvélemény képviselője, A Pesti
Napló, a Nemzet vagy a lutheránusok Magyar Állam-a.
(A szónoknak ezt a szóbotlását nagy derültséggel fogadta
a közgyűlés.) Ezután a közvélemény jelentőségét fejtegeti és kimondja, hogy miután azt meghatározni nem
lehet, arra különös figyelmet forditani nem czélszerü eljárás. Élete alkonya végén áll és neki e tekintetben sok
tapasztalatai vannak. 1848-ban mi volt a közvélemény P
És hová vezetett ez a közvélemény? 1849. április 14-ikét
eredményezte. Nemde a szerencsétlenségeknek egész sorozatát nyitotta meg a nevezett napon a közvélemény
nyomása alatt meghozott határozat ? (Elénk heves tilta~
kozás ) Az alispán indítványát nem fogadja el, mert azt
sem szükségesnek, sem időszerűnek nem tartja. Ennél
van nekünk sokkal fontosabb, sokkal sürgősebb dolgunk,
majd ha ezeket elvégezzük, akkor lesz idő arra is, hogy
a főrendiház reformálásának kérdése napirendre kerüljön.

Végül megjegyzem, hogy ezen önmagában is nagyfontosságú kérdés sikeres megoldásának előnyére fog szolgálni, ha ez csak a napirenden levő más fontos reformkérdések megoldása után fog a képviselőháznál tanácskozás alá vétetni.
Ismételve ajánlom inditványom elfogadását."
Csávolszky József váczi kanonok szólt az indítványhoz először és pedig ellene. Mint bizottsági tag kecsegtetőnek tartja a javaslatot, mely a megye befolyását a
törvényhozásra is kiterjeszti. Helyesli és nem találja túlzásnak a szabadság, a demokráczia és a reformok eszméit, mert olyanok azok, mint a napfény, mely a növénySzóltak még mások is : Halász Olivér, Baross Pál,
zetet élteti ; de nem engedheti, hogy ez a napfény a virágokat elperzselje. Ezeket az elveket csak addig szabad Freysinger Alajos, Vancsó Gyula (a papi nevelt), Kiss
István és Babó Ferencz mellette, Csatáry Zs. ellene. A
engedni, hogy érvényesüljenek, a mig kárt nem okoznak vége az lett, hogy a közgyűlés az alispán indítványát
a hazai intézményekben. Mert a főczél : a haza java. El- nagy többséggel elfogadta.
fogadná ő is a javaslatot, ha csöndes, nyugodt viszonyok
Száz szónak is egy a vége.
volnának, ha nem volna forrongás a keblekben. Ez a
Még egyszer ismételjük és figyelmeztetünk mindenreform-javaslat megingatja alkotmányunk sarkalatos ré- kit, hogy a többség véleménye még korántsem közvélemény.
szét, mert tagadhatatlan, hogy a főrendiház reformja sar- Sok kell ahhoz, hogy a többség véleménye közvélemény
és hozzá — józan legyen.
??
kalatos kérdése alkotmányunknak.
Ha már most ezt megváltoztatnák, a mit nyugodt
körülmények közt nem ellenezne, az ország egy védKATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
bástyáját vesztené el a főrendiházban, mely mindig védElismerő é s hódoló irat.
bástyánk volt a nemzetiségek támadása ellen. Intézményeinket nem szabad a napi szükségletek szerint változAz esztergomfőmegyei dunaszerdahelyi
esperesi ketatni, s ha most hozzányúlunk a főrendiházhoz, akkor rület lelkészkedő papsága, Zichy József gróf, pozsonyezzel alkotmányunk legfőbb alapjait olyannak tekintjük, ! megyei volt főispánhoz, azon alkalomból, hogy az egya melyeket minden pillanatban meglehet változtatni. I házpolitikai kérdésben a megyei gyűlésen a katholikus
Magyarországnak történelmi alapokon kell nyugodni, s e S egyház érdekei mellett igaz hithüséggel sikra szállott, a
történeti alapot tiszteljük a főrendiházban is. Maradjon : következő feliratot intézte:
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Nagyméltóságú gróf ur !
Mélyen tisztelt urunk !

H I V A T A L O S .

Egyházunk feje, XIII. LEO pápa ő szentsége Sapientiae Christianae kezdetű körlevelében a többek között
korunk aggasztó bajainak egyik főforrását abban jelelte
meg, hogy általánosan elterjedett a katholikusok között
is azon téves nézet, mintha a templomból kilépve a nyilvános életben a katholikus gondolkozást, elhatározást
vétek nélkül mellőzhetnék. A bajok ezen okának megjelelése után igy szól a szentséges atya: „Hallgatni mikor
az igazságot tagadják, mikor szentegyházunk igazait,
jogait támadják ; jellemgyengeség vagy kétkedés keresztény hitünk igazságában, egyik is másik is szégyenletes
viselet és vétek az Isten ellen. A hivek tétlensége, a
támadók ereje."
Ily tétlenségben pedig sok helyütt leiedzenek még
a katholikus hiveknek azon ezrei, kik részint kitüntető
állásuknál, részint magasabb értelmi tehetségeiknél fogva
hivatottak volnának közös erővel és akarattal védelmezni
szent vallásunk megtámadott igazságait.
A vallásos közönyösség ezen szomorú érájában annál
nagyobb örömmel s igaz hódolattal tölti el a bitükhöz
még melegen ragaszkodó katholikusok szivét azon kiváló
katholikus férfiak lelki nemessége, kik kerülve minden
szineskedést, még nagy áldozatok árán is, éppen a döntő
pillanatokban igazi hithű katholikusoknak bizonyítják
magukat.
Ilyen lelkes katholikus férfiút van szerencsénk nekünk
nagyméltóságod magas személyében is tisztelhetnünk, ki
a pozsonymegyei közigazgatási bizottságnak május hó
15-én tartott gyűlésén mindenek igaz bámulatára méltó,
nemes bátorsággal vallotta meg a kath. egyházat s ennek
isteni intézményeihez való szilárd ragaszkodását s miután
a liberális kormány egyházpolitikai programmját vallásos
meggyőződésébe ütközőnek férfiasan kijelentette — készebb volt inkább magas állását odahagyni, mintsem
vallásos meggyőződésének feláldozása árán abban megmaradni.
A jellemszilárdságnak kimagasló példáját s a benső
vallásosságnak páratlan kifejezését adta nagyméltóságod
ez alkalommal az egész ország katholikusainak — ezért
a legmélyebb hódolattal s legőszintébb elismeréssel kívántunk mi is adózni nagyméltóságod érdemeinek, midőn
kerületi esperesünk : Haskó József duöaszerdahelyi plébános ur azon inditványát, hogy értekezleti jegyzőkönyvünk
lapjain is örökösitsük meg nagyméltóságodnak a kath.
ügyek védelmében kifejtett nemes buzgalmát, egy szivvel,
egy lélekkel elfogadtuk s lelkünkbe zárva hordozzuk azt
az igaz és őszinte óhajt, hogy az Isten — kinek szent
ügye mellett nagyméltóságod oly lelkesen állott be a
kath. egyház legelsői közé — nagyméltóságodat egyházunk és szeretett drága hazánk javára zavartalan boldogságában még soká, igen soká éltesse.
A kerület megbízásából :
Hermán József,
egyházkerületi jegyző,
várkcmyi plébános.-

Haskó

József,

egyházkerületi alesperes,
dunaszerdahelyi pleb.

I. A'allás- és közoktatásügyi magyar miniszterem
előterjesztésére : a váczi székeskáptalannál fokozatos előléptetés folytán üresedésben levő negyedik mesterkanonoki
álJásra és egyszersmind káptalani kispréposttá Motesiczky
János nagykátai plébánost, továbbá ugyanezen székeskáptalannál Amdorffer
Alajos vecsési esperes-plebánost,
Paulovics Mihály kerepesi plébánost és Rózsahegyi Gyula
szentszéki ülnököt, papneveidei lelkiigazgatót, tiszteletbeli
kanonokká kinevezem. Kelt Bécsben, 1893. évi június
hó 24-én. II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére Somlyay Mihály esperest, szentszéki
ülnököt és biri-i lelkészt, a munkácsi székeskáptalan
czimzetes kanonokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1893.
évi jun. hó 13-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky
Albin, s. k. Ad multos annos !

VEGYESEK.
*** Krakóban katholikus nagygyűlés nyílt meg f.
hó 5-én. Ez a galicziai katholikusok nagygyűlése, nemzetiségi és szertartási különbség nélkül. A kongresszus
létrehozásának élén Dunajevski krakói bibornok-püspök
állt. Megjelent Lembergből mind a három metropolita :
a latin Moravski, a ruthén Sembratowicz és az örmény
Issakovitz érsekek. Megjelent az apostoli szentszék bécsi
követe is, Mgr Agliardi nunczius is. Üdvözlő beszédéből
hozzánk is szól a következő buzditó szózat: „Adja Isten,
hogy a dicső lengyel és ruthén nemzetnek az első kath.
nagygyűlése ösztönzésül és mintául szolgáljon
AusztriaMagyarország más népeinekFiat,
fiat!
— Császka György kalocsai érsek ur a nyarat székhelyen, Kalocsán szándékozik tölteni.
— Aranymise. E hó 16-án fogja a győri karmelitatemplomban aranymiséjét a Mindenhatónak bemutatni
Győr városának szülöttje méltóságos és ft. Nogáll János
cz. püspök és nagyváradi kanonok. Nogáll püspököt, ötven
éves áldozárságának e hónap 23-án bekövetkező évfordulója alkalmából, Nagyvárad város díszpolgársággal
óhajtja kitüntetni. A püspököt e kitüntetésre nagymértékben gyakorolt jótékonysága, továbbá az általa alakított
közművelődési és emberbaráti intézményei teszik kiváltképpen méltóvá.
— A budapesti szentszék törvénykezési szünete már
megkezdődött és szeptember l-ig tart. A szünidő alatt
a szentszék egyik jegyzője tart délelőttönkint hivatalos
órákat.
fiPF" Felhívás előfizetésre.
A kik még az előfizetéssel hátra vannak, kérjük,
legyenek szivesek azzal sietni, hogy hátralékba ne maradjanak. Az előfizetés módja ismeretes s a lap homlokán
mindenkor megolvasható. Az intentiók fejében való megrendelést, ha csak lehet, készpénzzel való fizetésre kérjük átváltoztatni. A ki 5 uj előfizetőt gyűjt, az tiszteletpéldányt kap mindaddig, mig öt, általa szerzett előfizetőt
fog évenkint bemutatni.
Budapesten, 1893. jun. 23.
Dr Breznay

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési díj :
félévre helyben s postaküldéssel 5 f r t .
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
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\
:
:
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.
It. Félév. 1893.

Budapesten. Julius 15

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Nogáll János. — Világszemle. — A vizözön a szentirás és a földtan mai adatai szerint. —
Egyházi TudósításokBudapest:
Támadás a kormány mindent felforgató vallásügyi egyházpolitikája ellen annak radikális szabadelvű pártolói köréből — K a s s a i
g y k á z m e g y e • A kassai Benedek - ünnepség. — N y i t r a : Az iskolaügy egyházmegyénkben. — Vegyesek.

egész nemzetnek majdan imponáló hatalmát és
virágzását.
Ha minden irányban és szakban lépést tart o t t u n k volna az irás-müvészetóben Nogállal : a
magyar egyházi irodalom tartalomra és alakra
nézve megközelítette volna az uj egyházi irodalmak legszebbikét, a francziát, s azzal egyenrangú vonalban állna.
De Nogáll szellemének az irodalom csak
egyik fele Másik fele az ő példás papi jellemének áldásos működése, mely a jótékony alkotások változatosságban gazdag csoportját adta át
a történelemnek s Nogáll nevét halhatatlanná
tevé mindörökre.
A kinek minden érdemeinél és erényeinél
nagyobb az ő szerénysége, Isten éltesse őt köztünk, gyönyörünkre és buzdításunkra, még igen
*
sokáig !
Ritka dolgok közé tartozik, a mit Magyarország Nogáll János püspök s nagyváradi nagyprépost aranymiséje alkalmából cselekszik.
Nagyvárad ünnepét országos jellegű ünneppé
a v a t j a ; mert Nogáll Jánosnak szelleme, jelleme,
alkotásai, érdemei az egész országnak szólnak.
De ünnep az aranymisének dicső napja
kiválóan ennek a , Religio * czimü lapnak,
a mely az ünnepeltben, ki a magyar kath. egyházi férfiak ezrei közt a magyar irásmüvészetben jelenleg az első sor élén jár, egyikét — s
talán az egyedül élőt — tiszteli azoknak, kiket
a halhatatlan emlékű Szaniszló Ferencz, a nagynevű lapalapitó, hivott meg a laphoz, hogy megalapítsák vele a magyar egyházirodalomnak századunkban első fénykorát és előkészítsék az

Világszemle.
IV.
Szentséges atyánk XIII. Leo pápa, a ki legnagyobb illetékességgel és lelki erővel, mert igazi
lelki hatalommal karolta fel a szocziális kérdést,,
igen találóan
figyelmeztette
az államférfiakat,
hogy, igenis, a keresztény vallásban megvan
minden és csakis i t t van meg minden, a mi a
társadalmi bajok orvoslására szükséges: azért is
az államférfiaknak, ha a rettentő szocziális revolucziót kikerülni akarják, vissza kell térniök a
keresztény világfelfogás alapjára. Instaurare omnia in Christo, mondá már szent Pál apostol.
Es ez minden századnak szól, minden században
uj is, régi is. Uj, mert uj bajok ellen kell
4
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alkalmazni. Régi, mert régi mint maga a
kereszténység. Különben a mit a pápa a világnak a társadalmi kérdésre nézve oly lelki
fensőbbséggel és meggyőző igazsággal szemébe
mondott, nem találhatta készületlenül az államférfiak kozől, csak a rösteket és ostobákat. E
század első felében hirdette már egy protestáns
államférfiú, Guizot, hogy, minél nyüzsgőbb lesz !
s minél szélesebb körökre terjed ki a társadalmi mozgalom, annál kevésbé lesz a politika
egyedül képes a mozgásba jött emberiséget vezérelni. Erre nagyobb hatalmak szükségesek,
mint a melyek fölött a politika
rendelkezik.
Erre a többi közt az is szükséges, hogy kilátás
nyíljék a siron túlra is az embereknek. Erre
pedig szükséges az embereknek az Isten és az
örökkévalóság. Ilyen, hatásaiban a földieken
messze túlemelkedő, Istenre és az égiekre utolsó
hatalom a kereszténység, a katholika egyház.
0 a földkerekségének első és leghatalmasabb
konzervatív tényezője. Világos, hogy miért. Igen
szépen mondá azt már Boileau, hogy csak az
igazságnak van konszerváló ereje, csak az igazság konszervativ. Hanem, sajátságos jelenség az
a világtörténelemben, hogy az egyház, daczára
hogy a legnagyobb konzervatív tényező a földön,
mindenkor leghatalmasabb tényezője volt és maradt a haladásnak, a valódi és alkotásokban
gazdag szabadságnak is egyúttal. Fentartás és
haladás, megkötöttség és szabadság nem zárják
ki egymást, mint némely szük látókörrel rendelkező államférfiú lelkében a liberális és konzervatív elméletek, hanem egymást föltételezik, egymást kiegészitik, támogatják, olyannyira, hogy
nincs s nem is lehet erős és nagy haladás csak
ott, hol erős és nagy a fentartás, és semmit
sem ér, sőt okvetlenül károsan hat a szabadságpártolás mindenütt, a hol az semmiféle konszerválással, hanem mindennek feladásával és
gyökeres felforgatásával van összekötve.

gyarországban az államot is, a társadalmat is,
az iskolát is, amely amazoknak embereket nevel
vallásos, még pedig nem bármilyen, hanem keresztény jellegéből. Gondoljanak önök arra, hogy
a szocziál-demokráczia mindennek fenekestől való
felforgatására czélzó szándékai ellen van-e más
valódi és biztos menekvés, mint ha önök, kijózanodva az állami tekintély u. n. „önállósítás "-ának mámoros theoriájából, visszatérnek
oda, a honnan kulturharczos mérgökben már
igen messzire elkalandoztanak, a keresztény hit
és czivilizáczió alapjainak fentartásához és magukkal ide terelik vissza a szabadelvű táborból
mindazokat, kiket magyartalan, hogy ne mondjam hazafiatlan kulturharczukba belekevertek,
belelovaltak, nagy meggondolatlansággal.
A ki a keresztény czivilizáczió alapjainak
fentartásához és megőrzéséhez, konzervácziójához
visszatérni nem akar: az a szocziál-demokratikuis anarchia úttörő szolgálatában áll; az Magyarországnak nem tesz jó szolgálatot, hanem
romlásán, vesztén fáradozik.
Az utolsó óra nem sokára már fog ütni :
vigyázzon kiki jól, hol fog állni: Magyarország
vallás-erkölcsi tönkretétele, vagy felvirágoztatása
és nagyratétele mellett?
A keresztény konzerváczió zászlaja köré kell
sorakozni határozottan és elszántan mindenkinek, a kinek eltörülhetetlenül homlokára van
irva a szent kereszt jele. A magyarnak sohse volt
jelszava az, hogy a haza — Isten ellen; hanem
mindig ez: Isten és a haza!
A keresztény szocziálreform korszaka bekövetkezett ránk iskolában és államban, társadalomban és tudományban. Nem mehet igazi
emberszámba most már az olyan, ki ebben
a keresztény újjászületésben részt venni nem
tud. Ezek lesznek a modern „gyászmagyarkák".
Csak számuk nagy ne lenne !
„Qui habet aures audiendi, audiat !"
***

Magyar államférfiaink tehát, mielőtt szaA vizözön
badelvű valláspolitikai elméleteiket az országra
a szentírás és a földtan
a kérdések egész tömkelegére kitérjeszkedőleg
ráerőszakolni akarják, gondolják meg mégegymai adatai szerint.
szer jól, mit tesznek? Vájjon az-e az országnak
II.
szükséges, az-e az ő nevükre dicsőséges, a mit
A vizözön a szentírás elbeszélése szerint.
tenni szándékoznak: az államnak Istennel és az
„Consumpta est omnis caro, quae
ő vallásával szemben való teljes „önállósítása" ? !
movebatur super terram." (Genesis 7. 21.)
Vájjon, uraim, nem agyrém-e az, a minek meg(Folytatás.)
valósítására önök vállalkoztak és törekszenek?
Voltak és vannak, a kik tagadják. Schőbel, Güttler,
Önök mind jobban kivetkeztetni akarják Ma- Omalius D'Halloy szerint a vizözön az emberi nemnek
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csak Közép-Ázsiában lakó zömét sújtotta.*) Dubor, Scholz,
Motais szerint csak az elfajult Setbisákat és Káinitákat
törölte el, 2 ) de az emberiség többi része megmenekült.
Véleményük bizonyítására a következőket hozzák fel:
a) A szentirás — mondják — csak Seth és Káin nemzetségtábláját jegyezte föl, ámde az első emberpárnak
több gyermeke is volt, a kiknek utódai, minthogy nem
említtetnek, valószínűleg a vizözön keretén kivül estek.
b) A vizözön idejében az emberiség már igen el volt
terjedve a föld szinén, s hivatkoznak a régi kultur népek
őseredetü időszámításaira. Igy az indek csillagászati táblai
a vizözön előtti kort 4.320,000 évre teszik, azóta pedig
360,000 évet tüntetnek fel. A chinaiak Kr. e. 2952 éves
történelmi és 3.276,000 éves hitregei kort ismernek. A
káldok a vizözön előtt 432,000, azóta a perzsa uralomig
36,000 évet vettek föl. Az egyptomiak, Herodot szerint,
Menestől az első királytól a XIX-ik dynastiáig 341 királyt 11,500 évvel, Diodor szerint 479 királyt 5000 évvel,
Manetho szerint 31 dynastiát 5700 évvel számítottak.
c) Végül kérdezik: Ha a vizözön nyolcz személy kivételével kiirtott minden embert, hogyan létezhettek néhány
száz évvel később a Nilus és Eufrát partján már népes
és hatalmas államok ?
Bár az egyház e kérdésben sem nyilatkozott, bár
egyes kath. tudósok az egyház tanával ellenkezőnek nem
tartják az uj véleményt, azt hiszszük, a régi hagyományos értelmezést a vizözön antropologiai általánosságára
vonatkozólag nemcsak föntarthatjuk, de fönn is kell tartanunk.
Ugyanis a szentirás fönt idézett szavai világosan az
összes emberiség kiirtásáról szólnak és nincs semmi alapos ok, mely miatt itt a betűszerinti értelemtől eltérnünk
szabad volna. Isten éppen azért küld egyetemes büntetést az egész emberiségre, mivel az egész emberi nem
erkölcsileg megromlott s éppen azért menti meg csupán
Noét és fiait, mivel több igaz nem találtatott. Abból,
hogy Mózes a Genezis 5 ik fejezetében csak Seth és Káin
nemzetségtábláját jegyezte föl, az ősszülők többi gyermekeinek neveit nem emliti, nem következik, hogy az
elhallgatott ősatyák utódai az általános romlottságtól
mentek voltak és a vizözön keretén kivül estek, mivel a
6-ik fejezetben emiitett „Isten fiai" és „emberek fiai"
általános kifejezések alatt nem csupán Seth és Káin nemzetsége, hanem az egész emberiségnek két ellentétes
tábora értendő. 3 ) S hogy csukugyan Noé családja kivételével minden ember sújtva volt a vizözönnel, kétségtelenné teszik a sz. irás parallel helyei. Jézus Sirák fia ezt
mondja: „Noé tökéletesnek és igaznak találtatott. Azért
hagyatott a földön maradéknak, mikor vizözön volt. Örök
szövetséget kötött Isten vele, hogy ne töröltessék el minden test a vizözönnel." 4) Sz. Péter apostol igy szól :
') Schőbel, De l'universalité du déluge. Paris, 1858. — Omalius D'Halloy, Discours prononcé á la classe des sciences de l'academie de Belgique. Brüssel, 1866. — Güttier, Naturforschung.
275. 1.
-') Dubor, Les langues et l'espèce humaine. Le Museon, 1884.
112—114 1. — Montais, Le Déluge biblique devant le foi, l'Écriture et la science. Paris, 1885. — Scholz, Keilschrift-Urkunden, 72. 1.
3
) Vesd ö. Rom. 8, 14.
4
) Ecclesiasticus, 44, 17—19
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„Isten a régi világnak nem kegyelmezett, hanem nyolczadmagával csak Noét, az igazság hirdetőjét tartotta
meg, az istentelenek világára ráhozta a vizözönt." ') Sz.
Pál, a nemzetek apostola, ekként nyilatkozik : „Hit által
Noé bárkát épite az ő háznépe megszabadítására, miáltal
kárhoztatta e világot" — azaz büntetésre méltónak bizonyította a világot, — »mely hinni nem akart és örököse
lett az igazságnak." 2) E parallel helyek mind azt bizonyítják, hogy ugy az ó-, mint az uj-szövetség ihletett irói
a vizözönt, mint az „egész világ fölött tartott Ítéletet"
fogták föl Noéról, mint „a földön hagyott maradékról",
„az igazság egyedüli örököséről" szólnak, a ki csak
„nyolczadmagával" menekült meg az egyetemes büntetés
elől. Ugyanezt megerősíti még a következő két nevezetes
sz. irási hely : „Noé fiai pedig, — olvassuk a Genesis 9.
része 18 — 19. versében — kik a bárkából kijöttek, Sem,
Kám és Jáfet valának ; ezek Noé három fiai és ezektől
terjedett el az összes emberi nem az egész földön." A
Genesis 10-ik fejezetében közölvén Mózes a Noé fiaitól
leszármazott pátriárkák nemzetségtábláját, igy végzi :
„Ezek Noé családjai népeik és nemzetségeik szerint.
Ezektől oszlának el a nemzetek a vizözön után." Ha az
emberiség csak a vizözön után a bábeli nyelvzavar folytán széledt el a föld szinén, ha valamennyi nép és nemzet Noétól és fiaitól eredt, akkor sz. irási alapon azt
állítani, hogy az emberek egyrésze a vizözöntől megkímélve maradt, annyi, mint tagadni az egész emberiségnek
Noé családjától való leszármazását. Az állatokról az emberekre és viszont nem helyes a következtetés, mert a
vizözön erkölcsi czélja nem követelte valamennyi állat
kiirtását, követelte azonban valamennyi bünÖ3 ember
büntetését. Továbbá a sz. irás sehol sem mondja, hogy a
most élő állatok valamennyien a bárkából kijövő állatoktól származtak le, mig az emberiségre nézve ezt határozottan állítja.
Hasonlóképpen oszlathatók el azon ellenvetések is,
a melyeket egyes ó-kori népek ősrégiségü időszámításaiból meritve az emberi nem nagy kora és a vizözön embertani általánossága ellen fölhoztak. Az ujabb kultúrtörténeti kutatások világánál kiderült, hogy az indek,
chinaiak, káldok csillagászati táblái tisztán költött számitások, ujabb keletűek, csupán nemzeti hiúságból eredtek, hogy hazájuk és törzsük történetét lehetőleg a világ
keletkezéséig fölvigyék. Klaproth, az ind és chinai irodalom legtekintélyesebb ismerője, az ind csillagászati táblák
készítését a Krisztus születése előtti 7-ik századba teszi.
Indiának az idők éjjelébe vesző történelme, Lassen szerint,
valójában Kr. e. csak a 14-ik századig, Herren és Tod
szerint, legfeljebb 2000 évig Kr. sz. e. nyúlik fel. 3 ) —
China hiteles történelme Klaproth behatóbb kutatásai
nyomán csakis a Kr. sz. e. 780 évvel, Fries nyomán 775
évvel Kr. sz. e. kezdődik, azontúl sötét van. 4 ) — Kibetűzték az assyr-babyloni emlékek ékiratait, s ezek alap>) 2. Péter, 2, 5.
) Zsid. 11, 7.
3
) V. ö. Wiseman. A tudomány összhangzásban a kinyilatkoztatással. Ford. a budapesti növ. pap. m. e. i- iskolája. Pest,.
1868. 258—264. 1.
ü. o. 269-270. 1.
5*
2
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ján Babylon történelmi idejének kezdetét Gutschmidt
Kr. sz. e. 2447, Brandis 2458, Oppert 3540. Bunzen
3784-ik évről keltekezik. ') Herodot, Diodor, Manetho
túlzott számításait Egyptom magas korára vonatkozólag
megdöntötték az ujabban fölfedezett s egymással összehasonlított fáraók nemzetségtáblái. Champollion bebizonyitá, hogy egyetlen egvptomi emlék sem haladja meg a
2000-ik évet, a mi időszámításunk előtt. *) Menes, első
egvptomi király, uralkodását Hofman a Kr. sz. e. 2182,
Gardner Wilkinson 2320, Prichard 2400, Seyffarth 2762,
Röckerath 2782, Stuart Poole 2719, Bunsen 3623 évre
teszik. 3) Ha egyrészt tekintjük e népek történelmi korára
vonatkozó nagy véleményeltérést a tudósok között, másrészt ama már emiitett körülményt, hogy a bibliai vizözön éve a különböző kódexek és különböző szentirásmagyarázók szerint a Kr. szül. előtt 2500—4000 év között változik, a régi népek mesés időszámításaiból vont
és a vizözön embertani általánossága ellen felhozott nehézségeket az ujabb tudományos kutatások világánál megoldottnak, a történelmi adatokat a szentirás adataival
összhangzóí.ak találjuk.
A mi végül az utolsó ellenvetést illeti, hogy ha a
vizözön Noé családján kivül az egész emberiséget kiirtotta,
miként szaporodhatott el oly gyorsan az emberi nem, hogy
néhány száz év múlva a Nilus, a Tigris és E u f r á t vidékein már kulturállamokat találunk ? Erre megfelel
Reusch következő mathematikai számításával : Ha átlag
véve egy emberpártól hat gyermek született, a mi az
akkori magasabb életkor, egyszerűbb életmód és erőteljesebb szervezet mellett nem sok, ugy az emberek száma
425 évvel a vizözön után 800 millió lélekre szaporodott.
Ha kevesebbet veszünk föl, évenkint csak
százalék
szaporodást, — rendes körülmények mellett kevésbé népes
tartományokban ilyen még ma is előfordul — ugy 500
év múlva már 180 millió ember létezhetett. 4 ) A számok
elég világosan beszélnek. Egyptom, Assyria és a régi
államok lakóinak oly számaránya, minőt a régi népek
államalakulásához az őstörténelem homályos adatai feltételeznek, bebizonyítható. Ahhoz pedig, hogy valamely
ország a kultura bizonyos fokát elérje, éppen nem szükséges hosszú évezredek sorait fölvennünk, hanem a kedvezőbb természeti viszonyok, a jobb tehetség, kiválóbb
férfiak feltűnése stb. eléggé megmagyarázzák a szerencsésebb népek előhaladását. A Nilus és E u f r á t partjain
lakók nagyobb műveltsége csakis ama, egyes kulturtörténészek által ujabban önkényesen felállított s az elszigeteltségben élő vad népek példájából az egész emberiségre ráerőszakolni akart hypothezist dönti meg, mely
szerint az ember
lassan, fokozatosan vergődött ki az
állati nyerseség és vadság állapotából.
Nincs tehát semmi ok, a mi követelné, hogy a vizözönt csak az emberiség egy részére szorítsuk és a biblia
régi hagyományos értelmezésétől eltérjünk. Sőt ellenkezőleg, ha fölvennők, hogy egyes népcsaládok már a vizözön ideje előtt a földön szétoszlottak s pl. Amerikában,
Buroüller, Geschichte cles Alterthums. Freiburg, 1863. 16.1.
) Hettinger, Apologie des Christenthums. i. m. III. k. 258. 1.
3
) U. o. 259. 1.
4
) L. Reusch, Bibel und Natur, i. m. 334—335. 1.
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Afrikában vagy Ausztráliában e katasztrófától megmenekültek, miként volnának megfejthetők, az ezen népeknél
is föllelhető vizözön hagyományok ? Miként magyarázhatnék meg ama nevezetes, meglepő tényt, hogy az őskoru népek csaknem valamennyien történelmüket a vizözöntől keltezik, s a képzelem és nemzeti hiúság által
különféleképpen átalakított legendáikban nemzetünk ősatyját, alapitóját a különböző névvel nevezett vizözönpátriárkában tisztelik. *)
S most térjünk vissza a vizözön főszinteréhez. A
bárka „Örményország hegyein" a héber szöveg szerint az
„Ararát hegyén" állapodott meg. E névvel a biblia —
mint a parallel helyekből kitűnik 2) — Nyugat-Ázsiának
a Fekete-, Kaspi- és Középtenger között fekvő Araxes
(örményül Ararat) fensikját és a felette emelkedő hegycsoportozatot érti. Vájjon a bárka ennek legkiemelkedőbb
5200 méter magas, örökös hóval fedett Agri-Dag v. nagy
Ararátnak 3 ) nevezett csúcsán kötött-e ki, vagy talán az
1300 méterrel alacsonyabb kis Araráton, vagy pedig az
ormok között állapodott-e meg, vitás kérdés. Akár mint
legyen, annyi bizonyos, hogy az a viztömeg, mely az
5200 méter magas nagy Ararátot, vagy a 3900 méter
magas kis Ararátot még 15 könyöknyivel meghaladta,
óriási kiterjedésével nem csak Örményországot öntötte el,
hanem kétségkívül Mezopotámiát, Perzsiát, Arábiát, KisÁzsiát is elárasztotta, csupán helyi áradásból meg nem
magyarázható.
Noé, az agg patriárka, kilépvén a bárkából, hálája
jeléül oltárt emel, s áldozatot mutat be a Mindenhatónak. „Es az Ur megérzé a gyönyörűség illatát", — azaz
kedvesen vevé áldozatát, — megígéri, hogy többé vizözönnel nem pusztítja el a földet. „A föld minden napjaiban a vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél. éj
és nap meg nem szűnnek". (Gen. 8, 21—22.) ígéretének
folyton emlékeztető jeléül a fellegeken feltűnő szivárványt adja, mondván: „Ez jele a szövetségnek, melyet
teszek közöttem és köztetek és minden élő lény k ö z ö t t , . . .
és nem lesz többé vizözön minden test eltörlésére." (Gen.
9, 12, 15.)
Mit jelentenek e szavak ? Vájjon a nyár és tél, a
hideg és meleg vagyis az évszakok váltakozása meg
volt-e azelőtt is? Vájjon a szivárvány akkor tünt-e fel
először, vagy ismeretes volt előbb is? A szentirás szavaiból nem eléggé világos, a szentirásmagyarázók véleménye eltérő. Némelyek (Cornelius a Lapide, Delitsch,
Schrank) szerint az évszakok a vizözön előtt is ugy váltakoztak, mint mai nap ; a fönnt idézett szavak tehát
csak azt jelentik, hogy ezután az évszakok oly megzavarása, minő az egy évnél tovább tartó özön alkalmával
történt, többé nem fog bekövetkezni. Úgyszintén a szivárvány ismeretes volt azelőtt is, csakhogy most Isten ehhez,
mint az esőzések alkalmával gyakrabban feltűnő jelhez,
kötötte igéretét.
Több exegeta (Dankó, Keil, Reusch, Mutzl) azonban
valószínűnek tartja, hogy a vizözön előtt más légköri
viszonyok uralkodtak, sem az évszakok változása, sem a
Lásd Lücken, Die Traditionen i. na. 178. és köv. 1.
) Izaiás 37, 38; Jeremiás 51, 27.
3
) Petermanns, Mitheilungen. 1859. 350 1.
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szivárvány az előtt nem létezett. S hivatkoznak a földtani tényekre, az őslénytani ásatagokra, melyek tanúsága
szerint a 4-ik földtani korszak előtt bolygónk egész felületén forró klima volt, s földünknek ama tájain NyugatÁzsiában, hol az emberiség az őskorban lakott, ma is
ritkán vagy alig esik az eső, tehát szivárvány sem képződhetett J ) Most — moudják — az évszakok változása
bekövetkezvén, a föld különböző éghajlatú vidékeire elvándorló emberiségnek Isten Ígérete állandó biztositékául
ezt az azután folyton megmegujuló jelt adá.
Bármelyik vélemény megállhat a biblia mellett.
Lényeges és fontos reánk nézve tudni azt, hogy Isten
többé vizözönnel nem pusztítja el földünket, a mi oly
bizonyos és igaz, mint Istennek szava. „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak." 2 ) Öt ezer év
élő bizonyíték Isten szava mellett, a melylyel szemben
mint hiábavaló szófecsérlés, eltörpül minden emberi hiu
jövendölgetés. 3 )
S ezzel végig elemeztük a biblia elbeszélését ugyanazon történeti tényről, a melyről a régi népek őshagyományai tanúskodnak. Lássuk most, mit szól a tudomány,
miként erősíti meg a szentirás szavait?
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, jul. 14. Támadás a kormány mindent fel~
forgató vallásügyi egyházpolitikája ellen annak
radikális
szabadelvű pártolói köréből. —
Igen érdekes és tanulságos támadást intézett a kormány egyházpolitikája ellen Horváth Gyula, a nemzeti párt
radikális szabadelvű s protestánsbarát árnyalatának vezérférfia, vagy legalább is egyik vezérszószólója, lapjának, a
„Magyar Hirlap"-nak keddi számában. Támadása azért
oly erős és falrengető, mert igen plausibilis s köztudomású dolgokon alapszik. Előbb közöljük ezt az érdekes
támadást, aztán röviden megmondjuk, mit tartsunk annak
értékéről :
Nekünk azokhoz a reformokhoz, a melyeket a szénvedélyek követelnek, a taktikai fondorlatok vetnek fölszinre,
az eddigi tapasztalatokon okulva, nincsen
bizalmunk.
A véderő-vita után felszínre hozták a
közigazgatási
reformot, — a Szapáry-javaslatoknak még a nyomát is
befútta a szél. Egy betű sem valósult meg a reformból,
') „Vannak oly vidékek — irja Reclus — a hol az eső majdnem teljesen hiányzik, ezek jobbára azok, melyek az egyenlítő és
a napfordulók tőszomszédságában fekszenek. Az ó-világon keresztül
rézsut egy széles, majdnem egészen eső nélküli földöv vonul Afrika
nyugati lapályaitól keleti China fensikjáig. Ez az öv óriási körívet
képez, melynek homorú oldala észak-nyugatra néz, s magában
foglalja a Szahara nagy részét, Egyptom és Arábia sivatagjait,
Irán magas földjét, Tatárország és China több vidékét és a Gobi
fensikot." Reclus. A föld. Ford. Király P. és Révész J. Budapest.
1879. II. k. 310—11. 1.
2
) Lukács. 21, 33.
3
) Falb Rudolf 1891. október havában Meiningenben, 1893.
április 9 én Budapesten a kritikus napokról felolvasást tartván,
6400 év múlva bekövetkező ujabb vizözönnel rémítgetett. (Egyetértés 1891. okt. 27. sz. Magyar Állam 1893. ápril 11. sz.) E nagyhangú állítás üres voltát alább kimutatjuk.
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hanem e helyett e közigazgatási rendszerünkben és annak
intézőiben a bizalom teljesen megrendült. Gróf Szapáry
javaslata megmozdított a törvényhatóságban, a Hieronymié
előreláthatólag meg fog mozdítani a községben minden
rendszert, kapcsolatot, egyént és viszonyt, mely eddig létezett, a nélkül, hogy emberileg belátható időkben ezeknek ujabb megszilárdulása, a törvények mielőbbi megalkotása és életbeléptetése által várható is volna.
Ez a kormánynak és pártjának eddigi nagy reform-müve.
A megfeneklett közigazgatási reformot fölváltotta az
egyházpolitikai.
Ez a társadalmi és pártviszonyokba az
elválasztó éket verte bele, ugy, hogy ma alig van társadalmi réteg vagy politikai párt. melynek szerkezete meg ne
lenne bomlasztva, vagy lazítva az egyházi és felekezeti
kérdéseknek előtérbe tolása által.
Most jön az a parlamenti, a főrendiházi
reform.
Holnap a nemzetiségi és szocziális reform javaslatok fognak kisérteni.
E századnak minden megoldatlan kérdéséhez Wekerle miniszterelnök ur bátor kezekkel nyul. Hogy is ne
tenné ezt, midőn az ő törvényalkotási stratégiája nem a
kérdések megoldásában,
hanem azoknak fölvetésében kulminál.
Ki az, a ki nem látja, hogy a kormány politikája
mesteri kézzel vezettetik?
Az a kormány, a melyik rokonszenves tulajdonságú
tagokkal bír, bátran veheti a reform-munkálatokat kezébe.
Ki veszi komolyan a Wekerle miniszterelnök ur főrendiházi reformját, ha tudja azt, hogy a miniszterelnök ur
eme reform keresztülvitelére a főrendiháznak egyetlen
számbavehető gruppjának támogatását még nem biztositotta
magának ?
Vagy ugy tartja a miniszterelnök ur, hogy valamint Eötvössel Apponyit, a kálvinistákkal a katholikusckat, az aulikusokkal a liberálisokat, a papokkal a világiakat. Atzél báróval Tiszát, Bauer báróval Lobkovitzo',
majd a képviselőházzal
a főrendiházat fogja reformálni ?
Az egyéneket egyénekkel rendszabályozza, intézményeket
intézmények ellen játszik ki, reformokat reformokkal
szőrit háttérbe és mindezt nem veszi senki észre?
Még megérjük, hogy marionettjeivel
megvádoltatja
az ellenzékeket, a miért nem ülnek föl a főrendi reformjának; sőt tiltakoznak az ellen, hogy a kormány vegye
a parlament két házának reformját kezébe, a melyik az
aulikus iránynak eddig soha nem sejtett hatalmat szerzett Magyarországon és a mely kormány a nemzeti irányzatnak és önérzetnek megalázó kudarczra kudarczot
szerzett.
Inkább ki tudunk PálfFy Móricz és Zichy Ferencz
grófok nemzeti önérzetével, független, szabadelvű fölfoga'sával békülni, kik mégis csak izolálva állanak, ha nem
is a szabadelvű pártban, hanem a főrendiházban, mint
ahogy meg tudjuk bocsátani a kormánynak a honvédszobor leleplezésénél tanúsított magatartását, vagy a miniszterelnök urnák kedélyes mosolygását, a melylyel megörvendeztette és földeritette az országot, a midőn Keglevich grófnak nyilatkozatát végighallgatta, hogy a „magyar
hadsereg" csak frázis a kiegyezési törvényben; vagy
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Bauer hadügymiuiszter urnák azon nyilatkozatát, hogy
mig ő miniszter lesz, addig magyar katonai akadémia
sem lesz, végigkisérni méltóztatott.
Igy ezen az áron, a mennyibe a miniszterelnök
urnák egyházpolitikai programmja a nemzetnek kerülni fog,
reformokra nincsen szükségünk; mert a mikorra megvalósulnak reformjai, akkorra elveszett a magyar
nemzeti
állam."
A mennyire talpraesett a Horváth Gyula támadásában rejlő vád a nemzeti politika
tekintetéből, a mely
reánk itt nem tartozik : épp oly kevéssé járulhatunk a
támadás radikális vallásügyi czélzatához. Abban is igaza
van Horváth Gyulának, hogy nem a kérdések felvetésébeu, hanem megoldásában áll az államférfiak feladata.
Azt sem lehet kétségbe vonni, hogy azokhoz a reformokhoz, a melyeket a szenvedélyek követelnek s tegyük
hozzá sugalmaznak, nem lehet bizalma a haza komoly és
tisztességes polgárainak soha. Ha ezeket teszi a kormány,
megérdemli, hogy bűnhődjék értök. Ámde, kérdezzük
Horváth Gyulától, hogy micsoda logika rejlik az ö eljárásában, a melylyel felpanaszolja mily átkos eredményei
vannak annak a szabadelvű vallásügyi politikának, a melyet a kormány kezdeményezett és Horváth Gyula mindig
pártolt, és mégis hajlandó tovább is pártolni a kormánynak
minden társadalmi réteget felizgató, minden politikai pártot felbomlasztó vallásügyi politikáját még pedig annak
leglázitóbb t. i. radikális alakjában? Hol itt a logika:
kárhoztatni az egyházpolitika eredményeit: és tovább
folytatni ugyanezt a politikát, sőt a kormányt naprólnapra sarkalni annak folytatására.
Bizony igaza van Oxenstierrának. Parva sapientia
regitur mundus.
Egy hiba az ész- vagyis természetjog ellen a „sexus
sequitur sexum"-féle elvben kimondva és erőszakolva,
ime, képes Magyarországnak békéjét tönkre tenni s az
országot a legválságosabb katasztrófa szélére sodorni.
É3 a természetjog (jus naturale) nemsokára talán
már nem is lesz köteles tárgy a jogászok és államférfiak
nevelésében és képzésében.
Természetellenes, az emberi természettel ellenkező
valláspolitikái helyzetbe került Magyarország : innen származik az ország ideges konvulziója és tehetetlen vergődése. Es, sajnos, — „virum non invenio."
??
Kassai egyházmegye. A kassai Benedek-ünnepség. —
Kassán értik azt, a mit más helyeken nem akarnak
észrevenni, irja a „Sárosm. Közi." Kassán tudnak méltányolni minden szolgálatot, melyet városunknak tett
valaki ; Kassán nemcsak érzik, de manifesztálni is tudják
a hálát nagyjaik iránt.
íme, illusztris példa rá a mult csütörtökön lezajlott
Benedek-ünnepség. Az egész város fellobogózva, az egész
müveit közönség talpon, hogy részt vegyen annak a férfiúnak ünneplésében, ki évtizedeken át ez előkelő város
középiskolájának legnagyobb disze, kulturális és társadalmi törekvéseinek elsőrangú harezosa volt.
Csütörtökön reggeli tiz órakor tartották meg a főispán elnöklete alatt azt a gyűlést, melyen Benedek
Ferenczet, volt tanárt, igazgatót, konviktusi kormányzót,

a benyújtott inditvány értelmében, Kassa város díszpolgárának egyhangúlag megválasztották azért, mert Benedek Ferencz — mint az indítvány mondja — „életének
javát Kassa városa tan- és nevelésügyének szolgálatában
töltötte" és „hogy harmincz évet meghaladólag, úgyis
mint tanár, úgyis mint igazgató, úgyis mint a királyi
konviktus kormányzója, kötelességen, ügybuzgóságon
felül magasan kiemelkedve, hervadhatlan érdemeket szerzett."
A közgyűlés után következett az ünnepség a nagy
kaszinó dísztermében, melyet Kassa müveit közönsége
felekezeti különbség nélkül zsúfolásig töltött meg. Az
ünnepeltet küldöttség által hívták meg, kit Timkó József,
Kassa varos tanácsosa, az alább szószerint közlött beszéddel — mely minden egyéb kommentárt fölöslegessé tesz
— üdvözölt, átnyújtván egyúttal az ünnepeltnek a város
közönségének adakozásából beszerzett értékes ajándékot.
Timkó beszédére az ünnepelt meghatottságtól fuldokló
hangon válaszolt, melegen megköszönvén az iránta tanúsított szeretetet. Timkó beszédének szövege ez:
Méltóságos praelátus ur !
„A mathematika csalhatatlan." Igy tanultam ezt
méltóságodtól harmincz év előtt, mikor még a szeretett
tanárban a deli ifjúkor a hatalmas férfikorral ölelkezett,
mikor még a szerető tanítvány a gyermekévek virágos
mezejéről az ifjúság kalandos berkébe csak éppen hogy
belépett.
Osz haj koszorúzza a tanár érdemes fejét; idő és
gond kopaszra tarolta a tanítványét s harmincz év multán
adva van a nehéz mathematikai tétel : oszszam el az
egyet a harminczezer közt akkép, hogy mindegyiknek az
egész jusson.
Es az élet megezáfolja még a mathematikát is, és
a nélkül, hogy a szomszédtól kérnék kölcsön : megtalálom
a harminczezeret az egyben, sőt marad is belőle, mint a
bibliai öt kenyérből, még az utánunk következő nemzedéknek is.
Az az egy: méltóságodnak nemes szive; az a harminczezer : Kassa város közönsége.
Bölcs államférfiak, avatott és műkedvelő politikusok
vitáznak s döntetlenül hagyják a kérdést, hogy : választás-e, vagy kinevezés ?
Méltóságodat megválasztotta rendtársainak bizalma,
kinevezte ő felségének kegyelme. Es e kettős adományhoz tartozik még a harmadik ajándék is, ha nem oly
nagy, ha nem oly értékes, de nem kevésbbé becses, mert
ha Isten sugalmazta a rendtársakat a választásnál, mert
ha Isten ihlette királyunkat a kinevezésnél : Isten szava
szól a harmadik rendből, a nagy közönségből is, midőn
ez a lelkesedés legmagasabb fokán hirdeti, hogy Benedek
Ferencz a miénk és mi az övéi vagyunk.
Nincs különben. Mikor méltóságod e város falai
közé érkezett : nyomban megnyerte a gvermek-ifju seregnek hódoló tiszteletét, rajongó szeretetét. Es bizony abban
az időben kevesebb volt a ragályos betegség, de több
volt a ragadós szeretet. Még a kommá is, mely azóta
baczillussá fejlődött, nemde akkor még csak egy m-mel
szerepelt ?
Hát nagyapák, szépanyák lettek azok a szülők, a
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kikbe gyermekeik a Benedek Ferencz iránt való szeretet és tisztelet nemesítő érzését oltották, magok az egykor gyermekek pedig immár apákul hajtanak fejet a
férfiú előtt, ki mert mindig igaz volt, az igazak közt
elsőnek találtatott.
Innen van tehát, hogy most már nem egyes nagygyá
lett családok, de a családok összessége : kicsinyek, nagyok,
hajlottkoruak, egyszóval Kassa város közönsége hódol
Benedek Ferencznek.
Méltóságos praelatus ur !
Jói tudjuk, hogy méltóságod nem szive szerint
fogadja az adományt, a melynek tartalma arany s a
melynek becse csillogó tény.
Es Kassa város közönsége mégis aranyat és csillogó
fényt ajándékoz méltóságodnak praelátussá történt megválasztatása és kineveztetése ünnepére.
Aranyat sziveinkben, csillogó fényt azokban az örömkönyekben, melyeknek oly jól esik szabad folyást engednünk.
Ez a kereszt, ez a láncz, ez a nagy gyűrű csak
jelkép, addig drága, a mig méltóságod viseli, azontúl értéköket az aranymíves a grammok és ékkövek mennyisége szerint állapítja meg.
Mégsem. Es ezerszer nem !
Kassa város szeretetének s tiszteletének ez az értékben csekély, jelentőségében annál gazdagabb jelképe jó
helyet talál a rendnél, w elynek méltóságod kiválasztott
tagja lett s illő becset talál az utódoknál, kik méltóságodat a díszes állásban követni fogják.
Es hogy a késő korban is, midőn az itt tisztelgők
rég porladozni fognak s midőn Benedek Ferencz neve
csak a történelemből fog lelkesíteni: „macte nova virtute
— sic itur ad astra" — ezt a történelmet a gyermekek
már az elemi iskolákban tanulják — fogadja méltóságod
szintoly kegyesen ezt az 500 korona alapítványról szóló
oklevelet, mely szerint az alapítvány évi kamatai a kasai község elemi iskolába járó szegény, erkölcsű és jóelőmenetelü, egy évben fiu-, más évben leánygyermek
jutalmazására fognak fordittatni.
Ily alkalmakkor szokás, de én eltérek a szokástól,
hogy méltóságod érdemeit akkor és abban a gyülekezetben, a mikor és a melyben méltóságodat ünnepeljük,
szemtől-szembe felsoroljam. Eltérek pedig azért, mert
amaz érdemeket betölti az a kiváló, az az egyedüli tulajdon, melyet megosztani nem lehet: a szerénység.
De van nekem tolmácsul egy feladatom, melynek
teljesítésénél imára kél az én megbizóm, ez az ünneplő
nagy közönség, s azokból a szivekből, melyekben tengernyi érzelem váltakozik, most csak egy fohász szakad
az E g felé, mely szavakban kifejezve akként hangzik,
hogy Benedek Ferencz, Isten jóvoltából, a rend bizalmából, ő felsége kegyelméből kiszemelt, megválasztott, kinevezett jászói praelatus, Isten dicsőítésére, a haza üdvére,
a rend diszére, nekünk kassaiaknak — mit is mondjak?
— egy meleg kézszoritásra sokáig éljen!
Nyitra. Az iskolaügy egyházmegyénkben. — Most,
hogy befejeződött a tanév s az évzáró népiskolai vizsgálatokkal beállott a vakáczió, irja D. a Nyitr. Sz.-ben,
czélszerünek találom szóbahozni egyházmegyei iskolaügyünket, annak állapotát s azt, amit rajta javitani kell.
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Szóba hozom csupán azért, mivel az iskola az egyháznak leánya, szemefénye lévén, az ors?ág egyházmegyéi
mind róla beszélnek s népiskoláikat a kor kívánalmaihoz
mért magaslatra, paedagógiai színvonalra emelni iparkodnak. Mint tudjuk, nagyban elüljárnak e tekintetben a
kalocsai, egri, veszprémi egyházmegyék, ennélfogva ezek
jó példája ránk nézve sem maradhat tanulság nélkül.
A haladó idő ugyanis magával hozza elodázhatatlan
követelményeit, a kult-urának meg egyenesen legelső
tényezője a jó iskola. Sokat mulaszt azért és pótolhatatlanul az, aki a népiskolai ügyet elhanyagolja, valóságos
életkérdés ez akár az egyházra, akár az államra. Innen
az egyház, melynek feladata a nemes ideálizmust ápolni
az emberekben, ezeket egész emberekké, jó, hű és engedelmes polgárokká nevelni s ker. hitükben az élet viharai közt az örök üdvösségre vezérelni, az egyház mondom, amint a múltban megalkotta az iskolát, ugy annak
egyúttal mindenkor a legfőbb gondozója is ő vala. A
templom után ezt becsülte legtöbbre, sőt éppen a templom mellé építette az iskolát.
Hát ma sem felejti, hogy az iskolában van jövő reménye.
Azonban a dolog természete ugy hozza magával,
hogy mint mindent, az iskolaügyet is folyton fejleszteni
kell, s azt, mit e tekintetben az elődöktől átvettünk, gyarapítani. A lanyhaságot, ahol jelentkezik, munkával pótolni, a hézagokat kijavítani, ami elavult, azt ujjal felcserélni szükséges.
Ilyen tatarozásra kétségtelenül a mi egyházmegyénk
népiskolái is rászorulnak és pedig kétszeresen azon oknál
fogva, mivel dioeczezisünk is ama felvidéknek egyik
tagja, melynek népe a valódi kulturában, az embert
joggal megillető művelődésben eddigelé igen szerény
mértékben részesült.
Századok repültenek el e nép felett, de szellemi
állapota körülbelől ugyanaz maradt folyton, innen anyagilag sem tudott előrehaladni, sőt utóbb az élelmes beváudorlók karmai közé kerülvén, élhetetlensége folytán
azt is elveszítette jobbára, ami a mindennapi megélhetésére szükséges volt.
Jó lesz azért az illetékeseknek ezzel a néppel többet
törődni általán s iskoláival különösen.
Egyházmegyei névtárunk mutatja, hogy számban
kellőleg megvolnának iskoláink, hisz a nagyemlékű Roskoványi egymaga tetemes áldozatot hozott e tekintetben ;
az alap tehát megvan, van mire építeni, van mit fejleszteni, de éppen ez a fejlesztés, az iskolák belső életének
a fejlesztése az, ami a jelen kormányzatnak kell, hogy
első rangú feladatát képezze.
Amit részemről e czélra legelső teendőnek tartok,
az az egész egyházmegyei tanügyet vezető külön főtanfelügyelői hivatalnak felállítása a központban. Az iskolaügy élére állitassék egy arra való férfiú, s ilyen található
lesz a káptalanban, akinek főhivatása lenne kezelni az
iskolaügyet s a nagy gépezetbe életet önteni. Az iskolaügy, hacsak a bürokratikus részét tekintjük is, annyi sok
teendővel jár ma, hogy az a többi egyházkormányzati
teendőket végező személyiség kezében többé el nem fér.
Ebben is, mint másban is, csak a munkafelosztás elve
I segíthet.
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De ezt a főtanfelügyelőt én nemcsak afféle hivatalfőnöknek óhajtanám tekinteni, hanem olyan mozgató
középpontnak, ki részint személyesen, részint alárendelt
közegei által közvetetlenül befolyna az iskolák vezetésébe, ki időről-időre a helyszínén személyesen győződnék
meg a tanitás állapotáról. Mert meggyőződésem az, hogy
jó iskolákat nem Írásbeli intézkedések, nem statisztikai
kimutatások, hanem közvetetlen utánnézés által lehet csak
teremteni. Kubinszky példája kalocsai egyházmegyében
megmond e tekintetben mindent.
A főtanfelügyelőnek segítségére segédtanfelügyelőt
kellene adni, aki ugyancsak a központban laknék s ezt
az egyházmegyei tanítói
karból
kellene
kinevezni.
Paedagógiai tapasztalait hadd érvényesítené az iskolaügy
javára.
Erre a kettőre tartoznék az összes egyházmegyei
iskolák vezetése a központban.
Ami pedig a vidéki kerületi tanfelügyelőket illeti,
akik most rendesen az esperesek, ezeket is szabályozni
kellene, mint ez legutóbb Veszprémmegyében történt.
Az iskolaügy emelése lévén a főérdek, miután esperesi
kerületeink el vannak aprózva, szükség szerint két-két
esperesi kerületet is egy altanfelügyelő aiá lehetne
helyezni, aki mindenkor csak arravaló, agilis egyházi férfiú lehetne s a központtal folytonos összeköttetésben
állana.
Ily módon — nagyjából véve itt a dolgot — újból
szervezendő volna az egyházmegyei iskolai kormányzat,
aminek hogy megbecsülhetetlen következményei lennének,
talán a legközelebbi jövő mutatná meg.
Ez az, amit én részemről iskolaügyünk fejlesztésére
most legelső teendőnek tartok. A többi, ami azzal kapcsolatosan jár, mint a tanitó-egyletek felállítása, a tanítói fizetés rendezése, iskola-épületek emelése, a hiányzó
iskolák pótlása stb., magától következnék; mert a főtanfelügyelő, akinek kezében a tanitás összes szálai összefutnának, teljes áttekintéssel birna a felett, mi legyen az
összes tanügy, s annak részletei körül az idő és a hely
körülményei szerint a további teendő, s aszerint alaposan informálná a főpásztort, ki, mint az iskolának kiváló
kedvelője, nagy elődjének példájára nem fog visszariadni
a hozandó áldozatoktól.
A dolgok ezen uj rendjének a behozatalában nem
lehetne természetesen csak ugy secundum putarem eljárni,
hanem a kellő ügyviteli szabályzat megalapitása czéljából
a főtanfelügyelőnek előbb az egyházmegye iskolai állapotait kellene tanulmányoznia s azon egyházmegyékét,
ahol ilyen reform életbe van már léptetve. Jó példákban
e tekintetben nem szűkölködünk.
Szivünk melegével ajánljuk tehát ezt az eszmét az
egyházmegyei kormánynak, és őszintén óhajtuk, hogy bár
minél előbb testté legyen ez ige. Az idő már nagyon

ránk szól, iskoláink továbbfejlesztése fölötte kivánja ezt
a reformot, melynek életbeléptetése maradandó emlékül
fog szolgálni megalkotójának.

V EGYESEK.
— Hornig Károly báró veszprémi megyés püspök
ő mlga székvárosában a gráczi nővérek vezetése alatt álló
róm. kath. elemi iskolával kapcsolatban 40,000 forinttal
kisdedóvóintézetet állított föl, azt mintaszerűen fölszerelte
s két tanítónő, egy kisdedóvónő és egy dajka fizetésére
egyszer s mindenkorra alapítványt tett.
— A papi sz. lelkigyakorlatok
a szatmári Jézustársaságiak konviktusában ez évi augusztus hó 1-én este
kezdődnek és tartatnak tetszés szerint 3, 5, vagy 8 napig
világi papok és szerzetesek számára. Akik ezen lelkigyakorlatokban részt venni óhajtanak, legyenek szívesek szándékukat előre tudatni. Szatmár, 1893. jul. 10-én Hippich
István S. J., házfő.
— JRosty Kálmán s. J . e hét elején Lőcsére ment
szent gyakorlatokat tartani. Tőle nem sokára nagybecsű
költői beszély fog megjelenni a mai társadalmi bajokat
okozó kalmár szellem ostorozására „Krisztus és Mammon*
czim alatt.
— Uj női tanítóképző a fővárosban. Vaszary Kolos
herczegprimás a mult hó 18-án Rómából kelt átiratával
a budapesti ferenczvárosi Ranolder-féle intézetben, a négy
osztályú polgári leányiskola mellé u j női tanitóképző felállítását engedélyezte, mely már a jövő tanévben megnyílik. A herczegprimásnak ez az intézkedése, az intézet
kibővítését tette szükségessé, melynek költségeihez a székes főváros tanácsa közgyülésileg igen tetemes összeggel
járult.
— Az erdélyi püspöki megye 1893-ra szóló Schematismusát megkaptuk s hálás köszönettel fogadjuk.
— A vatikáni könyvtárban,
mióta Ehrle J t. atya
benne működik (harmadfél év óta) nagy változás történt.
A titkos levéltár megnyílván az egész világ használatának, gondoskodni kellett a levéltárban kutatók számára
u. n. Nachschlage-Bibliothekról, a melyben a kutató
lehetőleg minden, tárgyának nyomozásában tájékoztató
müvet feltalálhasson. Ez a levéltári segédkönyvtár már
körülbelül 40,000 kötetre növekedett s a levéltár termei
közvetlen közelében van elhelyezve.
— Első nemzetközi keresztény
kongresszust
terveznek f. évi szept. 4—8-ig Spalatóban és Salonában. A hires
római Rosti is részt fog benne venni. Szinte hihetetlen,
hogy Magyarországból még egyetlen egy részvevő sem
jelentkezett. A tagság dija 5 frt. Jelentkezhetni Bécsben,
dr Neumann A. Vilmos egyet, tanárnál, (IX., Garnisongasse 18.). Ugyanott megkapható a programm, valamint
ugyanott kell bejelenteni a tartani szándékolt értekezést is.

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Váló
Simon és dr Furt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap heten- :
ként kétszer :
szerdán és szombaton. §

Előfizetési díj :

§

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FGLYOIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

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

II. Félév. 1893.

Budapesten, julius 19

TARTALOM. Vezë'-eszmek és Tanulmányok : Beksics fejtörése. — A vizözön a szentirás es a földtan mai adatai szerint. — Egyházi
Tudósítás : B u d a p e s t : Katholikus Centrum-pártról Magyarországban — Kath. Nevelés és Tanitásiigy : Iskolai Értesítők. — Irodalom :
Könyvpiacz. — Vegyesek.

B e k s i c s fejtörése.
Szatmár, jul. 14

Nem ok nélkül mondá egyvalaki, hogy mostanában a tévely, a nyakatekert okoskodás,
mondhatnók: a bolondság, a téboly filozófiája
járja. Frappáns tanúbizonysága annak Beksics
okoskodása a „Nemzet" jul. 12-ki vezérczikkében, ezen czim a l a t t : Az egyház érdeke. E czikkben Beksics hivatottnak érzi magát a katholikus
egyházat arra megtanítani, hogy mit kiván az
ő érdeke az úgynevezett polgári házassággal
szemben.
Elismeri, hogy a házasság a kath. egyház
hitelve szerint szentség. Valóban, annyira szentség a ker. kath. ember házassága, Beksics ur,
hogy ha nem volna szentség, ugy nem is lenne
házasság. Mivelhogy pedig a polgári hatóság az
összes minisztériummal szentséget nem adhat fel,
nem adminisztrálhat: annálfogva az az u. n.
polgári valami nem is házasság, hanem igazi
nevén szólitva — undok ágyasság.
Nem áll az sem, hogy a ker. hath. házasság
megkötése tényleg a felek egyszerű akaratnyilvánításából áll. Az az akaratnyilvánítás ugyanis
nem oly egyszerű, miként Beksics ur gondolja ;
mert annak az akaratnyilvánításnak, hogy házasság legyen belőle, az egyház szolgájának közbejöttével és jelenlétében kell megtörténnie ;
különben nem lesz az ker. kath. felfogás és elv
szerint házasság. A trienti zsinat határozatánál
fogva ugyanis a házasság érvényére elkerülhetetlenül megkívántatik: hogy a házasulandók
kölcsönös beleegyezésöket az illetékes, vagyis a
felek egyikének saját plébánosa, vagy más ő

által, vagy a püspök által felhatalmazott pap és
legalább két avval együtt jelenlevő tanú előtt
jelentsék ki.
Nem áll tehát az sem, hogy a lelkész, miként Beksics ur mondj a, a ker. kath. házasság
megkötésénél tulajdonképpen semmi sem lett
volna egyéb és nem is lenne egyéb, mint tanú,
aki evidencziában t a r t o t t a , kik léptek házasságra. A kath. házasság megkötésénél a pap
nem pictus masculus, egyszerű tanú, hanem
meghitelt, auctorizált olyan tanú, akinek jelenlététől a házasságkötés ténykedésének érvénye
függ, akit más közönséges tanú nem pótolhat.
A kath. pap a házasságkötés ténykedésénél nem
csupán magának a ténykedésnek s e ténykedés
végbevitelének egyszerű, közönséges tanuja, hanem az egyház helyettesitője, képviselője és ekkép tulajdonképpen nem annyira a házasulandóknak, a házasságkötő ténykedésnek, miként a
másik két tanú, mint inkább az egyház meghitelt tanuja, az egyházat személyesítő tanu.
Ekképen köttetik meg a ker. kath. házasság,
annak rende szerint az egyház szine előtt: in
Christo et in Ecclesia. Es ez az igazi, a valódi
ker. kath. házasság. Hisz az állam sem tekinti
a m. kir. közjegyzőt, világi ügyletekben sem,
puszta tanúnak.
Nincs tehát, Beksics uram, kétféle házasság.
Igaz ker. házasság csak egy van. Es vagy ezt
kell az államnak elfogadni és elismerni hazánkban kizárólag valódi ker. házasságnak, vagy le
kell az államnak mondani keresztény jellegéről.
Tertium non datur.
Absurdum, képtelenség kétféle, vagyis egy5
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szerre két házasságot varrni a házasulandók
nyakába. Mert vagy érvényes mindakettő, az
egyik is. a másik is egyaránt és akkor mirevaló
a másik? vagy csak az egyik érvényes és
akkor fölösleges a másik. Hogy milyen képtelenség növi ki magát ebből az instituczióból,
kitetszik onnan is, hogy Beksics uram szerint a
házasuló felek a polgári kötést puszta előzmény
gyanánt tekinthetik, melynek eleget kell tenniök; holott "Wekerle határozottan kijelentette,
hogy ő és a kormány és a törvényhatóság csakis
az úgynevezett polgári egybekelést tekintheti és
fogja egyedül érvényes házasságnak tekinteni és
akarni, kivánni, megkövetelni, hogy mindenki
annak tekintse azt. Beksics szerint tehát a polgári czeremónia lenne a sallang, a főminiszter
és az állam szerint pedig a kath. szertartás
lenne az uszály.
Elfogadjuk Beksics urnák a kétféle birodalomról szóló elméletét, hisz maga az Üdvözítő
mondá az anyaszentegyházról: Az én országom
nem e világról való. De soha sem ismerhetjük
el azt, hogy a házasságkötés czivilis actus volna.
Az állam birodalma az anyagi összességre terjed
ki ; a lelkieknél megszűnik az állam birodalma
és kezdődik ugyanott az egyház birodalma ; ahol
pedig az anyagiak a lelkiekkel összevegyülnek,
o t t kategória szerint osztozkodik a két birodalom a hatalomban. — Midőn az Üdvözítőhöz
egykoron egy ifjú járult, hogy osztoztatná meg
őt az ö testvérével valamely anyagi örökséget
illetőleg: azzal utasitá el magától a könyörgő
i f j ú t : Ki rendelt engem tinektek bírónak? Ezt
az eljárást követte és követi az anyaszentegyház mindenkor. Nem avatkozik a világi birodalom ügyeibe, cie a lelkek birodalmát is megt a r t j a és védi. Nem levén tehát a házasságkötés
czivilis actus: nem esik világi birálat alá a törvényesség, leszármazás, rokonság, felbontás meghatározásának ügye sem. Ám az öröklés igen.
Azonban azt javallani, hogy ama két birodalom
egymástól egészen különválva ós egymást teljesen ignorálva külön-külön házasságot és különkülön házassági procedúrát állítsanak fel és
léptessenek életbe: vagyis hogy az egyház maradjon meg a maga házassága mellett, az állam
pedig ugyancsak az egyház hivei számára más
fajta házasságot inauguráljon, és azt állítani,
hogy igy m á r aztán szent lesz a békesség a két
birodalom között, az nem egyéb volna, mint
gúnyt űzni az egyházzal, miként hajdan Krisz-

tussal a zsidók űztek csúfot: Ave Rex Judacorum. Ilyen bolondot csak a magához hasonlókkal hitethet el Beksics ur.
Ami pedig azt a nagy hasznot illeti, mely
abból háramlanék az egyházra, ha nem a fakultatív, hanem az imperativ, a kötelező polgári
házasság elfogadásába, tulajdonkép eltűrésébe
egyeznék bele, ameunyiben az, aki fakultatív
házasság esetén az állam közegét veszi igénybe,
szakított egyházával, melyre nézve elveszettnek
t e k i n t h e t ő : erre nézve azt a kérdést állítjuk fel
viszont: hát az, aki a kötelezett polgári házasság esetén csakis az állam közegét veszi bármi
tekintetből igénybe, nem tekinthető elveszettnek
az egyházra nézve?
Midőn az Üdvözítő a pusztában negyven
napig böjtölt ós a sátán őt azzal kisérte meg,
hogy a kövekből kenyeret csináljon, vagy hogy
a templom tetejéről ugorjék le sértetlenül, vagy
hogy leborulva imádja őt, aminek jutalmaul
egész birodalmakat fog neki adni ; és hogy mindezek következtében mily nagy tekintélye lesz
majd az emberek és a világ előtt: amit akkor
az Üdvözítő a csábitónak a szemébe vágott,
ugyanazt ismételjük mi is Beksicscsel szemben:
Yade Satana !
Zelestyei.
A vizözön
a szentírás és a földtan
mai adatai szerint.
III.
A vízözön

a földtani

tények

megvilágításában.

„Lapides clamabunt." (Lukács, 19, 40.)

Ama történelmen kivül, a melyet az emberi kéz
jegyzett föl. van egy másik történelem is, melyet maga
a természet földünk évkönyveiben örökített meg. Lapjait
alkotják az egymás fölött lerakodott kőzegrétegek, betűit
az állati és növényi maradványok, az úgynevezett „ásatagok", mint bolygónk múltjának krónikái beszélnek nekünk az őshajdan forró klímájáról, dűs növényzetéről,
óriási állatairól, s az ősvilágot a föld méhébe temető
iszonyú forradalmakról. E történelmet tanulmányozza a
földtan (geologia) s annak egyik külön ága az őslénytan
(palaeontologia), midőn behatol a föld gyomrába, kutatja
annak rétegeit, s a rétegek minőségéből és a bennök
talált ásatagokból megállapítja a földünk felszínén kezdettől fogva mai napig történt változásokat. Nem régi,
alig száz éves e tudomány, adatai még nem teljesek, de
elég számosak és megbízhatók arra nézve, hogy miként a
Mózes által elbeszélt teremtésnek, ugy a vizözönnek igazságáról is bárkit meggyőzzenek.
Valamint az emberiség történetében a nagy események századokra hagytak maguk után ^nyomokat, ugy
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hagyott földünk történetében ina is szemlélhető óriási
nyomokat a vizözön romboló katasztrófája., Hogy e nyomokat felismerhessük, mindenekelőtt szükséges főbb vonásaiban földünk történelmének korszakaival, a föld kérgét alkotó kőzegrétegekkel megismerkednünk.
A legnagyobb mélységben, a hová eddig emberi
kéz elhatolt, a réteges képletek alatt találunk egy nemréteges gránit, gneisz, csillámpala, agyagpala képletet,
melyet az izzó földmag burokjának tartanak, s „azoikus"
vagy „élettelen kori" kőzetnek neveznek azért, mivel
benne semminemű szerves maradvány nem fordul elő.
Fölötte sorakoznak a különféle réteges képletek az állati
és növényi lények nagyszámú romjaival. E réteges képleteket a földtudósok a rétegek mélysége, minőségo és a
bennök talált szerves lények szerint a következő öt alakulási korra osztják fel :
1. Az első vagy palaeozoos kor a siluri, devoni, kőszén és a permi képletekkel. Állatvilága puhatestüekbő),
tüskebőrüekből, korallokból és halakból, növényvilága
virágtalan növényekből áll.
2. A második vagy mesozoos kor a trias, rhaeti,
jura és kréta képletekkel. Állatai: a puhatestűek, halak,
óriás hüllők és madarak őslényei. Növényei : a tűlevelű
fák, harasztok és zsurló félék.
3. A harmadik vagy kainozoos kor az eocen, oligocen, miocén é3 pliocen képletekkel. Az emlősök ekkor
lépnek föl a vastagbőrüek, a ragadozók, a rágcsálók és
a majmok őslényeivel. A növényvilágból tűlevelű fákat
és forró égövi növényeket, pálmát, fügét, bab ért stb.
találunk.
4. A negyedik vagy diluvium kor a moréna és vándorkövek, továbbá a lősz, nyirok, kavicstelepek lerakodásával. Állatvilága nagyrészben a jelenlegi, részben ma
már kihalt fajokból áll. Növényei hasonlók a mostaniakhoz. A rétegekben talált emberi csontok, az e m b e r által
használt kőeszközök bizonyítják, hogy e korszakban az
ember már a földön élt.
5. Végre földünk legfelsőbb rétegei az ötödik vagy az
alluvium (recent) kor képződményei: a tőzeg, cseppkő, a
vizmosások, folyódelták stb. A flóra és fauna a mai. A
kő — bronz — vaseszközök jelzik az emberi művelődés
fokonkint haladó időszakait.*)
A felsorolt földtani korszakok közül bennünket itt
csak a két utóbbi kor u. m. a diluvium és az alluvium
ko ra érdekelnek, mivel csakis ezekben fordulnak elő emberi maradványok, bizonyságául annak, hogy csak a harmadik geologiai kor letűnte után a diluvium kor alatt
élt az ember a föld szinén.
A diluvium, vagyis a negyedik korszakban földünk
sajátságos eseménynek volt szintere. Hatalmas vizáradások özönlötték el felszínét; nagy területek emelkedtek föl
és sülyedtek alá; tengerek változtatták helyüket; folyók
>) Dr Szabó József, Geologia. Budapest, 1883. 422-572. 1. —
Dr Róth Samu, Ásvány, kőzet és földtan. Budapest, 1887. 169—
178. 1. — Az ujabb geologusok a 3., 4., 5 ik kort „Kainozoos kor"
neve alatt csoportosítják és e kor különböző korszakainak nevezik.
Mi megtartottuk az öt korra való régi felosztást, mely mig a
lényegen mit sem változtat, világosabb áttekintést nyújt földünk
rétegeiről.
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kiáradtak, hegyeken, völgyeken rohantak á t ; óriási jéghegyek tolultak északról délfelé, terjedelmes sziklákat,
töménytelen törmelléket hurczolva magokkal, majd lerakva magok után mindenütt az iszapot, kavicsot, homokot, továbbá tengeri és szárazföldi ma már teljesen kihalt
vagy részben még élő állat és növényfajokat.
Századunk elején a nagy természettudós Cuvier e
nagymérvű áradmánytelepekben a szentírási vizözönt ismerte fel. x ) Véleményét védelmezték Buckland, 2) Deluc, 3 )
Dolomieu, 4) Saussure, 5 ) W a g n e r K . 6 ) és más természetvizsgálók, kik az egész diluviális kor összes képződményeit a mózesi vizözön bizonyítékaiul fölhozták. Innen
nevezték el a geologiai negyedkort „diluvium" vagy „özön"
korának, s nevezik azt e névvel ma is az összes természettudósok.
Cuvier nézete volt sokáig az uralkodó vélemény;
csakis néhány évtized óta, főleg Lyell után, emelkedtek
fölszinre és követték egymást azok az uj és uj hypothesisek, a melyek alapján az ujabb geologusok a diluviális
özönt a bibliai özönvíztől megkülönböztetik, sőt a szentírás elbeszélését különböző okokból egyenesen czáfolni
a k a r j á k . A f'őbb okok a következők :
1. A negyedkor ujabb termékei: a lősz, nyirok és
kavics rétegek között, — melyeket azelőtt a bibliai özön
üledékeinek tartottak, — számos európai barlangban és
régi folyammederben a kihalt állatok csontjai mellett ittott emberi csontokat és az ember által egykor használt
csont és kovaeszközöket találtak. Lyell iskolája e rétegeket mesés korra becsülvén föl, azt következteté, hogy az
emberiség már százezer évek előtt Európában lakott, az
özön által már 100—200 ezer év előtt ide temettetett,
az emberiség bölcsője tehát nem Ázsia, a vizözön nem
az E u f r á t homokos síkjain irtotta ki az emberi nemet,
és nem 5000 év előtt, mint a biblia mondja. 7 )
2. Több geologus a bibliában leirt vizözönt a negyedkor régibb felében sem engedi meg. Ugyanis Agazzis, Zittel, Tőrrel, Penk bebizonyiták, hogy a diluviális
kor legrégibb képleteit, a morenadombokat és vándorköveket nem a viz-, hanem a jégárak szállították mostani helyeikre, a harmadik kor után bekövetkezett „jégkorszak" idejében, már pedig a szentirás sem a jégkorszakról, sem a jégárakról nem tesz emlitést, a vizözönt
és a föld elöntését csakis az eső és a tenger áradásának
tulajdonítja. 8 )
3. A jégkorszak keletkezését néhány csillagász a
napéjegyenpontok előnyomulásából és a földpálya központkivüliségéből származtatván, a jégkorszak idejét Adhe') Cuvier. Discours sur le révolutions de la surface du globe,
p. 290. 1.
2
) Buckland. Reliquiae diluvianae. p. 221.
3
) Deluc. Traité élémentaire de Géologie, p. 129.
4
) Dolomieu. Journal de Physique. I. p. 42.
5
) Saussure. Voyage dans les Alpes. §. 625.
6
) Wagner K. Naturgeschichte des Menschen. II. 31. 1.
7
) Lubbok. A történelem előtti idők. Ford. Öreg J. Budapest,
1876. II. k. 1—78. 1. — Lyell. Das Alter des Menschengeschlechtes.
Ü. Büchner. Leipzig, 1874. 133. lap.
e
) Dr Bänke. Der Mensch. Die Eiszeit. Leipzig, 1887. 360—
364. 1. — Dr Neumajr. Erdgeschichte. Leipzig, 1887. II. k. 551 —
562. 1.
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már Kr. sz. e. 9252-ik évre, Croll-Stone 300,000, Lyell
800,000 évre teszik, ') a mi a bibliai özön idejével össze
nem egyeztethető.
Ezen állitások és föltevések miatt több földtudós és
szentirásmagvarázó lemondván a vizözön földtani bizonyítékairól, azt csak pusztán „helyi áradásnak 11 tartja,
melynek ma már semmi nyoma sincs. 2 )
Kérdés, vájjon az uj nézetekkel szemben védelmezhető-e ma földtani alapon a szentírási vizözön ?
Mi a diluvium korszaknak adatait áttanulmányozván,
ugy találjuk, hogy az ujabb vélemények részint olyanok,
a melyek a szentirás adataival a legszebben kiegyeztethetők, részint, a mennyiben kevésbé valószínű vagy éppen
valótlan állitások, egyszerűen mellőzhetők. A földtan mai
adatainak alapján ki fogjuk m u t a t n i : 1. hogy a Mózes
által leirt vizözön nem a negyedkor második részben a
lősz, nyirok leülepedése korában keresendő, mivel e termékek a vizözönnél ujabb keletűek; hanem 2. a vizözön
ideje a diluviális kor első felével esik össze a jégkorszakkal, melynek keletkezése és a jégárak működése öszszefüggésben állott a bibliai özönnel, s ennek ma is élő
tanúi s emlékei a „vándorkövek" és „morenahalmok".
Fölemiitjük a negyedkorra vonatkozó összes véleményeket. méltatjuk azokat valódi értékök szerint, s kimutatjuk, hogy a legvalószínűbb az a vélemény, a mely
a mózesi vizözönnél a legszebb összhangzásban áll. S
most, fölvett tárgyunk tudományos kérdésének állását
általánosságban jelezvén, nézzük, mit tanit a földtan a
diluvium koráról és annak tüneményeiről ?
*

*

*

Mint már emiitettük, elvitázhatatlan geologiai tény,
hogy földünk alakulási harmadik korszaka után a negyedik korszakban hatalmas vizáradások boriták el bolygónk
felszínét, lerakva maguk után mindenütt a harmadkoru rétegek fölött a viz által alakuló termékeket. Ma már bizonyos,
hogy e leülepedések mindenütt nem egy időben történtek, hanem hosszú idők lefolyása alatt fokozatos egymásutánban jöttek létre. Bár nagyon bajos mindenütt a leülepedés korát pontosan meghatározni, a geologusok
mégis bizonyos jellemző tünemények alapján a következő
két korra szokták felosztani a diluvium termékeit: 1. az
ujabb negyed-(quaternär)-korszak
a lősz, nyirok és
diluviál-ásvánvok lerakodásával; 2. a régi vagyis a jégkorszak (postpliocen vagy pleistocen) a morena-dombok
és vándorkövekkel. 5 ) Az előbbit jellemző sajátossága szerint réteges, az utóbbit nem-réteges képleteknek is nevezik. 4) Ismerkedjünk meg előbb az ujabb, aztán a régibb
Az ujabb negyedkori termékek a következők :
1. A lősz, ritkásabb földes

márga, melyet közönsé-

gesen sárga földnek nevezünk, mész, quarczit,
agyag összetételéből eredt.

2. A nyirok, vagyis a veres agyag, kristályos összetett, vagy leginkább földpátos kőzetek szétmállott terméke. „Mindkettő — mondja Szabó kitűnő földtudósunk
— a negyedkor legjellemzőbb kőzete, anyagát a különböző ásványfajok kopadéka képezi. Az a viz azonban,
mely ezen kopadékot hozta, jelentékenyen nagyobb magasságban folyt, mozgása lassúbb volt, helyenkint tavakat és öblöket képezett." *) Nagy mennyiségben fordul
elő a folyamvidékeken (pl. a Duna és Tisza völgyében),
sík területeken (pl. a magyar és az éjszak-európai alföldeken, 2 ) gyakran a hegyek oldalain tetemes magasságban található (pl. a Garam-Ipolyvölgy, Tokaj-Hegvalja
vidékein 11—12,000 láb között,) magasan fekvő barlangokba is behatolt, s maga alá temetett számos e korbeli
állatot pl. Magyarországon: elephas primigenius (mammuth), rhinoceros tichorrhinus (őstulok), cervus dama és
cervus euryceus (szarvasfaj), ursus spelaeus (barlangi
medve), felis leo spelaea (barlangi oroszlán), gulo spelaeus
(barlangi tigris), equus caballus fossilis (vad ló), a lőszcsigák különböző faját stb. 3 )
3. Ide tartoznak a diluviál ásványok, a szétmosott
arany, platina, vas, homok-, kavics-, lősz-iszap közé
keverten nagyobbrészt a közeli hegyekből származva.
4. Ide számithatók végre
források ujabb képződményei.
Fontos tudnunk,
zetek ?

) Lubbock i. m. II. k. 73—74. 1.
) Hugh Miller. Testimony. 312. 1. Pfaff. Schöpfungsgeschichte. 359. 1. Frass. Yor der Sündfluth. 444. 1. Dr Székely. A
szentirás apologiája. 475. 1. Dr Neumayr. Erdgeschichte. I. k.
292—295. 1.
3
) Dr Szabó J. Geologia. Budapest, 1883. 423, 431. 1.
4
) Dr J. Ranke, Der Mensch. *Die Eiszeit, Leipzig 1887. 364. 1.
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képződményekkel.

mikor

a

mészszivag és a mész-

képződtek a felsorolt

kő-

A régibb geologusok mindezen képleteket a szentírási özönvíztől származtatták, mivel igen sok helyen síkságokon és hegyek közelében nagy terjedelemben fordulnak elő. E nézetet a földtan ma már megdöntötte, kimutatván, hogy a lősz és nyirok nem egy év alatt történt
leülepedés, hanem százados, sőt ezredéves lecsapódások
folytán a szomszédos hegyek kőzetei lassú elmállásának
terméke. 4 ) Hogy a lősz és nyirok nem tengeri áradásoktól eredt, tanúsítja az a körülmény, hogy csakis szárazföldi állatokat és édesvizi kagyló-fajokat tartalmaz, tengeri kagylók csupán a tengerbe szakadó folyamok közelében fordulnak elő. A mi pedig a lerakodások idejét
illeti, e képződmények a jégkorszak után beállott roppant
légköri változásnak (fluvio glaziál epoche) 5 ) köszönik
létrejöttüket, midőn a nedves páratelt éghajlat rendkivül
bő csapadékot, áradásokat szült mindenütt és a belföldi
folyamok óriási kiterjedésű víztömegeket hordoztak. „Az
ujabb negyedkor — írja De Lapparent — abban különbözik a jelenkortól, hogy a légköri lecsapódások rendkívüli tevékenységben voltak. Abból, a mi szemeink előtt
Dr Szabó József. Geologia. 433. 1.
) A nyirok és lősz főalkateleme az ungmegyei szántóföldekdeknek, az ungvári és szerednyei szőlőhegyek talajának. (Lásd
Rybár István, Ungvár környékének földtani szerkezete cz. értekezését az 1874 5-ki főgymn. értesítőben.)
3
) Dr Szabó, i. m. 431. 1.
4
) Wahnschaffe. Die Ursachen der Oberflächengestaltung des
norddeutschen Flachlandes. Stuttgart, 1891. 120 és köv. 1, Petermanns Mittheilungen. 1892. 38 k. 136. 1.
l
) Wahnschaffe, i. m. u. o. Petermanns Mittheilungen, u. o.
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ma történik, azt az időt meghatározni, mely bizonyos
laza kőzetekkel fedett völgyeletek szétmosására szükséges
volt, annyi volna, mint elfelejteni, hogy akkor a légköri
csapadékok tizszer vagy húszszor nagyobbak voltak,
mint napjainkban."
Ez az idő összeesik az emberiség
európai életének kezdetével, mivel a lősz és nyirok között
az európai folyamvölgyekben és barlangokban számos
emberi csontmaradványt, kő, bronz és rézeszközt stb.
találtak. 2 )
Egyes természetkutatók czáfolván a régiek nézetét,
az ellenkező végletbe estek. Alapul véve fel Lyellnek
hamis hypothezisét az úgynevezett „quietismust", mely
szerint a természeti erők mindig ugyanazon mértékben
működnek, minden évben mindenütt egyenlő mennyiségű
légköri csapadék, ugyanannyi áradmányréteg keletkezik,
a lősz, nyirok rétegek és a bennök talált emberi maradványok korát a képzelem tulcsapongó szárnyain a mesés
múltba akarták visszavinni.
Igy, midőn 1841-ben a Somme völgyi ásatások alkalmával Abeville mellett 33 méter magasságban a mostani folyamágy felett a völgyoldal lősz, iszap, kavicstelepei között egy emberi alsó állkapcsot, kovaeszközöket
és nagymennyiségű állati csontokat találtak, Boucher
de Perthes kiszámította, hogy 33,000 év telt el azóta, a
mióta a folyó ama emberi és állati csontokat mostani
lelhelyeikre lerakta. Lyell kevésnek talált ennyi időt és
100,000 évet kiváut az ártér alakulására. Geike tovább
ment, 240,000 évet követelt. 3 )
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.
Budapest, jul. 18. Katholikus Centrum-pártról
Magyarországban — egyre sűrűbben kezdenek beszélni az
emberek, és pedig, a mint ez rendesen minden dolognál
ugy történik, pro és contra.
Minthogy egy katholikus p á r t alakítása a legkézzelfoghatóbb bizalmatlansági nyilatkozat valamennyi fenálló
párttal és pártárnyalattal szemben: világos, hogy egy
kath. centrumpárt alakítását valamennyi az országházban
működő párt, mint ilyen, ellenzi. A jelszó, a melylyel ezek az urak kath. párt alakításától az embereket
elijeszteni szokták, az, hogy — akkor a magyar országgyűlés felekezeti pártokra fog feloszlani.
1
) De Lapparent. Traité de geologie. 1111. 1. Egyes geologusok kiszámították azt is, e korban mily magasságot és kiterjedést
értek el egyes folyamok hatalmas árjai. Igy Dupont szerint a Maas
folyó szélessége a negyedkor elején Dînant környékén 12 kilométer,
a diluvium végén 400 méter volt, mig ma csak 60 méter. Belgránd
tanulmányai szerint a Szajna Páris körül 5 kilométer széles volt,
vizszine pedig 87 méterrel volt magasabb a mainál. A Bajna
Strassburgnál 48-szor annyi viztömeget hordott, mint ma a legmagasabb vízállás idején. Dr Suess szerint a Duna az egész bécsi
medenczét a Kis-Kárpátokig 200 méter mélységben foglalta el.
Southall szerint a Somme folyó mai völgyét a diluvium korban
100—150 láb mélyen betöltötte. (L. Dr Székely. Az emberi nem
kora és az őstörténelem. Kath. Szemle. 1889. 250—251. 1. Hummelauer. Die Eiszeit. Stimmen aus Maria Laach. XV. k. 267. 1.)
2
) De Lapparent i. m. u. o.
3
) Lubbock, A történelem előtti idők. II. k. 1—58 1.
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Vannak azután a katholikusok sorában is, kik kath.
párt alakításától idegenkednek, fáznak. Azt mondják, az
„vörös posztó" hatásával fog hatni a szenvedélyekre.
Minek még jobban izgatni az embereket, mikor úgyis
izgatottak s elfogultak.
A „Religio" nem mai gyermek. Régóta foglalkozik
ő már ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a taktikákkal,
ezekkel a félelmekkel. Már nem is tudjuk az évek számát, mikor történt ezelőtt ; de mi már akkor töviről
hegyire kifejtettük azt, hogy a kath. egyház nem csinál
politikát, nem játszik politikai szerepet az államok politikájában csak két esetben : ha az államok megtisztelik
őt avval a meghívással, hogy a politika intézésében mint
politikai tényező részt vegyen, és másodszor, ha az államok nem tudnak vagy nem akarnak jó politikát csinálni : akkor bizony az egyház belemegy a politikai
akcziókba az állami hatalom megkérdezése nélkül, a mint
ezt műveletlen népek közt a középkorban tette, sőt az
állami hatalom ellenzése daczára is, a mint ezt jelenleg
teszi, oly államokban, hol a hatalom rossz, a keresztény
vallás elveivel ellenkező, a kath. egyház isteni jogainak
tiprásával végződő politikát vall és csinál.
Hazánkban a kath. egyház, mint ilyen, elsőrangú
politikai tényező volt kezdet óta jó sokáig. Jelenleg a
kath. egyház csupán főpapjainknak főrendiházi működésében bir mint politikai tényező képviselettel az ország
kormányában. Hogy legyen-e ezen a közjogi katholikus
képviseleten kivül más alakban is képviselve illetőleg
garantirozva a kath. vallás az ország házában, névszerint
a képviselőházban, az kettőtől f ü g g : először is attól, biztosítva van-e Magyarországban a katholikus vallás a
kormány, a pártok részéről az iránt, hogy békében élhet
hitelvei szerint, Istentől adott s az országban szerzett
történeti jogainak élvezetében? Igen vagy nem? Másodszor attól : ha a kath. egyház ezek vagyis léte tekintetében Magyarország kormányai és uralkodó pártjai részéről
— uti figura docet — fenyegetve van : vájjon a főrendiházi főpapi képviselet elég erős-e önmagában arra, hogy
minden támadást visszaverjen? Igen vagy nem?
A szerint a mint valaki igennel vagy nemmel felel
véleményében erre a két kérdésre, a szerint dől el a
kath. centrum-párt alakitásának kérdése a szükségesség
szempontjából.
Csekély véleményem szerint mind a két kérdésre
a felelet csak nem lehet. Magyarországban a katholikus
egyház létében van fenyegetve, és sajnos, a körülményeknél fogva a főrendiházi képviselet egymaga nem elég
biztosíték. íme, hisz maga a főrendiház alatt is ingatják
a talajt, — a kormány tetszésével és örömére, a felforgatás politikájának hivei és harczosai.
Hogy szereplő államférfiainknak és pártembereinknek nem tetszik az, ha kath. párt akar alakulni : az
nagyon természetes dolog. Csináljanak az urak jó politikát, mely ne sértse hitelveinket, tiszteletben tartsa jogainkat, kiadja alapitványainkat, szervezni engedje autonómiánkat: akkor mi meg leszünk nyugtatva, kileszünk
elégítve s nem fogunk kath. pártot alakítani, mert nem
lesz rá szükség. Ha jogos kivánatainkat nem teljesitik,
érdekeinket, s ami fő, hitelveinket folyton-folyvást sérte-
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getik, magukra vessenek, ha a kath. párt megalakul.
Annak megalapításában az ő kényszerítő közremüködésök
lesz az egyik főténvező. Tőlük csak ugy f ü g g a kath.
centrum-párt megalakítása, mint tőlünk. Ha ők fenntartják Magyarország katholikus millióira nézve az önvédelem kényszerét: akkor a kath. pártot ők teszik szükségessé, ők alkotják meg velünk. Csak magukra yessenek
tehát.
A mi pedig a kath. táborban mutatkozó aggodalmakat illeti, a melyekkel némelyek egy kath. politikai
párt szervezése elé tekintenek : azoknak megnyugtatására
elég lesz. ha meggondolják azt, hogy nem lesz katholikus
centrum-párt csak akkor, ha szükség lesz reá. Ez oly
nagy, az ország politikai és társadalmi életébe oly mélyen
belevágó dolog, hogy nem szabad játékot űzni vele, hanem
csak akkor és ugy kell belebocsátkozni, ha igazán szükségesnek bizonyul be. Es ennek a bizonyításnak a felén
már jóval tul haladtunk. Be van bizonyítva, hogy az
uralkodó szabadelvű áramlattól semmi jót sem lehet
várni. Megmételyezte a keresztény vallástól apostatált
szabadelvüség az országnak mind a három pártját : a
kormánypártot, a nemzetit, a függetlenségit egyaránt. U j
pártalakulások fognak bekövetkezni mulhatlanul. Mi katholikusok nem fogunk mást tehetni, mint hogy állást
foglalunk a pártok között hazánk és vallásunk
épségének
védelmére. Az pedig, hogy a kötelesség teljesítése, az elkerülhetetlenül
szükségesnek
megtevése azoknak, kikkel
esetleg szembe fogunk kerülni, nem fog tetszeni, őket
izgatni fogja, nem szolgálhat okul arra, hogy valaki
magát kötelességeinek teljesítése alul kivonja. A dolog
különben is sokkal egyszerűbb a valóságban, mint a
képzeletben. Hogy kath. párt alakuljon csak kettő szükséges alapul és egy dolog a tetejébe. Alapul szükséges,
hogy senki olyanra ne szavazzon, akitől a kath. egyház
kíméletet és védelmet nem várhat, másodszor olyanra szavazzon csupán, ki a kath. hitet maga is vallja, vagy ha
másvallásu, őszinte tiszteletben tartsa. íme, még van a
kath. párthoz szükséges emberanyag. Alakot pedig ugy
lehet adni a dolognak, ha közvélemény s közelhatároz ás jön
létre, még pedig a választások előtt, hogy a kik egyenlő
elvek, mondjuk ki, egységes programm alapján kaptak
mandátumot, azok alakítsanak együtt pártot.
Hanem hát hic Rhodus, hic salta: hogyan jöjjön
létre az a pártalakitó kath. közvélemény és közelhatározás
országszerte ?
Van annak már talán több mint tíz esztendeje, hogy
mi ilyesféle kérdésekkel tüzetesen foglalkoztunk ebben
a folyton megifjodó régi lapban. Nekünk sajátságos taktikánk van. Sokan, mert nem méltatják kellő figyelmökre ; haszon, tanulság nélkül eljárnak mellette. Mi a
béke és háború közt nem ugy fogjuk fel a viszonyt, mint
a divat s az előtérbe tolakodó emberek tenni szokták,
hogy t. i. mikor béke van (értem az állam és egyház
között), akkor nyugodjék minden az ördög pihenő párnáján mert béke vagyon ; mikor pedig kiüt a harcz és
háború van (értem az egyház és állam között), akkor
üssük egymást mindnyájan agyon, mert hiszen háború
van. Nem ez a módja a dolognak. Béke idején fáradhatatlanul kell dolgozni a kitörendő háború megnyerésén

(mert hiszen militin est hominis vita sapen terra) ; háború idején pedig mindent a béke érdekében kell tenni.
Mert a háború nem önczél, hanem csak eszköz, előkészület a békére. Ennek a világtörténelem által igazolt elvnek megfelelően, mi itt a Religióban nem most, a bekövetkezett egyházpolitikai viszályok kellő közepén, tehát
a háború idején gondolunk hadsereg szervezéséről, kath.
párt alakitásáról. Mi évtizedek óta, mikor még meglehetős nagy volt a vallásügyi békesség az országban, hirdettük a katholikus tömörülésnek és szervezkedésnek
szükségét. Azt mondtuk mi mindig, hogy katholikus társadalmat, kath. társas életet kell szervezni : akkor aztán
a katholikus politikai összetartás egy katholikus Centrum
alakitására készen fog rendelkezésre állni országszerte.
Azt is nemcsak megmondtuk, hanem részletesen kifejtettük s példákban, sikeres külföldi katholikus akcziókból
vett példákban megmutattak, hogy miképp kelljen katb.
társas életet vagyis társadalmat teremteni. Katholikus egyesületek, társulatok és körök alkotása által. Azt mondottuk egy alkalommal: addig nem lesz virágzó és hatalmas Magyarországban a kath. vallás, mig minden faluban, hol katholikusok laknak, kath. templom és kath.
iskola mellett nem lesz kath. egyesületi ház a kath. társas élet fentartása és ápolása végett. Akkor egy most
már dignitárius ur azt mondotta e r r e : „Korai dolog!
Ez a „Religio" szerkesztője 25—50 évvel jár előre!"
Hogy nem volt korai serkentésünk, ime itt az eset,
itt a legkomolyabb helyzet, amelyben a kath. egyháznak
minden hivére van szüksége. Még 10 év sem telt bele r
hogy k tb. egyesületek, társulatok és körök által való
behálóztatását Magyarországnak láttuk és hirdettük szükségesnek, s ime most mily kiáltó szüksége mutatkozik
annak, a miről mi . évek előtt azt mondtuk, hogy meg
kell tenni, mert nemsokára nagy szükség lesz reá.
Denique lassankint mindenki a Religio által képviselt, békében háborúra készülő, háborúban békén fáradozó taktikájához tér meg, hogy valamire jussunk. Ezt
mutatja Batthány Károly multheti vezérczikke is a ,M.
Á.-ban az iránt, hogy a kath. centrum-párt alakitása a
kath. egyesületi életből, kath. körök alakitásából induljon
ki, vagyis ne direkt, hanem indirekt
akczióval vétessék
munkálatra. Ime a „Religio" indirekt politikai akcziója,
mely csendesen és észrevétlenül alkot.
Ezek után szivesen átvesszük a gróf urnák indítványát és azt mint a Religio katholikus akcziójának
folytatását a legmelegebben pártoljuk és ajánljak.
„A katholikus centrum-párt előkészítésére, így szól
a gróf indítványa, egy módot látok legalkalmasabbnak,
az az volna, a vidéken, minden nagyobb helységben katholikus köröket alkotni, melyek a fővárosi katholikus
kör mintájára alkalmat adnának az egyes vidékek katholikusainak egymáshoz közeledni, érintkezésbe lépni és a
nélkül, hogy tisztán politikai értekezletek tartatnának,
lehetségessé tennék a nép felvilágosítását a helyzetről, a
mint azt józanul gondolkodó, higgadt katholikus államférfiak látják. De kitől kellene kiindulnia a kezdeményezésnek e körök megalkotására ? Sokat gondolkodtam e
fölött és árra a meggyőződésre jutottam, hogy mérlegelve a pro et kontrákat, se a főpapság részéről, se a
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főrendiház valamely katholikus tagja részéről, hanem egy
más meglevő testülettől, a budapesti katholikus körből
kellene ennek megindulnia. Forduljon a budapesti katholikus kör vidéken lakó tagjaihoz, forduljon a vidéki kath.
papsághoz ée szólítsa fel őket, létesítsenek vármegyéjük,
kerületük, községük kebelében oly köröket, melyek nem
bírván ugyan tisztán politikai párt színezetével, alapul
szolgálhassanak később egy ilyen alakulására. Állítson a
fővárosi katholikus kör az illetők rendelkezésére tapasztalt férfiak által kidolgozott alapszabálytervezeteket, nehogy
tapasztalan kezek által kidolgozva, egy megalakuló kör
alapszabályai visszautasítása által gátoltassék működése
megkezdésében. Meg fognak alakulni a vidéken a katholikus körök, minden nagyobb apparátus, minden izgatás
nélkül, érintkezni fognak a katholikus választók, lehetségessé fog tétetni őket azon pillanatban, ha arra szükség mutatkozik, összehívni és egy tömörült pártot alakítani országszerte, mit ha direkte akarnók most megkezdeni,
azonnal fegyvert kovácsolnánk ellenfe1 eink kezébe, kik
bizonynyal nem mulasztanák el bennünket azzal vádolni,
hogy a kulturharczot szítjuk, hogy izgatjuk a népet. —
Igy azonban elkerüljük ezen bármi rossz alapú, de mégis
személyes vádat és elérjük azt, mire szükségünk van, a
katholikusok tömörülését, előkészítjük a később szükségessé válandó munkálatok alapját. Pár hét múlva, az
aratás bevégezte után, szokta a vidéki papság koronagyülését megtartani, ezen időpontot tartanám legczélszeríibbnek a katholikus körök megalkotásának előkészítésére. "
??

KATH. NEVELÉS és TANITÁSÜGY.
Iskolai

Értesítők.

1. A pannonhalmi szent Benedek-rend soproni kath.
fögymnazhimának
Értesítője az 1892/3. iskolaévről.
Közli Horváth Kristóf igazgató. Sopron, 1893. 73 1.
Értekezés : A Duna meder-viszonyai és medrének
alakulása hazánkban. Mohácsi Páltól. A tanári kar 17
tagból állt. A tanuló ifjúság száma az év végén 227, és
pedig római kath. 220, ágostai 1, zsidó 6.
2. A Miasszonyunkról
nevezett szegény iskólanénék
vezetése alatt álló kalocsai érseki
tanítóképző-intézetek,
nőnevelde. árvaház, felső- s elemi népiskola és óvoda
Értesítője az 1892/3. iskolai évről. Kiadja az intézeti
igazgatóság. Kalocsán, 1893. 48 1.
Az országban aligha van párja sokoldalúságra nézve
ennek az érseki intézetnek. Van benne a) háromtanfolyamu
polgári- és felső-népiskolai tanítónőképző ; b) elemi tanítónőképző négy tanfolyammal ; c) óvóképző ; d) nőnövelde,
kapcsolatban négyosztályu polgári leányiskolával ; e) kétosztályu felső és hatosztályu elemi népiskola; f) árvaház
fiuk és leányok számára; g) óvoda mindkét nemű kisdedek részére. Az a) intézetben volt 10 tanuló; tanképesitő
vizsgálatot tettek 22, köztük 12 irgalmas nővér, 2 iskolanéne, 3 szürke néne, 2 orzsolyaszüz, 3 világi; a b) intézetben volt 99 rendes növendék, és pedig szerzetesnőjelölt
30, világi 69. A c) intézetben volt 12 tanuló. A d) intézetben volt 49 tanuló. Az e) intézet 2 felső osztályában
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volt 48 tanuló, az elemi népiskola hat osztályában volt
421 tanuló. Az f) alatti árvaházban volt 46, és pedig 26
fiu, 20 leány.
3. A rozsnyói kath. főgimnázium
Értesítője az
1892/3. tanévről. Közzéteszi dr Tóth Lőrincz igazgató.
Rozsnyó, 1893. 59 1.
Értekezés : Szabó István müforditásai. Gaál Lajos
tanártól. A tanári kar 13 tagból állott, kik közöl 5 prémontrei kanonok-rendi áldozópap, 4 rozsnyó-megyei áldozópap és 4 világi. A tanuló ifjúság száma az év végén
190, és pedig rórn. kath. 181, gör. szert. kath. 5, ágostai
3, zsidó 1.
4) A zsolnai kir. katholikus gymnázium
Értesítője
az 1892/3. tanévről. Közli Csákci Károly kir. igazgató.
Turócz-Szt.-Márton, 1893. 45 1.
A tanári kar 8 tanárból, 2 hitoktatóból és 1 énektanítóból állt. A tanulók száma 4 osztályban 195, és pedig róm. kath. 113, ágostai 3, zsidó 79.
5. A jászóvári premontrei kanonokrend
nagyváradi
fögymnázhmának
Értesítője az 1892/3. iskolai évről.
Közli Kotunovics
Sándor igazgató. Nagyvárad, 1893.
141 1.
Értekezés : Az elekírostatikai és elektromágnesi
egységek viszonyai. Dr Károly Iréntől. A tanári személyzet állt 18 rendes, 2 rendkívüli tanárból és 7 hitoktatóból.
Az izraelita hitoktatók száma maga 4, és pedig 2 haladópárti és 2 orthodox-párti. Felvétetett 532 nyilvános, 13
magántanuló. Róm. kath. 239 ; gör. kath. 87, gör. kel.
32, ágostai 5, ev. ref. 29, zsidó 109.
6. Az esztergomi királyi érseki
tanítóképző'intézet
Értesítője az 1892/3. tanévről. Szerkesztette dr Walter
Gyula igazgató. Esztergom, 1893. 62 1.
A tanév nevezetesebb eseményei valának : 1. XIII.
Leo pápa püspöki jubileuma. 2. Kegyelet a bibornokhgprimás iránt. 3. Kolumbus-ünnepély. 4. U j fegyelmi
szabályok felállítása. A tanuló ifjúság száma 67, és pedig
róm. kath. 64, ágostai 1, zsidó 2.
7. Értesítő a győri kir. kath.
tanítóképző-intézetről
az 1892/3. tanév végén. Közli dr Karácson
Imre igazgató. Győr, 1893. 17. 1.
Ezt az intézetet dr Zalka János győri megyés püspök ur tartja fen ; a kath. tanulmányi alap hozzájárul
évenkint 1320 írttal, a város pedig 40 köbméter fával,
tornahelyiséggel és irószékekkel. A tanulók száma volt
85, és pedig római katholikus 83, ev. réf. 1, zsidó 1.
8. A nagyváradi
római katholikus
népiskolának
24-ik Értesítője. Szerkesztette Kovalik János. Nagyvárad,
1893. 61 1.
Értekezés : Családból az iskola. A szülőknek. Kovalik Jánostól. Igazgató Nemeskey Andor plébános. Tanitó
5. A tanulók száma volt 259, és pedig róm. kath. 214,
gör. kath, 2, gör. kel. 10, helvét 31, ágostai 1, unitárius
1. A nagyváradi róm. és gör. kath. népiskolákba járt
összesen 1913 tanuló.
9. Tizenharmadik
tanügyi Értesítő a szegedi apáczaiskolákról. Közzéteszi Oltványi Pál prépost, pápai kamarás stb. igazgató. Szeged, 1893. 33. 1.
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Becses értekezés nyitja meg az intézet történetéről,
a két alapító : Oltványi István nagyprépost és Oltványi
Pál prépost-igazgató arczképével. A 4 osztályú népiskolába járt 290 tanuló, az ismétlő iskolába 53, a leánvnevelde hét osztályában volt 200 tanuló, munkaiskolába
járt 14.

IRODALOM.
K ö n y v p i a c

z.

= Miíhológia es Reveláczió, vagyis a klasszika
mithológia valódi értelmének magyarázata. Irta Fülöp
Alajos. Marosvásárhely, 1893. 8-r. 471. Ára 2 frt 50 kr.
Kapható szerzőnél, Nagv-Ernyén, u. p. Sáromberke, E r délyben.
Több jeles franczia, német, olasz és magyar iró
műveiből van összeállítva. Idézetek tárháza, kis könyvtár.
-4- Negyedórák. Irta Cenner Lajos. Budapest, 1893.
16-r. 219 1. Ára 2 korona 40 fillér, díszkötésben 4
korona.
Van benne 25 kisebb-nagyobb szellemes csevegés és
elbeszélés. Csinos, ízléses alkotások. Szerző a „Kath.
Egyházi Közlöny' szerkesztését is átvette. Mint szerkesztőt üdvözöljük csendes, nyugodt szellemeért és modoráért,
a beszélyirónak pedig gratulálunk. A
„Negyedórák"
Meszlényi püspök urnák vannak ajánlva.
— Az esztergomi szent Lőrincz templom maradványai. Felkutatta és a „Magyarországi műemlékek bizottságának" tett jelentése alapján leirta Bécséi Viktor
sz. B. r. főgymn. oki. r. tanár, római Areas és az orsz.
régészeti s embertani társulat igazg. tanácsosa. Három
egykorú metszet, két alaprajz, két helyszíni felvétel és
18 részletrajz, autotypiai és cinkographiai ábráival. Esztergom, 1893. Lex. 8-r. 50 1.
Esztergom hazánknak messze kezdetétől fénypontja.
Múltja nemcsak vetekedik bármely hazai város jelentőségével, sőt a legjelentősebbek dicsőségét is felülmúlja,
mert valamennyi dicsőségét magában egyesíti. Legfőbb
dicsősége, hogy benne vevé kezdetét s belőle indult ki
Magyarország végleges megtérése a keresztény vallásra.
Királyi szék, koronázó és temetkező városainkkal pedig
valamennyivel felér dicsőségben, mert ő mind e három
tekintetben királyi város a szó teljes értelmében. Récsei
tanár igen nagybecsű dolgozattal gyarapította Sionunk
történelmét.
(Folytatjuk).

VEGYESEK.
XIII. Leo pápa a parasztasszonyhoz.
Az utolsó
konzisztóriumban előléptetett főpapok közt van monsignor
_Sarto is, a kit a pápa velenczei pátriárkává nevezett ki

s egyúttal a biborosi kalappal ajándékozta meg. Az uj
velenczei patriárka parasztszülők gyermeke s a mikor a
pápa megtudta, hogy a bibornok édes anyja még él és a
Mantua mellett levő Riese faluban lakik, a következő
üdvözlő táviratot küldte hozzá: „Mély megindultsággal
üdvözlöm a boldog asszonyt és azt kívánom neki : Ad
multos annos !" Egyúttal apostoli áldását is. küldte az
öreg asszonynak.
— Katholikus tanitóképzŐ-intézet Pozsonyban. Vaszary
Kolos biboros-herczegprimás ő eminencziája a szent Orsolyáról nevezett pozsonyi apáczazárdában internatussal
egybekötött s bejáró növendékek képzésére is szolgáló
római katholikus tanitóképző-intézet felállítását engedélyezte és azt a törvényen alapuló jogánál fogva nyilvános jellegűnek nyilvánította, mely jellegnek szükségképi
folyományaként egyidejűleg utasításul is adta az intéző
köröknek, hogy gondjuk legyen reá, hogy az intézet
mind a felszerelést, mind a tanerőket illetőleg akként fejlesztessék, hogy bármely hasonfoku állami intézettel kiállja
a versenyt.
— Igen figyelemre méltó dolgokat beszél az „Augsb.
Postz." bécsi levelezője Magyarországról, tekintettel a
megindult kulturharezra, annak előzményeire, lefolyására
és várható keserves következményeire. Mindenben természetesen nem láthat jól és világosan az idegen ember,
mikor mi maguuk sem vagyunk mindennel a mi fölmerül
azonnal tisztában ; de a tényeket mindenki azonnal képes
konstatálni, az ország határán kivül élő emberek is.
Nagyon feltűnik külföldön, hogy ő felsége loyális (!)
kormányának szabadelvű vallásügyi politikája Kossuth
hathatós pártolásában részesül. Sokat fog a kath. egyház
Magyarországban szenvedni e vallási viszályok alatt; de
a szenvedések oroszlánrésze a protestántizmusra fog esni,
hiába akarják az atyafiak magukkal az ellenkezőt elhitetni. A protestáns nép máris fenyegetőzik itt-ott, hogy ha
kimondják a vallásszabadságot, ő annak legkényelmesebb részét fogja választani, a hitvallástalanságot,
a hol
nem fog kelleni fizetni se egyházi, se iskolai adót és
sportulákat.
— Sikertelen exorczizmus. Németország Pfalz nevű
vidékén egy prot. lelkész, Pastor Röschmann, ördögüzéshez fogott, de sikertelenül. A beteget a bolondok házába
kellett vinni.
— A szentistvánnapi
szónok Budapesten.
Szent
István ünnepe napján az idén restaurált budavári Mátyás
templomban lesz az ünnepi istentisztelet, mely alkalommal Vaszary Kolos bíboros herczegprimás ő eminencziának felszólítására főt. Ruschek Antal, a jeles egyházi
szónoknak ismert győrszigeti plébános fogja a prédikácziót mondani.

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
Simon ée dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
szerkesztő.
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTYEHKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, julius 22,

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.
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II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A római egyetemes sz. Officium egy határozata nemkatholikus keresztszülőkre nézve. —
A vizözön a szentírás és a földtan mai adatai szerint. — Egyházi
Tudósítás:
B é c s : Felszentelésünk évfordulója. —
Irodalom:
Könyvpiacz. — Hivatalos. — Vegyesek.

mód által a szülőket vagy a kijelölt keresztszülőket megsértse; a szülőknek szívélyes módon
tudomásukra kell hozni az egyházi tilalmat, vaA római szentszék egy döntvényét akarjuk lamint ennek okát és őket arra kérni, hogy
közölni, melyből kitűnik, hogy azon egyházi tör- alkalmas keresztszülőket jelöljenek ki. A római
vény, melynek értelménél fogva a keresztség szentszék által helybenhagyott lüttiehi egyházszentségének kiszolgáltatásánál csak katholikus megyei statútumok a következő ajánlatos eljákeresztszülőket szabad alkalmazni, oly szorosan rást irják elő: „Si parochus ante baptismum
kötelezi a keresztelő papot, hogy még nagy lelki intelligat indignum ad hoc munus (patrini) a
baj elhárításának czéljából sem engedheti meg parentibus electum esse, hos tempestive legem
a nemkatholikus keresztszülők alkal mazaScit. .A. Ecclesiae doceat atque prudenter inducat, ut
s. Rom. et univ. Inquisitio döntvényének, mely eligant alium. Si indignus inopinato se prae1893-ban május 3-án kelt, a következő tartalma sentet, sacerdos ipsi honesto modo significet
van: „In aliqua paroecia Hungáriáé accidit, ut legem Ecclesiae non permittere, ut admittatur,
mater a fide catholica apostataverit, quia paro- nullatenus vero ipsum coram aliis objurget;
ehus in baptisanda ejusdem prole patrinam quinimo facile permittat, ut tamquam testis
haereticam, inhaerendo legibus Ecclesiae, rejece- assistât." Statuta dioec. leod., de bapt. art. III.
rit : quum vero ex declaratione S. Poenitentiariae Lehmkuhl is tanácsolja, hogy ilyen körülmények
die 10. Dec. 1860 ad 19. notorie censuratus ad között a nehézségek elkerülésére a nemkatholimunus patrini admitti possit, si ex ejus reje- kus keresztszülő tanuképen alkalmaztassák. Csakctione gravia damna imminere videantur: quae- hogy olyankor, midőn a nemkatholikus keresztritur, utrum haec declaratio etiam ad patrinos szülő egymaga jelent meg a keresztelésre,
haereticos extendi possit, an vei'O praestet, sicut gondoskodni kell, hogy alkalmas keresztszülő is
nonnulli volunt, in hujusmodi casibus difficilibus legyen. Ezen gondoskodás ugyan a szülőkhez
baptismum sine patrino administrare. Resp. : tartozik, mert első sorban őket illeti a kijelölési
Negative; et praestare, ut baptismus conferatur jog; de ha a szülők nem tudnak vagy nem
akarnak törvényes keresztszülőt rendelni, a kisine patrino, si aliter fieri non possit."
jelölési
jog és kötelesség a keresztelő papra
Manap, midőn a vallási indifferentismus
mindinkább nagyobb uralomra iparkodik ver- háramlik, mert mint Ferraris mondja (Bapt. n.
gődni, elég gyakran eshetik meg, különösen 14.), a trienti sz. zsinat értelmében (de reform,
vegyesvallásu községekben, hogy a szülők nem- matr. c. 2.) a lelkész tartozik gondoskodni, hogy
katholikus keresztszülőt jelölnek ki; tehát mi- a keresztszülőkre nézve minden a törvények
lyen eljárást kövessen ilyenkor a katholikus szerint történjék; a keresztelő pap tehát, mint
lelkész? Törekedjék a legnagyobb óvatossággal az 1860-iki esztergommegyei zsinat is akarja
és kimélettel eljárni, nehogy keményebb bánás- (art. XI.), a bábát, sekrestyést vagy más valakit
A római egyetemes sz. Officium e g y határozata nemkatholikus keresztszülőkre nézve.
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jelölhet ki keresztszülőnek. Ha pedig alkalmas
keresztszülőket nem lehetue kirendelni, keresztszülő nélkül is szabad keresztelni, mert nem
kötelez a törvény, midőn azt az előirt és megengedett módon teljesiteni nem lehet, azért a
közlött decretum is megengedi az ilyen megkeresztelést, „sí aliter fieri non possit." Természetes, hogy ilyen keresztelésnél mindaz elmarad,
ami a keresztszülőkre vonatkozik (Gassner, Handbuch d. Pastoral II. 139. 1.).
Ezekből látjuk, mennyire szükséges a keresztény hiveket és különösen a szülőket a keresztszülői intézmény hivatása és tulaj donképi
czéljáról felvilágosítani, mert nem mindig rosszakarat, hanem a szülők tudatlansága és könynyelmüsége oka annak, hogy alkalmatlan, törvényellenes keresztszülőket jelölnek ki, amennyiben
az egész intézményt merő formalitásnak és a
megtiszteltetés tárgyának tekintik, azért már a
római káté panaszkodva m o n d j a : „Hoc munus
adeo negligenter in ecclesia tractatur, ut nudum
tantum hujus functionis nomen relictum sit,
quid autem sancti in eo contineatur, ne suspieari quidem homines videantur." P. II. c. 2. qu.
28. Azonkívül még a bábákat is kell oktatni,
hogy a szülőket
figyelmeztessék,
ha netalán
alkalmatlan keresztszülőket választanának és a
lelkészi hivatalnál ilyen esetekben előzetes jelentést tegyenek, hogy a fennforgó nehézségeket,
még mielőtt a gyermeket keresztelésre hozzák,
békés uton lehessen eltávolítani és a keresztelő
pap ne legyen kényszerítve a szülők akarata
ellenére keresztszülőt rendelni vagy éppen keresztszülő nélkül kiszolgáltatni a keresztséget.
+
A vizözön
a s z e n t í r á s és a földtan
mai adatai s z e r i n t
III.
A vízözön

a földtani

tények

r Lapides

megvilágításában.

clamabunt." (Lukács, 19, 40.)

(Folytatás.)

1851-ben Horner Leonard és Hekekyán b e j az angol
kormány megbízásából a Nílus völgyét kutatván, 19 méter
mélységben az áradmányrétegek között égetett tégladarabokra és állati csontokra bukkantak. Mivel Lyell szerint a Nilus deltája századonkint csak 15 czentiméterrel
emelkedik, azt állították, hogy a kérdéses cserépdarabok

12,000—20,000 év előtt kerültek a Nilus hullámaiba. 1 )
Igy becsülték fel a Szajna, Themse, a Missisipi, az Ohio
völgyi, a New-Orleánsi és floridai agyag, iszapágyak között
lelt emberi és állati csontok korát 10, 50, 150 ezer évre. 2 )
Hasonló túlhajtott következtetéseket vontak az ujabban fölfedezett európai csontbarlangokban talált emberi
emlékekre vonatkozólag. 3 ) Minden csontdarab, minden
kovaszilánk, csiszolatlan vagy csiszolt kőeszköz, bronz és
vasszerszám vagy cserédedény, megannyi csalhatatlan bizonyítékul szolgált, hogy azokból az emberiség százezer
éves korára, európai ősrégi hazájára és a százezer éves
özönre következtessenek.
Kérdés, mit szól ezen merész állításokra a geologia ?
Vájjon e folyamhordta áradmányrétegek és a bennök előforduló őskori emlékek csakugyan százezer évesek ?
Már maga az a körülmény, hogy alig akad két
tudós, kik egy és ugyanazon lelet korára nézve számításaikban megegyeznének, mutatja, mily ingatag alapon
nyugosznak a föltevések. Továbbá, eltekintve attól, hogy
sok esetben a talált tárgyak későbbi időkben kerültek
mostani sirjaikba, a következő legelemibb földtani ismeretekkel szárnyát szeghetjük a százezer évekről álmadozó
okoskodásoknak.
A mi a folyóvizek lerakodását illeti, mindenki tudhatja, hogy a folyók nem mindig és mindenütt egyenlő
mennyiségű homokot iszapot, löszt, kavicsot raknak le,
hanem egyes helyeken többet, más pontokon kevesebbet.
A lerakodás mennyisége függ a légköri csapadékok bőségétől, mely különböző időben különböző ; függ az eső
vagy a viz által mosott kőzetek minőségétől. Szilárd
anyagokból kevesebbet, laza képletekből sokkal többet
ragad magával a folyam; függ továbbá számos egyéb
helyenkint változó körülményeken kivül attól is, vájjon a
viz útjában nem talál e kisebb-nagyobb mélyedéseket,
melyeket egyetlen áradás lősz, iszap, kavicscsal egyszerre
betölt, s a magával sodort tárgyak fölött a mélyedés
nagysága szerint egy vagy több méter magasságú réteget
alkot. Márm ost, ha ehhez hozzáveszszük azt a nevezetes,
minden geologus előtt ismert földtani tényt, hogy az
egész diluviális korszakon át a jégkorszaktól kezdve századokig, sőt évezredekig a roppant légköri változás folytán áradások voltak mindenütt, s a mai folyók 10-szer
20-szor nagyobb mennyiségű homokot, iszapot, löszt raktak le, nem szükség százezer évek ködös távolát fölvennünk a Somme, Nilus és más folyamok hatalmas áradmánytelepei és a bennök talált emberi romok korának
megmagyarázásához, hanem megelégedhetünk egy pár
száz vagy legfölebb ezer évvel Krisztus születése előtt,
midőn az ember már Egyptom, Francziaország és Belgium vidékein lakott.
') Lyell, Das Alter des Menschengeschlechtes. Leipzig.
1874. 22. 1.
2
) Lásd Cotta. A jelen geologiája. Budapest. 1873. 300—
306. 1.
3
) Nevezetesebb csontbarlangok Francziaországban : a bizei,
pondresi, aurignaci ; Belgiumban: a lüttichi, chaleuxi, Trou de
frontali, naulettei ; Angliában : a kent liolei, brixhami, wockeyi ;
Siciliában : a macagnonei : Németországban : a thilei, Tvesteregelni,
kalktuffei, gerai stb. (Lubbock i. m. I-ső kötet 313—330. Dr Ranke,
Der Mensch, i. m. 384-385. 1.)
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Ugyanezt mondhatjuk az európai barlangokban
ujabban fölfedezett emberi és állati csontokra vonatkozólag is. A szóban lévő mész- és csepkőüregek vagy a
folyamvölgyek oldalain vagy pedig oly helyeken találhatók, hol egykor a viz járt, s a magával hozott löszt,
iszapot, homokot az átnedvesedett barlang-falakról lecsepegő mészcsepkő közé keverve, lerakta az ott talált állatok, emberi és állati csontok fölé. S hogyan kerültek
oda az állati és emberi maradványok ? A felelet igen
könnyű. Ismeretes, hogy a hegyi állatoknak legkedvesebb
tartózkodási és menedékhelyei a barlangok. Ide húzódnak
a zivatar idején, ide vonszolják zsákmányaikat, itt vonják
meg magukat, ha végórájuk közeledik, itt halnak el s
hagyják hátra hulláikat. Továbbá történeti tény, hogy
még a Krisztus születését megelőző századokban, sőt azutáu is egyes, a műveltség alsóbb fokán álló népcsaládok
barlangokban laktak, s ide temették el h u l l á i k a t . 1 ) Ha e
két körülményt tekintetbe veszszük, nem nehéz megmagyarázni e régi sirüregek emlékeit. Ugyanis áradások
alkalmával a barlangokba is behatoló viz meglepte az
ott lévő állatokat, embereket, emberi hullákat s a magával hordott áradmány alá temette. A nyirkos sir később
a falakról lecseppegő mész és csepkő képződmények keveréke által megszilárdult és vízhatlan réteggé változott
át. Az áradások különböző időközökben ismétlődhettek,
közben-közben századok lefolyása alatt az uj lakókat embereket és állatokat szintén oda temethették ; ha miként
föntebb emiitők, az egész diluviális korszak alatt csaknem Krisztus születéseig oly nagyok és gyakoriak voltak
az áradások, ismét nincs okunk néhány méter áradmányréteg alakulását százezer évek előtt keresnünk, hanem
megelégedhetünk néhány száz évvel is abból a korból,
midőn az emberiség már Európát birtokába vevé. Azért
joggal mondja Dawkins: „Minden kisérlet, melylyel ezen
történelem előtti emlékekből az igen hosszú időt megállapítani akarták, szükségkép sikertelennek bizonyult,
mivel abból a valószínűtlen föltevésből indult ki. hogy
a természet erői mindig egyenletesen működtek, s hogy
eredményeik szabályos időmértékül szolgálhatnak."' 3 )
') „A történelem bizonysága szerint — irja Vogt — a barlangok minden időben többé-kevésbé műveletlen népeknek menedékhelyül vagy lakásul szolgáltak. Ó-kori Íróktól tudjuk, hogy
Kis-Ázsiában, Görögországban és Itáliában helyenkint troglodyták,
vagyis barlanglakók tartózkodtak. Pogányok és keresztények, kiket üldöztek, erdőkben és barlangokban tartották összejöveteleiket.
Némely barlang vagy üreg vesztőhelyül is szolgált, hová a bűnösök letaszittattak vagy halálnak kitétettek ; mások temetkezési
helyül szolgáltak, melyekben a tetemek részint pusztán elhelyeztettek, részint elásattak. Igen sok barlang és üreg manap is menhelyül szolgál zivataros időben a pásztoroknak és erdőlakóknak,
kik azokat ideiglenes tartózkodásuk alatt konyhául és hálóhelyül
használják. Nem csoda tehát, ha több barlangban és üregben
részint emberi csontok, részint különböző, s egészen az újkorig
terjedő korszakok ipara és művészetének maradványai felhalmozv á k / Vorlesungen über den Menschen. Giessen. 1864. 22. 1. —
Platz számos történelmi bizonyítékot sorol fel az európai, afrikai,
amerikai barlanglakókról nemcsak a Kr. születését megelőző, hanem a közel mult századokból is. (V. ö. Platz, Der Mensch, sein
Ursprung, seine Rassen und sein Alter. Würzburg, 1887. 731 —
738. 1.)
2
) W. Boyd Dawkins. Die Höhlen und die Ureinwohner
Europas. Ü. Spengel. 103. 1.
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Az emberi csontok közé kevert ma már kihalt állatok jelenléte sem kényszerit arra, hogy a lerakodásoknak
magas kort tulajdonítsunk. Szokásban van a történelem
előtti időt egyes teljesen kihalt vagy legalább Európából
eltűnt állatfajok túlnyomó száma szerint több korszakra
osztani föl. Pl. Dupont, Broca, Lubbock : mammuth és
iramszarvas korszakot, L a r t e t : barlangi medve, mammuth,
iramszarvas és bölény korszakot különböztetnek meg. Ha
valakinek az ily felosztás tetszik, ám fogadja el, de azt
következtetni, hogy ez ősáliatok fokozatos egymásutánban
éltek és ezred vagy tízezred éveken át mindenütt elvoltak terjedve, teljesen önkényes állítás. Maga Lubbock is,
ki az emberi nem mesés korszakának egyik legbuzgóbb
védője, elismeri, hogy a diluviális állatok nagy része ma
is él, csakhogy más vidékre húzódott. x ) Számos kiváló
tudós a barlangi medvét a közönséges barna medve, a
barlangi hiénát a mai dél-afrikai foltos hiéna, a barlangi
oroszlánt a mai oroszlán egyik termetesebb válfajának
t a r t j a . 2 ) Továbbá történeti adataink vannak arra nézve,
hogy a ma már teljesen kiveszett, vagy legalább Európában már nem élő özönkori állatok a Krisztus születése
körüli századokban még Európa egyes tartományaiban
laktak. így az iramszarvas, a mammuth egyik kortársa,
Caesar korában a hercyniai erdőkben még seregesen
tanyázott, ;1) sőt több megbizható tekintély állítása szerint, Skócziában és az éjszaki tájakon a Kr. u. 12-ik
századik található volt. 4 ) Az ősökör a középkorban még
egész E u r ó p a területén lakott. A jávort, az óriás szarvast,
a bölényt a Nibelungen szerzője még mint közönségesen
ismert állatokat énekli meg. 5 ) Angliában több vidéken
tőzegrétegben, tehát negyedkor utáni képződményben
mammuth maradványokra bukkantak. 6 ) Brandt, az ősállatok leggondosabb tanulmányozója, kutatásainak végeredményeként kimondja, hogy a mammuth, a bölény, az
iramgim legnagyobb elterjedése közép-, dél- és nyugati
Európában azon időbe esik, mikor nyugati Európában a
kőkorszak emberisége lakott, ugyanazon időbe, midőn
Egyptom és Assyriának kulturidőszaka volt. 7 ) Ugyanigy
szól Schaffhausen is : „Midőn földünk korábbi állapotáról
és a rajta lakó állat-növényvilágról magunknak képet
alkotunk, gyakran abba a hibába esünk, hogy nagy időközökkel választjuk el egymástól, a mi csupán térben
volt egymástól távol. Igen valószinü, hogy mikor az
iramgim E u r ó p a fensikjain a közeli gletscherek hideg
vidékein lakott, akkor a mammuth az alantabb fekvő
„A legutóbbi időkig — irja Lubbock — azt tartották,
hogy ez állatok teljesen kivesztek, azonban ujabb kutatások nyomán számos természettudós arról győződött meg, hogy egynehányat közülök a világ egyéb tájain máig is élő fajok közvetetlen
elődjeiül tekinthetnek, ugy hogy csakis az ir jávorszarvas, az elefá.ntok és az orrszarvúak három faja tekinthetők jóformán egyedül
olyanoknak, a melyek teljesen kivesztek. Az Európában most is
élő kisebb fajok már a negyedkori időkben is megvoltak." A történelem előtti idők. I. k. 290—291. 1.
2
) U. o. I. k. 293—294. 1.
3
) De bello gallico. VI.
Lubbock, i. m. k. 304. 1.
5
) Nibelungenlied. XYI. é. 2 2 - 2 5 . v.
6
) Lyel. Das Alter des Menschengeschlechtes. 312. 1.
7
) Brandt. Zoogeographische und Palaeontologische Beiträge,
256. 1.
6*
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Két fontos következtetést vonhatunk az eddig monsíkságokon tanyázott, s ugyanabban az időben az ős- !
erdők visszhangzottak a barlangi ragadozók üvöltései- dottakból :
től . . . Akkor, a mikor a fenicziai gyarmatok virágzottak,
1. Tévedés volt, midőn a régi geologusok a lősz és
vadászhattak még a Pirenék magaslatain az iramgim- nyirok rétegeket a bibliai vizözön maradványainak tarvadászok, és mikor a feuicziai első hajók az északi-tenger tották. mivel a földtan és a történelmi tények tanúsága
pusztáiról szállították a borostyánkövet, élhettek ama kő szerint, azok már az emberiség európai életének idejében
és csonteszközöket használó műveletlen benlakók." ') A képződtek.
diluvium állatvilágának helyenkinti vagy részben telje3
2. Még nagyobb csalódás volt. midőn egyes ujabb
kiveszése igen egyszerűen m e g m a g y a r á z h a t ó a j é g k o r t
tudósok e rétegek korának önkényes fölbecslése és a benkövető rohamos klímaváltozásból, a táplálékhiányból és
nök talált emberi maradványok alapján az emberiség és
főleg az emberiség elterjedéséből, mely e vérengző vadakat
a vizözön százezer éves korára következtettek.
mindenütt, hová lábát betevé, pusztitá.
Mivel tehát a negyedkor második felének termékei
íme, így dőlnek meg mindazok az okok. a melyek
között a vizözön nyomaira nem akadtunk, szálljunk lejebb
miatt némely tudósok az emberiség európai életét és a
földünk méhébe és kutassuk a negyedkor első, régibb
lősz-, iszap-, nyirok korát százezer évekre becsülték. Igy
felének képleteit.
foszlanak szét mint üres légvárak a haladó tudomány
A lősz és nyirok rétegei alatt a harmadik kor talavilága előtt azok a nagy hűhóval hirdetett hypothezisek,
j
á
n
jellemző
sajátosságai által az előbbitől könnyen m e g a melyeket a biblia adatai és a mózesi vizözön ellen még
különböztethető,
r é g i b b keletű nem-réteges képleteket
századunk közepén felhoztak. Komoly geologusok
és
találunk.
Ezek
a
diluviális
kor első felének a postpliocen
kulturtörténészek ma egyaránt elismerik, hogy az á r t e r ü vagy
pleistocen
termékei
:
a
moréna, a morenaiszap és a
letek képződményei bizonytalan, határozatlan időmérőül
x
v
á
n
d
o
r
k
ö
v
e
k
.
)
szolgálnak. Csakis egy-két tekintélyt idézünk még a sz.
A m o r é n a vagy sziklatörmelék kisebb-nagyobb élesírással nem éppen rokonszenvező tudósok közül. H a l l j u k
szélű
szikladarabokból áll, melyek homok és finom töra darwinista H e l l w a l d o t :
melékiszap
közé keverve nem rétegekben, hanem szabály„Midőn az őstörténelmi tanulmányok nagyobb lentalan
t
ö
m
e
g
e
k b e n szétszórva feküsznek vagy a völgyeletek
dületet nyertek, az a nézet lőn uralkodóvá, hogy a lelealján,
vagy
pedig
gyakrabban széles síkságokon hosszan
tek korának megállapításánál okvetetlenül nagy időket
elnyúló
h
a
l
m
o
k
a
t
,
néha
hegymagasságu dombokat alkotva.
kell fölvennünk és legkevesebb évtizezredek szerint kell
A
moréna
dombok
tetőin
találhatni csaknem mindenütt
számitanunk. A tudománynak legjelentékenyebb haladása
magánosan
álló
ugyanazon
kőzet minőségű, szintén élesabban áll, hogy eme nézet most már túlhaladott álláspont, ma már tisztában vagyunk az iránt, hogy e téren szélü, r o v á t k o l t sziklatömböket, az úgynevezett „vándorsokkal csekélyebb, a képzelmet kevésbé igénybe vevő köveket" vagy „bolygósziklákat", melyek különböző nagy51
időszakokról lehet szó. Daczára a magas kornak, melyet ságúak, n é h a óriási térfogatúak. ) N a g y mennyiségben
az emberi nemnek különben tulajdonitanunk kell, hime- fordulnak elő nemcsak a mai jégárak vidékein, hanem
zés nélkül be kell vallanunk, hogy az eddigi búvárkodás Európa^ és Amerika északi részein, Oroszország, Anglia,
által előttünk feltárult őskorszak csak néhány évezredre Hollandia. Német és Lengyelhon terjedelmes síkságain.
terjed ; s hogy mindaz, a mit felőle bizonyosan tudunk, Ma m á r bebizonyított tény, hogy a sziklatömbök eredetileg nem v o l t a k mai lelhelyeiken, mivel legtöbbször gráigen kényelmesen beleillik ama hatezer év keretébe,
melybe a biblia h a g y o m á n y a tévesen a föld korát (?) nit, gneisz, diorit, sienit, porfir, minőségűek, vagyis első
teszi."
Hasonlóképp szól De Lapparent, a nagytekinté- vagy másod kori termékek, mig most harmadkori homolyű franczia földtudós, ki a legkimeritőbben dolgozta föl kos t a l a j o n állanak. Nem is a közeli hegyek gerinczeiről
a negyedkorra vonatkozó összes eddigi a d a t o k a t : „A tu- szakadtak le, mivel ezek más kőzet minőségűek. A földdomány még nem j u t o t t el odáig, hogy oly időmérője tudósok e g y h a n g ú véleménye szerint Skandinávia és Finnvolna, a melylyel meglehetne mérni az eddig lefolyt idő- land h e g y s é g e i b ő l nagy kiterjedésű jégárak hátán hozatket, még a miénket közvetlenül megelőző kor t a r t a m á t tak ide a negyedkor első részében, az úgynevezett
„jégkorszak" idejében.
sem. A mi bennünket illet, mi megelégszünk azzal, hogy
kimutattuk, mennyire nélkülöznek minden szilárd alapot
mindazok a számitások, a melyek nagylelkűen százával és
ezrével osztják szét a századokat a diluvium kor különböző pházisai között . . . Mi a negyedkor földtani tényeiben egyátalán semmit sem találunk, a mi okadatolná
azokat a tekintélyes fölbecsléseket, a melyektől bizonyos
irók nem riadtak vissza." 3) — Duilhé e sorokat idézve,
megjegyzi : „Ez a tudomány utolsó szava, legalább manapság." 4)
Archiv für Anthropologie. V. 119. 123. 1.
Baer. Der vorgeschichtliche Mensch. Umgearbeitet von
Hellwald. 1880. 112. lap.
3
) De Lapparent. Traité de geologie. 1115. 1.
4
) Duilhé de Saint-Projet. Apologie scientifique i. m. 366. 1.

„Nem lehet többé kételkedni, — irja Reclus —
hogy a szikladarabok temérdek sorai, miket Oroszország
északi vidékeitől Vorones földrajzi szélességéig találhat u n k , mind Skandinávia gránit hegységeiből származtak
oda. Mikor Finnországot a balti tengertől a jeges oczeánig még nagy t e n g e r borította, a lábukat a habokba
') Dr Ranke Der Mensch. Die Eiszeit. Leipzig, 1887. 365.1.
) A 3—12000 köbláb térfogatúak nem ritkák, de sokkal
terjedelmesebbek is vannak. Igy a Blonc-monstre a devensoni sóbánya vidékén 54' hosszú, 45' széles, 61' magas. A tresori sziklatömb 100,000 köbláb kiterjedésű. A steinhofi gránittömb Seeberg
mellett 60,000 köbláb nagyságú stb. Szabó Ignácz. Természettani
földrajz. Pest, 1869. 64-5.1. Neumayr. Erdgeschichte Leipzig, 1887.
II. k. 555—556. 1.
2
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mártogató skandináv hegyekről jég és szikladarabok hullottak le. melyek mint valami hajóraj észak-nyugatról
délkeleti irányban a túlpartra szállingóztak el."
Hogyan történt ez ? Micsoda iszonyú erő repesztette,
zúzta és hordta szét oly roppant távolságra az óriási
sziklákat és nagy mennyiségű morena-dombokat? Hogy
e nevezetes természeti jelenséget megérthessük, ismerkedjünk meg röviden a jégárak tüneményeivel.
A havasokon és környékükön leesett hótömeg roppant kiterjedésű hómezőket alkot. A nap hatása alatt a
hó olvadván, összetömörül és szemcsés jégrétegekké alakul
át, majd óriási tömegekben csúszik le a hegyek lejtőin
mind alább és alább az úgynevezett hóhatárig, a hol a
jég olvadni kezd, jeges folyammá , j é g á r r á " (gletscher)
változik. Ez a jégárak eredete és első tüneménye. Második sajátsága a kőzetek romboló hatásában nyilatkozik.
Ugyanis, midőn a hóviz beszivárogván a hegyek szirthasadékaiba, megfagy, kitágitja, szétrepeszti, szétmállasztja a sziklákat, melyek kisebb nagyobb tömegekben a
jégárak hátára kerülnek, s vitetnek, sodortatnak továbbtovább. E sziklák közül a nagyobb darabok adják a
„vándorköveket", a szétzúzott, szétmorzsolt kisebb darabok a „morenákat", a törmellék legfinomabb része pedig
a „morena-iszapot". Mindhárom termék észlelhető mindenütt, a hol a jégárak működnek, vagy valaha működtek,
lerakván maguk után e termékeket a szárazföld ama
pontjain, a hol a jég elolvadott. Olykor megtörténik,
hogy a jégárak a tengerbe ömlenek, ilyenkor a jégtáblák
hátán a sziklatömbök és morena-tömegek messzi vidékekre elvándorolnak, elhajókáznak, mig végre a tenger
fenékre leülepednek. Ha aztán később a tenger e helyekről elvonul, a visszamaradt moréna és morena-iszap
nagy halmok alakjában a hontalan vándorkövekkel előtűnnek.
A jégárak ily működéséről, de a negyedkor elején
roppant nagymérvű kiterjedéséről tanúskodnak ama fentebb emiitett moréna-dombok és vándortömbök, melyek
az úgynevezett „jégkorból" földünk északi sik területein
ma is láthatók. Zittel, Penk, Torell geologusok tanulmányozván a svájczi- és skandináviai havasok mai jégárait,
a bolygó sziklákon és az alapjukat alkotó törmellék lerakodásokon ugyanazon jellemző tüneményeket tapasztalták, melyek a jégárak sajátságai. A nagyobb vándorkövek ma is magukon viselik a jégtömegek által okozott
horzsolásokat, sőt az oldalkarczolásókat föltalálták a völgyek sziklafalainak oldalain is, melyeken egykor a jégfolyók hajóraja átvonult. A völgyekben talált egyenközü
barázdákból, a számos helyen megvizsgált morenahalmokból és a szétszórt vándorkövekből a geologusok ma
már tüzetesen megjelölik nemcsak a vándortömbök eredeti hazáját, hanem a jégkorszak jégárainak irányát, kiterjedését, a vidékeket és földterületeket is, melyekben az
óriási jégfolyók pusztitva, rombolva vonultak át. Penk
geologus az eddigi kutatások nyomán a következő képet
nyújtja a jégkorszak vidékeiről : A skándináv jégárak átterjedtek a lofodi és shetlandi szigetekre. A skót jégárak
leszálltak az Orkney szigetig és Islandig. Anglia a
Reclus. A Föld. Ford. Király.
1879. I. k. 228. 1.

P. és Révész S. Budapest,
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Themséig jég alá volt temetve, mely részint a walesi hegyekről, részint a skót felföldről ágazodott szét. Ha egy
vonalat képzelünk a Rajna torkolatától a középhegység
lejtői hosszában a rajna-westfáli palahegység, a Harz, a
thüringi erdő, sz Erez és Oriáshegység bizonyos tekintélyes magaslatáig, továbbá a Kárpátok északi lejtőin
Krakóig : ez jelölni fogja a skandináviai jégnek déli határ á t ; kelet fe'é pedig Kiewen alól a Dnjeperig terjedt
csaknem Charkowig és a Wolga melletti Nizsnij Novgorodig. Mennyire hatolt az északkeleti mély földön, még
bizonyosan meg nem határozható, ugy látszik, hogy itt
a Timán hegységből nyúló gletscherekkel találkozott.
Északon végre az északi jegestengerig nyúltak ki a
skandináv jégfolyók. Észak-Európának ezen rendkívüli
j égkifejlődését messzire túlszárnyalták az észak-amerikai
jégmezők. Itt is óriási jégárak terjedtek szét, míg az
európaiak körülbelül az 50-ik szélességi foknál megállapodtak, az atlanti oczeánon túliak a 40-ik szélességi fokot
érték el, azaz oly mélyre nyúltak alá, hogy Európában
csak a három déli csúcsot hagyták volna szabadon. ÉszakAmerikában 20 millió kilométer, Észak-Európában 67 2
millió kilométer volt jég alatt. Ily roppant kiterjedésű
jégmezők és belföldi jégtömegek létezése azt mutatja,
hogy egyes vidékek teljesen jég alatt voltak, mig az
Alpok, a Skandináv és Skót havasok legalább legmagasabb csúcsaikkal kinyúltak a jégtakaró alól és a szikladarabok oncan elválva, a jég által tova ragadtathattak.
A nagy skandináv jégtömeg és az Alpok jégárai között
Közép-Európában c^ak egy keskeny földszegély volt jégmentes. A Pyrenék és az itáliai félsziget legmagasabb
hegységei gletschereket hordoztak ; a közép-franczia helvse'gekből is jégárak fejlődtek; hatalmasabbak voltak a
pvrenei jégfolyók. De ezen országokban sehol sem érte
el a jégkifejlődés még megközelítőleg sem az Alpok és
különösen az északi jégárak kiterjedését. A közép-franczia
belföldön a jég hiányzik. Minthogy a jégárképződés
Európában nyugatról keletfelé fogy a gletschernyomok
az erdélyi havasok legi; agasabb pontjain, Erdélynek Rott ánia felőli és Rumelia, Macedonia határain Rilo-Daglmál
végződni látszanak. Nagy kiterjedésű morenák a Kaukázus, az Erzerumi hegységek, a Libanon és a Sinai hegy
környékén eléggé bizonyítják, hogy a balkán félsziget
legnagyobb magaslatain is jégárak fejlődtek. Mig e szerint Németországban csak egy meglehetős keskeny vidékrész maradt a jégtől ment, 54.000 kilométerből 35,000
kim., tehát felénél több jégbe volt temetve, addig Francziaországnak legfeljebb 1 /f 0 -ed r ^sze v ° l t a jégkor idejében
jéggel fedve.

>) Dr Ranke. Der Mensch. Die Eiszeit. Leipzig. 1887. 370—
371. 1 A jégkorszak alatt Magyarország és Erdély nagyobb hegyei
is jéggel vo.tak fedve és kisebb jégárakat fejlesztettek, a minek
nyomai ma is itt-ott láthatók. Igy Róth Samu morenákat és jégárkarczolásotat talált Javorinka, Bialka, Suhavoda, Bisztre és Kosczielisko völgyeiben ; Szabó József a Mátrában Pásztó tájékán,
Téglás Gábor a Retyezáton fedezett föl morenákat. Hátszeg völgyéten és a Bihar hegység nyugoti részén nagyobb számú vándorkövek láthatók, teimészetesen csak a szomszédos hegyekből származva, a mennyiben a skandináv vándorköveket feltartóztatták a
Kári átok sánc-zai. (Faller Károly. Természettudományi Közlöny.
Budapest, 1891. 571-572. 1)
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A mi a jégkorszak flóráját és faunáját illeti, az a
harmadik korszaktól elüt, s a negyedkor második felével
sokban megegyező. A harmadkor óriási lomha vastagbőrü állatai az Anoplotherium, Palaezotherium, Mastodon, Dinotherium itt végkép letűnnek. A fentebb emiitett 1 ) diluviális állatok mindenütt képviselvék, legnagyobb
számmal a mammuth (elephas primigenius), 2 ) az őselefánt (elephas meridionalis), az orrszarvú, a viziló, és a
barlangi ragadozók, melyek akkor még Közép-Európában
s részben az északi részeken is tanyáztak, bizonyságául
annak, hogy a harmadik korszakban bolygónk északi
részének is meleg klimája volt, s a hirtelen beálló jégkorral oda vesztek. 3 ) Továbbá nevezetes esemény, hogy
e diluviális állatok csontjait valamint igen számos tengeri
csigát és kagylót a legmagasabb hegyeken, a Montblanc,
Himalája és Kordillerák bérczein is találtak, melyeket
csakis óriási tengeráramlás vihetett oda. 4 )
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.
Bécs, jul. 21. Felszentelésünk
évfordulója — rendesen julius hónapra esik. Ebből az alkalomból az „Associatio Perseverantiae Sacerdotalis" itteni közlönye, a „Correspondenz" következő vezérczikkelyben igen figyelemreméltó elmélkedést közlötte :
„Julius hónapban adják fel igen sok egyházmegyében paptestvéreinknek az egyházirend szentségét. Ez az
időtáj tehát legtöbbünket arra a nevezetes napra figyelmeztet, a midőn a papi méltóság részeseivé levénk. Ez
időtájban bizonyára gyakrabban mint bármikor mindannyian
visszaidézzük emlékezetünkbe azokat a nemes eltökéléseket, melyekre a szent magány malasztos csendjében az
Isten kegyelme szivünket rábirta ; visszaidézzük emlékezetünkbe mindannyian az ordinationak felülmúlhatatlanul
szép szavait és rítusait és lelki megújhodást érzünk
mindannyiszor támadni a papi méltóság magasztosságának
és nagy felelősséggel járó terheinek meggondolásánál.
Valóban, nem aszketizáló bogarasság az, ha a papi
méltóságot oly magasra taksáljuk. Azok a hasonlatok,
melyeket maga az Ur használ hivatásunk magasztosságának jellemzésére : föld sava, világ világossága, hegyen
épült város {Matth. 5; 13, 14.) hathatósabban mint bármely emberi, tévedéseknek alávetett aszkéta fejezik ki
hivatásunk fenséges jellegét, és az Isten szellemétől vezérelt anyaszentegyház a Pontificaleban az ordinatiokor
oly mondásokat használ, a melyek hivatásunkkal való
emelkedett felfogásunkban teljesen megerősítenek. Lehet-e
fenségesebb dolgot a papi méltóságról mondani, mint a
midőn a felszentelő püspök a papjelöltekhez igy szól:
l

) 88. 1.

'-) A nordfolki parton a tenger őstalajának vonalán osztriga
fogással foglalkozó halászok 13 év lefolyása alatt (1820—33) nem
kevesebb mint 20000 elefántfogat és számos csontot hoztak szárazra. Kiszámították, hogy e maradványok legalább 500 mammuthtól valók. Hugh Miller. Testimony 118. 1. Petermanns Mitt e i l u n g e n 1886. 325, 427. 1.
3
) Burmeister, Geschichte der Schöpfung. Leipzig. 1856. 451.
1. Quenstedt. Sonst und Jetzt. 181. 1.
4
) Delitzsch. Genesis. 261. 1.

„Sit doctrina vestra spirituális medicina populo Dei. Sit
odor vitae vestrae delectamentuni
Ecclesiae Christi, ut
praedicatione
atque exemplo aedificetis domum, i. e. familiam Dei.u Magasztos felfogás, és az egyháznak igaza
van vele. Megmásíthatatlan tény, hogy „nincs másban
üdvösség" (Apóst. csel. 4, 12.) mint a mi Urunk Jézus
Krisztusban, mint abban az üdvösséges igazságokban és
tanításokban, melyeket az emberiségnek ő hirdetett, és
abban az isteni malasztban, melyet nekünk ő hozott.
Hanem ezeket a tanokat hirdetni kell és a malasztot az
emberek lelkébe be kell származtatni. Krisztus a lelkek
gyógyítója minden
szükséges gyógyszert lehozott a
mennyből az emberiség számára, a mely kénytelen bevallani és elpanaszolni az Ur előtt : „Uram, a kit te
szeretsz, az beteg." (Sz. János 11, 5.) „Szólj, oh Uram,
(Zsolt.
az én lelkemnek: a te üdvösséged En vagyok"
34, 3.) Hanem hát a gyógyszert alkalmazni kell ám. Es
a maga Krisztus által megállapított rend szerint ez mi általunk, papok által történik, hivatásunk kötelességeinek
teljesítése és jó példánk által. Mert a papnak „oportet
ojferre, benedicerepraeesse,
praeclicare.a (Font.
Rom.)
Vájjon ki ne tudná közölünk, hogy a katholikus papságnak egyes kiváló diszei papi hivatásuk erényeinek és
kötelességeinek példás teljesitése által százezerek számára is valóságos medicina spirituálissá levének ? Ki ne
tudná ellenben azt is, hogy a hol a papság akár, mertszavának erejét elvesztette, akár mert ebből vagy abból
az okból a tömegekre hatást gyakorolni nem képes,
hogy ott az „Isten családja" mily szánalmas állapotban
tengődik ? !
Ujabb időben joggal történt és történik sürüen hivatkozás a mi anyaszentegyházunk csodálatos gyógyító
erejére szocziális tekintetben. Es erre vonatkozólag az
akatholikusok elismerése sem hiányzik. Igy például az
evangelikus szövetség „Flugschriften des evang. Buüdes"
21. füz. (Irta Weber lie., Halle, 1888. 2. 1.): „A mit a
rómaiak (die Römischen, t. i. a római kath. egyház)
1863 óta szocziális téren minden irányban elértek, az
igazán bámulatos." Legjellemzőbb az egészben mindenesetre az egyháznak ellenálló képessége a szocziáldemokracziával szemben, holott a protestáns felekezetek éppen
itt kénytelenek tehetetlenségűket tapasztalni. Katholikus
részről többször történt hivatkozás az 1889-iki német
birodalmi követválasztások eredményére. Akkor 100 érvényes szavazat közöl a szocziáldemokracziára esett:
1. Oly kerületekben, hol a kath. lakosság 3 / 4 -nél
t ö b b : 2-2%.
2. Oly kerületekben, hol a kath. lakosság V 2 — V r i g
t e r j e d t : 2 7%.
3. Oly kerületekben, hol a lakosság 1 / 2 —Vi-íg evangélikus : 7'9%,
4. Oly kerületekben, hol a lakosságban 3/i-né\ több
az evangélikus : l ó ^ / o Ez a statisztika mond valamit. Azt mondja, hogy a
katholiczizmus 7-szerte erősebben tud ellenállni a szocziáldemokraczia szörnyetegének, mint a protestántizmus.
A nemrég lefolyt, legújabb választásoknál ez az arány
bizonyára még kedvezőbbé változott a kath. egyházra, és
ijesztőbbé a protestántizmusra nézve. Már most is vi!á-
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gos tény, hogy a szocziáldemokraczia a bath. Centrum
ellen tehetetlen. A Rajna mentén és Westphaliában, hol
a lakosság csaknem kivétel nélkül katholikus, a szocziáldemokrata szavazatok nemcsak nem szaporodtak, hanem
a legtöbb helyen megfogytak, (v. ö. a bécsi „Vaterland u -ot, 1893. jun. 22.), ugy hogy a föfö protestáns
„Kreiszeitungu
a Centrumról azt volt kénytelen mondani,
hogy „ez az egyedüli politikai párt, mely az állami és
társadalmi rend fő ellenségét igazi sikerrel ostromolja."
Igaz, hogy Mainzban és Münchenben 1892. febr. 28-án
szocziáldemokratikus választások történtek. Ezt a nehézséget Pesch Henrik „Die sociale Befähigung der Kirche
in protestantischer Beleuchtung" czimü értekezésében
(Berlin, 1892.) teljesen eloszlatta. A füzet 19. lapján ezt
olvassuk: „A mi Mainzot illeti, erre nézve az Evangélikus Szövetség „Kirchl. Correspondenz" 1890. februári
füzetében az van mondva, hogy ez a város megszűnt
katholikus város lenni a régi értelemben. Mainzban
ugyanis már 1880 ban 37,273 katholikus mellett már
20,390 protestáns és 3182 zsidó lakott. München
pedig
már régóta elégtelen pasztoráczió hajában szenved." Ismeretes dolog, hogy Münchenben egész a legújabb időkig
plébániák léteztek óriási lélekszámmal és kevés papsággal. *) Lehetetlen volt tehát, hogy itt a papság gyógyító
és javító hatását a tömegre érvényesíthette volna, lehetetlenség volt, hogy a nép lelkét áthathatta volna azzal
a tanítással, a melyet az Ordinatio szertartásában az egyház „Isten népe lelki orvosságának" nevez. Most képzeljük el, mi van s mi történik oly helyeken, hol a papság
saját hibájából megszűnt a föld sava és ama „spirituális
medicina" lenni ! Sajnos, a mai szomorú időjárásban sok
oly szomorú dolog történik, a min változtatni nem lehet,
habár a papságunk befolyása normális körülmények között még mindig igen nagynak mondható. Kétszeresen fáj
a papi szivnek végig tapasztalni a szomorú események
hosszú sorát és nem tudni segíteni rajta, holott ha a só
el nem vesztette volna savát, egész másképp történhetett
volna minden.
Nemrégen egy hitbuzgó lelkipásztor ezt irta nekünk:
„Községemben minap meghalt egy öreg ember, a kit
templomban nem látott soha senki és a ki sokáig feküdt
betegen, a nélkül, hogy a halotti szentségeket kérte volna.
Hivás nélkül felkerestem a beteget, de nem hallgatott
rám. Hátat fordított nekem a betegágyon s igy maradt
állandóan, még csak egy szóra sem méltatva egész buzdításom alatt. Elhatároztam, hogy missziót fogok plébániám számára tartatni s várva vártam annak kezdetét,
abban a reményben, hogy az isteni malaszt, mely a kegyelem ily napjaiban a szokottnál bővebben árad ki, az
én veszedelemben forgó juhomon is különös módon fog
segíteni. Kérésemre a misszió vezetője csakugyan felkereste aggodalmaim férfiát; de vele is csak ugy bánt
el mint velem. A szerencsétlen csakugyan szentség nélkül
mult ki. En elismerem, hogy hitközségem lanyha, igen
lanyha, dehát még sem hal meg senki, kivéve a véletlen
eseteket, szentség nélkül. Vájjon hogyan jutott az a szerencsétlen abba a szörnyű lelki állapotba? Fiatalabb
*) Mintha csak Budapestről beszélne a német sógor.
A szerk.
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korában egy elzüllött szerzetes házban szolgált s annak
fegyelmetlen tagjaitól, kivált egy hitevesztett rendtagtól
annyi botrányos dolgot hallott és látott, hogy végre maga
is elvesztette a hitét a minek fentebb leirt irtózatos
halála lett a végső eredménye. Ah igen, a Sal infatuatum
rettenetes csapás !
Oh vajha senkit se érjen az átok: „Maledictus gui
opus Dei facit fraudulenter /" (Jerem. 48, 10.) Hogy
állandóan lelkünk előtt lebegjen hivatásunk fensége és
nagy felelősséggel járó méltósága, elmélkedjünk gyakran
ama szavak értelme fölött, melyeket az ordinatio napján
a felszentelő püspök hozzánk intézett. Igyekezzünk különösen a következő szavaknak értelmébe mind mélyebbre
mélyebbre behatolni : „Sít doctrina vestra spirituális medicina populo Dei. Sit odor vitae vestrae delectamentum
Ecclesiae Christi, ut praedicatione atque exemplo aedificetis
domum i. e. familiam Dei."

IRODALOM,
K ö n y v p i a c

z.

(Folytatás.)

* Nyelvoktatás a k e r e s k e d e l m i középiskolákban,
különös tekintettel a szakintézetek nemzeti hivatására
Magyarországon. Irta Csippék Ferencz, zombori kereskedelmi középiskolai rendes tanár. Zombor, 8-r. 19 1.
Igen vitális kérdést fejteget szerző nagy figyelemre
méltó dolgozatában. „A magyarországi kereskedelmi világ
ma épp oly kevéssé mondható magyarnak mint ezelőtt
15 év előtt." Ezen a helyzeten segíteni kell. Erre hivja
fel szerző az illetékes körök figyelmét oly érveléssel,
melynek ellenállni nem lehet.
** A katholikusok sérelmei. Dominkovics Sándor
kapuvári plébános, szentszéki ülnök beszéde a soproni
kath. nagygyűlésen 1893. évi febr. 20-án. Budapesten,
1893. 16-r. 32 1.
Ha békét akarunk, fektessünk súlyt harczi készültségünkre : szervezettségiikre ! Ez a tétele. Egy pont a
„Religio" régesrégi programmjából. A különbség csak
az, hogy mi már a léke idején hirdettük a harczra való
termettség szükségét : a szervezettséget,
a katholikus
egyesületekben fejlesztendő kath. társaséletet és köztevékenységet.
- f Patrona Kungaiiae. I—II. évfolyam. Az egyházi hatóság engedelmével. Budapest, 1893. 16-r. 96 1.
Ára bérmentes küldéssel 25 kr. Kapható a Szent-IstvánTársulatnál.
Van benne 12—12, összesen 24 malasztos tollal irt
elmélkedésszerü értekezés a hitbuzgóság emelésére czélzó.
Kitűnő alkalmi ajándék a műveltebb hivek körében is.
— A Szent Család kis követe. Szent József tár
sulatának közlönye. O szentsége áldásával és a pécsi
püspök engedélyével szerk. Szemenyei és Mészáros. V.
füz. III. évf. 16-r. 24 1.
Kapható Mészáros Kálmán sz. Fer. r. atyánál Budapesten. Egész évre előfizethetni valamennyi füzetre 60
krajczárral.
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H I V A T A L O S .
Promotio sab auspiciis Regis.

0 császári és apostoli királyi felsége a következő
legfelsőbb elhatározást méltóztatott kibocsátani : Yallásés közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére
megengedem, hogy a budapesti és kolozsvári egyetemen
a „promotio sub auspiciis Regis" intézménye az előterjesztésben jelzett módon felujittassék.
Kelt Bécsben, 1893. évi junius hó 15-én.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Gróf Csáhj Albin, s. k.
Ugyancsak a hivatalos lap mai száma közli : Szabályrendelet a „promotio sub auspiciis Regis" intézményéről. A császári és apostoli királyi felsége f. évi junius
hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a budapesti és kolozsvári egyetemen a „promotio sub auspiciis Regis" intézményerendszeresen felujittassék. Ezen ünnepélyes doktorrá
avatásnak legfelsőbb helyen való kieszközlése körül a
budapesti és kolozsvári egyetemek részéről a következő
eljárás követendő.
1. Ezen legfelsőbb kitüntetés kieszközlése iránt az
illető kar indítványára az egyetem tanácsa tesz javaslatot
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. A kar indítványát saját kezdeményezésére, avagy kérvény alapján
teheti m e g ; kérvények ez iránt közvetlenül az egyetemen
is benyújthatók, a mennyiben pedig legf. helyen nyújtattak be, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által az
egyetemhez leküldendők.
2. Minden iskolai évben a budapesti egyetem összes
karainak hallgatói közül legfeljebb csakis kettő, a kolozsvári egyetem hallgatói közül pedig csakis egy hozható
ezen legfelsőbb kitüntetésre javaslatba.
3. Ezen javaslatnak megtételénél csakis azok az
erkölcsi magaviselet tekintetében is teljesen kifogástalan
doktorjelöltek veendők figyelembe, a kik ugy gimnáziumi,
mint egyetemi tanulmányaikat általában jeles eredménynyel végezték be és a doktori fokozat elnyeréséhez szükséges összes szigorlatokat is mind kitüntetéssel tették le.
Egyenlő körülmények között előnyben részesítendő az, a
kinek atyja a haza körüli szolgálataival érdemeket
szerzett.
4. Az egyetem tanácsa javaslatát rendszerint minden
iskolai évnek végén a szigorlati határidők vége felé, vagy
pedig a következő iskolai évnek kezdetén teszi meg.
5. Az iskolai évnek folyamán ilyen ünnepélyes felavatás iránti folyamodvány csakis akkor tárgyalható, ha
ezt a vallás- és közoktatásügyi miniszter legfelsőbb meghagyásra elrendeli.
6. A javaslatok megtételénél az egyes karok arányos
váltakozására lehetőleg figyelemmel kell lenni.
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7. A mennyiben több olyan jelölt volna, aki ezen
kitüntetésre méltónak mutatkozik, ugy az egyetem tanácsa a 2. pont értelmében teendő javaslatában az iránt
is nyilatkozni tartozik, hogy a jelölteket milyen sorrendben véli érdemeseknek.
8. A mennyiben valamelyik iskolai évben egy jelölt
sem volna olyan, a ki a legfelsőbb kitüntetésre teljes
mértékben érdemesnek lenne mondható, az egyetem tanácsa javaslatot sem tesz. Ezen szabályrendelet az 1893/4.
tanévtől kezdve lép életbe. A vallás- és közoktatásügyi
! m. kir. minisztertől.

VEGYESEK.
f Sláby Ferencz halála. A pécsi egyházmegyét nagy
veszteség érte ! Sláby Ferencz nagyprépost, dulmi vál.
püspök és püspöki helynök, mint részvéttel értesülünk,
folyó hó 20-án rövid betegség s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után 82 éves korában jobb létre
szenderült. Az elhunyt már évek óta visszavonult életet
élt s fenkölt gondolkodása, valamint jótékonysága nemcsak Pécsvárosának, hanem az egész egyházmegyének
egyik legkedveltebb papjává tették. Ö. v. f. n. !
— A jászóvári praelatus diszpolgársága. Kassa város
törvényhatósága jul. 6-án délelőtt tartott rendkívüli közgyűlésén, Benedek Ferencz jászóvári praelatust egyhangú
lelkesedéssel Kassa városa díszpolgárának választotta meg.
A megválasztatásról a közgyűlés után küldöttség értesítette a praelatust, melyet Péchy főispán vezetett. Az
ünnepség második része a polgári kaszinóban folyt le, a
hová külön küldöttség hozta az ünnepeltet. Itt Timkó
István városi tanácsos mondta az üdvözlő beszédei, mely
után átadta az ünnepeltnek a város értékes ajándékát :
egy praelatusi keresztet, egy lánczot, egy gyürüt és egy
alapító oklevelet Benedek nevére, a melynek kamatait
a községi iskola egy-egy növendéke fogja kapni évrőlévre. Este fényes banket volt. A város egész nap lobogódíszben pompázott.
— Uj ,,Katholikus
Köra-ök. Szentesen, Hódmezővásárhelyen és a bácsmegyei Veprováczon is mozgalmat
indítottak katholikus körök alakítására. A mozgalom
vezetői Révfaluból kölcsön kérték a katholikus kör alapszabályait. Minden plébános alakítson hívei számára
„Kath. Kört".
— Uj kath. legényegylet. A mezőkövesdi katholikus
iparsegédek
társulata
alapszabályai a m. kir. belügyminisztérium által f. évi 52.172. sz. alatt a bemutatási
záradékkal elláttattak. Az u j katholikus legényegyletet
a név a katholikus legényegyletek szövetségétől el ne
vonja !
— Katholikus népgyűlésre készülnek a Bácskában a
kormány egyházpolitikája ellen. Az újvidéki esperesi kerület junius 26-án elhatározta, hogy Bácska vallásos
lakosságát népgyűlésre hívja össze. A népgyűlés megtartására legalkalmasabb pontnak Szabadkát tartják s azért
ide hívják össze a népgyűlést.

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Váló
és dr Turt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
A. szerkesztő.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap heten- í
ként kétszer :
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félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

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

II. Félév. 1893.

Budapesten, julius 26,

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A jellemképzés. — A vizözön a szentírás és a földtan mai adatai szerint. — Egyházi
Tudósítások:
B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf szempczi beszéde. — P á r i s : Egy világi, mint apostol. — Vegyesek.

A

j e l l e m

képzés.

(1. csikk.)
A derék jellem a legbecsesebb kincs, a m i t
csak ember bir a földön.
Értékesebb a nemesi oklevélnél, a külső
szépség, hirnév s dicsőségnél, mert mindez jellem nélkül csak czifra czégér silány vagy éppen
üres bolt felett.
Értékesebb a földi vagyonnál, mert ez tönkre
megy hamar egy jellemtelennek a kezében, vagy
ha nem megy, csak vészes eszköz saját s mások
romlására.
Többet ér az ismeretbőségnél, mert ez elfogy, elmosódik; az élet viharában ledönti egy
szellő; a szilárd jellem egy félvilágot hiv ki
maga ellen diadalmas csatára.
A jellem alapitja a hatalmas birodalmakat,
fedez fel nj világokat, alkot ujjá egész társadalmakat s irja a világtörténetet.
Ebből lesznek a hires feltalálók, a nagy
államférfiak, a társadalom, pályakörök vezérférfiai, a jelennek ós jövőnek világító példái.
Ezek a halhatatlanságnak hirdetői, még
akkor is, ha poraik rég összevegyültek a földnek porával, mert megváltoztatták a föld szinét,
vagy legalább ott hagyták lépteik nyomait mindenütt, hogy századok járjanak rajtok.
Ezekről beszél a világtörténelem, rólok énekel a költő. A festő ecsetjével, a szobrász vésőjével örökiti meg nemes alakjukat. Az ilyeneket
emeli oltárára az egyház, s helyezik Pantheonjokba a nemzetek, hogy évszázadok zarándokol-

janak tiszteletökre s lelkesüljenek,
mentsenek a rég porladozótól.

inspirácziót

Mindenekfölött pedig, ha van boldogság a
földön és az égben, — és lenni kell — csak
ezek birják azt, mert még szenvedéseik nagy
tragédiában is önkeblökben hordozzák a csirát,
a mely kitör s eget kér magának.
A jellem tehát a legfontosabb az egyénre,
a társadalomra, a hazára. Különösen a mai korban, a mikor oly sokat hallunk a jellemről beszélni, és oly keveset látunk az életben meg is
testesülni.
Azért nincs nagyobb, nemesebb és dicsőbb,
mint jellemet nevelni. Ez elsőrendű feladata,
czélja, koronája minden működésnek a családban
épp ugy, mint az iskolában. És bár méltán hajlunk meg nagy tisztelettel a nagy jellemek
előtt, — a tisztelet koronája még inkább megilleti azt a világtól elvonult szegény apát vagy
anyát, — azt a talán nyomorral küzködő névtelen tanitót, a ki fáradságos, de nemes munkájával ily nagy jellemekkel ajándékozza meg a
hazát és emberiséget.
1. A jeliem

fogalma.

Ám, hogy a jellemet fejleszteni tudjuk,
előbb teljes világossággal ismernünk kell: mi az?
Sem időnk, sem terünk, de czélunk sem
lehet ennek meghatározása végett terjedelmes
értekezést irni. Czélunkra, a jellemképzés némely
módjainak kifejtésére elég, ha néhány elismert
tekintélynek meghatározását a d j a k s ezekből
kivonva a közös, mindenki által elfogadott sajátságokat, azokra épitjük fejtegetéseinket.
7
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Egy kiváló bölcselő és p a e d a g o g u s a jellemet igy határozza m e g :
„Önállóság ós következetesség a cselekvésben szilárd alapelvek szerint és az a k a r a t n a k ós
az egész személyiségnek magában és ö n m a g á v a l
való egysége, mely azokból jő létre. Tökéletes
jellem pedig az, h a minden erői és tehetségei a
s u b j e c t u m m é r t é k e szerint m e g t a l á l t a
lehető
k i f e j l é s é t ; ha azok nagyobb vagy kisebb értékökhöz képest az a k a r a t t a l kellő egyensúlyba
(Ebenmass) jönnek ; ha végül az a k a r a t általok
oly m é r t é k b e n m o z g a t t a t i k és vezettetik, a m i n t
az élet fő czélja és egész terve épp ugy általában, m i n t minden egyesnek külön k ö r ü l m é n y e i
és viszonyai közt kívánja." (Esser.)
„A jellem oly emberi élet, mely összhangzó
egységet képez, a mely egység egy elvhez fűződik és egy m a x i m á b a n foglaltatik." (Kant.)
„A jellem személyes életté l e t t erkölcsösség." (Rothe.)
• „Jellem es az, a ki szabad önelhatározásból
m i n d e n k o r és m i n d e n b e n tétovázás nélkül a
meggyőződésében gyökerező tiszta, v á l t o z a t l a n
elvek szerint s bölcs t a p i n t a t t a l a k a r és cselekszik." (Szvorényi.)
„A jellem a teljesen k é p z e t t a k a r a t . " ( H a r denberg.)
„A jellem egy erős és szabályos impulsusnak olyatén érzése, hogy a n n a k m i n d e n e k f ö l ö t t
engedelmeskedni kell." (Felméri.)
„A jellem az összes a k a r á s n a k s cselekvésnek g y a k o r l a t i elvek alá és ezen g y a k o r l a t i elveknek egy legfelsőbb g y a k o r l a t i elv alá való
rendelésében áll következetesen. Mivel pedig a
legfőbb elvek az erkölcsiek, az a jellem a legfönségesebb, mely ezen elvek szerint igazodik."
(Linder-Klamarik.)
H a m á r most e m e g h a t á r o z á s o k é r t e l m é t
mérlegeljük, azokból a j e l l e m n e k következő sajátságai domborodnak k i :
1. A jellem (charakter) nem külső s a j á t s á g
s megkülönböztető jegyek összege, mely főleg az
arczvonás és h a n g r a nézve az emberiség százezer
millióinál minden egyedben más és m á s levén
minden más egyedtől m e g k ü l ö n b ö z t e t i ; a mi az
összes t e r e m t m é n y e k k ö z ö t t egyedül az ember
tulajdona,
2. A jellem még csak nem is azon benső,
szintén egyedi sajátság, a mely az összes gon*) Esser, Psychologie, Münster, 1854. S. 671.

dolkodó, érző és vágyó tehetségekben s ezek
által m e g h a t á r o z o t t állandó sajátos cselekvésmódban nyilatkozik s a lélek önálló egységét
és szabadságát bizonyítván szintén minden embernél m á s és más és megkülönböztető. Ez csak
egyediség (individualitás)
vagy
vérmérséklet
( t e m p e r a m e n t u m ) , melyet gyakran összetéveszt e n e k a jellemmel.
3. A jellem eszméken s ezekből kifejlődött
és az a k a r a t o t irányító elvek ismeretén alapszik, — de nem bármilyen, h a n e m csak erkölcsi
elvekén. A jellem t e h á t csak j ó lehet. Rossz
jellemről t e h á t nem lehet beszélni. A mi rossz,
az nem jellem, hanem vagy az erkölcsi elveknek
hiánya, vagy ezek követésében az a k a r a t hiánya.
Mindakét esetben t e h á t jellemtelenség.
4. A jellemre nézve nem elég: a n n a k puszt á n csak erkölcsi elvek ismeretén alapulnia ;
ezeknek az ember általános czélja, s ezenkívül
külön rendeltetése (hivatás) szerint kisebb-nagyobb értékök viszonya szerint rendezetteknek,
fokozatosan egymás alá s ezenkívül valamennyinek egy fő erkölcsi elv alá rendelteknek kell
lenni, hogy a midőn az a k a r a t azokat követni
a k a r j a , reá nézve az összeütközés kikerültessék
s m i n d i g m ó d j á b a n legyen a választásnál a felsőbb rendűhez alkalmazkodnia s ekképpen a
lélek összhangját biztositnia,
5. A j e l l e m r e nézve azonban még az elvek
eme r e n d e z e t t s é g e sem elég. Az a k a r a t n a k is
m i n d i g késznek, k i t a r t ó n a k , szabadnak kell lenni
azok állandó követésére. A jellem székhelye az
észben is van t e h á t , de inkább az a k a r a t b a n
gyökerezik; annál is inkább, mivel az alsóbb
r a n g ú h a j l a m o k s érzelmektől befolyásolt akar a t i r á n y nagy m é r t é k b e n h a t a gondolkodásra
is. A m i t az ember szeret, akar, azt szereti hinni
is s h a j l a n d ó b b igaznak t a r t a n i , sőt elvül felállitni. Azért nem is szoktunk szellemes vagy
tudós j e l l e m r ő l beszélni, hanem csak jó és derék
jellemről.
6. A jellem t e h á t , h a b á r alap tehetségei: a
lélek számára a n y a g o t hordó test s, ezeket feldolgozó szellemi képességek, kétségtelenül az
e m b e r r e l születnek s ezek, — más szóval az
egyedi természet, véralkat a jellem minőségére
befolyással b i r n a k : de maga a jellem n e m születik az emberrel. Az t a n í t h a t ó ós t a n u l h a t ó s
m i n t ilyen a nevelés és önmunkásság eredménye. J e l l e m r ő l t e h á t gyermeknél még szó sem
lehet.
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7. A jellemhez nem éppen szükséges a magas szellemi képzettség, — habár ez emeli szépségét. Azért a sok, de rendszerezetlen s az élet
czélja és hivatáshoz nem éppen szükséges ismerettel és tudással a legtöbbször együtt j á r a
jellemtelenség ; mig a szükséges erkölcsi elvekkel s hivatásbeli ismeretekkel rendszerezetten
biró egyszerű ember szép jellemmel birhat.
8. Mivel a műveltség nem a tanultságban
áll, — hiszen a tudósra is rámondhatjuk, hogy
műveletlen — hanem az erkölcsi elvek ismerete
és követésében, — a mi pedig nem más, mint
a jellem: müveit csak jellemes lehet.
A jellemnek egy fő erkölcsi elv uralma
alatt rendezett erkölcsi elvek és ezeket állandóan
követő akarat képezvén fő alapjait, — e kettőből a jellemnek következő fő tulajdonságai domborodnak ki:
a) Lelkiismeretesség (kötelességérzet), a mely
semmi más egyéb, mint az erkölcsi elveknek a
körülményekkel alkuvást nem ismerő követése.
b) Önzetlenség, mely az egyéni érdeknek,
sőt magasabb fokban, mint önfeláldozás, az életnek is az általános érvényű, föltétlen erkölcsi
elvek alá rendelésében áll.
c) Önállóság (függetlenség, szabadság), mely
abban áll: hogy az ember minden külső kényszertől, vagy saját testi ösztöneitől, sőt az ezek
által felköltött s meghatározott alsóbbrendű hajlamok, vágyak, indulatok, szenvedélyektől függetlenül (azokat legyőzve) a lelkében élő elvek
szerint, tehát pusztán önmagából kiinduló erkölcsi (szabad) motivumok szerint cselekszik; —
egy axióma szerint: akkor levén legszabadabb
az ember, a mikor az elvek rabszolgája.
d) Őszinteség (nyiltság), mely a félelmet
nem ismerő, melléktekintetekért az erkölcsi czélt
fel nem áldozó lelkiismeretesség, önzetlenség,
önállóság szükségképi következménye és legszebb virága.
e) Határozottság, mely nem egyéb, mint az
akaratnak készsége az erkölcsi elveket azonnal,
késedelem és habozás nélkül követni, s szüli a
jellemnek ezzel rokon szép tulajdonságát, a munkásságot.
f) Szilárdság (kitartás), vagyis az akarat
rendithetetlensége a teljes világosságra j u t o t t s
ingatlan meggyőződéssé vált elveknek egész
végrehajtására, nem törődve az akadályokkal,
melyek csak aczélozzák az akaratot.
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g) Következetesség, mely az elveknek s ezek
határozott szolgálatában álló akaratnak szilárdságán nyugszik s abban nyilatkozik, hogy az
ember ugyanazon helyzetben és körülmények
között mindig ugyanazon módon, mert mindig
ugyanazon elvek szerint cselekszik s bizonyosra
vehetni, hogy másként nem is fog cselekedni.
J u t a l m a aztán a megbizhatóság.
h) Végül az okosság, mely csak a főczélt
t a r t v a szem előtt az elvek világossága és rendezettségénél fogva meg t u d j a válogatni az eszközöket, mérsékeli a határozottságot és szilárdságot, melyet csak a fő dologra t a r t fenn ; azért
a jelentéktelen dolgokban, főleg a módban nem
kicsinyes, nem pedáns, nem szőrszálhasogató s
azért szép tulajdonságai az emberekkel való viszonyában: az engedékenység, szívesség, türelem,
ha a fő czélt nem veszélyezteti; de ha erről van
szó, félistenné válik rendithetetlenségében s mint
oroszlán veti rá magát minden szellemi és akaraterejével.
Ezen tulajdonságok aztán magyarázatát is
adják annak, miért annyira rokonszenves, szeretetre, tiszteletre méltó s ünnepelt e jellem
s miért oly nagy értékű épp ugy az egyénre,
mint a haza és társadalomra s ebben főképp az
általa betöltött külön hivatáskörre.
(Folytatjuk.)

A vizözön
a szentirás és a földtan
mai adatai szerint.
III.
A vizözön

a földtani

tények

megvilágításában.

„Lapides clamabunt." (Lukács, 19, 40.)
(Folytatás.)

A földtan felsorolt adataiból a következő fontos
következtetéseket v o n h a t j u k : 1. A harmadik korszak
forró klimája után a negyedik korszak kezdetén földünk
felszínén roppant légköri változás lépett föl, a hőcsökkenés, havazás és esőzés folytán az északi földgömbnek
valamennyi nagyobb hegysége mindmegannyi jégárterületté változott. 2. E méltán „jégkorszaknak" nevezett
időszakban a jégárak roppant kiterjedést értek el, a
sziklatuskókat és morenatömegeket Európában az 50-ik,
Amerikában a 40-ik szélességi fokig szállították, a mi
csak ugy volt lehetséges, ha - Európában, Oroszország,
Hollandia, Dánia, Észak-Német és Lengyelország, ugyszinte Amerika északi tartományai legalább nagy részben
beltengerek által födve voltak, a tengerek később elvo7*
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nulván, magok után hátra hagyták a Skandináviából
leúszott vándorsziklákat és m o r e n a - h a l m o k a t . 3 . Hogy
a jégfolyók és tengerek merre vonultak, azt világosan
jelzik ugyanezen vándorkövek és morenahalmok, ezek
utjelzése mutatja, hogv északról indult az ár, egyrészt
délkeleti irányban végig seperte Orosz- és Lengyelországot, a balkán félszigetet, majd a Fekete-, Kaspi-tengeren
és Aral-tón 2) át Palesztina, Mezopotámia és Perzsia vidékeit vagyis az emberiség ősi lakóhelyét elöntve az indiai
oczeánba szakadt. Másrészt ugyancsak északról nyugati
iránvban a jég- és vizárak elárasztották Angliát, Hollandiát, Német- és Francziaország síkságait. Hasonlókép
az északi félteke másik oldalán Észak-Amerika tartományai megannyi árterületté változtak át. 4. Yégül a nagymérvű jég- és vizárak magukkal sodorták, maguk alá
temették az akkori állat- és növényvilágot.
Ha ezen adatokat szemügyre veszszük, egy óriási
kiterjedésű, földünk nagy részét elpusztító özön képe áll
előttünk. Csakis az a kérdés: mi idézte elő a jégkorszak o t ? és mikor volt a z ?
A geologusok és csillagászok egyaránt sokat foglalkoztak e kérdéssel, s majd tellurikus majd kosmikus
okokból származtatták e nevezetes korszakot. így F. W .
Lubbock szerint földünk tengelyének 23 fokra való elhajlása, 3) Bouis Ballot szerint a napfoltok nagyobb száma szülte a nagy hőcsökkenést 4 ) Hopkins a Golf áram
hiányának, 5) Escher és Desor a Sahara sivatag tenger
alámerülésének 6) tulajdoniták a jégárak egykori nagyobb
kiterjedését. Legújabban Falb Rudolf f. é. január 16 án
Pozsonyban, márcz. 5-én Fiúméban, ápr. 9-én Budapesten
tartott felolvasásai alkalmával a nap és hold fokozottabb
vonzásából magyarázá a jégkorszakot és a vizözönt. 7 )
Szerinte a nap és hold befolyást gyakorol nemcsak a
tenger vizére, lianem légkörünkre, a földbe szorult gázokra és a földmag hevenfolyó belsejére, s e befolyás
annál nagyobb, minél több találkozik össze a következő
6 ártényező (Fluthfactor) közül u. m. a napnak és holdnak a földhöz való közelsége, a nap és hold együttállása
a föld ugyanazon vagy ellentétes oldalán, majd az egyenlítő fölött majd azon kívül. Ezekből magyarázza az első-,
„A. negyedkor régibb felében — írja dr Szabó J. geológusunk — Európa és Amerika kontinensén a száraz sokkal kisebb
volt, mint ma, ellenben különösen az északi részt tenger boritotta,
a mely a sarki Oczeánnal folytonos összeköttetésben állott. Európának alakja egy keskeny sziget volt, a mely keletről nyugatra
húzódott. Észak-Németország, Hollandia, Dánia, Lengyelország és
Észak-Oroszország sík területét tenger lepte, ezen úsztak le a vándorkövek." Geologia. Budapest, 1883. 434. 1.)
2
) A Feketetenger és az Araltó között, ugyszinte Mezopotámia és Perzsia vidékein nincsenek vándorkövek, mivel az északról
jövő jéghegyek a forró földöv felé közeledvén, már előbb elolvadtak és lehullatták a kőtömböket, de geologiai tények u. m. a nagy
homokpuszták, a terjedelmes lősz-telepek, tanúskodnak arról, hogy
a negyedkorban e vidékek is a viz alatt állottak. L. dr Szabó J.
Geologia 433, 648. 1. Keclus. A Föld I. k. 417—411. 1.
3

) Lubbock. A történelem előtti idők. II. k. 60. 1.
) Cotta. A jelen geologiája. 341. 1.
6
) Lubbock i. m. II. k. 60. 1.
6
) Dr Neumayr. Erdgeschichte. II. k. 645. 1.
r
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másod-, harmadrendű kritikus napokat, a jégkorszakot és
s vizözönt, mely szerinte 4100 év előtt volt, és 6400 év
múlva ismét bekövetkezik. Falb elmélete nem egyéb, mint
Perrey földrengési elméletének felujitása és kibővítése,
dr N e u m a y r s z e r i n t alapjában hibás és tarthatatlan ;
mert habár a nap és hold vonzása iránt földünk tömege
nem érzéketlen, de e hatás földünk bensejére oly csekély,
légkörünkre nézve pedig a helyi körülmények szerint
annyira módosul, hogy az egymagában az egyensúlyt meg
nem zavarhatja, annál kevésbé képes oly hatalmas és
hosszantartó földforradalmat idézni elő, minőt a jégkorszak és vízözön tüneményei feltételeznek. Falb nagy hűhóval kikiáltott jóslásaiban több a szélhámosság, mint a
tudomány. 2 )
E kevésbé valószínű, részint képzelt, részint túlbecsült természeti okokon nyugvó föltevések mellett két
nevezetesebb theoria van, melyekkel bővebben kell foglalkoznunk, u. m. Adhemár-Croll és Lyell-Cotta elmélete.
Adhemár a j é g k o r t a napéjegyenpontok előhaladásából származtatta. Ismeretes, hogy a napéjegyenpontok
nem állandók, hanem az ekliptikán keletről nyugat felé
50 másodpercznyire haladnak évenkint, s 25,765 év alatt,
illetőleg a földpálya nagy tengelyének 108,000 éves változását is tekintetbe véve, 21,000 év után előbbi helyeikre
visszatérnek. A 21,000 éves korszak egyik felében a déli
földgömbön tart összesen hét nappal tovább a nyár, mint
a tél. Minthogy Kr. sz. u. 1248-ban a tél kezdete összeesett a napközellel, a 9252-ik évben Kr. szül. e. az északi
földgömb aránylag legkevesebb meleget kapott, Adhemár
szerint ekkor volt a jégkorszak. 3 ) E hét napi viszonylagos hőkülönbség elmélete azonban sokkal több jóhiszeműséget tételezett föl, mintsem a tudomány ítélőszéke
előtt sokáig f e n t a r t h a t t a volna magát. Azért Croll és
Stone csillagászok egy ujabb tényezőt hivtak segítségül,
t. i. a földpálya központkivüliségének (excentricitás) változását. Ugyanis földünknek pályája a nap körül nem mindig ugyanaz. Az a kerülék, a melyet leir, s melynek
egyik gyupontjában a nap áll, bizonyos időszakokban
keskenyebb, máskor szélesebb, megközeliti a köralakot.
A naptól való különböző távolság befolyással van a hőmérsékletre, midőn a központkivüliség nagyobb, a lehűlés is nagyobbfoku. Croll a Kr. sz. u. 1800-ik évtől
visszafelé egy millió évre kiszámította a földpálya excentricitását, s ugy találta, hogy 100,000 év előtt 23 nappal,
200,000 év előtt 27*7 nappal, 850,000 év előtt 36 nappal
több volt a téli napok száma, szerinte ezen időszakban
mindannyiszor egy-egy jégkorszaknak kellett bekövetkeznie. 4 )
Itt már egy oly elmélet áll előttünk, melynek csillagászati alapja van, a jégkorszak idejét is meghatározza,
csak az a főhibája, hogy a nagy hőcsökkenésen kívül a
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RELIGIO.
jégkorszak többi tüneményeiről nem. ad felvilágosítást.
Mert nagy és állandó lehűlés nem hogy előmozdítaná,
hanem inkább megakadályozza a gletscherek nagy kiterjedését. Igen hideg, zord télen nem sok a légköri csapadék, kevés hó esik, jégmezők alig képződhetnek. Ural
hegységei, noha egy vonalban feküsznek az északi szélesség alatt Skandinávia fönsikjai val, még sem birnak
egyetlen jégárral sem, mivel mig azokon állandó a hideg,
ezeken a nedves légáram nagy lecsapódásokat eszközöl. 1 )
Nedves és egyenletes klima a jégárak fejlődésének és
nagy kiterjedésének első föltétele. Ilyen a tengeri klima.
Példa erre déli földgömbünk, a hol több lévén a tenger
mint a szárazföld, több is a jégmező és a jégfolyók sokkal messzebbre nyúlnak le. mint északon. Sőt itt is a
nyugati oldalon, a hol párateltebb a levegő, sokkal tovább
ereszkednek le a jégfolyók, mint a keleti oldalon. 2 ) „A
jégkorszakot — mondá Saporta a stockholmi anthropologiai kongresszuson — csakis annyiban illeti meg e
név joggal, a mennyiben a jégárak képződése igen jelentékeny volt, anélkül azonban, hogy rendkívüli hideggel
lett volna összekötve. Sőt inkább ama vidékek, a melyek
a jeges hegyek közvetetlen szomszédságában nem voltak,
ugyanakkor sokkal mérsékeltebb s egyszersmind nedvesebb éghajlattal bírtak, mint jelenleg. 3 ) Továbbá nem
képes ez elmélet megmagyarázni azon nevezetes geologiai
tényt, hogv a jégkorszak idejéből Európa és Amerika
közép és északi részein a forró égövi állatok maradványai nagy számmal találtatnak. 4 ) Ha ugyanis a jégkorszak lassú átmenetű, évezredekig tartó hideg kor lett
volna, miként élhettek a déli állatcsaládok az északi hideg vidékeken, s miért nem képesek megélni ma északon, midőn már nincs többé a jégkorszak állítólagos nagy
hidege. 5 ) De megdönti a százezeréves jégkorszak hypotliezisét maga a földtan az által, hogy földünk korábbi
rétegei ily időszakonkint visszatérő, meg-megujuló jégkorszaknak nyomát sem mutatják, 6 ) a negyedkor jégkorszakának képződményei pedig ily mesés korra éppen nem
vallanak, mint alább látni fogjuk. E nehézségek miatt
ma már azok is, kik a jégkorszak mesés koráért lelkesednek, beismerik, hogy csupán csillagászati okokból a
jégkorszak tüneményeit megfejteni nem lehet, hanem
egyéb tellurikus tényezőket is számításba kell venni. Az
ily beismerés azonban eléggé jelzi, mily bizonytalan alapon áll a százezeréves jégkorszak elmélete.
A legvalószínűbb, a legreálisabb Lyell-Cotta theoriája,
mely a bolygónk felületén tapasztalt földtani tényekből
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és mai éghajlati viszonyainkból kiindulva, a szárazföldnek
és viznek a jelenlegitől eltérő felosztásából magyarázza
m e g a jégkorszakot.
„Hogy az északi és déli földgömb nagy területeinek
éghajlati viszonyai jelentékenyen megváltozzanak, —
mondja C o t t a ! ) — arra általában elegendő a szárazföld
eloszlásának megváltozása, melynek következtében egyszersmind a tenger- és levegőáramok irányai és viszonyai
is megváltoznak. A déli földgömb alacsony középhőmérsékletét és nedvesebb, de egyenletesebb éghajlatát, lényegileg a földnek és viznek a két félgömbön való jelenlegi
teljesen egyenlőtlen eloszlása föltételezi. Ha a déli félgömb alacsony mérsékletére valamivel rövidebb uyara a
napközelség tartamában gyakorol is egy kevés befolyást,
főoka mégis a merőben túlnyomó tengerfölületben keresendő. Amerika déli csúcsának éghajlata valójában olyan,
hogy déli Chile partjain ugyanazon szélességi fokok alatt,
a melyek között az északi félgömbön a mi Alpeseink
feküsznek, néhány jégár egész a tengerig kinyúlik, mig a
mi alpesi jégáraink jelenleg 3000 láb tengerszin-magasságon alul eső szintájra sem érnek le. Ez a különbség
oly nagy jelentőségű, hogy méltán azt állíthatjuk, miszerint déli Chile éghajlati viszonyai, ha azok az Alpesekre
áttétetnének, ezeknek a jégárait ismét oly nagyságúvá
dagasztanák, mint a milyenek a jégkorban voltak. Arra
pedig, hogy ez állapot előálljon, nem kellene egyéb, mint
az, hogy a föld és viz az északi földgömbön ugy legyen
eloszolva, a mint jelenleg a déli földgömbön van ; mert,
hogy ekkor az Európát melegítő Golf-áram behatásai is elesnének, bizonyos. A vándortömbök és más tengeri lerakodások eloszlásából kiderül, hogy az északi földgömbön a szárazföld a diluviális korszak (a jégkor) alatt
csakugyan sokkal kisebb volt, mint mai nap. Ha elképzeljük magunknak Európa és Észak-Amerika mindazon
lapályait, — melyeken vándortömbök fordulnak elő, s
következéskép ama tömböknek jéghegyeken való szerte
vándorlása idején tengerrel kellett elborítva lenniök, —
ha mindezeket csakugyan vizzel borítva képzeljük, ugy
ezzel a szárazföld felülete annyira megkisebbedik, hogy
a viz és szárazföld arányát valójában a déli félgömbön
most létező aránynyal lehet összehasonlítani, annál is
inkább, minthogy azon időben a lapályos Szibéria nagy
része is vizzel volt borítva."
Cotta magyarázata, mely a jégkorszak keletkezését a
diluviális kor elején az északi földgömbre toluló és túlnyomóvá lett tenger vizének tulajdonítja, a legszebben
megvilágítja a jégkorszak összes tüneményeit. Megfejti
azt az el nem tagadható geologiai tényt, hogy a negyedik korszak elején Oroszország, Lengyel-, Némethon,
Dánia, Hollandia, Magyarország lapályai és völgyei,
továbbá a Feketetenger, a Kaspi és Uraltó vidéke beltengerek által elárasztva voltak ; okát adja annak, hogy
miként következhetett be a harmadik korszak forró klímája után hirtelen egy lehülési korszak, midőn a forró
égövi állatok északon odafagytak ; az északi térségeket
elöntő óczeán nedves klímája megmagyarázza a roppant
hó, jég és esőmennyiséget, mely a jégáraknak oly nagy
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belterjességet adott, hogy azok a 40—50-ik szélességi
fokig, sőt azon alul is a forró égöv alá ömleszték vizeiket, elpusztítva az akkori állat és növényvilágot ; megértjük, miként juthattak az óriási nagyságú és mennyiségű vándorkövek, morenadombok Európa és Amerika
nagy kiterjedésű északi téreire : végre megmagyarázza
nekünk a biblia vizözönnek ; mint isteni büntető csapásnak természeti okát, nagy kiterjedésében, pusztító, romboló hatásában, melylyel eltörlé a föld színéről az emberi
nemet és az állatok nagy részét.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, jul. 25. Apponyi
Albert gróf ssempczi
beszéde. —
Ma csupán e beszéd tartalmát közöljük, minden
megjegyzés nélkül, legközelebbre tartva fenn a jogot
észrevételeink megtevésére.
Apponyi Albert grófot bántják jobbról-balról, jobbról a nagy kormánypárt zöme, balról az Eötvös Károlyféle frakczió, mely a vallásügyi viszály alkalmából
Apponyi tönkretételére a Szilágyi-Wekerle-Csáky-féle
szabadelvüséggel valóságos szövetséget kötött.
Apponyinc k tehát védeni kell magát, programmját
és pártját a vallásügyi politikában elfoglalt állása miatt,
kereszttűz közé szoritva. S védeni magát Apponyi sikeresen tudja. 0 mint Széchenyi Ferencz, Deák és Andrássy
szellemének örököse nem ,egyesekkel felesel", még ha
polemizál is, hanem a „helyzetet" igyekszik „megvilágítani
Tehát tárgyilagos és mindenek előtt a haza közjava áll szeme előtt, nem a személyes érdekek hajhászása és kielégítése.
A kormány és Eötvös Károly pártja azt veti szemére Apponyinak vallásügyi politikája miatt, hogy ő „a
szabadelvüség kérdésében a tizenhárom próbát ki nem
állja", szóval hogy ő nem eléggé szabadelvű. Nem eléggé
szabadelvű pedig azért, mert nem következetes, minthogy
pártjának „kétféle" vallásügyi „politikája" van. Nyíltan
hirdetett politikája az ellenfelek szerint is szabadelvű ; a
titokban megengedett, sőt űzött politikája ellenben a szabadelvű eszméknek megbuktatására törekszik. Ez a vád
Apponyi politikája ellen a kormány és Eötvös részéről
emelve.
Apponyi egyszerűen azt feleli erre, hogy ezt az
ellenvádat tények czáfolják. 0, a nemzeti párt vezére,
a párt elnöke és alelnöke, mindig a szabadelvű valláspolitikai reform mellett nyilatkoztak. ígérték és állnak
szavuknak, hogy a kormány szabadelvű Ígéreteit támogatni fogják. Csak kettőt kötöttek ki a maguk és a pártjuk számára: hogy a törvényjavaslatok megbirálásának
jogát maguknak fentartják; és másodszor, hogy senkit a
nemzeti pártból ki nem zárnak azért, ha az illető a szabadelvű valláspolitikai reformokat pártolni nem hajlandó.
Az elsőt azért tartják fenn maguknak, mert nem mamelukjai a kormánypártnak, s mert a kormány a bizalom
előlegezésére rá nem szolgált. A másodikat azért teszik,
mert minden u ás párt igy tesz : a pártkereteket a szabadelvű vallásügyi politika nem pártolása miatt fel nem

bontja. Közte, vagyis a nemzeti párt és a kormány valamint ennek a pártja közt erre az utóbbira nézve az a
különbség, hogy mig a kormány a maga pártjában a
szabadelvű reform ellenségeit opportunitásból tűri meg,
hogy a párt fel ne bomoljék s a hatalmat megtarthassa :
az alatt Apponyi és a nemzeti párt a szabadelvű vallásügyi reformok ellenzőit azért tartja meg a párt keretében, mert a nemzeti pártnak a vallásügyi politikai reform
nem a főczélja, levén az ő főczélja más, t. i. Magyarország állami és nemzeti önállóságának az 1867-iki alapon teljes kiépitése és biztosítása.
Apponyi „feltétlenül" obligót vállalt a szabadelvű
vallás politikai eszmék keresztülvitelének pártolására; de
már az az Ígérete, hogy a Wekerle-kormány által előterjesztendő reformokat pártolni fogja, csak „föltételes"
igéret, föltételes „obligo", t. i. attól függ, milyenek lesznek a kormánynak előterjesztései. A kormány eddigi
„kapkodásai" után Apponyi nem bizik abban, hogy a
kormány javaslatai a „czélnak" meg fognak felelni. Ezt
ő, mint mondák, a kormány eddigi „kapkodó" magatartásából következteti, s következteti egy legújabban felmerült eseményből, t. i. Eötvös Károly támogatásából, a ki
radikális irányba tereli a szabadelvüséget. Apponyi beszédének az Eötvös Wekerle-féle koaliczióra vonatkozó része
szórói-szóra érdemes az elolvasásra itt :
„En, úgymond, nem látom át, hogy mi támogatást
nyert a kormány egyházpolitikája a nagykőrösi beszédben.
Ugy tudom, hogy a kormány egyházpolitikai programmjának egyik sarkalatos tételét a 68-ik törvény módosítása képezi, hogy a vegyes házasságból született gyermekek vallásának meghatározása a szülők szabad akaratának körébe visszaadassék. A kormány programmjának ez
a pontja a kormány fennállására nézve teljesen ugyanazzal a jelentőséggel bir, mint teszem a polgári házasság
behozatala. (Igaz! Ugy van!)
A kormány nem maradhat helyén, ha ez a pont elesik. Ez a pont oly kiegészítő része a kormány egyházpolitikája egészének, hogy a kormány, hacsak rut csalást
nem akar elkövetni, enélkül a többit életbe nem léptetheti. (Igaz ! Ugy van !)
Eötvös tisztelt képviselő ur eddigi nyilatkozataiból
pedig nekem ugy tetszik, hogy ő az 1868 : 53. törvényczikk fenntartása mellett foglal állást és igy különös,
hogy a félhivatalos sajtó szövetségként üdvözöl egy oly
állásfoglalást, mely a kormány programmjának egyik sarkalatos alapelvével kiengesztelhetlen ellentétben áll. (Igaz !
Ugy van!)
Ez, azt hiszem, rejtély, egyébiránt megfejtem azt is.
De még ez, ámbár magában véve is nevezetes dolog volna, nem a legnevezetesebb. (Halljuk! Halljuk!)
A nagykőrösi beszéd egyházpolitikai részeiben világos
dolog, szerintem, csak egy van : az izzó, szenvedélyes és
az izgatásnak egész skáláját felhasznált gyűlölet a katb.
egyház egyházi rendje és különösen a katholikus főpapság ellen.
Ez az, a mi engem megdöbbentett, nem annyira
maga az a nyilatkozat, mely ha elszigetelten marad,
annak nagyobb jelentőséget nem tulajdonítottam volna;
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de az, hogy ez a nyilatkozat, hogy ez a beszéd, mely a
kormány egyházpolitikáját támogatni Ígérkezik és egyszersmind az ország egyik vallásának, a katholikus vallásnak egyházi rendjét az izzó gyűlölet színezésével iparkodik bemutatni, ez a felszólalás és irány a kormány
összes sajtójának részéről hozsannával fogadtatik és mint
kívánatos segítség üdvözöltetik. (Elénk helyeslés. Igaz!
Ugy van !)
Pedig éppen az ellenkezőjét cselekedte annak
Eötvös Károly képviselő ur, a mit nemcsak én, de magának a kormánynak tagjai is következetesen tenni iparkodtunk.
Hónapok óta minden felszólalásunkban iparkodunk
a közönséget meggyőzni arról, hogy a vallási kérdéseknek szabadelvű irányban való megoldása távol áll minden ellenséges gondolattól akármelyik egyház, vagy egyházrend ellen ; iparkodtunk kihámozni ezen politikát minden egyházellenes gondolat mellék-izéből; iparkodtunk
azt mint a békének, mint a kiengesztelésnek müvét bemutatni. És íme, j ö n valaki, a ki éppen ellenkező értelmet ad neki, a ki ahhoz való csatlakozását egyik egyháznak egvbázi rendje elleni gyűlölettel, izgatással iparkodik beigazolni. (Igaz ! Ugy van !)
Nos, tisztelt uraim, nem látja-e a kormány sajtója,
hogy az ily hangon történt felszólalások a legnagyobb
veszedelmet hozzák éppen a kormány egyházpolitikájára;
mert száz meg száz ingadozó kedélynek benső harczát az
egyházpolitika ellen dönthetik el. Az ilyen kommentár
senkinek sem használhat, m i n t á z ultra-klerikális
(mi ez?)
irányzatnak, melynek kezébe hatályos fegyvert í d . (Igaz!
ugy van !)

elvi álláspontok csak igen mellékes dolgot képesnek. (Hosszantartó helyeslés és éljenzés.)
Ezek az urak a nagykőrösi beszédben nagyon téveseu oly dolgokat véltek találni, melyekről azt hitték,
hogy a szónok nekem árt velük és ekkor minden egyéb
szempont iránt vakok és siketek voltak, s nem látták a
saját ügyük veszedelmét, mely az ilyen beszédekből
múlhatatlanul származik." (Hosszantartó éljenzés és helyeslés.)
(Folytatjuk).

Mert szinte ballom, midőn a szabadelvű egyházpolitika ellenzői azt mondják : a mit ti beszéltek a kibékülésről, méltányosságról, az egyház hatáskörének respektálásáról, az merő hipokrizis : az az őszinte beszéd, melyet
Nagykőrösön hallottunk, az tárja fel az akcziónak igazi
jelentőségét.
Az ily felszólalásokkal szemben a kormánynak és a
kormány irányát képviselő sajtónak egy kötelessége lett
volna: azokat rögtön dezavuálni. De minthogy ez nem
történt, és az eddigi tapasztalásom szerint nem is igen
fog történni, megfelelek ennek a kötelességnek én, a kinek legalább is annyi jogczimem van, hogy a szabadelvű
irány nevében szólhassak mint a tisztelt kormánynak,
és aki nem ma először vagyok és nem is utoljára leszek
abban a helyzetben, hogy a kormánynak kötelességeit az
ellenzéki padokról kelljen teljesitenem. (Zajos helyeslés,
éljenzés.)
Mindezekből pedig egy dolog világos. Azok, akik az
én felszólalásaimat, amelyek a kormány programmjával
kongruens elvi alapon állanak, a gyanúsítások és félremagyarázások egész árjával öntik el, holott az olyan
beszédeket, melyek lényeges pontokban érdemileg is ellenkeznek a kormány programmjával, de mindenesetre
annak egész szellemét denaturálják, hozsannával üdvözlik, velem kötekednek, amazokat pedig, mint kívánatos
szövetséget örömmel üdvözlik (Igaz ! Ugy van !) : ha valamivel, ezzel elárulják, hogy még mindig bármennyire
játszanak a jelszavakkal, a párt-taktika
a fő, és a kitűzött

A keresztény újjászületésnek sajátságos módját kezdeményezte egy világi emberbarát, Desjardins M. P.
Az 1892. év január hó 11-én 20, a világváros legelőkelőbb köreihez tartozó férfiú gyűlt össze lakásán
azon czélból, hogy Desjardins eszméivel megismerkedjenek. Yoltak közöttük szabadgondolkozók, liberális és
ortodox protestánsok, meggyőződéses, gyakorlati katholikusok — szóval a legkülönbözőbb vallási és bölcseleti
nézetek és rendszerek híveinek egyvelege volt itten együtt,
a kik közül azonban mindenik azon erős elhatározástól
volt áthatva, hogy az erkölcsiségnek, — a morálnak — a
nép minél terjedtebb rétegeiben érvényt kell szerezni.
Magát Desjardinst, habár nem is lehet szigorú
katholikusnak mondani, távolról sem sorozhatni a szabadgondolkodás hivei közé. „Le devoir présent" cz. müvében
azon óriási vállalatba fogott, hogy mindazokat, kik az
erkölcsi életmód szükségességéről meggyőződvék, egy
táborba egyesítse.
Modern viszonyaink sajátszerűségét, valamint a műveltebb osztályoknál észlelhető szeparatisztikus vonást
tekintve, lehetetlen, hogy ne adjunk igazat Desjardinsnek
midőn így i r : „Nem tanitja-e a tapasztalat, hogy az emberek, tartózzanak bár a legeltérőbb metaphisikai iskolákhoz, az emberi életmódnak mégis ugyanazon eszményével, ideáljával bírhatnak? Ön, teszem fel, független
minden hitvallástól — én pedig meggyőződésből katholikus vagyok ; és mégis mindketten ugyanazon életmódot
ismerjük el szükségesnek, mindketten bámulattal szem-

Páris. Egy világi, mint apostol. — Hogy a racziónálisztikus irányú tudomány és iskolai rendszer hova juttatta Francziaországot, eléggé ismert szomorú tény. Másrészről azonban elismeréssel kell lennünk amaz erélyes
törekvések iránt, melyekkel a kereszténység egész erejével azon volt és azon van, hogy ezen hamis irány okozta
áldatlan állapotokon segítsen.
így nemrég a „La semaine religieuse de Paris" cz.
folyóirat nyilvánosságra hozott egy, a hitoktatók 1892/93-ik
évi működésére fényt vető, igen érdekes statisztikát.
A hitoktatói iskolákat látogató gyermekek száma
összesen 19,566-ra ment, ezek között kisebb korú volt
4436 ; volt továbbá hitoktató összesen 1305, még pedig
ezek közül 1260 nő, 14 férfiú és 31 fiatal leány. A tavalyi évhez viszonyítva a hitoktatók száma 115-el, a
gyermekeké 1640-el szaporodott. Mindenesetre tekintélyes
számok, de mégsem szabad figyelmen kívül hagynunk
azon körülményt, hogy a milliók által lakott városban
ezer meg ezer gyermek züllik el erkölcsileg, mivel —
éppen az uralkodó rendszer folytán -— nélkülözik a vallásoktatást.
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lelünk egy s ugyanazon cselekményt s mindketten ezen
cselekményt elébe helyezzük ellenkezőjének. Es ez elegendő ; segítsük egymást mindenekelőtt arra, hogy jobbakká legyünk, s azután legyünk rajta, hogy környezetünket is megjavítsuk. Azon körülmény, hogy egyik vagy
másik dogmában hiszünk-e vagy sem : nem képezhet oly
akadályt, melynek alapján egy ily jótékony müvet abban
hagyhatnánk. Már csak pusztán azon meggyőződés, hogy
éltünknek határozott czélja van. kell, hogy az erkölcsi
feltámadás hivatott bajnokait egyesítse.
Ezen közös hit föltétlenül szükséges, de elegendő
is egyszersmind arra, hogy megalkotható legyen egy
harczra kész, egy testvéri, egy, a lovagrendek szellemének megfelelő szövetkezet." Ezen rövid pár sorban van
Desjardins programmja körvonalozva.
Első tekintetre ugy tűnik fel Desjardins mint a
vallástól független, mint az u. n. „független morál" hive,
a mely morál szellemének megfelelően alakultak is már
társulatok Amerikában, Németországban s egyéb helyeken
is. Németországban ezen független morál hivei az ethíkai
Jcultura híveiül adják ki magukat.
Programmjukat — melyet majdnem kivétel nélkül
keresztényellenes lelkületű tanárok képviselnek — a
„Stimmen aus Maria Laah" cz. folyóirat ez idei évfolyamának 4-ik száma tőrül-hegvre szétszedé s azt érdemlegesen méltatván, értékre nézve még a pozitivizmusnál is
alantibb fokra helyezé. Egészen másként kell Ítélnünk
Desjardinsről. „Tévednénk"
— mondja Bouisson
a
„Monde" hasábjain — „ha Desjardinst a független morál párthívei közé — a kik tulajdonképpen pozitivisták
— soroznók."
Emiitett iró Desjardins kísérletét összehasonlítja azon
tömörüléssel, melyet politikai téren a miniszterek a köztársaság alapján létesíteni törekszenek.
„Valamint" — folytatja u. a. iró — „ezen érdekszövetkezetből a jobboldali csoport már eleve ki van
zárva — épp igy ki kell, hogy zárva legyenek Desjardins
társulatából is a — materialisták ; és valamint mindazoknak, kik köztársasági alapon állanak, — legyenek nézeteik más különben bár mennyire elágazók — az érdekszövetkezetben kell, hogy találkozzanak : épp igy Desjardins is arra törekszik, hogy valamennyi jóakaratú
ember egyesüljön, legyen különben philosophiai avagy
vallási hitvallásuk bármily szük vagy tág terjedelmű is."
Mindenkinek természetesen szabadságában áll ezen sajátságos ember törekvéseiről szabadon ítélni ; annyi bizonyos, hogy szentséges Atyánk, XIII. Leo törekvéseit
helyeselte. A mult év őszén Desjardins szerencsés volt a
szentséges Atyától külön kihallgatáson fogadtatni; mikor
is az őszbeborult főpap felsége egészen elragadta őt.
Követői helyeselték útját, a melyet főleg azért tett
meg, hogy ő szentségétől, mint a róm. kath. anyaszentegyház fejétől törekvéseire helyeslést eszközöljön ki. Félt,
s talán nem is ok nélkül, hogy ügye e nélkül nem
fog tért foglalhatni, hogy nem nagy bizalommal nézte
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volna törekvéseit a kath. klérus, a mely az erkölcsi életnek hivatott őre és támasza.
Nincsen biztos tudomásunk arról, hogy mint nyilatkozott ő szentsége ezen 40 perczig tartott magánkihallgatáson ; csak annyit állithatunk, hogy nyilatkozata helyeslő kellett hogy legyen, mit a következmények, de
különösen azon körülmény bizonyít legjobban, hogy a
társulatnak igen sok pap tagja van. „A társulat protestáns tagjai" — irja Bouisson — „annyira el vannak a
nagy pápa iránti tisztelettől ragadtatva, hogy nevének
kiejtésekor mindannyiszor fejet hajtanak."
E s miként tekinti vájjon önmagát és működését
Desjardins ? Desjardins önmagát egy világi kongregáczió
alapitójának tartja : „a mely testületnek, kongregácziónak
feladatát az képezi, hogy a kath. egyházat működésében
segítse^!"'
Es ennyiben legalább is mellékképül tekinthetők
törekvése és konferencziái, a melyek hetenkint szoktak
megtartatni, a hitoktatók (l'oeuvre des catechistes) működésének.
A „világi rend-alapitó" törekvésében határozottan
egészséges gondolat rejlik, mely a műveltebb férfivilágban számos embert fog meghódítani, a mi nagy haszon,
minthogy az erkölcsös, jellemszilárd férfiutói csak egy
lépés van még hátra a hivőig.
Desjardins müve, ha továbbra is vallásos irányban
lesz tova fejlesztve, már azért is igen hasznos, mivel
erkölcsi tételek sokkal termékenyebb talajra találnak a
hitetleneknél akkor, ha a világiak által hirdettetnek
mintha pap által adatnak elő.
Desjardinsnak, ezen „világi apostolnak" működése
nagy elégültséggel tölthet el bennünket épp azért, mivel
egy nemes lélek küzdelmét tárja föl a mint a modern
Babel materializmusának közepette küzd és harczol egy
nagy, egy szép, egy szent eszme érdekében.
Vajha a róm. kath. egyház erkölcsi tanaival szoros
kapcsolatban haladna és fejlődnék tovább ezen „világi
kongregáczió !"

VEGYESEK.
— Egy katholikus föur iskolája. A magyar arisztokrácziának nemes példa gyanánt szolgálhat Pálffy Móricz
és nejének áldozatkészsége, melyet az uradalmukban levő
iskolák felvirágoztatása érdekében kifejtenek. A herczegi
pár legutóbb a pozsonymegyei Malaczkán nagyobb szabású leányiskolát alapított, melynek vezetését apáczákra
biztak. Az intézet valóban ritkitja párját. A helyiség
olyan, hogy bármely városi előkelő iskola irigyelheti s a
tandszközökkel való felszerelés pazarnak mondható. A
leányiskola mellett kisdedóvót is tart fenn a herczegi
pár, sőt internátust is alapított. Főleg pedig dicséretes
az, hogy az oktatás s a társalgás nyelve is mind a három
tanintézetben magyar.
f Bognár
Ferencz,
vásáruti birtokos, dr Bognár
István egyetemi ny. r. tanárnak édes atyja, mint a beküldött gyászjelentésből részvéttel olvassuk, hosszasabb
betegeskedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, e hó 16-kán életének 75-ik évében meghalt.
Az örök világosság fényeskedjék neki! — Ig 0 Q tisztelt
kartársunk pedig, fiúi szívfájdalmában fogadja ezúttal is
legőszintébb részvétünk kifejezését.

S z e r k e s z t ő s é g i n y i l a t k o z a t . Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
és dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak sziveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési

dij:

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
"VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, julius 29.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

I I . Félév. 1893,

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A jellemképzés. — A vizözön a szentírás és a földtan mai adatai szerint. — Egyházi
Tudósítások : B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf szempczi beszéde. — L o n d o n : A katholikus Angolország felajánlása a boldogságos
Szűznek és szent Péternek. — Irodalom : Könvvpiacz. — Vegyesek.

A

jellemképzés.
1. A jeliem

fogalma.

(II. csikk.)
A jellemnek előbbi meghatározása azonban
még nem egészen teljes. Világosan látjuk ugyan,
hogy minden tulajdonságai két alapra vezethetők vissza: egy fő erkölcsi elv körül rendezett
szilárd elvek ismeretére, és az ezeket követő
képzett akaratra.
Hogy ez az akarat mi, azt tudjuk, már
amennyire tudni lehet. De mi az az erkölcsi fő
elv és egyáltalában mi az erkölcsi elv, a melyen
— mint látjuk — az egész jellem nyugszik, mert
az irányitója az akaratnak is ?
Mindenki előtt világos, hogy ez elvek nem
lehetnek mások, mint csak azok, melyek az emberi élet végczéljára és rendeltetésére vonatkoznak. Természetöknél fogva ezeknek kell lenni a
legelsőknek és legértékesebbeknek. A többiek
mind csak eszközök, másod- vagy harmadrendüek a fő elv szolgálatában s ha mégis a központba kerülnek, csak a rendet zavarnák s jogtalanul bitorolnák az uralmat.
Az a fontos kérdés tehát, mi a végczél s
rendeltetés ? És ki határozza azt meg az emberre
nézve biztos és feltétlen érvénynyel, hogy a
jellem szilárd alapját képezhesse. Mert ha ingatag a lélek e kérdésben, ilyen lesz maga a jellem is, mely azon alapszik.
Anélkül, hogy e kérdés kimeritő fejtegetésébe bocsátkoznánk, — mert nem lehet ez most
feladatunk — csak a következő megjegyzésekre
szorítkozunk.

A fontos kérdésre csak kettő adhat felelet e t : vagy a vallás, más szóval a vallásban az
Isten, a ki t e r e m t e t t és a czélt kitűzte, vagy az
ember, a kinek a czélt követni kell. Tehát a
czéllal összefüggő erkölcsi elveket is vagy Isten
tűzi ki a vallásban attól elválaszthatatlanul,
vagy az ember a saját esze és akaratából a vallástól függetlenül.
Vájjon képes-e erre magától az ember? Ez
most a végtelen fontosságú kérdés a jellemre
nézve. Képes-e magától ingatlanul, biztosan, egész
világosan — mert ez a fő — kitűzni czélját?
Képez-e föltétlen érvénynyel, biztosan, világosan,
ingatlanul megállapitani e czélhoz vezető utat,
más szóval az erkölcsi elveket?
Az egész emberiség története, a vallástól
független bölcselettudománynak éppen e kérdésekben örökös ingadozása, a különböző sokféle
iránynak homlokegyenest ellenmondása, örökös
harcza, melylyel egymást rontják le épp ugy a
múltban, mint még inkább a jelenben, — a
vallástalan lángelmék nagy tévedései, egész
népek erkölcsi bukása, nyomorúsága, — a vallástól elszakadt jellemek ingatagsága, meghasonlása és igen sokszor gyászos hajótörése :
mindez megadja a kérdésre a szomorú feleletet.
És ha már a czélban is ingadozik az emberi elme, hogyan alapithat föltétlen érvényű
erkölcsi elveket? Akár egy ember, akár egy
tudományos akadémia, akár az akadémiák mind
együttvéve, ha ugyan lehetséges volna mindegyiknek megegyezniök, a mi pedig 6000 éven
át még soha sem t ö r t é n t s ha eddig nem történt, soha sem is fog megtörténhetni. Hogyan
8
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A léleknek azon világos, r e n d i t h e t e t l e n összh a n g j á t az elvek közt, a min a jellem felépül,
egyedül a ker. valláserkölcsi rendszer képes
létrehozni. Az m a g a a legtökéletesebb rendszere
az erkölcsi elveknek, m e r t Isten-kéz alkotta az
ember számára. Oly rendszer az, melynek elvei
minden p r ó b á t kiálltak diadalmasan. Világosak,
m e g é r t h e t ő k a nép legegyszerűbb emberei által
is. Mélységesek, melyeknek kincseit kétezredév
tudósai sem m e r í t h e t t é k még ki. Rendithetei lenek, hiába p r ó b á l t á k meghazudtolni, megdönteni
a századok, az á l t u d o m á n y által ellene i n d í t o t t
minden küzdelemből még fényesebben került ki.
A legtökéletesebb összhangzásban van az észszel,
m e l y e t megvilágosít; a szívvel, melyet megn y u g t a t ; a lelkiismerettel, m e l y e t igazol; a természettel, m e l y e t m e g m a g y a r á z ; az élettel, melyet minden viszonyában felemel és útbaigazít.
Boldogsága az egyénnek, összetartó alapj a a csaIádnak, legfőbb java a haza és t á r s a d a l o m n a k .
Nincs nép, nincs állás, nincs nem, nincs egyetlenegy viszony, melyre kétezredév t a n ú s á g a szer i n t a legtökéletesebb i r á n y a d ó elvül ne vált
volna be. Igazsága folyton-folyvást nő az idővel
és t a p a s z t a l a t t a l . Mindig u j a b b t á m p o n t o k a t nyer
a t u d o m á n y b ó l , t ö r t é n e l e m tanúságaiból, a vele
élő egyének fényes jelleméből s népek boldoguN e m ! A hajós, a ki a zajgó t e n g e r e n rév- lásából, a nélküle élő lelkek, családok, társadalp a r t o t akar elérni, nem a s ö t é t i n g a t a g hullá- m a k n a p o n k i n t i katastropháiból.
m o k r a n é z ; oda fel a fényes csillagokra függeszti
Jouffroy, ez a tévelygő nagy szellem, miszemeit, különben elvész a h u l l á m o k között.
u t á n h i t é n e k h a j ó t ö r é s e u t á n hasztalan iparko„Mi a kereszténységben állapodunk meg — d o t t n y u g o d t kikötőre találni, sirva s ó h a j t j a
m o n d j u k a nagy heidelbergi paedagogussal. — vissza az elvesztett r é v p a r t o t . „A kereszténység
Egyedül a ker. vallásban van az emberi nem — igy szól utolsó i r a t á b a n — teljesen megüdve, minden igaz m ű v e l t s é g és j e l l e m alapja. felelt lelkem minden szükségleteinek és nyugEz a mi r e n d i t h e t e t l e n meggyőződésünk és sem- t a l a n s á g a i n a k . Azon kérdésekre, melyeket egyemi ellenmondás, mely ezen elv ellen szüntelen dül t a r t é k az emberhez
méltóknak, atyáim
ú j r a meg ú j r a fölkél, n e m képes m e g i n g a t n i , vallása megfelelt. Tisztában lévén a követendő
még kevésbé valamely gúnyos vállvonitás, vagy u t felől, ezen a világon, tisztában a czél felől,
valamely bűvös mondás, vagy a nép kiabálása. melyhez a m á s i k b a n vezetnie kellett, teljesen
Álláspontunk egyoldalúságról v á d o l t a t i k ? De vi- boldog voltam."
szont kérdezzük, milyen a ti á l l á s p o n t o t o k ? Azt
B e n t h a m hozzáfog erkölcsi elveket alapítani
gondoljátok fönnebb álltok, m i n t mi ? Ugyan hol
Isten nélkül a hasznosság alapján s ime báálltok? Nézzetek körül. Es ha t a l á n azt gondolmulva l á t j a , hogy a ker. erkölcstanon kivül
nátok, hogy e s z a v a k b a n : szabadság, erkölcsiség,
nincs tökéletesebb, a mely a hasznosság szemfölvilágosodás, h u m a n i z m u s stb. m i n d e n t birtok,
p o n t j á b ó l is jobban megfelelne az emberiség
ugyan kérdezzétek még egyszer, m i t jelentenek
érdekeinek. 2)
e szavak? És bizonyára a kereszténység fog benMiként a külső nagy természetnek meg van
n e t e k e t igaz értelmökre m e g t a n í t a n i . " ')

hozhasson egy vagy t ö b b ember föltétien erkölcsi t ö r v é n y e k e t az egész emberiségnek? Ugy,
hogy mindenki megnyugodjék bennök s igazaknak t a r t s a ? Ugy, hogy igazságát sem az egyesnek élete, sem a t á r s a d a l m a k élete a gyakorlatban meg ne czáfolhassa? Ugy, hogy minden
intézményre, minden állásra, minden korra,
nemre, mindenféle ezer 'viszonyra a legjobban
illjék és azokat tökéletesen szabályozhassa? És
ha mégis minderre képes volna egy vagy t ö b b
ember, még mindig f e n n m a r a d a kérdés, minő
jogczimen teszi ezt kötelezővé az egész emberiségre? Talán a lelkiismeret alapján, mely I s t e n
nélkül egy üres p h a n t o m s m i n d e n k o r az ész
viszontagságainak van k i t é v e ? Talán m e r t okosabb? H á t ki határozza azt m e g ? 0 vagy ők a
legkevésbé h i v a t v á k erre. Talán m e r t erősebb,
gazdagabb? Ugyan ki vagy kik erősebbek és
gazdagabbak az emberiségnél? Talán m e r t t ö r vényhozó l e t t az alattvalók akaratából ? P r ó b á l j a
meg csak olyan t ö r v é n y e k e t hozni, melyek nem
tetszenek az a l a t t v a l ó k n a k , és m i n d j á r t megszűnik h a t a l m a . E m b e r hozna t e h á t még ekkor is
ember felett erkölcsi t ö r v é n y t . T e h á t nem fölt é t l e n t nem parancsolót, nem általános érvényűt.
Nem a törvények u r a l k o d n á n a k az emberek
felett, hanem - e m b e r e k a t ö r v é n y e k felett.

') Schwarcz, Darstellung aus d, Geb. d. Paed. Leipzig, 1834.
B. II. 4.

') Nicolas, A hit meat. II. 241.
) Broglie. La morale sans Dieu. Paris, 1886. 121. 1.
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a maga összhangja a felállított természettörvények szövevényes funkczióiban, melyeket nem
lehet megzavarni szervezeti, physikai bajok felidézése nélkül: épp ugy meg vannak törvényei
és összhangja — maga az életbe lépett evangélium — a lélek életrendjének is, melyet büntetlenül, lelki fájdalmak és katastrophák nélkül
feldúlni nem lehet. A túlságos élvezetvágynak
akaratlan böjt jár a nyomában ; a kevélységet
legott követi a fájdalmas kiábrándulás és megaláztatás; a fösvény, midőn halmazra gyűjti
kincseit, a legszegényebb; a munkátlannak később még nagyobb fáradság j u t ki osztályrészül,
ha nem akar elveszni; a túlságos szabadság
árnyékában szolgaság terpeszkedik. Isten gondoskodik már itt a földön a megzavart egyensúly helyreállításáról.
Hiába próbálsz nélküle jellemet önteni az
ifjú lelkekbe. Az igaz, természetes rendet felforgatva hiába iparkodol szépen csillogó, de másod-harmadrangú elveket állítani lelke központjába, mely köré eszméit, törekvéseit sorakoztassa.
A humanizmust — Isten nélkül. A hazaszeretetet — Isten nélkül. A közjót, becsületet és más
szép ideákat, — Isten nélkül vagy Istent alárendelve. Jön az élet, a próbakő, — a nagy
harcz önmagával és a társadalommal s ledönti
a királyt lelke trónusáról, melyet jogtalanul birt
s nem lévén többé király, beáll az anarchia, a
jellem katasztróphája.
Hiába neveled szilárddá, rendithetlenné az
akaratot czéljai keresztülvitelére — Isten, mint
központ, nélkül. Feltámad az élet vihara, az
Isten nélkül megmagyarázhatatlan összeütközések az elv és élet között, a kétségbeejtő küzdelmek s a büszke óriás ott fekszik a földön,
miként a fa, melynek gyökereit a férgek megemésztették. Éppen a szilárd jellemnek, ha
ugyan ilyen lehet vallás nélkül, van szüksége a
mindent megfejtő és támogató vallásra, mert az
ilyen talál a legtöbb összeütközésre, a legmegmagyarázhatatlanabb akadályokra.
A lelkiismeretesség, az önzetlenség, az őszinteség, megbízhatóság, a jellem legszebb tulajdonságai, mik lesznek föltétlen elvek rendszere
nélkül, mely parancsolóbb mint az érdek ? Mi
fogja azokat megóvni a gyászos végletektől, melyekre oly könnyen tévednek ? A bátorságot, önbizalmat az önhittségtől, a szellemi erők t u d a t á t
a kevélységtől, a szabadságvágyat a szabados-
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ságtól, a szilárdságot az önfejüségtől, az önállóságot a tekintélyek megvetésétől ?
Mindenekfölött pedig az észnek, mely mint
egy szerencsétlen király küzd folyton lázadó
alattvalóival, az ösztönök, rossz hajlamok és
szenvedélyekkel, ki ad erőt a legborzasztóbb
harczban, mely telve van változó szerencsével,
ezer veszélylyel, sok bukással, ritka győzelemmel? . . . Minden az ész ellen van és a lázadók
szövetséges társa. Az élet, a világ, a test, sokszor azt sem tudja, hol a barát, hol van az
ellenség. Egyedül a hit és Isten kegyelme az,
a melyre az ész e harczban bizton támaszkodhatik.
Szükséges volt a jellem alapjai és tulajdonságainak e bővebb meghatározása, mert ez adja
a kezünkbe a kulcsot a jellemfejlesztés rendje s
módja megállapításához.
(Folytatjuk.)

A vizözön
a szentirás és a f ö l d t a n
mai adatai szerint.
III.
A vizözön

a földtani

tények

megvilágításában.

„Lapides clamabunt." (Lukács, 19, 40.)
(Folytatás.)

Mielőtt a jégkorszak és a vizözön tüneményei között
az összehasonlítást megtennők, két kérdésre kell megfelelnünk : mi idézhette elő bolygónk északi részének víz
alá merülését ? és mikor történt az?
Az első kérdésre a természettudósok kétfélekép felelnek. Vagy az északi részen talajsülyedés állott be az
izzó földmag összehúzódása folytán (Dana), mások szerint
a földrengések által előidézett földkéreg-behorpadás következtében (Herschel, Babbage) ; vagy pedig a déli
részen a földmagból kitörő vulkanikus erők hatása alatt
a szárazföld emelkedett (Suess). x ) Mindkét esetben a
földünket a környező tengerek az északi kontinensre tolultak. Később, vagy Cotta és Darwin szerint ugyanazon
földforradalom alkalmával a déli félteke egyes helyein
ismét talajsülyedés állhatott be, minek következtében az
északi részeken a talaj emelkedett s a viz délfelé lefolyt. 2 )
1
) Beaumont, Leonhard, Pianciani igen valószinünek tartják,
hogy Amerikában az Andes hegyláncz ekkor emelkedett föl. (Cantu
Caesar. Világtörténelem I. k. 115. 1. Leonhard. Geologie. II. k. 120.
1. Piancini. Cosmogonia. 519. 1.)
2
) „Darwin a déli teDger lapos földgyürüi alkotásából, melyek igen számosan és nagy területen a csendes oczeán tükrén
csak éppen hogy felülemelkednek, kimutatta, hogy ott roppant
terjedelmű régebbi szigetföldnek, vagy igen lapályos, tengerfenéknek, egy igen uj geologiai korszakban mintegy 1000—3000 lábnyira
8*
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„A föld — irja Reclus — melyet a népek a mozdulatlanság jelképeül tekintenek, folyton ingadozik. Nem csak
felszíne változik, hanem belülről állandó chemiai forrongások alakítják, gyér időközökben nagy földrengések,
gyakrabban oly talajrezgések, melyeket alig lehet észrevenni."
S ennek bebizonyítására felhozza a Skandináv
félsziget, Szibéria, Skóczia, a Földközi tenger, Olaszország,
Kis-Ázsia és Palesztina partvidékeit, a hol több-kevesebb
partemelkedést lehet századról századra kimutatni. 2 ) De
nemcsak ily lassú talajváltozást, hanem hirtelen, rohamosan fellépő s nagy kiterjedésű talajemelkedés és sülyedés
számos példáját tudjuk a történeti időkből. Igy 1819-ben
Kues tartományban földrengés folytán 15,000 négyszög
kilométernyi terület sülyedt el, s borittatott el a tenger
vize által. Barnes szerint ez alkalommal a talaj ingása
250,000 négyszög kilométernyinél nagyobb térségen volt
érezhető. 3 ) — Az 1855. jan. 23-iki erős földrengés alkalmával egész Uj-Zéland és a Cook-szoros két partja megrázkódott, Wellington városa 60 czentiméterrel emelkedett, a tengerszoros egyik oldalán 65 kilométernyi hasadék nyilt meg, a szomszédos pataknak alluviális térsége
tetemesen alább sülyedt. 4 ) — 1750-ben Chile partja DélAmerikában egyszerre 8 méterrel szállott fel. 1822-ben
Chile és Peru tenger melletti részei 240 mérföldnyi területen ismét egy méterrel emelkedtek föl. 1538-ban a
puzzuolti öböl közelében 4000 négyszög lábnyi terület
tünt föl a tengerből, a következő napon ugyané terület
13 lábbal sülyedt, majd ismét az 500 láb magas Monte
Nuovo hegy támadt belőle. 1759-ben Mexikóban egy oly
lapályon, a hol azelőtt ezukornád tenyészett, vulkáni működés következtében 6 vulkáni kúp képződött egy év
alatt, a melyek közül a Jurollo hegy 4265 láb magas a
tenger szine fölött 5 ) — Nem rég 1883-ban a Jáva és
Szumatra szigeteket elválasztó szorosban a Krakatoa
kisebb sziget vulkánja kitört, s az egész Krakatoa sziget
hegyeivel, községeivel együtt a tengerbe e l t ű n t . 6 ) — Az
a földrengés, mely 1755-ben Lissabont lerombolá, Opportó
legnagyobb részét és Portugália több városát romba
dönté, Kant és Hoffmann szerint 40 millió négyszög
kilométer területen, Humbold szerint négyszer nagyobb
térségen mint Európa volt érezhető. 7) Ha egyetlen földkellett sülyednie. A szilárd felületnek, valamint a tengerfenéknek
minden ujabban keletkezett mélyedését a tenger természetesen
mindig kitöltötte. Egy, a déli tengerben bekövetkezett terjedelmes
sülyedésnek ennélfogva szükségkép azt kellett előidéznie, bogy a
vizek lassankint a föld valamennyi más vidékéről lefolyjanak. Ugy
látszik, bogy mind a két időszak, az atlanti oczeánba való sülyedés és az északi földgömbön végbement szárazfölddé való változás
egészen összeesik ; igaz, hogy ezt az időbeli találkozást megbizonyitani nem lebet, de igen valószínű és egyetlen körülmény sem
szól ellene. Igy igen valószínű, bogy az északi földgömbön a jégkornak ugyanazon nagy, de lassú sülyedés szakasztotta végét,
mely a déli tenger lapályos koráiszigeteinek képződésére alkalmat
adott." Cotta. A jelen geologiája. Budapest, 1873. 345. 1.
Reclus. A föld. 1879. I. k. 579. 1.
2
) Reglus. A föld. I. k. 585—630. 1.
3
) U. o. 571. 1.
*) U. o. 572. 1.
5
) Dr Szabó J. Geologia. Budapest. 1883. 400—401. 1.
6
) Világkrónika. Budapest. 1892. jan. 7. sz.
0 Reclus, i. m. I. k. 556. 1.

rengés ily rengeteg távolságra kiterjedett, néhol talajingást, sülyedést, másutt emelkedést eredményezett, ki
tagadhatná, hogy hasonló, de következményeiben borzasztóbb földforradalom történhetett a jégkorszak idején utat
nyitva a tengernek, mely elönté az északi részeket. S
mivel az ily földforradalmak mindig hirtelen, rohamosan
lépnek föl, nincs semmi ok, a mi miatt a jégkorszakot
szülő talajváltozás előidézésére mesés idők távolát fölvennünk kellene. Ellenkezőleg a geologiai tények azt
mutatják, hogy ez iszonyú katasztrófa földünk felszínén
5—6000 évnél előbb alig történhetett.
Ugyanis a vándorkövek és morenák északi Oroszország síkságain a jelenkor alluviális termékei alatt feküsznek, s igy kétségtelen, hogy ott a jégkor közvetetlenül a jelen kor elé esett.*) Wright geologus ÉszakAmerikában a jégkori képződmények felett csak 8 lábnyi
turfaréteget talált, bár a turfanövekedés bizonytalan időmérő, de ha ezer év alatt csak két lábnyi növekedést
veszünk fel, 4—5 ezer évnél többet a jégkorszakig alig
számithatunk. 2 ) Andrews a chicagói akadémia elnöke, az
észak-amerikai tavakban a jégkor óta történt lerakodásokból 5300 évre következtetett. Reclus, Zittel, Pfaff
szerint a jégkor nem igen messze fekszik mögöttünk,
mivel ama völgyek sziklafalain, a melyek mellett a jégárak elvonultak, továbbá a vándorköveken, még ma is
tisztán, világosan kivehetők a jégtáblák által okozott
egyenközü karczolások, horzsolások. Már pedig az eső,
a hó, a viz, a légköri behatások hosszú idő alatt a legszilárdabb sziklafalakról is lemossák, letörlik a mult nyomait. 3 ) Quenstedt felhozza, hogy a jégkori képletek
között talált állati csontok, daczára a nyirkos sirnak, még
eléggé üdék, 4 ) sőt Szibéria jégtömegei között még éppen
maradt húsrészeket is födöztek föl. 5 ) A mi érthető akkor,
ha a jégkorszak 5—6000 év előtt volt, de megmagyarázhatatlan volna, ha a jégkor óta évek százezrei teltek
volna el. „A roppant vizhordások, — úgymond M. de la
Béche hírneves angol geologus — a tömegrétegek, a
tengerparti homokdombok, a jéghegyek alapos vizsgálata
folytán kitűnt, hogy a szárazföld jelenlegi alkatának kezdete nem mehet vissza hatezer évnél tovább. E következtetést eredményezték Dolomieu és Girard észleletei
E g y p t o m beiszapolását, Astruc észleletei a Rajna torkolatát, Deluc, Fortis, Prony és "Wiebeking kutatásai az
északi-, balti-, az adriai- és a hollandiai tengerpartok lerakodásait illetőleg." 6) Hasonlóan nyilatkoznak Cuvier,
Marcell de Serres, Boubée és más földtudósok. T )
S ha már most a jégkorszak tüneményeit a szentírás adataival összehasonlítjuk, még inkább megerősödünk
véleményünkben, hogy a Mózes által leirt vízözön a jégkorszak vizözönével egy és ugyanaz volt, vagy legalább
Petermanns Mittheilungen T. XI. 188. 1.
) Platz. Der Menscb. i. m. 688. 1.
3
) Reclus. A föld. I. k. 211—228. 1. Zittel. Aus der Urzeit.
498. 1. Pfaff. Schöpfungsgeschichte. 654. 1.
4
) Quenstedt. Klar und Wahr. 178. 1.
5
) Lubbock. A történelem előtti idők. I. k. 295. 1.
6
) L. Nicolas A. A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása
Ford. Majer K. Budapest, 1860. I. k. 356. 1.
7
) Ugyanott 357—360. 1.
2
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azzal szoros összefüggésben állott. Kisértsük meg az
összehasonlítást !
1. A szentírás szerint a vízözön akkor történt, midőn
az emberi nem még ázsiai ősi hazájában élt, mielőtt
Európában és földünk többi vidékein szétoszlott. A
geologia szerint az emberiség a jégkor alatt még Európában nem lakott, a mi kétségtelen abból, hogy a jégkorszakbeli képződmények, a morenadombok alatt emberi
maradványokat sehol sem találtak. ') A legkiválóbb
geologusok és anthropologusok állítják ezt, u. m. Dawkins,
Lyell, Cotta. Prestwich, Dawson, Zittel, Vogt, Quatrefages,
De Lapparent, Virchow stb.
2. A biblia szerint a vízözön után néhány száz év
alatt az emberiség igen elszaporodván, népcsaládokra
oszolva, szétment a föld különböző vidékeire. A földtan
észleletei szerint a jégkor után a lősz és nyirok lerakodása idején már az ember Európa és Afrika egyes részeiben lakott, a mint jelzik a csontbarlangokban és a
folyamágyak medrében talált negyedkori emberi maradványok.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK,
Budapest, jul. 28. Apponyi
beszéde. — (Folytatás).

Albert

gróf

szempczi

Még nem végeztük be e beszéd tartalmának ismertetését, melyet a nemzeti párt vezére per eminentiam
pártja védelmére mondott el, a mint ez záró szavaiban
világosan ki van mondva. „T. barátaim, úgymond, a mai
napnak eredményeként azt a meggyőződést vigyék innen
magukkal el, hogy inkább mint valaha, szükség van pártunk megerősödésére, mert a merre én körültekintek az
általános zűrzavarban,
a felekezeti és osztály szerinti
szétmállások ama tünetei közt, melyek mindenfelé mutatkoznak, az egyedüli nyugodt elemet, közéletünk egészséges irányba visszatérésének eoyedűli biztos alapját, pártunk képezi.u
A nemzeti párt vezére a nemzeti pártot, annak egységét és összetartását két irányzattól félti. Ezt a két
irányzatot ő szempczi beszédében meg is nevezte és meglehetős részletesen jellemezte. Az egyiket, a melyet a
jelenlegi kormány vezet és az Eötvös Károly-féle frakczió
sürget, elnevezte egy helyen „ultra-liberális*, más helyen
„radikális" tábornak ; a másik irányzatnak egy helyen
„ultra-klerikális", más helyen
„reakcziónárius" nevet
adott.
Mielőtt igért észrevételeinket a nemzeti párt e legújabb nevezetes nyilatkozatára nézve megtenni elkezdenők, a beszéd egész tartalmának ismerete végett, kénytelenek vagyunk még annak második részét is, még pedig
teljes szövegében ismertetni, annál inkább, mert itt, e
részben mondta el Apponyi Albert gróf azt, a mit egy
katholikus Centrum párt alakítása ellen a maga részéről
A harmadkori embernek Európában való létét alaposan
megczáfolták, s kimutatták, hogy az erre vonatkozó leletek a negyedkorból valók : Chabas. Études sur l'antiquité historique. Páris.
187B. Hummelauer. Der tertiäre Mensch. Stimmen aus Maria-Laach
1878. Platz. Der Mensch. Würzburg 1887. Székely. Az emberi nem
kora és az őstörténelem. Budapest. 1889.

latba vetni szükségesnek látta. A nemzeti párt mindenek
előtt annak a kívánságnak kigunyolásával kezdi, a mely
azt szeretné, ha Apponyi a nemzeti párt egységét a kormány szabadelvű
valláspolitikai
tervei kedveért sietne
megbontani, kizárva a nemzeti pártból mindenkit, aki a
szabadelvű vallásügyi politikának esetleg nem pártolója.
„És most, úgymond, áttérek beszédem befejező részére, arra a sajátságos követelményre, hogy mi a szabadelvű irányhoz való ragaszkodásunk jelét az által adjuk,
hogy az egyházpolitikai programmot pártbontás alapjává
tegyük, hogy azokat, a kik e tekintetben eltérő nézeteket táplálnak, pártunkból kiközösítsük. Ez a követelés
egy kissé naiv, különösen ha tekintjük, hogy kiktől ered.
(Elénk derültség.) A tisztelt kormánypárt kebelében talán
teljes egyértelműség, talán teljes véleményegység létezik
ezekben az egyházpolitikai kérdésekben ? Azért, mert az
ellenvéleményüeket elnémítja ideig-óráig a hallgatás megszokottsága, azért talán ott egyértelműség uralkodik ?
(Elénk derültség.)
Erre a kérdésre a tisztelt kormánypárt megadta a
választ az ez évi költségvetés tárgyalása előtt tartott
konferenczián, melyben kimondották, hogy egyelőre bennmaradhatnak a pártban azok is, kik a kormány egyházpolitikájával ellentétes meggyőződéseket táplálnak. Csak
majd akkor, ha a konkrét javaslatok be lesznek terjesztve,
akkor fog akuttá válni a kérdés, akkor fog történni —
valami. (Elénk derültség.)
Hogy ez a valami micsoda, bátor leszek önöknek
előre megmondani. Megmondtam a képviselőházban is és
senki meg nem czáfolt.
A tisztelt kormánypárt azon tagjai, kik a kormány
egyházpolitikai álláspontját nem helyeslik, arra az időre,
a mely alatt azok tárgyaltatnak, ki fognak lépni, és
azután azoknak azon része, melyet csak ez választ el a
kormánytól, az egyházpolitikai kérdések letárgyalása
után ismét be fog lépni a pártba. (Hosszantartó derültség.)
Ez egy egész rendszer, tisztelt uraim, melylyel számos esetben találkoztunk, melyet én ugy nevezhetek : a
párt elvi egységének ideiglenes szabadságolás utján való
fenntartása.
(Zajos derültség és élénk tetszés.)
Mennyi hipokrizis kell ahhoz, hogy az ideiglenes
szabadságolás e rendszerének hivei szemrehányást csinálnak azoknak a pártoknak, melyek ilyen kibúvónak alkalmazása nélkül nyíltan és világosan kimondják, hogy
habár a pártnak megvan a maga iránya, azért a véleménynek szabadságát tiszteli azoknál, a kik ezen egy
kérdésben a pártétól eltérő meggyőződést táplálnak !
(Elénk helyeslés.)
De én nem akarok dilatórius álláspontra helyezkedni, nem akarok a kérdés elől kitérni ; nem akarok
annak megvitatása elől kitérni, vájjon jogosult-e az, hogy
nem akarjuk pártunk kebeléből kizárni azokat, kik az
egyházpolitikai kérdésben az enyémtől eltérő irányt követnek, akár elvileg, akár opportunitási szempontból. Sőt
keresem ezen kérdés elvi megvilágítását, keresem annak
megvitatását, s hogy ezt megvitathassam, volt egyik főindoka annak, hogy itt önök körében megjelentem.
(Szűnni nem akaró, zajos éljenzés.)
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Ha könnyebb végét akarnám fogni a dolognak, egyszerűen azt mondhatnám, hogy ezek a kérdések a választások alkalmából kiadott párt-programmunkba részletezve
nem lettek felvéve; hogy a párt nem ezeknek alapján
alakult m e g ; hogy nem a párt tagjai vannak megbízva
azzal, hogy a kérdést formulázzák, ami a parlamenti
tehnika szempontjából kifogástalanul helyes védekezési
alap volna.
Ezt én mind mellőzöm. En magába az elvi kérdésbe
akarok behatolni, és megmondom, hogy először azért nem
csinálunk pártbontó kérdést a kormány egyházpolitikai
programmjából, mert azon szomorú viszonyok között,
melyekben élünk, a magyar államférfiaknak nemzeti igényeink és nemzeti önérzetünk fenntartásában tanúsított
sajnos és eléggé meg nem róható gyengeségével szemben nekünk nemzeti hivatásunk van, (Elénk helyeslés)
melyet, bármily fontos legyen a szabadelvüség vívmányának létesítése, mégis az első helyre kell tennünk. iHoszszantartó helyeslés.)
En nagyon jól megtudok lenni egy pártban oly férfiakkal, a kik nem fogadják el az állami anyakönyvvezetést és polgári házasságot. De nem tudok meglenni egy
párton oly férfiakkal, kik megtagadják, vagy megtagadni
engedik azt, a mi minden nemzetnek, legyen az nagy
vagy kicsiny, sőt ha kicsiny, sőt ha ellenségektől körül
van véve, fokozott mértékben erkölcsi létfeltételét képezi: a történelmi hagyományai iránti kegyeletet, hősei
emléke iránti tiszteletet; nem tudnék egy párton lenni
oly kormánynyal, mely a nemzet hősei szobrának leleplezési ünnepétől szökik és elbújik : mert arra nézve, hogy
a polgári házasság és anyakönyvvezetés behozassék-e, vagy
sem, lehet véleménykülönbség ; lehet jó, ha behozatik, én
is ebben a véleményben vagyok, de ha be nem hozatik,
ez a nemzetre nem szégyen, s számos müveit nemzet
van, mely ezen intézményeket nélkülözi. De hogyha a
nemzetnek oly gyámoltalan kormánya van, a mely a
nemzeti kegyelet ünnepétől elmarad, ez a nemzetre szégyent hoz. (Hosszantartó zajos helyeslés és éljenzés.)
Még van azonban nagyobb okom is, van ennél
mélyebb gyökerekkel bíró elvi indokom arra, hogy pártbontó kérdést az egyházpolitikai problémákból ne csináljak. Es ez az, hogy én országos szerencsétlenségnek tartanám, hogyha a pártok állandóan a vallási kérdések alapján alakulnának meg, ha ezek képeznék a politikai vízválasztót. (Elénk helyeslés.)
Azok az ultra-liberálisok, akik ezt követelik, a kik
szinte kéjelegnek abban a gondolatban, hogy enuek az
országnak társadalma két nagy táborra oszoljék : egy
radikális színezetű liberális táborra, mely elvont eszményi
czélok után előre törjön és egy reakcziónárius
táborra,
melynek az a hivatása volna, hogy amannak dicsőségéhez a talapzatot szolgáltassa, — ezek az ultraliberálisok
sajátságosan találkoznak ezen óhajtásokban az ultraklerikális elemekkel, melyek vallási pártok létesítéséről
ábrándoznak. (Igaz. Ugy van.) és viszont ezeknek fölényét reménylik.
Már maga ez a találkozás is gondolkozóba ejtheti a
liberálizmusnak minden higgadt barátját, hogy a politika

tényezőinek ilyen természetű szétválasztása a szabadelvüségnek érdekében van-e? (Helyeslés.)
De a mi kétséget sem szenved, ez az, hogy a pártoknak ilyen alapon való alakulása vészteljes volna Magyarországra, nemzeti jövőnkre. (Igaz! Ugy van!)
(Folytatjak.)

London. A katholikus
Angolország
boldogságos Szüsnek és szent Péternek. —

felajánlása

a

{Megható szertartás a South Kensingtoni
Oratoriánusok
templomában.
A westminsteri
biboros-érsek és Bridgett
Hedemptorista atya beszédei.)
A nagy nap, melyen országunk az áldott Isten anyának és apostolok fejedelmének felszenteltetett, már a kora
reggeli órákban nagy sokaságot vonzott a templomba,
a mely sajnos nem nélkülözhette azon dísztelen faállványokat, melyek homlokzatát már oly régóta éktelenitik.
Tiz órakor az alsó templom üres székei telve voltak.
Szerencsésebbek voltak a kiknek jegyök volt és a zárda
kocsival megközelíthető oldalán jutottak be a templomba
egy mellék ajtón, és éppen itt jóval a templom megnyitása előtt előkelően öltözött hölgyek mindinkább növekedő csoportja foglalta el a tért, mialatt diszes fogatok
és bérkocsik egymás után hozták a püspököket, kanonokokat és monsignorékat a ház kapujához.
Bent a templomban a vörösbe öltözött Kis Testvérek foglalkoztak a rendezéssel, a székek csakhamar megteltek, mindazáltal a legkisebb szorongás sem volt. Semmi
különös diszitmény nem volt az épület belsejében, a maga
építészeti szépségét elégségesnek Ítélték ez alkalomra:
azonban a fő oltár körül és mögött vörös drapériák függtek, a melyek közepén volt a szent Szüzet és kisded Jézust tronuson ábrázoló festmény akasztva. A festmény
körül számlálhatatlan gyertyatartók voltak gyertyákkal.
A szentély hosszában, melyben élénk zöld térdeplők álltak, üres maradt, kivéve, hogy az öreg és vak Mullen
kanonokot már jó előre egy kanonoki székbe helyezték
be. Negyed tizenegykor azonban egy hosszú proczesszió
tért be a templomba. Előbb jöttek a szerzetes rendek
képviselői mindegyikből kettő domonkosiak, ferencziek,
karmeliták és jezsuiták, passzionisták és keresztény testvérek, kik az első padsorban foglaltak helyet, a világi
papság, körülbelül 200-an a hátuk megett helyezkedtek
el. Azután jöttek Angolhon kanonokjai kettenként hos9zu
sorban, viselvén kölönböző árnyalatú bíbor köpenykéiket
rangjuk szerint, utánok következtek a monsignorik és a
sz. atya házi praelatusai, kik a fő oltár két oldalán foglalták el helyeiket. Ezek között kell említenünk Monsignor Howlett, Monsignor Feuton és Monsignor Tylee-t.
Végül az angol püspöki kar piros köpenyben, arany
szegélyű kalapjaikkal vagy aranynyal hímzett palástban,
püspöki süveggel vonult be impozáns sorokban kisérve
segédkező papjától super pelliceumban és biretummal.
Anglia minden püspöksége Liverpoolt és Solfordot kivéve
képviselve volt itt, hivatalosan jelen lévén Birmingham,
Clèfton, Hexham, Newcastle, Leeds, Middleibrough,
Mewport és Menevia, Northampton, Nottingham, Plymouth,
Portsmouth, Shrewsbury és Southwark püspökei.
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Az emmausi püspök és Stronor érsek is jelen voltak, és a kelet egyik görög egyesült egyházának püspöke,
a ki nagyon is feltűnt, mert pallást és snitra helyett pirossal szegélyzett sáréra selyem karulában, fekete magas
föveggel jelent meg. Mindezen magas egyházfők a számukra készített imazsámolyok elé ültek, két félkörben a
a szentély mindkét oldalán. A megjelent legmagasabb
személyiségek közt említenünk kell a norfolki herczeget,
továbbá a spanyol és osztrák-magyar nagykövetet. Néhány
perczczel tizenegy előtt a westminsteri kanonokok élükön
Vaughan János atyával, a keresztvivővel, lementek a fő
bejárathoz, hogy ott bevárják a westminsteri bíboros-érsek
megérkezését.
Pontosan tizenegykor tör ki az orgona fenséges
hangja, és a redemtoristák férfias kara diadalmasan zengi
az „Ecce Sacerdos Magnus" énekét, melyet Wingham, a
karmester tett hangjegyekre. Az egybegyűlt sokaság feláll és ő eminencziája megelőzve testvérétől és követve a
westminsteri kanonokoktól bibor ruhában és biretumban
gyors léptekkel betér a szeutélybe, jobbra és balra áldást
osztogatva a jelenlevőkre. A sz. misén Akert kanonok a
diakónus és Keens kanonok a supdiakonus szerepét vitte
és Gilbert monsignore az általános helynök, volt a trónálló. Apostolok ünnepe lévén, „piros" szin az egyházban
és ez okból minden használt egyházi ruha vörös, gazdag
arany hímzéssel, a bibornok mitrája lévén fehér és arany,
vastagon megrakva drága kövekkel.
Az evangéliumra azonnal következett a credo, igy
a szent beszéd a mise végére maradt. A misén Cherubini bájos és vidám miséjét énekelték, mintha csak ez
alkalomra írták volna, nem nagyon hosszú, a felajánlásra
szánt darab kitűnően visszaadva volt Schuster „Tota
pulchra et Maria "-ja.
Elismerése volt az azon fontos szolgálatokért, melyeket a tudós Redemptorista atya tett Anglia egyháztörténetének megírásával és mint szerzője azon kitűnő
műnek „Anglia mint Mária nászajándéka", hogy Bridget
atyát választották ez ünnepélyes alkalomra szónokul.
Senki sem lehetett alkalmasabb kifejezője azon történeti
eszméknek, melyeknek annyi részök van országunk ez
újra felajánlásában és a várakozásnak teljesen megfelelt
az eredmény. Oly tiszta és átható volt a szónok szava,
hogy egy hangocska sem veszhetett el az ékes beszédből,
melyet közlünk és a mely néhány perczczel foglalt el
többet egy óránál.
A Redempt. Bridget atva beszéde.
Jeligéül e szavakat vette: „Mint az Isten angyalát,
mint Jézus Krisztust, ugy fogadtatok engem. És én bizonyságot teszek felőletek, hogy, ha lehetett volna, szemeiteket kivájtátok és nekem adtátok volna. A jóért buzgólkodjatok mindenkor a jóban. (Gal. IV. 14., 18.)
Bridget atya igv beszélt: Főméltóságu Bibornok
Uram. Főtisztelendő atyák és ti kedves testvéreim Jézus
Krisztusban. Az apostol elmondja ezen emphatikus szavakkal, mily nagy tisztelettel vették őt körül a galatabeli keresztények, elmondja az ő buzgóságukat maga iránt
mint az ő külön apostoluk és atyjok iránt. Ezen buzgóságtól ők eltértek és hidegséggel, gyanakodással viselkedtek iránta. A saját érdekökben, nem a maga érdeké-

ben sürgeti őket buzgóságuk megujitására. Szent Pál
szavai nem elég erőteljesek kifejezni azon buzgóságot,
melylyel e sziget ezelőtt viseltetett az áldott Isten anya
iránt. Valóban elmondhatjuk, hogy azon időben, amidőn
Angolországot ugy ismerték, mint Mária nászajándékát,
nagyon sokan voltak, kik ha tehették volna kivájták
volna szemeiket és neki adták volna. Fájdalom ! Angolhonban mint Galatiában hamis testvérek lopoztak be, és
sokakat rábeszéltek, hogy jobban tisztelhetik Jézus Krisztust, ha közönyösek maradnak az ő anyja iránt. Mi látjuk
ezen szánalmas és veszedelmes tan okoskodás eredményét a
keresztény hit általános hanyatlásában, ps méltán kiálthatunk fel szent Pállal: „ 0 esztelen nép, ki babonázott
meg téged. Te jól futottál ; ki akadályozott meg, hogy
ne engedelmeskedjél az igazságnak ? a De hála Istennek,
mindnyájan nem lettek hitetlenek és hálátlanok. Tűrve és
a homályban egy dicső töredék, a mint egykor Angolhon
vala, megmaradt a mi asszonyunk nászajándékának. Es
most Krisztus helytartója ugy beszélvén, a mint Istentől
sugallva érez — aspirante Deo — mondja nekünk, hogy
eljött az idő, a midőn Angolhon, mely hitéhez hű maradt
— Anglia fidelis felajánlja magát újból az ő régi szeretett patronusainak, különösen a legszentebb Istenanyának és az apostolok áldott fejedelmének. Ezért tehát
elsőbb az egyházról és miasszonyunkról kell szólanom,
azután különösen miasszonyunkról és Angolhonról. Mivel
a boldogságos szűz viszonya Jézus Krisztushoz különféle,
mert tekinthetjük őt az ő leányának, jegyesének és anyjának, ugy különféle az ő viszonya az egyházhoz is. 0
annak előképe, ő annak legnevezetesebb tagja és ő annak
anyja egyszersmind.
As anya,

tiszte.

Az isteni kegyelem egyéb forrásai közt van egy a
többinél sokkal dúsabb és szakadatlan folyású. Az Isten
anyjának imái. Mi illóbb, mint hogy az Istentől kiválasztott Krisztus természeti testének anyja legyen az Istentől
rendelt anyja az 0 egyháza életének. „Krisztusnak boldog közvetitője a mi üdvözitésünk munkájában" a mint
őt a szentséges Atya nevezi. Ha azt mondanám, hogy az
egyháznak nincs anyja Márián kivül, akkor szent Pál
szavai a Galatabeliekhez figyelmeztetnének, a kiknek hitetlenségét kárhoztatá: „Kis gyermekeim, kikért munkálkodom mig Krisztus nem képződik bennetek (Gal. 4,
19.) Osszehasonlitá az ő apostoli szivének aggodalmát,
látva tanítványainak tévedését, és az ő gondoskodását
és munkáját, hogy őket a kegyelem életére visszavezesse, egy anya fájdalmaihoz. Mindazonáltal többet elviselt,
mint sz. Pál a galatabeliekért, Miasszonyunk az egész
egyházért.
(Folytatjuk.)

IRODALOM.
K ö n y v p i a c

z.

(Folytatás.)

** A Szent-István-Társulat népiratkái: 71. sz. A
falu árvája, vagy : az irgalmas sziv irgalmasságot lel.
Irta Eosgonyi György. Költ. 16 1. Ára 3 kr. — 72. sz.
János gazda boldogsága, vagy : mire visz az úrhatnám-
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ság ? Elbeszélés. Irta Demény Dezső. 24 1. Ára 5 kr. —
73. TJjabb falusi levelek a polgári házasságról. 52 1. Ara
6 kr. — 74. X111. Leo pápa élete. Irta Sz . . . i Lajos.
31 1. 5 kr. — 75. A római pápáról. Irta Végházi. 27 1.
4 kr. — 76. Mit kell tudnunk
a parancsolt
böjtökről?
Irta Nóvák Lajos. 25 1. 4 kr.
-f- A fenyőfa mint karácsonyfa. Karácsonyi szav.lmány. Szeged, 1886. Költ. 15 lap. Ára 8 kr.
— Nm. gróf Bethlen András földmivelésügyi m. k.
miniszter úrhoz intézett J e l e n t é s e Molnár István igazgató és országos gyümölcsészeti miniszteri biztosnak
külföldi tanulmányútjáról. Budapest, 12-r. 162 1.
Gazdasággal foglalkozó paptársainknak becses tájékoztató.
* Egertől Woerishofenig é s vissza. TJti rajzok,
különös tekintettel Woerishofenre és a Kneipp-gyógymódra. Irta Várady Gyula. Eger, 1893. 8-r. 167 1.
Érdekes és tanulságos.
X Béketűrés. Házi olvasmányul és nagyböjti elmélkedés gyanánt. Irta Végh Kálmán egri főegyházmegyei áldozópap. Eger, 1873. 16-r. 83 1. Ára 50 kr.
Komoly időkbe való komoly, de kedves, mert vigasztaló olvasmány.
* Jezsuita mesék. Művelődéstörténeti adatok. Irta
Duhr Bernát. Magyarra fordította Rózsa József. YII. füz.
Szeged, 1893. 8-r. 525—615 1.

VEGYESEK.
— Pável Mihály nagyváradi görög katholikus püspök ő nmlga a papjai számára alapitott segélyalapot ujabban megint 29,000 forinttal gyarapitotta. Ezzel az összeggel a „Pável-alap" nevet viselő segélyalap 460,000 frtra
emelkedett.
— Ft. Steiner Fülöp dr székesfehérvári püspök ur
ő méltósága legutóbbi körlevelében, a győri és veszprémi
főpásztorokhoz hasonlóan, szintén közli egész terjedelmében a magyar kath. püspöki karnak a szent atyához intézett feliratát az egyházpolitikai kérdések ügyében.
— Dr Rimély Károly,
beszterczebányai püspök ő
méltóságának konszekrácziója, augusztus hó 27-én fog
nagy ünnepélyességgel végbemenni Pozsonyban, a koronázó templomban. A konszekrácziót maga Vaszary Kolos
biboros herczegprimás ő eminencziája fogja végezni. A
két konszekráló püspök Bende Imre, nyitrai püspök és
Boltizár József félsz, püspök, nagyszombati érseki helynök ő méltóságaik lesznek.
— Dr Majer István vál. püspök s érseki helytartó
ő mlga Emsbe utazván, távollétében a vikáriusi teendőket Vaszary Kolos biboros-herczegprimás ő eminencziája
megbízásából dr Blümelhuber Ferencz prépost-kanonok
ő nga fogja teljesíteni.

— Mária-Laach
mint apátság. Az apostoli szentszék az ősrégi s világhírű mária laachi-kolostort apátságra
emelte s ezzel a kolostornak régi rangját visszaadta. A
beuroni főapát már megkapta pápai dekretum utján a meghatalmazást, hogy a kolostort az apátsági rangba ünnepélyesen visszahelyezze. A kolostor augusztus 15-én fogja
fennállásának 800-ik évfordulóját megülni s Korúm trieri
püspök már megígérte, hogy az ünnepélyen jelen lesz.
— A párbajokkal űzött visszaélések ellen Belgiumban erélyes lépéseket kezdenek tenni. A tanács egy oly
törvényjavaslatot fogadott el, melyben a párbajra szigora
büntetések rovatnak és a mely többi között kimondja,
hogy az oly katonatiszt, a ki párbajt vív tiszti rangjától
fosztassék meg. Ennek kapcsán érdekes felemlíteni azt a
tényt, hogy a mult században lezajlott franczia forradalomban a katonatisztek és a nemesek között napirenden
volt párbajozási visszaélések az által lettek megszüntetve,
hogy az olyant, aki mást párbajra hivott ki, háromszor
vagy négyszer tóba merítettek alá pezsgő vérének lehűtésére. A „Kneipp-kúra", mely ez idő szerint mint nagyobb elterjedést kell venni s igen sok esetben üdvösnek
bizonyul be, megtenné a kivánt hatást talán itt is !
— A németországi katholikusok ezidei, immár 40-ik
nagygyűlése, a jövő augusztus hó 27—31 napjaira van
összehiva Würzburgba, a Main folyam mellett fekvő ősrégi püspöki székvárosába. Würzburg eddig már két kath.
nagygyűlést látott lefolyni falai között ; 1864-ik és 1877-ik
években. Azóta sok víz folyt le a Mainon és a németországi viszonyok is nagyot változtak ! . . . Sokan, a 16
év előtt itt szerepelt jeles férfiak közül, nem jelennek
meg immár többé az idei nagygyűlésre.
Frankenstein,
Beichensperger, Monfang, Heinrich s több, a kath. világban ismert nevü kath. vezérférfiu hiányzani fognak ; mert
nem élnek többé. Hasonlólag nem fogják fogadni az érkező vendégeket és nem vesznek részt a nagygyűlést
előkészítő munkálatokban Hergenröther, a tanár, Hettinger
és Stomminger sem, akik időközben szintén elhaltak. A
harcz is, mely a németországi katholikusokat a politikai
téren összehozta, nem folytattatik többé oly élesen és kíméletlenül, mint akkor, mikor a németországi katholikusok ezelőtt 16 évvel másodízben gyűléseztek Würzburgban ; azért is az ellenséges oldalon azon reménykedésben
élnek, hogy immár meg fog lazulni azon kötelék, mely
a németországi katholikusokat eddig oly szorosan egyesitette, Ezen köteléknek azonban nem szabad meglazulnia ;
és a hol netalán csakugyan engedett volna szilárdságából, nem szabad igy maradnia. A würzburgi katholikus
nagygyűlés, reméljük, újból arról fog tanúskodni, hogy
Németország katholikusai most is egyek s azok is maradnak a hitben, reményben és szeretetben épp ugy, mint
a keresztény jótékonyságban és küzdelemben.

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
Simon és dr Furt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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A jellem képzés.
II. Az elvek képzése.
(111.

czïkk.)

A jellem kialakulására három tényező gyakorol döntő befolyást : a család, az iskola, az
élet. Jellemet azonban csak az élet alakit. De
hogy kialakíthassa, a családnak és iskolának
kell megvetni hozzá az alapot összhangzatos
nevelés által.
Jellemet nem adhat a család, bár első sorban van hivatva alapjának lerakására. Nem adhat, mert nem adhatja meg magában az életküzdelemre szükséges ismereteket, benyomásokat,
rendszert, melyekből az elvek fejlődnek. Nem
adhatja meg az akaratnak a közösséggel való
viszonyában azt a fegyelmezettséget, melyet csak
sok egyenrangú, de különböző természetű egyedekkel való hoszasabb együttlét és együttmunkálkodás fejthet ki sokoldalulag az ifjúban.
Azért nem kedvez a jellemfejlesztésnek a magántanitás.
Jellemet nem adhat magában az iskola sem,
különösen ma, a midőn a tudományok haladása
az ismeretek közlésében folyton fokozódó igényekkel lép fel; mert nagyon kevés időre, naponkint pár órára birja hatalmában az ifjú akaratát ; többnyire csak elveket ad szóval és példák
nyújtásával, de nincs ideje-módja ezeket meg is
erősitni a fegyelmezés legfontosabb eszköze, a
szoktatás által. Az ifjak nagy száma miatt nem
fordithat különös gondot minden egyesnek természeti sajátságaira és nem alkalmazhatja hozzájuk külön eljárási módját. Nem t a r t h a t j a távol j

az ifjút az élet káros hatásaitól s nem viheti
közelébe ennek kedvező benyomásait. Csak óvh a t j a szóval, nem t a r t h a t j a vissza t e t t e l ; csak
gyöngitheti a hatást, de nem semmisítheti meg.
Minderre főleg a család képes, melynek körében
tölti el az ifjú életének legnagyobb részét. Végül
a mi a legfontosabb: teljesen meddővé válik az
iskola minden munkája a jellemképzésben, ha
közte és a család között az elvekben, irányban,
szellemben, fegyelmezésben nincsen meg az összhang ; ha a jellemképzésben a reá eső feladatot
az iskolázás előtt elhanyagolta; ha nem óvja az
ifjút az élet káros hatásaitól s példáitól, sőt
ilyeneket magában a családban is talál. A család egy perez alatt leronthatja tettel, a mit az
iskola szóval éveken át épit.
Mindkettőnek t e h á t meg van a maga feladata, nagyobb a családnak, fontos az iskolának,
de eredményt mind a kettő csak az összhanggal
érhet el.
A jellemképzés módja három pontban foglalható össze :
1. Erősíteni kell a lélekben egy fő erkölcsi
elv körül az erkölcsi elveket.
2. Fegyelmezni kell az a k a r a t o t ezek szolgálatára.
3. Fejleszteni kell külön-külön a jellem felsorolt tulajdonságait.
A mi a főelvet illeti, mely az ifjú lelkének
központját, királyát kell hogy képezze, melyből
kiinduljon s melyre visszavezesse minden cselekvését — amint az előzményekből kitűnik — i t t
minden a gondos valláserkölcsi nevelésben központosul.
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A vallásos érzést és eszméket kell fölkelteni, ápolni a gondos családnak a gyermekben s
ha ezt m e g t e t t e , a jellem legbiztosabb alapját
veté meg a fogékony ifjú lélekben.
Nagyon természetes dolog, hogy i t t kezdetben szó sem lehet a vallási fogalmak elméleti
fejtegetéséről s azok rendszerezéséről.
Kezdetben, a gyermek ö n t u d a t á n a k ébredésénél elégséges őt megismerni az Isten nevével,
m i n t mindenek T e r e m t ő j e és legjobb mennyei
A t y j á v a l , a ki a jót szereti, a rosszat b ü n t e t i !
és ezzel p á r h u z a m o s a n minél előbb és minden
a l k a l o m m a l folytonos
figyelmeztetéssel
gyakorlatilag a n n a k érzetére vezetni, hogy mi j ó és mi
rossz, s a n n a k teljesítését, ennek pedig kerülését
Isten a k a r a t a k é n t t ü n t e t v é n fel előtte, a szülői
szelicl t e k i n t é l y alapján a n n a k készséges követésére s ennek buzgó kerülésére szoktatni.
Ezzel meggyökeresedik a g y e r m e k b e n a
t u d a t , hogy az Isten a k a r a t a a fődolog, mely
előtt föltétlenül mindennek meg kell hajolni,
m e r t ime a szülő is, aki pedig a gyermeki szer e t e t és közvetlen függésnél fogva még a legelső t e k i n t é l y a gyermek előtt, még az is megh a j o l Isten előtt s reá hivatkozik.
A g y e r m e k b e n t e h á t az elvekkel megegyező
t e t t e k r e való s z o k t a t á s n a k , a jellemes t e t t n e k
m i n d e n e s e t r e meg kell előzni az elvek i s m e r e t é t
és teljes b e l á t á s á t ; de m á r i t t is meg van a
vallásban gyökerező fő indító ok homályos t u d a t a :
az Isten a k a r a t a .
L á t j u k továbbá, hogy a szülői a k a r a t n a k
való engedelmesség a fődolog, melynek eszközeiről alább lesz szó; — de mégis legfontosabb a
szülő példája, mely a g y e r m e k n e k az u t á n z á s r a
való természeti h a j l a m á n á l fogva a legelső nevelési eszköz e fokon. H a a gyermek l á t j a , hogy
édes anyja, a k i t legjobban szeret, a ki úgyszólván mindene neki, összeteszi kezeit és i m á d kozik, az ő kis kezei is i m á r a kulcsolódnak
össze. Nem t u d j a még m i t rebeg és kihez? De
t u d j a m á r nevét, t u d j a h o m á l y o s a n ki ő, a legelső, — sejti, érzi, m e r t o t t van lelkébe n y o m v a
az I s t e n n e k képe, mely csak
kibontakozásra
várakozik.
Soha se lásson t e h á t a gyermek a családban
olyant, a m i t a szülő az Isten a k a r a t á r a való
hivatkozással rossznak t ü n t e t e t t fel. Soha se
halljon olyan szót, sőt káromlást, mely e szent
nevet, lelkének egyedüli királyát, kisebbiti vagy
ledönti trónjáról.

Nagyon természetes, hogy a m i n t a gyermek
é r t e l m e fejlődik s több-több vallási ismeretnek
befogadására képes, lelkének ezt a központját, a
mely későbbi életében is a központot van hivatva elfoglalni, folyton és fokozatosan erősíteni
kell. Mi által? Ha mind jobban megvilágosittatik a t u d a t b a n . Es mi által világosittatik meg?
F o l y t o n u j a b b segítő képzetek, benyomások által.
Mielőbb el kell vinni őt t e m p l o m b a , a különböző vallási ájtatosságokra. Hogy folyton u j a b b
és v á l t o z a t o s a b b erősítő b e n y o m á s o k a t nyerjen
f'ejledező tehetségeinek sokoldalúsága. E t e k i n t e t b e n a ker. k a t h . egyház, mely egyedül felel
meg az emberi t e r m é s z e t minden igényeinek,
f e l e t t e gazdag és lélekemelő a m a g a fönséges
isteni tiszteleté vei.
Azt m o n d j a t a l á n valaki a vallást kicsinylő,
de mellőzni még sem merő modern felekezetlen
nevelés j a r g o n j á v a l : „Nem kell minden gyerm e k b ő l „ b a r á t o t " nevelni." Ne féljünk tőle. Ez
a világi emberbe b u j t „ b a r á t " sokkal jobb és
megbízhatóbb b a r á t j a lesz önmagának, az államn a k és a reábízott b á r m e l y feladatnak, m i n t ha
kiköltözik belőle e „ b a r á t " , m e r t az Isten b a r á t j a
költözik ki vele.
A családnak az iskola jön aztán segítségére
a m a g a vallási o k t a t á s á v a l s rendszeresebb t a n í tásával s ha őszintén vallásos az iskola s nem
csak czégérül viseli e nevet, s feladata színvonalán" állván, minden ismeretet e központra
v o n a t k o z t a t és ezt erősiti, még teljesebb világosságra s u r a l o m r a j u t t a t j a a gyermek lelkének királyát : I s t e n t s az ő a k a r a t á t .
Mily iszonyú k o n t r a s t , az i f j a lélek szentélyének összhangját zavaró, mily iszonyú merénylet volna az, ha e korban, az iskolázás korában,
a k á r az iskola r o n t a n á le ellenkező elvével vagy
példáival azt, a m i t a család ez ideig épített,
vagy m a g a a család r o n t a n á le folytonos, m e r t
az i f j ú r a legtöbb ideig h a t ó eljárásával a vallásos iskola jellemképző fáradságos m u n k á j á t .
Mivel az iskola csak kevés időre birja hat a l m á b a n az ifjú a k a r a t á t és a szoktatás legfőbb nevelő eszközét, — a jellemképzés terén,
m o n d h a t n i , legfőbb szerepe: a családi és elemi
nevelés u t j á n közölt valláserkölcsi elvek öntudatossá tétele, megerősítése, még inkább pedig
rendszeresítése a fő gyakorlati elvnek minél világosabb kiemelésével és a többieknek ez alá
rendelésével, hogy a VIII. osztály bevégzése u t á n
az i f j ú lelket a mindenünnen nyert ismeretek-
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nek értékök szerint rendezett összhangjával bocsássa ki szárnyai alól az életbe. Ez az úgynevezett concentratio nagyfontosságú elve, melyet
az ujabb időben nem ok nélkül annyira hangoztatnak, de mondjuk ki, csak hangoztatnak, mert
a mai szakrendszer mellett vajmi kevéssé érvényesül is fontosságának megfelelőleg.
Pedig e concentratio, vagyis a különböző
szaktárgyak köréből nyert ismeretek viszonyba
hozása és kellő értékesitése nélkül az élet és
hivatás czéljára, nem csak az ifjú lelkének összhangja lesz homályos vagy éppen zavaros, de az
ismeretek maradandósága is koczkáztatott.
A jellemképzésre nézve azonban még nem
elég azon concentratio, melyet az egyes szaktanár, ha lelkiismeretes, a maga szaktárgyának
ismereteiben a többi szakokra való tekintet nélkül végrehajt. Ez mindenesetre eléri azt a szintén szükséges ós becses czélt, hogy a tanuló egy
bizonyos körre vonatkozólag rendszerezett s igy
biztosabban megmaradó ismeretekkel fog birni.
Ámde még ezzel nincsen elérve a legelső és
legfontosabb czél : az ifjú lelkének összhangja,
mely a jellem alapját képezi. Magok ez ismeretkörök is viszonyba hozandók, különböző értékök
szerint egymás alá rendelendők s valamennyi az
ember czéljának megfelelő egyetlen fő gyakorlati ismeretkör a valláserkölcsi rendszer alatt
központositandók.
Az egymástól elszigetelten álló, bármily jól
megalkotott ismeretkörök hamar elgyengülnek,
elmosódnak a magok elszigeteltségökben, ha
nincs a mi őket összetartsa, ha nincs egy
ledönthetetlen világos központ, mely köré szerves részekként sorakozzanak, melytől mint eszközök, különböző fokú értéküket nyerik. Ha a
legfőbb czéllal, s ekkép épp ugy az egyén, mint
a társadalom legfőbb érdekével élő kapcsolatba
hozatnak, akkor nem csak becsben fognak emelkedni, de — a mi fő — a legnagyobb szaktudóst is megóvják saját szakismeretköre túlbecsülésétől és az ezzel okvetlenül járó csalódások
és tévedésektől, melyek különben szellemi és
erkölcsi téren nem csak az ő, hanem az általa
vezérelt társadalomnak is csak kárát s zavarát
okoznák.
Az „Utasítások" is főleg erre látszanak
utalni, midőn a vallásoktatásnak s az utolsó
osztályban a philosophiának tűzi ki feladatául
az ismeretkörök eme concentratiojának végrehajtását.

S valóban e két tárgy volna leginkább
hivatva e fontos munkára. De. amint már e
becses lapokban 1891-ben megjelent értekezésünkben bővebben kimutattuk, a jelenlegi berendezés mellett egyik sem képes e feladatát derekasan megoldani. Miért? Mert a vallástannak s
a philosophiának is azon pár óráját a saját legszükségesebb elemi ismeretei és ezek rendszerezése annyira igénybe veszik, hogy képtelen a
többi összes ismeretköröknek tevékeny és állandóbb benyomást okozó concentrálására és élő
viszonyba hozására a főerkölcsi elvvel. E munka
állandó, folytonos ráhatást és erősitóst kiván s
főleg az összes lelki tehetségeknek gyakorlati
mozgásba hozatalát e czélra.
(Folytatjuk.)

A vizözön
a s z e n t i r á s és a földtan
mai adatai szerint.
III.
A vizözön

a földtani

tények

megvilágításában.

„Lapides clamabunt." (Lukács, 19, 40.)
(Vége.)

3. A jégkorszak és a mózesi özönviz tüneményei
teljesen azonosak : a) A jégkoroál nagymérvű légköri
csapadék, hó, eső és tengeráramlás szerepelt ; a vizözönt
is M. szerint rendkívül esőzés és tengeráradás idézte elő.
b) A jégkorszak vizei földünk felszínének nagy részét elözönlötték, maguk alá temetve minden élő lényt ; a szentirás is ily roppant kiterjedésű s mindent elpusztító özönviz képét festi le. c) A jégkor vizei a vándorkövek és
morenadombok világos utjelzése szerint — mint föntebb
láttuk, •— az emberiség őshazája felé vették irányukat,
a mi teljesen megmagyarázza nekünk, honnét volt az a
rengeteg víztömeg, mely az emberiség régi lakóhelyén
lévő legmagasabb hegyeket, az 5200 méter Ararátot is
15 könyökkel meghaladta, d) A jégkorszak a föld légköri viszonyaiban roppant változást idézett elő, ugy, hogy
mig az első három ^eologiai korszak alatt az ásatagok
tanúsága szerint bolygónknak mindenütt forró klimája
volt, már a negyedik korszakban a jégkor óta a mai
légköri viszonyok lesznek uralkodók, az északi és déli
részeken a négy évszak rendes váltakozása bekövetkezett.
Ugyanily légköri változást látszik föltételezni a biblia
elbeszélése is, midőn Isten megigéri, hogy vizözönnél nem
törli el többé az emberi nemet, hanem „a hideg és meleg, a nyár és tél meg nem szűnnek." A vizözön folytán
beállott nagy légköri változásról tanúskodnak továbbá a
szentírásnak az ősidők magas emberi életkorára vonatkozó adatai is. Mig a vízözön előtt a pátriárkák életkora a 8—9 száz évet meghaladja, (Ádám 930, Seth 912>
Járed 962, Mathusálem 969, Noé 950 éves volt), a viz-
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özön után az élettartam 4 — 3 száz, majd 110 —120 évre
száll alá. (Arphaxad 338, Sale 433, Phaleg 239, Nachor
148, Thare 205, Ábrahám 175, Jákob 130. József 110,
Mózes 120 évig éltek.) 1 ) Hacsak csodád föl nem tételezünk, a magas életkort az isteni Gondviselés akaratán
kivül kétségtelenül a kedvezőbb légköri viszonyoknak kell
tulajdonitanunk, melyek a vizözön következtében megváltozván, a maihoz közeledő légköri viszonyok a maihoz
hasonló élettartamot szülék.
íme ennyi földtani és történeti adat szól a mellett,
hogy a bibliai vizözön a jégkorszakkal összeesett. A tünemények azonosak, a fölmerülhető ellenvetések csak látszólagosak és könnyen kiegyenlíthetők.
így felhozhatná valaki, hogy Mózes a jégárakról
mit sem szól. a vizözönt csakis az eső és a tenger által
okozott áradásnak tulajdonítja. Erre feleljük : Mózes nem
mint természettudós, ki a természeti tünemények okait
kutatja, irta le a vizözönt, hanem mint történetíró, ki
följegyezte az emberiség ősi hagyományait. Már pedig
Noé és fiai előtt, kiknek elbeszélése után irt, az özön ugy
tünt föl, mint óriási, mindent elpusztító vizáradás, és nem
is tűnhetett föl másképen, mivel a jégárak jege, mihelyt
a meleg égöv felé közeledett, elolvadt, a forró égöv alá,
a hol Noé és az emberiség lakott, csak mint felolvadt viz
jutott. Csakis északon havazott, az emberiség ősi hazájában csupán az eső szakadt. Mózes tehát igen helyesen
csak az „esőről" és a „megszakadt mélység forrásairól"
vagyis a tenger áradásáról beszélhetett.
A másik ellenvetésre, hogy a jégkornak roppant
távolságra elhatoló jégárai óriási mennyiségű hó és jég
képződését tételezik föl, melyek előállítására, ugy szintén
a tömérdek skandináviai sziklatömb szétszóratására a bibliai vizözönnek 13 hónapja vajmi kevés idő, — feleljük:
Addig míg a ható ok nagyságát teljes valóságban nem
ismerjük, az általa előidézett okozat nagyságát sem Ítélhetjük meg. Rendkívüli okok, rendkívüli körülmények
között, rendkívüli hatásokat szülnek. Ha már a lősz és
nyirok lerakodása korában a jégkorszak után beállott légVannak, a kik még ma is azt hiszik, hogy a pátriárkák
magas életkoránál nem közönséges éveket kell érteni, hanem csak
ugyanannyi holdfordulatot vagyis hónapot. E felfogás fényesen
meg van czáfolva a vizözöni elbeszélésben. Ugyanaz a Mózes, ki a
Genesis 5-ik fejezetében följegyzé az ősatyák magas korát, a következő 6-ik fejezetben leírván a vizözönt, világosan 12 hónapos
évet és 30 napos hónapokat számit. Szerinte Noé életének 600-ik
évében a 2-ik hónap 17-ik napján eredt meg az eső, a 7-ik hónap
27-ik napján állapodott meg a bárka az Ararát hegyén, a 11-ik
hónapban tűntek elő a hegyek ormai, a 12-ik hó 10 ik napján
bocsátá ki Noé a hollót és az első galambot ; Noé életének 601-ik
évben az első hó első napján nyitotta meg a bárka födelét és a
2-ik hó 27-én szállott ki a bárkából. Ha Noé 600-ik életévét a
szent iró 12 hónapos évvel számitá, kétségtelen, hogy a többi éveket is hasonló időtartam szerint vevé. Ugyanezt bizonyítja még a
következő fontos érv. Mózes a pátriárkák nemzetségtáblájánál mindenütt följegyzi, hogy a törzsapának hány éves korában született
első fia, igy pl. Kainán 70 éves volt, mikor Maláleel nevü fia született ; Maláleel 65 éves korában született Járed elsőszülötte stb.
H í az évek alatt hónapokat volna szabad érteni, az következnék,
hogy az 5—6 éves gyerekek már apák voltak, a mi képtelenség.
Egyébiránt az ősatyák magas korát csaknem valamennyi nép hagyományai is föntartották. (Lásd Lücken. Die Traditionen i. m.
172. és köv. 1.)

köri változások tizszer-huszszor nagyobb csapadékot, eső
és hó-mennyiséget szültek, mint mai nap, ki mondhatja
meg, hogy a jégkorszak kezdetén a leghatványozottabb
mértékben fellépő légköri változás mennyi eső és hómennyiséget adott egyetlen hónap alatt, mennyi sziklát
repesztett. zúzott szét és szállított dél felé? De különben
is nem szükséges fölvennünk, hogy a jégkorszak csakis
annyi ideig tartott, mint a bibliai vizözön. Tarthatott az
századokig, sőt részben tart ma is, a mennyiben az északi
és déli sarkon felhalmozódott jégtömeg legalább részben
ma is megvan, soha egészen el nem olvad. Csupán azt
állítjuk, hogv az északi részeken történt talajsülyedés
folytán a tenger vize bolygónk északi részeit elárasztván,
előidézte a vizözönt és a jégkorszakot, melynek kezdetén
a hatványozott mérvben fellépő hőmérsék-változás létrehozta a nagymérvű esőt, havazást, a tenger áramlást éá
a jégfolyóknak legnagyobb kiterjedését. A jégárak működhettek azután is, de nem oly nagy mértékben és oly
hatalmas kiterjedésben, vagyis többé a föld nagy részét
s főleg az emberiség lakó-helyét nem özönlötték el. S e
tekintetben hivatkozhatunk a geologusokra, a kik szerint
a jégárak a jégkorszak kezdetén voltak a legintensivebbek, mig későbben visszavonulva csak kisebb térségre
terjedtek. í g y Morlot a Svájczban megfigyelt tények alapján két jégár-kort különböztet meg, u. m. az első jégárkort, a jégárak legnagyobb elterjedésével ; a második
jégár-kort, a melyben a jégárak ismét növekednek, de
nem annyira mint az első korszakban.*) Lyell az európai
jégkorszakot két kontinentális korra osztja : az első kontinentális korban a szárazföld 500 lábbal emelkedik, majd
sülyed, lehűlés, jégkor. A második kontinentális kor, a
szárazföld emelkedik, a jelenlegi állapot lassan kifejlődik. 2 ) Ezen elméletek ugyanazt igazolják, a mit föntebb
emiitettünk s éppen nincs kizárva, hogy terjedelmes földterületek maradhattak még évszázadokon át vizzel födve,
szállítva folyton a vándorköveket, s létrehozva a századok folyamán a lősz, nyirok stb. termékeket. Ha a mondottakat összefoglalva alkalmazzuk a szeutirási özönre,
annak teljes képe fog állani előttünk. Nézzük e képet, s
igyekezzünk annak főbb vonásait megjelölni.
Midőn elérkezett az időpont, hogy az isteni büntető
igazság a bűnös emberi nemet kiirtsa földünkről, Isten
mindenható akarata folytán r k i érinti a hegyeket, s azok
füstölögnek," 3) földünk izzó belseje forrongásba jön, a
déli féltekén kitör, minek következtében az északi részen
a földkéreg behorpad, s a sik területeket a tenger árja
elborítja. 4 ) Ez volt a jégkorszak és a vizözön nyitánya,
bevezető szaka.
Az északi félgömbön a tenger túlnyomó lévén, a
hőmérsék megváltozik. A délfelé áramló tengervíz rendkívül fokozott légköri lecsapódást idéz elő, északon a
kimagasló havasok környékén létrehozza a folytonos
havazást, a forró égöv alatt, ott, a hol az emberiség
lakott, ama 40 napi állandó esőt, melyet a biblia említ.
A folyton szakadó eső áradásokat szül mindenütt, igy
>)
)
3
)
4
)
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ama vidéken is, a hol az emberi nem élt; a vizek emelkednek . . . a bárka is emelkedni kezd. Az özön második
szaka (stádiuma).
Ez alatt a még mindig háborgó földforradalom folytán vagy az északi részen emelkedett a talaj, vagy a délin
sülyedt, x ) minek következtében az északi tájakat elboritó
tenger Oroszországon keresztül a Fekete, Kaspi tengeren
és Araltón át Kis-Azsia, Armenia, Mezopotamia, Perzsia
térségeire, vagyis az emberi nem ősi hazájára zudul s a
bárka a hegyeket is ellepő viz tetejére jut. Az özön harmadik szaka.
Majd a jégárak ugyanazon uton elindulnak, hátukon
szállítani kezdik a sziklatömböket és morenákat, mig a
jpg elolvad, s ezek letelepednek mostani leihelyeikre. Ez
az iszonyú víztömeg tartja fenn a bárkát 150 napig a
vizek tetejéu. Az özön negyedik szaka.
Végre Isten szárító szelet küld. A víz apadni kezd.
A bárka az Ararát hegyen fönnakad. A tenger az emberiség ősi lakóhelyéről elvonul. Noé kilép a szárazra és
hálaáldozatot mutat be Istennek.
A jégárak idővel kisebbednek, mint a geologusok
mondják, „visszahúzódnak."
Ily módon egyeztethetők össze a szentírás és a földtan adatai. Azt hiszszük, egy oly elmélet, melyet ennyi
földtani adat támogat, melynek semmi reális tény nem
mond ellen, bátran védelmezhető.
Miként a történelem előtti időknek az őshagyományokban megőrzött tényeit az egyes fönmaradt kő-,
csont-, bronz-emlékekből is megállapítja a régiségbuvár:
ugy őstörténelmünk legnagyobb eseményét, a bibliai vizözönt, a ma is fönlevő földtani emlékekből is leolvassa a
természetkutató. Lapides clamant ! Az északi féltekén
szétszórt óriási vándorkövek és morenák mint élő bizonyságok hangosan hirdetik ma is a nagy katasztrófát, sőt
részletesen elbeszélik nekünk, hogy honnan jött az özön,
mely irányban vonult, minő területeken pusztított, rombolt, mi volt természeti oka, minő volt lefolyása stb.
Igy egészítik ki egymást az őshagyományok, a
biblia és a természettudomány. S ha talán van még itt-ott
homály, ha az apróbb részletekben teljesebb megoldásra
vár még némi látszólagos nehézség, nem kételkedünk,
hogy az elfogulatlan tudomány előrehaladásával eloszlik
majd az is, a jövőben még magasztosabb fényben fogjuk
látni a szentírás és a természettudomány tényei közötti
összhangzatot. Mind jobban be fognak bizonyulni a nagy
Cuvier 2) szavai : „Ha valamely geologiai tétel szilárdan
áll, ugy az ama tény, mely szerint földünk felülete nagy
és hirtelen bekövetkezett forradalomnak lőn alávetve 5 —
6000 év előtt. Ezen forradalom alkalmával a szárazföld
ama része, melyen azelőtt az emberek és a mai nap
ismert állatok éltek, elmerült, eltűnt ; később a tenger
kiszáradt, és a most lakott szárazföld alakult. Ez a földtan legészszerübb, legalaposabb s egyszersmind legkevésbé
remélt eredményeinek egyike, annál drágább, mert az
egyetemes történelmet és a természettörténelmét összefüggő lánczolattal köti össze."
Dr Fibiger Sándor.
1

) L. Darwin-Cotta elméletét. 58. 1.
) Discours sur les révolutions du Globe. Paris. 136. 1.

2

69-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, aug. 2. Apponyi
beszéde. — (Vége).
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Minden
országban bajnak bizonyidt az, ha vallási
kérdések képezték a pártok alkotó erejét és a pártokat
elválasztó momentumot.
Néhol a körülmények kénvszere
ezt szükségessé tette, — nem gáncsolok, nem bírálok
senkit, de szerencsés körülmény az sohasem volt, bajt
okozott, a politikai élet egészséges fejlődését megakadályozta mindenütt és mindenkor. (Igaz ! Ugy van ! Elénk
helyeslés.) Az ilyen pártalakulások a szükséges megoldások befejezése után is folyton előtérbe tolnak szükségtelen vallási kérdéseket, és ezzel bizonyos lázas egyoldalúságot visznek be a közéletbe, mely az állami érdekek
összeségének organikus felfogására és megoldására képtelenné lesz. Es ezért mi például azt találjuk, hogy az
angolok, a parlamentárizmus anyaföldjén soha az egyházi
természetű kérdésekből pártokat elválasztó momentumokat nem csináltak, sőt tapasztaltuk, hogy egyes kabinetek
tagjai ilyen egyházi természetű kérdésekben egymással
eltérően szavaztak.
De más országok talán elbírhatják a vallási alapon
történő pártalakulást, Magyarország nem birliatja el. Es
miért nem ? Mert minden más európai nemzet politikai
életében felmerülő vitás kérdések tisztán nemzeti alapon,
a nemzeti erőknek mérkőzése által döntetnek el. Magyarország azonban azon ország, a melynek politikájában
belejátszik két idegen tényező. (Halljuk ! Halljuk !) Belejátszik az, a mit röviden, köznyelven, bécsi udvari irányzatnak szoktak nevezni s belejátszik a nem magyar ajkú
honpolgárok közt áskálódó nemzetiségi izgatók törekvése.
(Igaz ! Ugy van !)
Ez a két idegen elem belejátszik a magyar politikába. Ezek belejátszása teszi meg nem engedetté azt,
hogy a magyar társadalom és a nemzeti közélet alkotó
elemei oly merev, engesztelhetetlen ellentétbe hozassanak
egymással, a minő engesztelhetetlen s merev ellentétek
össze vannak kötve a vallási alapon történő pártalakulásokkal. (Elénk helyeslés.) Hiszen egy kis előizünk már is
van abból, hogy mivé lenne az ország közélete, ha vallási alapon alakulnának a pártok. (Igaz ! Ugy van !)
Ez a nemzet gyöngébb soha sem volt, mint ebben a
pillanatban, midőn egyházpolitikai izgalmak közt él. (Igaz !
Ugy van !) Arról a honvédszobor leleplezéséről bizony
nemcsak a tisztelt kormány maradt el, hanem versenyt
tündököltek elmaradásukkal a liberális kormány s az alakulni kivánó klerikális ellenzéknek vezéralakjai. Ez mutatja nekünk képét annak, hogy ha ezen küzdelmek nemcsak átmeneti tünetet képeznek, a minőknek azokat —
ha a kérdéseket megoldani akarjuk — elfogadnunk kell,
hanem ha azok gyökeret vernek a nemzet szivében, a
magyar társadalom milyen széttagolása, a magyar politikai ellentétek milyen elmérgesedése s a nemzet sorába
beékelt idegen tényezőknek esetleg minő szövetségesei támadhatnának
ilyen természetű ellentétekből.
(Hosszantartó
zajos tetszés. Igaz ! Ugy van !)
Meg vagyok róla győződve, hogy az egymással
szemben álló tényezők mindegyike teljes jóhiszeműséggel
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tiltakoznék az ellen, mintha bármely államellenes, akár az
ország belső, akár külső ellenségeinek táborából eredő
irányzattal bármikor szövetségre lépni kész volna. De ez
nem elég : azokkal szemben a harcz folytonosságában
szünetnek, a harcz egyöntetűségében hézagnak nem szabad
beállani. (Igaz ! Ugy van !)
De engedjék csak ezen ellentéteket meggyökerezni,
engedjék csak az érzelmeknek ezekkel összekötött elfajulását kifejlődni, engedjék csak azt a közönség testébe s
vérébe átmenni, engedjék azt egy állandósított fanatizmussá válni, s akkor — a történelem példái szomorú tanúságot hirdetnek ebben a tekintetben, csodadolgokat élhetnénk meg a tekintetben, hogy minő
szövetségesekre,
vagy legalább milyen lcaczérkodásokra akadnának a magyar
nemzet politikájába belejátszó idegen tényezők. (Igaz ! Ugy
van ! Zajos éljenzés.)
Ez az a legmélyebb indok, a melyből nekünk, nem
párttaktikai szempontból, hanem a magyar nemzet létérdeke szempontjából szigorú kötelességünk
meg nem engedni, hogy az egyházpolitikai
kérdésekből
pártalakitó
motivumok váljanak. (Elénk helyeslés.) Ha már a kormány különböző taktikai sakkhuzások által magát abba
a helyzetbe hozta, hogy legalább ideig-óráig az ő táborában ez a nem kívánatos fejlődés kell, hogy beálljon,
tehát akkor mi képezzünk egy szilárd gátat annak további elharapódzása ellen. (Zajos helyeslés és éljenzés.)
Mi, nemzeti párt, maradjunk meg annak a tábornak, a
hol nem egyes kérdések mesterséges előretolása
alapján,
hanem a nemzet összes szükségleteinek organikus felfogása
alapján csoportosulnak az elemek egészséges, állandó politikai szövetséggé. (Hosszantartó zajos éljenzés és taps.)
A mi programmunk
a nemzeti élet minden ágára
kiterjed és a nemzet belügyeinek összeségét
felkarolván,
még egy kardinális tételt tartalmaz, azt, a mi a legjobban
jellemzi a mi politikánkat : hogy tudniillik:
elválaszthatatlan összefüggés létezik ezen nemzet érdekeinek
kifelé
való erélyes megvédése s ezen nemzet érdekeinek a belügyi
politikában
való üdvös fejlesztése között. (Élénk helyeslés.) Az egyik a másik nélkül nem is képzelhető. Amely
kormány kifelé, amely kormány s amely többség nemzeti
igazaink fentartásában, nemzeti jogaink integritásának
érvényesítésében, nemzeti önérzetünk magasratartásában
erőtlen s gyáva, az, teljes lehetetlen, hogy a nemzeti
konszolidáczió munkáját, akármilyen belügyi politikával
sikeresen folytathassa. (Perczekig tartó éljenzés és taps.)
Hisz a nemzet összes belső ellenségei mindig a
kül ső ellenségek elhatalmasodásába fektetett bizalomból
és reményből merítik erejüket. (Igaz ! Ugy van !) A magyar nemzet egységének, a magyar állam megszilárdulásának, e sok nyelvű nép egy politikai nemzetté tömörülésének ellenségei mindig azt lesik, hogy bátor-e a kormány, erős-e a kormány és többség azokkal a különböző
megalázásokkal szemben, melyeknek időnként ki vagyunk
téve, önérzetünknek azon sérelmeivel szemben, melyeknek
ellen kell állanunk; hogy a Baueroknak a magyar
katonai oktatást megtagadó nyilatkozataival, a magyar
hadsereget a törvényben frázis értékére csökkentő irányzatokkal, a honvédszobor leleplezésénél mutatkozó kegye-

letnyilvánitás hiányával szemben erősek vagyunk-e, vagy
gyengék ?
Ha gyengék vagyunk, akkor azt következtetik, hogy
egyáltalán gyengék vagyunk, mert ha gyengék vagyunk
ott, a hol a sziv érzelmeinek egész heve indit bennünket
arra, hogy erősek legyünk, még inkább gyengék leszünk
ott, a hol szövevényes politikai kérdések tömkelegében a
fontoló észnek la9su munkával kell megtalálni az utat.
(Hosszantartó zajos helyeslés és éljenzés.)
Ezért fog a nemzeti párt együtt maradni ; ezért és
nem egyébért fogja a nemzeti párt a kormány egyházpolitikája által ő reája is rótt nehézségeket legyőzni.
Ebben ellenségeinknek minden reményét és örömét le
kell rontanom ; mert sem támadás, sem hízelgés által
nem fognak engem arra birni, hogy magamtól elutasítsam azon barátaimnak szövetségét, kiktől a nemzeti önfentartás nagy kérdéseiben az óhajtott hü támogatást
nyerem, s a kik csak ebben az egy kérdésben nem értenek velem teljesen egyet. (Hosszantartó zajos helyeslés
és éljenzés.)
Igenis, ha a lapokban azt olvassuk, hogy az egyházpolitikai kérdések súlya alatt recseg, ropog minden párt
szervezete, hogy az bontólag hat minden pártra, ebben egy
kis felületesség van. Mert a nemzeti párt nem recseg,
nem ropog annak súlya alatt. A nemzeti pártot e kérdések érintik:
de krizist benne előidézni nem birnak. A
nemzeti párt soha sem érezte át mélyebben küldetésének
fontosságát, mint éppen most, midőn egyéb hivatásához
még az is járult, hogy útját állja az egészségtelen egyoldalúságoknak., hogy fölébreszsze a nemzet intelligens
közönségét egy egészségtelen hipnózisból, mely annak egy
részét hatalmában tartja és mely majdnem oda visz, hogy
az emberek azt mondják : veszszen az ország, veszszen a
nemzeti önérzet, csak legyen meg az egyházpolitika. (Élénk
tetszés és zajos éljenzés.)
Ez degenerálása a szabadelvüség iránti
rajongásnak,
mely ha egyoldalú fanatizmussá
alakul át, ez minden
nemzetnek soha üdvére, mindig csak kárára vált." (Hoszszantartó zajos helyeslés és éljenzés.)
Ezzel befejeztük Apponyi Albert gróf szempczi beszédének ismertetését. Jövőre megteszszük rá röviden észrevételeinket.
??
London. A katholikus Angolország
boldogságos Szűznek és szent Péternek. —

felajánlása

a

{Megható szertartás a South Kensingtoni
Oratoriánusok
templomában.
A ivestminsteri biboros-érsek és Bridgett
Bed emptor ist a atya beszédei.)
(Folytatás.)

Miért mondják Angolhont az ő nászajándékának.
Ma azonban élénk sajnálkozással el kell hallgatnom a régi
buzgóságnak gyönyörű részleteit, hogy rátérjek a mai
ünnepélyre. Nem a Miasszonyunkhoz való buzgóság nagysága vagy lángolása tette meg Angolhonnak az ő nászajándékának.
Ez a buzgóság egyedül jogot adott arra éppen a
szászok és a normannok őskorában, hogy ezt a földet
elnevezzék a boldogságos szűz Mária országának ; ámde
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ezt a cziraet megosztá más országokkal is. De mely ka- letette a jogart 1399. szeptemberében. A Canterbury
tbolikus nemzet nem büszkélkedik és pedig joggal, azon érsek, Arundel Tamás néhány hónappal később Richard
különös hódolattal, a melyet menyei fejedelemnője iránt utódának, IV. Henriknek kívánságára elrendelte, hogy
tanusit és a szeretet azon jeleivel, melyben viszonzásul ré- angyali üdvözlet harangja megcsendüljön és az angyali
üdvözlet mondassák nemcsak este mint egész Európában,
szesül ?
hanem
Angolhonban reggel is azon okból, mert miután
Azonban Anglia elnevezése a Miasszonyunk nászAngolhon
átalában mint Miasszonyunk nászajándéka is«
ajándékának ő tőle származik. Ez a szó nászajándék
meretes,
illő
hogy felülmúlja a többi nemzeteket buzgóvalami ajándékozási cselekményt foglal magában és bizoságban
az
ő
égi
védasszonya iránt. Másrészről nem tudjuk
nyos nyilvános tényeket jelent az egyházfők vagy a királyok részéről. Van-e az angol történelemben ily ténynek e czimet tovább visszavinni Richard koránál. Es azon
valami emlékezete? Igen is van. Sokan tudják közületek, nyomatékos bizonyítás szerint, melyet Elmham használ,
hogy a római szent Tamás Collegium templomában egész nem volt ez csupán népies elnevezés, mely fokozatosan
képsorozat jó szolgálatokat tett a mi angol vértanúink nőtt, hanem valóságos tiszteletbeli czim, mint annak erekultusának előmozdítására. Nem kevésbé érdekes, hogy dét kimutattuk. Váljon mikor és mi okból tette Richard
egy másik festmény ugyanazon templomban megismertet Angolhont a bold. Szűz nászajándékává? E r r e csak vélebennünket Angolország felajánlásával Miasszonyunknak. ménynyel válaszolhatok ; de egyezni fog az általánosan
A vértanukat illető képsorozat elveszett, de metszetekből ismert ténynyel, ha az 1381. évet jelölöm meg, mint
ismeretes. Az a mely Miasszonyunkat illeti, és a melyről olyat, melyben a csodával határos megmenekülése törszólni akarok ma már nem létezik, nem is ismeretes csak tént az ifjú királynak, miután a bold, szűz segélyét kérte,
leírásból. EmlitVe volt a 17. századból való könyvekben a lázadó pórnép kezéből. Bizonyos e szerint Angolhon
„a bold. Szűz nászajándéka" czimet a 14. század vége
az ő megsemmisítése előtt és egy még minutiosusabb
leirás nem rég födöztetett föl a British Muzeum egyik előtt nyerte, és nyerte azt egyik királyának felajánkéziratában. Tehát ebből tudjuk meg. hogy Rómában az lása által.
angol koliegium templomában szent Ödön király és vérMiért nemzeti a mi
felajánlásunk.
tanú oltára közelében függött azelőtt egy kép, mely k i Es most néhány szót arról, a mit ma teendők vaviteléről és keretének metszéséről itélve legalább is V I I gyunk. Megyjegyzem, hogy ez nem csupán a személyes
Henrik korára vihető vissza.
buzgalom ténye. Ugy volt hirdetve mint oly tény, mely
Öt elkülönített részből állt. A közepén Miasszoáltal a katholikus egyház Angliában felajánlja a boldognyunk a gyermek Jézussal volt ábrázolva ; a többieken ságos Szűznek és szent Péternek nem csupán a maga
egy fiatal térdelő király, mintha szent György által betagjait, hanem Angolhon egész földét. Illetékesek vagyunk-e
mutattatnék a bold. Szűznek és ugyancsak egy fiatal ki- mi ily tény kivitelére ; mi, kik kisebbsége és pedig igen
rálynő bemutatva szeut János által.
csekély kisebbsége vagyunk a nemzetnek? E r r e azt feleA király jogara és koronája előtte volt egy vánlem, hogy a mi önhittség és nevetség volna bármely
kosra helyezve, kezében volt egy golyóalak vagy Anglia szektától, megilleti a régi egyházat, mely Angolhont a
miutája és szájából ezen felirás származott: Dos t u a ; Hitre térité és megtartá a hitegységben egy ezredéven
Virgo pia, haec est quare rege Maria, melyet igy fordít- keresztül. Ha letaszították erőszakkal és kegyetlenséggel
hatunk : Ez a te nászajándékod, a kegyes Szűz, azért kortrónjáról, soha sem szűnt meg követelni a nemzetet
mányozd azt Mária. Ki volt ez a király? Neve nem volt
mint a maga osztályrészét, örökét. Ez az ok elégséges
a festményen, de választani csak kettő közt lehet V.
volna még akkor is, ha valami egészen u j tény volna
Henrik az agincourti hős és az ifjú lovagias II. Richard
tervbe véve. Azonban tényleg a nemzeti aktus megtéteközt. Röviden iparkodom ezt bebizonyítani, a hogy tudom.
tett az angol király és a vele egyesült nép által. Akkor
Henrik mellett szól Elmham Tamás határozott állítása,
Anglia szabadon ajánlotta föl magát a bold. Szűznek. A
ki e királynak kortársa és életirója volt. Az ő szavai mit mi ma kérünk és a mit a kath. egyház egész Angolezek: Anglia dos tua fit, mater pia, Virgo Maria.
honban kér, az, vajha a bold. Szűz ismét teljes birtokába
Henrigo rege, tu tua jura rege ! Mely fordítva:
lépne az ő hozományának.
Angolhon hozományod neked ó szüzek szüze Mária
A kiengesztelés.
Henri király adja, védjed óh védd honodat.
Egy más dolgot nem szabad figyelmen kivül hagyEs ezek azonos szavak a római képen levőkkel. nunk. A felajánlásnak, a buzgóságnak e romlott világban
Azonban fontos okok tanúskodnak a mellett, hogy V.
magában kell foglalnia a kiengesztelést, a megkérlelést.
Henrik csak megújította a régebben történt felajánlást;
Valamint az Urnapi körmenet kiengesztelés volt Berengar
mert ugyanazon Elmham mondja nekünk, hogy az ango- és később a husziták és lollardok blasphemiáira, ugy a
lok az agincourti csatában ezen harczi jelszóval rohan- bold. Szűznek tett felajánlása Angliának összeesik Wicktak a harczba : „Miasszonyunk az ő nászajándékáért", liff istentelenségeinek kitörésével ellene és ezen káromkougy hogy Anglia általánosan ezen czimen volt ismeretes dások által előidézve.
1415-ben vagyis Henrik király második évében. Egy
Itt az ideje ránk nézve, kik szeretjük Istent, kik
másik okmányból, mely nagyobb jelentőségű, mert ez egy szeretjük Isten egyházát, kik szeretjük a sziklát, melyen
Canterbury érsek határozata, mi megtudjuk, hogy Anglia az egyház épült, kik szeretjük az Isten szeplőtelen anyját,
egykor büszke volt e czimére a 14. század vége előtt hogy megujitsuk a mi buzgóságunkat, hogy megujitsuk
vagyis legkésőbb II. Richard idejében. Ez a fejedelem a mi felajánlásunkat, hogy a mi dicsőbb királynénknak
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adjuk sziveinket, sőt szemeinket, ha azokat valamire használhatja. Az ő emlékezetének megújítására azonban nincs
szükség, hisz ő sohasem lehetett elfeledve, kit boldognak
fognak hirdetni minden nemzedékek.
Mi csak szeretetünket kívánjuk megújítani és vetélkedni a mi őseink buzgalmával. „Buzgólkodjatok azokban, a mik jók, úgymond az apostol, mindenkor a jóért 8
Záradékul örömmel idézem 41 évvel ezelőtt mondott
szavait annak, a kit mi akkor Newmann atyának ismertünk :
Kelj fel Mária a te hatalmaddal és foglald el azt az
éjszaki országot, mely egykor a tied volt . . . Oh Mária
reményem, ó szeplőtelen anya, tölts be nekünk a tavasz
reményeit, mely szavakat egy édesszavu Redemptorista
költő igy adta vissza:
Oh dicső Szűz vedd fel újra
E sziget fölött uralmad,
Mely tied volt réges régen
A midőn Krisztust szerettük;
Yedd kezedbe és igazgasd
Jobb időknek boldog utján.
A mint Bridgett atya elhagyja a szószéket a bíboros-érsek vörös palástban, pásztorbottal kezében és egy
kis mitrával fején, mely egykor Canterbury szt. Tamásé
volt a szentély lépcsőihez járult és hangos tisztán csengő
szavakkal elolvasta mondatról-mondatra mi országunk felajánlását a bold. Szűznek, a szavakat az egész gyülekezet ismételte utána. Ez méltó m o z z a n t a volt az egész
ünnepélyes szertartásnak. Egy rövid ima következett, ezután majd a kar rázendített egy hatalmas „Ave Maria
Stellára" azután az egész gyülekezet papság és hivek,
gyorsan eloszlottak, hogy két óra múlva a délutáni nagy
szertartáson ismét találkozzanak.
(Vége köv.)
H I V A T A L O S .
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem
előterjesztésére : Troli Ferencz sárosi czimzetes apát és
pécsi székesegyházi éneklőkanonokot trebinjei választott
püspökké; továbbá Csepeley János valpói, Babocsay Pál
bodonyi és Schweren Nándor szabadszentkirályi esperesplébánosokat a pécsi székesegyház tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezem. Kelt Ischlben, 1893. évi julius hó 16-án.
II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem
előterjesztésére : Vissnyovszky
László
beszterczebányai
székesegyházi mesterkanonoknak és egyházmegyei tanfelügyelőnek a szent Istvánról nevezett bozóki czimzetes
prépostságot adományozom. Kelt Zell am See-ben, 1893.
évi julius hó 11-én.
III. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem
előterjesztésére : a kalocsai főszékes káptalanban Hopf
János éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, Molnár
János őrkanonoknak az éneklő kanonokságra,
Majorosy

János bácsi prépostnak az őrkanonokságra.
Latinovics
Gábor főszékesegyházi főesperesnek a bácsi prépostságra,
Bende József bácsi főesperesnek a főszékes-egyházi főesperességre, Mayer Béla tiszai főesperesnek a bácsi főesperességre és Városy Gyula ifjabb mesterkanonoknak
a tiszai főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként ugyanott megüresedő utolsó vagyis
ifjabb mesterkanonokságot Boromisza Tibor bölcsészettudor. heővizi czimzetes apát és jankováczi plébánosnak
adományozom. Kelt Zell am See-ben, 1893. évi julius hó
10-én.
IV. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem
előterjesztésére : Csávolsshj József váczi székesegyházi
kanonoknak és csongrádi főesperesnek a Szent Keresztről
nevezett telkii és TJlár István csongrád-kerületi esperesnek és szentesi plébánosnak a Boldogságos Szűz Máriáról
nevezett Komárom feletti monostrai czimzetes apátságot
adományozom. Kelt Ischlben, 1893. é'vi julius hó 14 én.
V. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterein
előterjesztésére : Nogely István nagyváradi lat. szertartású
szentszéki ülnököt, az ottani kath. tanitó- és a római
kath. püspöki kisdedóvónőképző-intézetek igazgató tanárát, papneveidei hittanárt, a nagyváradi lat. szertartású
székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt
Zell am See-ben, 1893. évi julius hó 11-én. F E R E N C Z
JÓZSEF, s. k. Gróf CsáJcy Albin s. k.

VEGYESEK.
— A Mátyás-templom fölavatása. A budavári Mátyástemplomban lázas sietséggel folyik a munka, hogy a
templomot aug. 15-én föl lehessen avatni. Az előcsarnok,
a főhajó és a szentély, az oratoriumok és a kápolnák
festése teljesen be van fejezve. Most még csak Lötz Károly tanár dolgozik az északi mellékszentélyben szent
László legendáján. Művészi csoportozatokban örökítette
meg a mester a nagy király életének nevezetesebb mozzanatait, a mint forrást fakaszt, a kun vitéztől visszaveszi
az elrablott leányt, a mint a váradi székesegyházat alapitja, eltemettetését stb. A művész rövid pár nap alatt
befejezi müvét. A kóruson most építik a nagy orgonát.
Augusztus 15-én voltakép csak a főoltárt benedikálják,
melynek csak alsó része kész, valamint a lorettói kápolnát. Beszentelés után ünnepnapokon a főoltárnál és hétköznap a lorettói kápolnában fognak tartani szentmiséket.
f Pisch Károly, bácsi vál. püspök, szepes egyházmegyei kanonok, bihari cz. apát stb., a mult julius hó
14-ikén, hosszú szenvedés és a haldoklók szentségeinek
ájtatos felvétele után, életének 75-ik, áldozárságának pedig
51-ik évében elhunyt. Az Istenben megboldogult áldott
lelkű főpapnak eltemetését maga a megyés püspök,
Szmrecsányi Bál ő mltsága végezte fényes segédlet mellett. Have pia anima !

S z e r k e s z t ő s é g i n y i l a t k o z a t . Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
Simon és dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tannlm. felügyelő urak sziveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij:
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.

Budapesten, augusztus 5.
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II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Dogma és morál. — A kereszténység és korunk. — Egyházi
katholikus Angolország felajánlása a boldogságos Szűznek ós szent Péternek. — A „Religiou
Tárczája:
Jókai-kultusz hevének lohasztására. — Irodalom : Könyvpiacz. — Vegyesek.

D o g m a és morál.
Radó Kálmán Vasmegye főispánja é s f ő k u r á tor a dunántuli ág. ev. egyházkerületnek Győrött
t a r t o t t közgyűlésén az egyházpolitikai kérdés
ügyében beszédet tartván, nem állhatta meg,
hogy oldalaslag meg ne bökje kath. hitünket,
az anyaszentegyházat.
Előrebocsátván beszédében, hogy a modern
szabadelvű egyházpolitikai törekvések sem az ő
hitelveiket, sem egyházi a l k o t m á n y u k a t nem
érintik, — azt mondja mireánk czélozva: „Akik
csak a dogmatikában
keresik a vallás lényegét,
azok öntudatlanul, vagy tudva az egységes magyar állam ellen törnek, széttagolásánál segédkeznek ; kik ellenben a vallásban az erkölcsi tartalmat keresik, a keresztényi t ü r e l m e t nemcsak
hirdetik, de tényleg határozott ellenségei a felekezeti szükkeblüségnek, azok hitbuzgó követői
lehetnek vallásuknak, egyúttal hazafiúi kötelességeiket is teljesíthetik a hazával szemben." —
Nagyjelentőségű szavak. Fontolgassuk meg, elemezzük kissé.
Arról vádol minket a luth, főkurátor, hogy
mi katholikusok a dogmatikában keressük a vallás lényegét. Mi az a dogmatika? Mit kell a
dogmatika alatt érteni? Nem mást, mint k a t h .
hitelveinket, szent hitünk sarkalatos igazságait.
Azt veti tehát kárhoztatólag a luth, f ő k u r á t o r
szemünkre, hogy mi a vallás lényegét a mi hitelveinkben, hitigazságainkban találjuk fel. Ebből
azt kell következtetnünk, hogy lutheránus atyánkfiainak nincsen dogmatikájok, nincsenek hitelveik, nincsenek hitigazságaik. De talán mégis

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
köny vny omdáj ában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

Tudósítás : L o n d o n : A
Egy kis hidegviz-zuhany a

vannak valamilyes hitelveik, hisz azt állitá fentebb a főkurátor ur, hogy a szabadelvű egyházpolitikai törekvések az ő hitelveiket nem érintik.
Ebből ismét azt a következtetést vagyunk kénytelenek levonni, hogy luth, atyánkfiainak vannak ugyan olyan a milyen hitelveik, de hogy
azokra nem épitenek, nem adnak semmit. S
ugyan van-e, lehet-e hit, lehet-e vallás hitelvek, hitigazságok nélkül ? Avagy vallásilag
mit hiszünk, mit vallunk mást, mint hitelveket, hitigazságokat? Yan-e, lehet-e hitünknek, vallásunknak más és nem egyedül méltó
tárgya, mint magok a hitelvek, a hitigazságok?
— De most jut eszembe, hogy a protestáns szabadelvüség korában élünk! Hogy az elvek itten
szabadok ! Még pedig a hit, a vallás legszentebb
elvei is ! Hogy t e h á t azokat a korszellem áramlatának megfelelőleg módositani, megváltoztatni
is lehet! No, már engedjen meg, kedves főkurátor u r ! ami hitelveink nem szabadok, de kötöttek, örökérvényüek, melyek a szélkakas irányában nem módosulhatnak, nem változhatnak. Mi
a mi hitelveinket Isten igéjének és intézményének tartjuk, amelyről irva van, hogy: „Ég és
föld elmúlnak, de az én igéin el nem múlnak."
Sőt nem csak hitelveink, de még másféle elveink, legyenek azok bár erkölcsi elvek, vagy
politikaiak, — sem oly mozgékonyak, mint önöknél, protestáns atyánkfiai ! Az elv ugyanis, szerintünk, már fogalmánál és lényegénél fogva
mozdulatlan, merev változatlan. Szerintünk az
elv igazság: az igazság pedig mindig igazság,
vagy nem igazság; igy az elv is, mint alapigazság, mindig ugyanaz, vagy ha nem az, már csakpuszta vélemény, és nem elv, nem alapigazság.
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De haladjunk tovább a tisztelt főkurátor ur beszéde fonalán.
Tehát mi, akik csak a dogmatikában keressük a vallás lényegét, a főkurátor ur szerint
öntudatlanul, vagy tudva, az egységes magyar
állam ellen törünk, széttagolásánál segédkezünk.
— Itten tudva, vagy elfogultan váltig fölcserélte
a szerepeket a főkurátor u r ! midőn azt fogja
ránk, hogy mi hithűségünknél, hitelveinkhez való
ragaszkodásunknál fogva az egységes m a g y a r
állam ellen törünk. Ezer éve ide s tova, hogy
magyar hazánk s országunk fennáll. Ha t e h á t a
hitelvekhez, mint a vallás lényegéhez való ragaszkodás az egységes állam ellen való .törekvés
lenne, akkor a n n a k a szegény magyar á l l a m n a k
m á r réges régen össze kellett volna omolnia. Már
pedig a történelemből tudjuk, hogy az egységes
magyar állam soha sem volt oly erős, oly hat a l m a s és virágzó, m i n t éppen a katholiczizmus
tiszta korszakában és soha sem volt oly s a t n y a
és elalélt, m i n t három század óta, mely idő a
protestántizmus korát jelzi. Az állami egységességnek s ú l y p o n t j á t t e h á t Radó Kálmán luth,
f ő k u r á t o r ur ezzel a p r o t e s t á n t i z m u s b a s nevezetesen a lutheránizmusba helyezte át. Risum
teneatis ! Eszerint csakhamar lutheránusoknak,
vagy legalább p r o t e s t á n s o k n a k kell Magyarországban m i n d n y á j u n k n a k lennünk, különben vége
a m a g y a r állami egységnek ! Akik az egységes
magyar állam széttagolásánál segédkeztek és
segédkeznek, azok nem mi, katholikusok, voltunk
és nem vagyunk, hanem igenis a lutheránusok,
kálvinisták, unitáriusok, nazarénusok, anabaptisták stb. A katholiczizmus sohasem t a g o l t szét,
hanem mindig egyesitett, természeténél fogva;
széttagoltak a felekezetek S ez áldástalan széttagolás annyival
veszedelmesebb
hazánkban,
amennyivel több a j k ú népesség l a k j a országunkat. Szent István a vallásban i p a r k o d o t t egyesíteni s egyesité is Magyarország különböző a j k ú
népeit s a katholiczizmus meg is t a r t á évszázadokon á t a haza különböző ajkú népeit egy
vallásos érzelem és lelkesedésben; s a magyar
nemzet élete t ö r t é n e l m e dicső vala. A protestántizmus ellenben nem csak a külön nyelvüeket ingerelte fel hazánkban, de még vallásilag
is széttagolta és eme széttagolást fejleszteni
iparkodik. Ez a t ö r t é n e t i valóság.
„Akik a vallás lényegét nem csak a dogm a t i k á b a n keresik, de az erkölcsi t a r t a l m a t is,"
azok per e m i n e n t i a m m i katholikusok voltunk

és v a g y u n k ; hisz éppen mi voltunk azok, akik
L u t h e r „sola fides salvifica"-ja ellenében a „fides
sine operibus m o r t u a " elvet vallottuk és valljuk mai napig. A jó cselekedeteket mi a vallás,
a hit gyümölcseinek t a r t j u k ; de miként gyümölcs nincsen törzs nélkül, ugy nincsenek szer i n t ü n k keresztény jó cselekedetek sem hit és
vallás nélkül. Akinek milyen a hite, olyanok az
ő cselekedetei is, az ő élete. Ne ócsárolja tehát,
Radó f ő k u r á t o r ur, ami hitelveinket, dogmáinkat. A Krisztus U r u n k kora előtti pogányoknak
nem voltak d o g m á i k ; még az egy Istenben való
hit fő-fő d o g m á j a is hiányzott náluk. De olyanok v o l t a k ám erkölcseik is: bálványimádás, a
nő lealacsonyitása, rabszolgaság stb. A zsidóknak m á r megvolt az egy Istenben való hivés
d o g m á j a és a jövendő Megváltóban való reménye. Más d o g m á j a a zsidónépnek n e m volt és
nincs. Volt és van ugyan az erkölcsöt szabályozó
10 parancsolatja. De v a l a m i n t az a m ú l t b a n
nem volt, ugy az a jelenben sem elegendő a r r a
nézve, hogy az a zsidónépet a tiszta és kifogástalan erkölcs ösvényén megtartsa. Régente
visszaestek a bálványimádásba s mai napig is
a n n y i r a tisztelői az arany b o r j ú n a k , hogy a n n a k
az erkölcsösségből is jó részt feláldozni mind
készek. A dogmáinkat fitymáló protestántizmus
erkölcsösségével is m i n d e n k o r b á t r a n merjük a
valódi katholikus erkölcsösséget szembeállítani.
„Akik a türelmet plenis buccis hirdetik,
t é n y l e g pedig a legnagyobb mértékben sziikkeblüek" — azok nem mi vagyunk, hanem
éppen prot. atyánkfiai azok; kik türelem-kiáltásaikkal m á r sokszor rászedtek bennünket.
„Idegen h a t a l o m előtt soha, hazánk törvényei előtt pedig mindig m e g h a j o l u n k " — mondja
pathoszszal a f ő k u r á t o r ur. — No h á t e kettős
m o n d a t n a k egyike sem igaz prot. atyánkfiai
részén. Nem igaz az első : m e r t aki másnak a
védelmére szorul és m á s t segítségül hí, az bizony meghajol segítője, p á r t f o g ó j a előtt. Már
pedig sem a török, sem a t a t á r , sem a
svédek, akiket a meghajoló protestántizmus
a hazába szólított és azt velők pusztította,
nem volt honi hatalom. Úgyszintén nem volt
honi hatalom sem Luther, sem Kálvin egyénisége. Bizonyára jóval idegenebb hatalom akár
Luther, akár Kálvin, m i n t a római pápa honunkb a n ; — m e r t hiszen ide sandit a f ő k u r á t o r ur
reflexiójában. — Nem igaz a főkurátor ur kettős m o n d a t á n a k másodika sem: m i n t h a prot.
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atyánkfiai hazánk törvényei előtt mindig meghajolnának. Nem nagy virtus azzal pecheskedni,
hogy hazánk jelenlegi kulturharczos törvényei
előtt meghajolnak, azon törvények előtt, melyeket a saját szájizök szerinti szabadelvű, protestáns szellemű kormány gyártott és gyárt, vagyis
saját magok alkotta törvényeik előtt meghajolni. De vájjon meghajoltak-e oly enthuziasmussal a múltban is hazánk törvényei előtt,
midőn azokat még kath. szellemű kormány
hozta?! S vájjon kardoskodni fognának-e jövőben, ha majd ismét kath. szellemű kormány
fogja azokat alkotni?! Mentita est iniquitas sibi !
Mi, katholikusok sem hajolunk meg tisztán világi ügyekben semmi külhatalom és befolyás
előtt; sőt még nem is majmoljuk sem a francziát, sem a németet vagy poroszt. Lelkiekben
azonban a pápa ránk nézve nem idegen hatalom.
Ő leikeinknek ezer év óta atyja ós vezére. Mi
hódolunk mindig, valamint hogy hódoltunk eddig
is és mindenütt a hazai törvényeknek, alkossa
bár azokat eretnek vagy pogány törvényhozás,
azon kikötéssel és eltéréssel a főkurátor és a
protestánsok elvétől vagy véleményétől, ha
t. i. azon törvények az Isten törvényével nem
ellenkeznek. És azt hiszszük, hogy itt mi vagyunk az igaz uton.
Zelestyei.
A k e r e s z t é n y s é g és k o r u n k . 1 )
Irta : Bougaud

Emil.

Forditották : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

Nagy szellemek munkáit kellőképen méltatni, a
bennfoglalt eszméket átérezni, ahhoz elégséges egy kis
aesthetikai érzék; de ennek hasonmását visszadni, viszfényét előállitani, oda már érzelemgazdag lélek, s a mi fő,
igazi talentum szükséges. Bougaud nagy szellemét mutatják elénk a fennjelzett tudós forditók, s a magyar
egyházirodalom még századok múlva is hálás emlékezettel fogja megörökíteni nevöket. A mű lefordítását,
illetőleg magyarságát gáncs nem érheti, a nyelvezet
finom, választékos, s méltó arra, hogy a nagy püspök
remekének magyar visszhangja legyen. A mű harmadik
kiadást ért magyarban, de ha a katholikus közönség nagy
része legalább vázlatban megismeri e müvet, sokszoros
kiadását bátran megjósolhatjuk. Szolgálatot véltem tenni
a tisztelt olvasóközönségnek, midőn gyarló tollammal
Bougaud lángszellemét csak részben is feltüntetem.
') Ezen nagybecsű munkát ismertető jelen alapos czikksorozat a mult évben beszüntetett „Veszprémi Közlöny"-ben volt megkezdve.

75I. Kötet.

A vallás és

vallástalanság.

„Páris ostromának gyötrelmei s a Commune borzalmai között u irja Bougaud, vette kezébe a tollat, hogy
„Istenért, a vallásért, s a lelkekért" .. unkálkodjék. A
szép, szeretetre méltó pap, kit csak mosolyogni láttak,
most íróasztala mellett könyezik kedves hazája, Francziaország sorsa fölött, s mig odakint fegyverzörej nyugtalanítja a polgárok békéjét, addig e kis szobában egy
isteni szikra születik, mely Francziaország léha szivében
u j tüzet van hivatva gyújtani. Francziaország saját késével üti magán a sebet, Bougaud orvosságot készit rája ;
honfiúi bánatának s könyeinek gyermeke: „A kereszténység és korunk" czimü munkájának első k ö t e t e : „A
vallás és vallástalanság."
Azt mondják, hogy a születendő gyermekre nagy
befolyással van szülőjének kedélyállapota, ezt lehet állítani Bougaud müvéről is. A szomorú körülmények, melyek között irta, az élénk fájdalom a vallás és a haza
sorsa felett, nyomot hagytak maguk után, s bizonyos
buskomolyság lengi át a nagy szellemi szülöttet.
A bevezetésben hű képét n y ú j t j a a mult és jelen
század romlottságának ; nem mondja ki, de soraiból kivehetők az okok, melyek Francziaország erkölcsi bukásának
okozói voltak. R á m u t a t az álbölcseletre, a XVIII. század
encyklopedistáira, bánatos hangon szólva hozzájuk : Ti
vagytok okai hazám romlásának. De ő bizik, hogy e
szellemi sötétséget u j csillagok fogják elűzni, s az Isten
újra támaszthat Bossuetet. Pascalt, Malebranchot, Fénélont, Corneillt, Racinet, Condét, Páli Szt. Vinczét. Kétkedve kérdezi: „A franczia szellem annyira kihalt már,
hogy föl sem t á m a d h a t ? Szive nem dobog többé ? Isten
miért ne gyújtaná megint lángra, ismét ragyogóvá tevén
egyházát, kebléből embereket támasztva, kikre a társadalomnak szüksége vau s kik egyedül menthetik meg
azt?" Látnoki lélekkel néz egy szebb jövő felé, ezt pedig
csak a vallás hozza meg. Bougaud szándéka megismertetni ennek szépségét, feltüntetni benne az idealizmust, és
helyesen : a franczia élénk képzelődésnek tiszta anyagot
akart nyújtani, ennek ellenkezőjét a vallástalanságot leszállítani valódi értékére, melyet a szabadszellemiség
túlbecsült. Jelzi továbbá későbben kiadandó müveit, s az
olvasó elé rövid vázlatát adja.
A tudós világ kezdettől fogva kutatásának tárgyává
tette az ember benső életét, természetét, s fontos oka is
van rá, mert ennek tökéletes kiismerésében leledzik minden tudomány alapja; innét következtet jellemére, tehetségére. De daczára, hogy oly rég foglalkoznak a mikrokosmos természetével, nem voltak képesek titkaiba
behatolni. Miért ? — mert csak a félszeg tudákosság górcsővével nézték az embert, s nem a hit szemeivel. Ezzel
nézi Bougaud is, sokkal szerencsésebb is kutatásában.
Meglepően festi az emberi öntudatot Pascál fölkiáltásában : „Utoljára is e fönséges világ nem ismeri önmagát,
de az ember ismeri azt", lám, minő áthidalatlan űr a
természet és az ember között ! Felsorolja az alkotó tehetséget: „A világ e kis zugából, hol szinte elenyészik, felnézett a csillagokra s megszámlálta azokat ; összekötött
két deszkát, eléjök fogta a szeleket s átevezett a tenge10*
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ren ; hatalmába kerítette a földtekét, művelte, termékenyítette, széppé tette azt ; most pedig vas-abroncscsal
vonja be. hogy gyorsabban körülfuthassa, és közéig az
idő, midőn maga a három nap alatt bejárt mérhetetlenség sem elégíti ki hevét annak a lénynek, mely mulandó
mint az árnyék . .
De mit beszélünk, hisz elég világosan szól a szentírás, hogy Ádámhoz nem találtatott hasonló, annyira felülmulta a teremtett dolgokat. Miben ? — lássuk. Az
embernek értelme van, s a mint Bougaud mondja : „Szellemem túlszárnyal minden időn, minden helyen, minden
téren, minden teremtett tárgyon;" — az embert lekötheti az anyag, vagy is a test, de szelleme a végtelenben
kutathat, de ki nem lesz elégítve soha. Mellékesen s röviden feljegyzi Bougaud az Ítélőképességet, a tudvágyat,
s ez utóbbit legjobban hasonlíthatná a szárnyaszegett madárhoz, majd átsiklik a beszélő tehetségen, s az ember
központjába a szivbe vezet, ez a szeretés tehetsége. Itt
önmagát hozza fel példának: „Nem tudom, ki alkotta
szivemet, de bárki légy is te, szivem mestere, furcsán
alkottad azt. Hová gondoltál, midőn oly érzékennyé tevéd,
hogy felizgatja egy semmi, és oly kétségbeejtő örvényekkel láttad el, hogy be nem tölti semmi ? Minden, a mit
csupán sejtek, vonz, elbájol ; szerencsésen elérem : és
mihelyt ajkaimhoz emelem, inni kezdem: „Hát csak
ez ! ? . .
s kihull kezemből a pohár. Igy busán foly
életem, virágról-virágra, ábrándról-ábrándra, keresve mindenütt azt a nem tudom mit, mi után lelkem sóvárog,
mi boldogítana, s mit nem találok sehol." L' abbé Perreyve is igy panaszkodik, s mintegy lemondólag igy vigasztalja m a g á t : „Esengj, epedj, várj, sirj és hervadj, és
töltsd be kedves fájdalmad dalával az egész földet. Nem
leszesz nagy soha, csak szenvedésed árán."
Az ember tulajdonságai közé tartozik még a végtelenség s az eszményiség utáni vágy is, e két tulajdonság ikertestvér, de csak a vallás testvériesiti ez utóbbit
az elsővel. Nem ember az, ki e két kellék birtokában
nincs, s nem is sejtheti szentséges rendeltetését, mert
emberi szép nem létezik, azért azt a végtelenben kell
keresni hol az Isten van, mint Kant is mondja: „A szép
a végtelennek átsugárzása a végesen. A megsejtett
Isten."
Halhatatlan lelke van az embernek, s a halál csak
fél diadalt arathat az ember felett. Ezt a lelket szeretné
a materiálizmus keze közé szorítani, megfogni, midőn az
emberi testet bonczolja, holott az érzékük alá eső tárgy
alaptörvényeit sem tudták kitalálni, bonczkésüket mégis
transcendentalis dolgokon akarják megpróbálni. Szelíden
s költői nyelven hányja ezt szemükre Bougaud. Beszél
továbbá az embernek Istenéhez való viszonyáról, s egy
erkölcsi eszménykép utáni sóvárgásáról ; megjelöli az
utat és módot, mely szerint a lélek Istenével köziekedhetik, az ima szárnyain eljuthat, s végre vele elválhatatlanul egyesül.
Ha már az emberi természetnek ily szép vonásai
vannak: minő lehet az Isten természete? Ervelése Isten
létéről egyszerű, de plausibilis, az ember mint központ
körül forog : „En vagyok, tehát van Isten. De mi vagyok
én ? Tökéletlen, korlátolt lény vagyok, ki múlik és enyé-

szik. Tehát van egy lény, ki el nem enyészik, egy tökéletes és korlátolatlan lény."
Mindazon tökéletességek megvannak Istenben, melyek
az emberben, külömbség a kettő között, hogy Istenben
abszolút tökéletességek azok, bennünk csak gyenge viszfény. Bougaud itt helyén valónak találja az antropologusoknak egy kis leczkét adni, s különösen Darwin elméletét veszi tolla hegyére, s ezzel végezve az isteni
gondviselésről, kormányzásról értekezik, elegendőnek
tartja e rövid argumentumot, miután bölcsesége, szelídsége, béketűrése, méltányossága s szabadságtisztelete fel
lett tüntetve: „0 kormányozza a világot, s főminisztere
a logika."
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.
London. A katholikus Angolország
boldogságos Szűznek és szent Péternek. —

felajánlása

a

{Megható szertartás a South Kensingtoni
Oratoriánusok
templomában.
A westminsteri biboros-érsek és Bridgett
Redemptorista atya beszédei.)
(Vége.)

A délutáni

istentisztelet.

A templom délután teljesen megtelt ájtatoskodókkal, midőn az ünnepélyes vecsernyét a cliftoni püspök ő
méltósága énekelte. Egy hosszabb előadásban a biborosérsek hivatkozott Angolhon szeretetére szt. Péter iránt.
Azt monda, hogy oly szorosan ragaszkodott a régi angol
egyház Péterhez, mint az egység központjához, Péter
hitéhez és törvényeihez, hogy egy angol iskola alapíttatott Rómában „a végből", hogy mint Paris Máté állítja,
„hogy az angol királyok és herczegek a püspökökkel,
papokkal és klerikusokkal oda járjanak és ott oktatást
nyerjenek a katholikus hit tanaiban, nehogy az angol
egységgel ellenkező valami hiba vagy tévely csuszszon be
az angol egyházba." A tanításban való hitökből származott a buzgóságnak és a szeretetnek minden megnyilatkozási módja szent Péter iránt. Tanúskodik erről az
Angolhonból Rómába való zarándoklás, mely századokon
át jellemző volt hitével és buzgóságával. Tanúskodik
erről még inkább a nemzeti hitnek nyilvános mozzanata,
a Péter-fillér évenkint való fizetése. Az egyház fejének
fizetett ezen adó nem volt valami esetleges önkénytes
adomány. Az ország törvényeiben gyökerezett, törvényesen szentesítve volt és kivéve egy vagy két rövid időközt
hét vagy nyolcz száz éven keresztül folyton fizettetett.
Azonban nincs erősebb érv a pápa főhatóságának nemzetünk részéről való elismerése mellett a mi a rendes britt
adózást illeti, mint azon tény, hogy nemzeti létünk leghosszabb időszaka alatt a királyok és Angolhon parlamentje Péter-fillért gyűjtöttek, kivetve azt részletenkint
minden fejre, minden házra és elküldték Rómába, mert
hitték az evangelium tanítását, hogy a keresztény egyház
feje Péter és az ő utódai, és szükséges, hogy a tagok
hódolattal és engedelmességgel viseltessenek a fő, Péter
apostol iránt. Majd midőn a nép szabadsága és jólétének
védelmére a czéhek alakultak, nagy részök szt. Péter
oltalma alá helyezkedett, évről-évre megülve ünnepét,
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gyertyákat gyújtva oltára vagy szobra előtt. Szt. Péter
és az ő székének tekintélyére hivatkoztak a hatalmasok
elnyomásai ellen, ugy hogy szent Péter széke népszerűen
ugy volt ismerve, mint az elnyomottak menedéke — unicum appressorum praetidium. — A nemzeti kegyelet
azonban még más módon is nyilatkozott. Ugy mint zarándoklásokban nemcsak Rómába, hanem egyúttal ereklyéihez Angolhonban. Oly annyira átment a nép vérébe
a szt. Péter tekintélye és hatalma iránt a tisztelet, hogy
nem ritka esküforma lett ez „szt. Péterre Rómában", a
mint erről meggyőződhetünk Lauglaud, Chancer és más
Íróknál.
Szt. Péter Angolhon
védszentje.
Azt kérdezhetné valaki, ha váljon Anglia ünnepélyesen felajánltatott-e sz. Péternek az ős időkben. Ha a
kérdés odairányul, váljon volt-e valaha oly felajánlási
szertartás, mint a mai, a felelet csak az lehet, hogy ilyesmiről nincs tudomásunk. Azonban van még több út és
mód, a mely szerint a felajánlás megtörténhetik, és
egyike a legnyomatékosabbaknak, ha egy nemzet, korról
korra, tetteivel, eljáiásával, életével bizonyságot tesz
arról, hogy valamely szentnek ajánlja föl magát. Már
most tekintve Angliát sz. Péter iránt a történelem tanúskodik róla, hogy királyok királyok után okmányokban és
levelekben „különös védszentjöknek" nyilvánitották szt.
Pétert, mi közben a pápák egyik a másik után, szívökre
kötötték nekik a hitet és buzgóságot, és az angol népet
„szt. Péter különös fiainak" tiszteletre méltó czimével
illelték s kijelentették, hogy Anglia boldogsága és jóléte
azon különös gondoskodásnak tulajdonitható, melylyel sz.
Péter az angol nép iránt viseltetik, és folyvást hivatkoztak Anglia odaadására szt. Péter és a szt. szék iránt,
mint olyan érvre, mely mindenkor szives meghallgatásra
talált. A régi angol királyok koronázó szertartásain szt.
Péter segitségül hivása nem maradt el, mint a királyság
egyik első védszentjéé. Baronius beszéli, hogy az angol
királyok mint az egyház első szülött fiai koronáztattak
meg „tamquam primogeniti Ecclesiae filii." Alford egyházi évkönyveiben m o n d j a : „a királyok az egész szigetet
szt. Péter oltalma alá helyezték." Es De Macedo, aki a
védszentek tekintetében a legfőbb tekintély az egész
kereszténységben, igy i r :
„A mig Angolhon a tiszta és igaz hitet vallotta,
addig három fő védszentje volt, a boldogságos Szűz,
szt. Péter az apostolok fejedelme és szt. György vértanú.
A bold. Szűz és szt. Péter a legrégibb időktől fogva
védszentjei lettek, sz. György csupán a kereszteshadak
ideje óta. a midőn mint a királyság katonai védszentjét
és oltalmazóját hitták őt segélyül. Könnyen érthető, hogy
azon lázadás alkalmával, mely a 16. században az apostoli szentszék tekintélye ellen támadt, Anglia különös
tisztelete sz. Péter iránt és mindaz iránt, amit ez magában foglal, száműzve és feledve lett azok által, kik megfosztották az egyházat javaitól és szabadságától azon
buzgalmukban, hogy átruházták Péter lelki fönhatóságát
a pápától a királyra. De Anglia dicsősége volt az, hogy
mialatt 300—400 gyermek adva életet szt. Péter előjogainak védelmében és sok más ezer szenvedett börtönt,
pénzbírságot, számkivetést és másnemű jogfosztást azon
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hosszú éj alatt, mely két évszázadon át nehezedett ránk,
inkább, hogy sem megtagadja az egységet sz. Péterrel.
Ma már az egyház Angliában kiemelkedett az üldöztetésből és szabad lőn ú j r a ; a katholikusoknak szabad meggyőződésöket nyilvánítani, szabad felhívni honfitársaikat,
hogy kutassák a történelmet és egyesüljenek velők a
régi védszentjeik iránti tiszteletök és szeretetök megújításában.
Miért

éled fel újra a nemzeti

kegyelet

sz.

Péter

iránt ?

Még azon kérdésre kell felelnünk, mily eredményt
remélünk mi attól, hogy Angliát újra felajánljuk szent
Péternek, különösen, ha tudjuk azt, hogy az angol nép
nagy tömege elveti az ő tekintélyét és nem bízott meg
minket, hogy az ő nevében szóljunk? Értsük meg a dolgot, mi nem az angol nép nem-katholikus, hanem csak
a katholikus része nevében szólunk. Mint a régi hitnek
örökösei és képviselői mi akarjuk elhatározni és megújítani ünnepélyes vallási cselekmény által az angol katholikus egyház felajánlását szent Péternek. A katholikusok
ma inkább, mint bármikor erősebben érzik a világ harcza
közepett a hit ellen, mely körülöttök dul, annak szükségét, hogy megerősítsék az ő összeköttetésöket az isteni
tekintély kútfejével. Szivvel-lélekkel szorosabban ragaszkodjanak sz. Péterhez és az ő apostoli székéhez ezen
felajánlás nyilvános aktusa által. A bűnbánó apostol iránt
való nagyobb tisztelet a mi szivünkben keltsen nagyobb
bánatot a bűn iránt, és lángolóbb szerelmet Jézus Krisztus
iránt.
A lélek ilyen érzelmei inkább hivatvák arra, hogy
a hitet megőrizzék attól, hogy katholikus elveit és vallásgyakorlatát feladja C9ak azért, hogy a világ tetszését
m egnyerje, mint az a gondolat, hogy a világ lenézi a
katholikust, a ki odaadja meggyőződését kegyeiért.
Hogy

elcmozditasséh

Anglia

vallásos

jóléte,

boldogsága.

Engedjék meg, hogy e felajánló isteni tisztelet
egyik czéljának tekintsük Anglia boldogságát és hogy
embertársaink jólétéért minden lehetőt megtegyünk. A
legjobb és legnépszerűbb megközelithető tekintély, London nagy népességének 29 perczentje némi tiszteletet érdemel.
Az istentelenek sokasága növekedőben nemcsak az
elhagyottak és tudatlanok soraiból, hanem a műveltebb
osztálybelik csatlakozása által is, kik elvetik a kinyilatkoztatott vallás minden formáját, részint afölötti kétségbeesésből, hogy az igazságot nem tudják megtalálni,
részint vallási közönyösségből. Némelyeknek ugy tűnik
fel, mintha a léleknek azon ösztöne, hogy szomjazza
Istent kihalt volna az angol nép nagy tömegéből, mintha
az ő lelki étvágyuk megsemmisíttetett volna, mintha ez
a nagy tömeg egy kárhozatos irányba tévedne, örvénybe
beleesnék, vagy már tévedett, beleesett volna. Mi nem hiszszük a mi népünk tömegéről, „hogy Isten érzéketlenség lelkével sújtotta volna őket; hogy szemet adott volna nekik,
hogy ne lássanak; füleket, hogy ne halljanak." Ellenkezőleg mi hiszszük, a mindig hivatkozott tekintély nyomán,
„hogy ők valóban komoly gondolkodásúak és nincsenek
vallásos érzület híjával", habár kívül lennének is minden
vallás aklán. Az emberiség ezen elhagyott és elárvult
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nagy tömege mindazonáltal szomjazza Istent. Tanúskodik
erről az, hogy egy ideig várakozott valakire, a ki neki
üzenetet hozzon ; tanúskodik erről az ő felelete az üdv
hadseregének felhívására ; tanúskodik erről a vallási szekták sokasága, a melyek belőlük származnak.
Ha a népet kifárasztják a szónokok és távozik,
annak a jele, hogy nem bizik önmagokat feltolt prófétákban. Nincs itt egyéb, minthogy az angol nép visszafordult útjáról és visszatér a sziklához, melyen kivül elveszett volna. Senki sem lehet oly vak, hogy ne látná a
szembeötlő tényt, hogy azon pillanattól kezdve, midőn
szt. Péter tekintélye elvettetett a vallásos egység köteléke
szét volt tépve és kitört a vallási viszály és vallástal nság mindig nagyobbodó áramlata ? Minél inkább tanulmányozták a bonyolult problémát, annál mélyebb lett a
meggyőződés, hogy a situatio kulcsa, ami a régi állapotot illeti, abban áll, elfogadni őszintén az isteni küldetést,
melyet J é z u s Krisztus Péterre bizott.
A délutáni istenitisztelet alatt ment végbe az apostolok
fejedelmének való felajánlás. A boldogságos Szűz és szent
Péter tiszteletére rendezett körmenet és a Te Deum zárta
be az ájtatosságot.

invitálgatják a kath. papokat is, s vannak, kik a fentemiitett példákat követve, azonnal készek a lelkesedésre.
Hisz Jókai a magyar nemzet büszkesége ! Félszázadon át
gyönyörködtette ékes tollának és ragyogó képzelmének
szüleményeivel a magyar népet és intelligencziát. Mutassuk meg mi „felnőttek", hogy szeretjük a „nevelő urat",
tiszteljük benne a nemzeti nagyság egyik tényezőjét!
Ilyen fontos dologban ne határozzunk elhirtelenkedve, hanem tények alapján, kellő megfontolás után.
Azt kérdezem: mi katholikusok, s főleg kath. papok részt vehetünk-e Jókai dicsőittetésében ? megérdemli-e
Jókai, müveinek vallási irányát és szellemét tekintve, azt,
hogy az alakuló jubileumi bizottságokban és rendezőségekben aktiv szerepet vigyünk? Vagy talán elég lenne
pusztán szemlélni az ünnepséget, s udvariasan egyedül
nem zavarni az ovácziókat; az aktiv szereplést pedig
szépen átengedni azoknak, akiket Jókai müvei kevésbé
sértenek, mint minket katholikusokat ?
Egyik u. n. klerikális lapunk nem engedte, hogy e
kérdéseket felvessük, mert úgymond : nem opportunus
dolog a „nemzet bálványa u ellen irni. Tehát már a „bálványozás" is meg van engedve opportunitási szempontból ?
De térjünk a tárgyhoz.

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA.
Egy kis hidegviz-zuhany a Jókai-kultusz hevének
lohasztására.
I.

Pár héttel ezelőtt olvastam egy lapban, hogy valamelyik kir. város közgyűlésén Jókait díszpolgárrá választották, és egy kath. egyházi dignitárius azt indítványozta,
hogy a gyűlés tagjai álljanak fel, s e felállással adjanak
a határozatnak ünnepiesebb jelleget.
Nem tudom, ez és igy történt-e, s minő hallgatag
vagy nyiltan előadott okokból? — de mindjárt eszembe
jutott egy másik katholikus papnak hasonló szereplése,
mely szintén újságban volt közölve ; s bár az újságok
sokat hazudnak, a közleményt mégis valószínűnek tartom,
mert az illető helyi lap többnyire jól informált szokott
lenni, s sokat ád hireinek megbízhatóságára.
Elbeszélte ez a vidéki lap, — még a mult évben
történt, — hogy Jókai Móricz meglátogatta X kir. várost, ahol szépen fogadták, számára bankettet rendeztek,
melyen a város intelligencziája jelen volt, s a hires vendéget dicsőitette. Ekkor felkelt Jókai, s szavait az ottani
főgymnázium szerzetes igazgatójához intézve, éltette, ha
jól emlékszem, őt is, meg a nagynevű szerzetesrendet,
melynek az ifjúság nevelése körül oly nagy érdemei
vannak.
Elég az hozzá : az ekkép provokált pap, szerzetes,
tanár, igazgató szintén felkelt, s megköszönve Jókainak
a szép szavakat, magát és szerzetes tanártársait nagyszerényen az „ifjúság nevelőinek" mondotta ; Jókait pedig
feldicsőitette, mint a „felnőttek nevelőjét", s mint ilyent
éltette, ünnepelte a jelenvolt intelligenczia tapsai és helyeslése között.
Halljuk továbbá, hogy a Jókai-jubileumhoz erősen

Olvastam Jókainak több regényét, de megvallom,
hogv amennyire tudtam volna gyönyörködni a költői szép
és vonzó leirásokban, annyira boszankodtam azon felületességen, azon mindent kigúnyoló világnézeten, azon sok
történelmi hazugságon és ferditésen, melyektől Jókai regényei valóban hemzsegnek.
Nem lehet azt mind ideirni, de szemelvényeket közölhetünk egyik-másik regényéből,
A gróf Monte Christo utánzatában az „ A r a n y emberienu pl. Sándorovics esperes elmegy egy nőhöz, kiről
jelentették neki, hogy igen beteg, s meg kellene őtet
gyóntatni. Az esperes belép, gorombán rátámad a nőre,
kit Jókai ugy mutat be az ő naturalizmusában, mint egy
valóságos szentet.
Esperes : „Hiszed e a feltámadást ? Hiszed-e a mennyországot ?"
Nő: „Nem hiszem. Nem is kivánom. Nem akarok
újra élni. Akarok csendben aludni a falevél alatt. Porrá
fogok válni, s a fa gyökere fölszíja poromat, lesz belőlem falevél; más életet nem óhajtok. A zöld fa ereiben
akarok élni, melyet magara ültettem. Nem is hiszek olyan
kegyetlen Istent, aki nyomorult teremtéseit még az életen
tul is szenvedni parancsolja. Az én istenem kegyelmes ur,
aki a halálban fűnek, fának, embernek pihenést ád."
Esperes: „De nem az olyan megátalkodott gonosznak, minő te vagy ! Te poklok tüzére jutsz, az ördög marczangoló fogai közé."
Nő : „Mutasd meg nekem a szentírásból, hogy az
isten mikor teremtett poklot és ördögöt, akkor elhiszem."
Esperes:
„Oh, te istenkáromló asszony ! Tüzet a
nyelvedre ! Hát még az ördögöt is el akarod tagadni ?"
Nő: „El is tagadom. Soha sem teremtett az Isten
ördögöt. Ti teremtettétek azt magatok, akik ijesztgettek
vele. De az ördögöt is rosszul alkottátok meg. Két szarv-
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val és hasított patákkal. Hisz az ilyen állat füvei él : az
embert nem eszik soha."
S valamivel alább a nő: „Az én Istenem nem kiván czifra imádságot, énekszót, áldozatot, templomot harangokkal ; csupán rendeleteiben megnyugvó szivet. Az
én penitencziám nem az olvasó-forgatás, hanem a munka."
S ilyetén kölcsönös kapaczitálás után, az egy csepp
rokonszenvre sem érdemes lelkészt ugy tünteti fel, mint
egy önző embert, ki csak a bőrét félti, s hivatását azonnal megtagadja, mihelyt veszély mutatkozik ; mert az a
„szent" nő felmutat egy szőnyeget, mely állítólag Brussából, pestises vidékről való, s az előbb ördöggel fenyegetőző esperes gyáván megfutamodik.
A mezítelen naturalizmus dicsőítése megkívánta a
positiv vallás szolgájának ilyetén kigunyoltatását.
Jókai, mint a „felnőtték nevelője" hatalmasan kezd
forgolódni, s nem kételkedünk egy perczig sem a nagy
nevelői eredmény fölött, főkép ha a nevelő ur még
Timár és Noemi „szabad szerelmét" is oly mézes-mázos
szavakkal menti, sőt másoknak is követésre ajánlja.
Radeaux.
(Vége köv.)

IRODALOM.
K ö n y v p i a c

z.

(Vége.)

- f A győri káptalan viszonya a győrbelvárosi
kath. elemi fiúiskolához. Győr, 1893. 8 r. 54 1.
Ritkán kerül nyilvánosság elé ily becses történelmi
dolgozat, a mely igazán forrásmunka, nem kompiláczió.
— Barátságos b e s z é l g e t é s e k egyről másról. A
jó magyar népnek elmondja Babik József tanítóképző
tanár. 41 képpel Eger, 1893. 16-r. 204. lap. Ara fűzve
50 kr, félvászonban 60, egész vászonban 80 kr.
A mü az esztendő 12 hónapjához alkalmazkodva,
előadja mindazon nevezetesebb dolgokat a szentek életéből, egyházunk és hazánk történetéből stb., melyek a
mily érdekesek, épp oly tanulságosak is. Erkölcsi intelmek, üdvös és a gyakorlati életbe vágó oktatások, kiválóbb népszokások ismertetése, mindez tanulságos példázatokkal s itt-ott kedvderítő adomákkal fűszerezve, egészítik ki a kötet tartalmát. Szíves figyelembe ajánljuk a
következő részletes kimutatást:
Január. — Beköszöntés. Az újévi kivánatok jelentősége és helyes módja. Vízkereszt. Ház-szentelés. Jézus
neve napja. Remete szent Pál. Szent Vincze. Pál fordulása. Szent Polikárp. Aranyszájú sz. János. Szalézi sz.
Ferencz. Hunyadi Mátyás. Adoma. Deák Ferencz, a haza
bölcse.
Február. — A farsang. Hogy mulatnak a jó keresztények és hogy a rosszak? Lakodalmak. A házassági frigy.
Húshagyó kedd. Hamvazó szerda. Szent Ignácz. Gyertyaszentelő. Avatás. Szent Balázs napja. Korszini sz. András.
Szent Ágota. A japáni vértanuk. Szent Apollónia. A lurdi
Boldogságos Szüz. Boldog Margit. Üszögös sz. Péter.
Kortonai Margit. Mátyás apostol. Mátyás ugrása. Könyves
Kálmán. Jó olvasmányok. A branyiszkói győzelem. Vak
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Béla király. IX. Piusról két megható történet. XIII. Leo
pápa. Vaszary Kolozs. Nagyböjt kezdete.
Márczius. — A természet ébredése. Szent, Kázmér.
Aquinói sz. Tamás. Istenes sz. János. Szent Francziska
asszony. A szebasztei negyven vértanú megható története.
Nagy sz. Gergely pápa. Gergelyjárás. Szent József. Szent
Benedek. Gábor arkangyal. Gyümölcsoltó. Boldogasszony.
Üdvözlégy Mária ! (Vers). Kapisztrán sz. János. Ferencz
király. Arany János. A szolnoki győzelem. Dobzse LászlóMárcz. 15. Talpra magyar ! Hunyadi László halála.
Nagyhéti és húsvéti szokások. — A nagyhét jelentősége. Virágvasárnap. A passió. A lamentácziók. Nagycsütörtöki lábmosás. Nagypéntek. Nagyszombati előkészületek. Feltámadási körmenet. Ételek megáldása húsvét első napján, öntözködés húsvét más napján. Ontözködő
versikék.
Április. — Április-járatás. Ostoba és veszélyes tréfák. Egy megrendítő eset. Különböző népbolonditók.
Nagy sz. Leo pápa. Buzaszentelés. Szent Márk. Szent
György. Szent György-napi hatásos prédikáczió. Mátyás
király halála. Széchenyi István halála. Baross Gábor.
Május. — Tavaszi mulatságok. A májusfa eredete.
Szent Fülöp és Jakab apostolok. Az úgynevezett fagyos
szentek. Keresztjáró napok. Áldozócsütörtök. Egy kis
tréfa. Piros pünkösd napja. Pünkösdi király. Rózsaleány-ünnep. A bérmálkozás. Tanulságos történet a pórulj á r t bérmafiukról. Szentháromság vasárnapja. Szent Ágoston és a vizmerő gyermek a tengerparton. Ur napja.
Szent kereszt feltalálása. Egy szép történet. Szent Flórián.
Nepomuki sz. János. A kedves májusi ájtatosság. Eszterházy Károly gróf, egri püspök. Az egri lyceum. Adomák.
Kolumbus Kristóf.
Junius. — Szent Iván éneke. Tüzugrások. Keresztelő sz. János. Szent Alajos. Szent László király. Szent
Péter és Pál apostolok. Jézus szentséges Szivének tisztelete. Alakok Margit.
Julius. — Aratás. Ki mint vet, ugy arat. A szűk
termés Isten büntetése. A jámbor földműves példája. Három adoma. Egy tanulságos rege Ádám apánkról. Sarlós
Boldogasszony napja. Egy szép történet XI. Benedek pápáról. Kármelhegyi Boldogasszony napja. A skapuláré.
Nagy Lajos királyunk csodálatos győzelme. Két tanulságos történet a skapuláréról. Apostolok oszlása. Hamis
apostolok. Herkó Páter. Azok a szerencsétlen nazarénusok. Mária Magdolna. Szent Anna asszony. Búcsújárások. Loyolai sz. Ignácz. Azok a legyalázott jezsuiták.
Kánikula.
Augusztus. — Takarás a szántóföldekről. Takarási
ünnep. Jó tanács földműveseink számára. Takarék-magtárak. Vasas szent Péter. A római pápa mostani helyzete. Porcziunkula-bucsu eredete. Szent Domonkos. A sz.
olvasó eredete, szépsége. Hayden és Radeczky példája.
Havi boldogasszony. Nagy Boldogasszony ünnepe. Mária
Magyarország oltalmazója. Szent István királyunk. Hazánk
apostola. Merénylet élete ellen. Boldog halála. Most is
visszakívánjuk. Szentté avattatása. Dicsőséges jobbjának
története. Szent István-napi prédikáczió. Mily ostobaság a
káromkodás. Szent Lőrincz vértanú. Nyári csillaghullás.
Oktalan babonák a csillagokról. Hunyadi János halála.
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Szent Ilona. Nagy Konstantin császár csodás látomása.
A szent kereszt feltalálása. Szent Bertalan apostol. Bertalan-napi prédikáczió. Kalazanczi szent József. Szent Ágoston püspök. A gyászos mohácsi vész. Fegyverletétel Világosnál. Szüzanyánk szeplőtelen szive.
Szeptember. — Emberes hónapok. Iskolába gyermekek ! A szent őrangyalok ünnepe. Földi őrangyalok. Kisasszony napja. Szent Rozália. Zrínyi Miklós, a szigetvári
hős. Mária nevenapja. Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen. Hétfájdalmu Szüzanya. Tanulságos történet.
Szent kereszt felmagasztaltása. Szent Január püspök.
Szent Gellért csanádi püspök két prédikácziója s vértanusága. Szent Mihály arkangyal. Szent Mihály lova. Halál,
temetés.
Október. — Szüret. A fillokszéra Isten csapása. Kis
farsang. A keresztény és boldog házasság. Szent olvasó
vasárnapja. Az ünnep eredete. Mily kedves ájtatosság az
olvasó ! Asszizi sz. Ferencz. Még egyszer Herkó Páterről.
Fölséges királyunk nevenapja. Pázmány Péter, esztergomi
érsek. Nemzeti gyásznap okt. 6-án. Mindszenti Gedeon.
Munkácsy Mihály. A kenyérmezei ütközet. Kinizsi Pál. a
magyar Herkules. Borgiász sz. Ferencz. Szent Terézia.
Dobó István és az egri nők. Szent Lukács. Szent Vendel.
Szent Simon és Tádé apostolok. Levélhullás.
November. — Mindszentek ünnepe. A szentek tisztelete. Minden állapotban lehetünk szentek. Példák. Két
adoma. Halottak napja. Szent Imre herczeg. Szent Márton ludja. Magyarországi szent Erzsébet asszony. Szent
Czeczilia. Szent Katalin. Szent András apostol. Ólomöntés sz. András napján. Oktalan és veszedelmes babona.
Deczember. — A tél örömei. Adoma. Disznótor.
Lelki örömek. Advent. Hajnali misék. Xavéri sz. Ferencz.
Szent Borbála. Szent Miklós püspök. Szent Ambrus püspük. Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szent Lucza szüz.
Tűzbe a Luczaszékkel ! Lucza-kalendáriom. Első szüleink,
Ádám és Éva. Szent karácson estéje. A kedves karácsonfa
mit jelent? A bethlehemesek. Éjféli, pásztor- és karácsonynapi szent mise. Szent István, az első vértanú. Szent
János apostol. Apró szentek napja. Szent Szilveszter pápa.
Az esztendő utolsó napja.
Függelék : Példaképek (kath. hazafias versezet Fráter
Josephustól).
E részletes kimutatásból tüzetesen megítélhető a
tartalom sokoldalúsága és tanulságos volta. A szerző
igyekezett az elsorolt dolgokat könnyen érthető, népies,
vonzó modorban előadni.
Szép fehér papiroson, tiszta nyomással, képecskéknek beváló diszes kezdőbetűkkel ellátva jelent meg a
tarka-barka, de érdekes gyűjtemény.

VEGYESEK.
— Néhány fővárosi lapnak az a hire, hogy dr Kohl
Tivadar, olmützi herczegérsek ellen, megvesztegetett szolgája merényletet követett volna el, mint a Kremsierből
érkezett hiteles távirat jelenti, — teljesen alaptalan. Az
érsek a legjobb egészségnek örvend s jelenleg a hegyvidéken nyaral.

— Lelki szentgyakorlatok
Temesváron.
Dessewffy
Sándor csanádi püspök ő mlga Flodung atyát, a Jézustársaság kalocsai kollégiumnak jeles tagját felkérte, hogy
Temesvárott a csanádegyházmegyei papság számára lelkigyakorlatokat tartson. Flodung atya e hó 8-án fogja a
lelkigyarlatokat megkezdeni, melyekre az egyházmegyei
papság soraiból eddig is már igen sokan jelentkeztek. A
lelkigyakorlatokban a megyés püspök ő méltósága is fog
részt venni.
I f j . Bobok József, nyitrai egyházmegyei áldozár s
szentszéki jegyző, ki a májushavi országos római zarándoklat alkalmával főpásztorát, Bends Imre ur ő méltóságát kisérte, ő szentsége által pápai káplánnak neveztetett ki. A nagy műveltségű s közkedveltségnek örvendő
szentszéki jegyző e kitüntetéséhez a legőszintébb szivből
gratulálunk !
— Tjj gimnázium a fővárosban.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Józsefvárosban tudvalevőleg u j
gimnáziumot óhajt felállítani. Felhívására a fővárosi törvényhatóság erre a czélra 100,000 frt segélyt szavazott
meg. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ő mlga kijelentette,
hogy állami segélyezés mellett és arra az esetre, ha az
uj gimnázium rendházzal és tanárképző-intézettel is kibővithető, a sz. Benedek-rend hajlandó annak vezetését
átvenni. Mielőtt azonban a közoktatásügyi miniszter ebben
az ügyben véglegesen határozna, kérdést intézett a székes
főváros tanácsához, hogy a kilátásba helyezett segélyt, a
szent Benedek-rend ajánlatának elfogadása mellett is, megadni hajlandó-e.
— A rossz irányú olvasmányok ellen! Reiser Vilmos, az uj rottenburgi püspök nem régiben végbement
székfoglalója alkalmából főpásztori levelet bocsátott ki, a
melyben többi között megszívlelendő igazságokat mond el
a gonosz irányú sajtótermékekkel szemben követendő
eljárásra nézve is. „Hogy a szent hit a családokban
megőriztethessék, — úgymond — szükséges, hogy a háztól mindaz gondosan távol tartassék, a mi a házbeliek
vallásos életére kártékony kihatással lehetne. Es ez ügyben nagy és szent kötelmek háramlanak különösen tireátok, kedves családapák ! Nektek, mint családfőknek kell
a hitetlenség terjesztői elől elzárni az utat családaitok
szentélyébe és nekik a bemenetet oda semmi szin alatt
meg nem engedni. A hitetlenség e küldöttei azonban nem
csupán testben járnak körül; segédtársaik ama számtalan
irat, könyv és lap, a melyekben nyíltan vagy elfödve a
hitetlenség terjesztetik. És én alig ismerek súlyosabb
felelősséget, a melyet valamely családapa az utolsó ítélet
napján magára vonhatna, annál, mintha családjában az
ily rossz irányú iratoknak házijogot enged. Ne mondja
senki, hogy reá nézve az ily olvasmányok nem járnak
kárral és veszélylyel. Valamint a megromlott, rossz levegőben való tartózkodás aláássa a testi egészséget, ugy a
rossz olvasmányok által is, rendszerint nem egyszerre
ugyan, de lassan és biztosan, — a vallásos meggyőződés
megingattatik, a szent hit iránt való odaadás megbénittatik és a hit világa végre egészen kioltatik. Gyilkosa
gyermekeinek az olyan, aki egészséges testi táplálék helyett, mérgezett ételeket nyújtana nekik. Hasonlíthatatlanul nagyobb bűnt követ el az, aki ártatlan lelkeket
megmérgez vagy megmérgezni enged, — lelkeket, amelyeket egykoron az örök biró számon fog kérni tőletek."

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
Simon és dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetést dtj :
félévre helyben s postaküldéssel 5 f r t .
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok:
A jellemképzés. — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások:
Budapest:
Forradalom — liberalizmus és ismét — forradalom ! — A f r i k a m i s s z i ó v i d é k e i r ő l . Egy protestáns angol Ítélete az ugandai
katholikus és protestáns misszióról. — A „Religio" Tárczája: Egy kis hidegviz-zuhany a Jókai-kultusz hevének lohasztására. —
Kath. Egyesületi Élet: A magyarországi lat. és gör. szert, római kath. tanitók segélyalapja vagyonáról 1892. évi számadás kivonata. —
Vegytsek.

A

j e l l e m

képzés.

II. Az elvek képzése.
(IV. csikk.)

folyton ujabb igényeket keltenek kielégítés és
boldogság nélkül, mig az elvek o t t maradnak a
lélek mélyében s minduntalan előtörnek az életben. E reflexiók nélkül lehet felmutatni fényes
vizsgálatokat, de az élet nagy vizsgáján megbukik a dicsőséges ifjú s hajótörésével maga alá
t e m e t i tudományát is.

Az eddig mondottakból a jellemfejlesztésre
rendkívül fontos következő kívánalmak folynak :
1. Hogy ugyanazon intézetben és osztályAz ismeretekhez fűződő reflexiók eme jelban működő összes t a n á r o k n a k ugyanazon világnézettel kell birniok, az erkölcsi elvek ugyan- lemképző nagy hatásának meg van a maga
azon rendszerével és e rendszerben ugyanazon lélektani oka is. Az ifjú a k a r a t á t nem támadják
főelvvel, vagyis ugyanazon vallásuaknak és a mi meg egyenesen, a mi ellen az önzés, makacsság,
rossz hajlamok rendszerint felvértezett akaratot
fő, vallásosaknak kell lenniök.
2. Valamennyi tanárnak e főelv és ebből állítanak s bátrabban szállnak szembe. Mintegy
folyó erkölcsi elvek megerősítésére kell minden nem várt, észrevétlen támadások e reflexiók,
alkalmat megragadniok a szakismeretekkel való melyek készületlenül, hirtelen lepik meg a
megvilágositás utján, s azzal, hogy ez ismerete- figyelmet s keltenek érdeket. Főleg pedig, mivel
ket az ifjú lélek zavartalan összhangjába illesztik. az ilyen reflexiók nem látszanak fellépni az ifjú
3. Ezért müködésöknek lehetőleg minden ellenzékeskedő akaratával s rossz hajlamaival
fokán e szempontból kell kiválasztaniok az is- szemben bizonyos erkölcsi kényszerrel, mely az
mereteket, a példákat, intézni a magyarázatokat, egyenes oktatás, intés, parancshoz rendszerint
s — a mennyire lehet — a közlött ismereteket kötve van: — az ifjiiban az elvakitás mintegy
soha sem kell hagyni a főelvre s ezek köré az önálló benső szabad cselekvés jellegét ölti
sorakoztatott erkölcsi elvekre vonatkozó refle- magára és éppen azért jellemképző.
xiók nélkül. Kétségtelen bizonyos, hogy e refleEzek a gyakori reflexiók kiemelve és ráxiók, melyek, sajnos, nincsenek megirva semmi- utalva mindenben a szép, jó, igaz és nemesre,
féle tankönyvben, de a tanár meleg szivének mint Isten visszfényeire az ő teremtményeiben,
mély forrásából a közvetlenség üdeségével hat- egyesülve a következetes és nemes példával, és
nak, sokkal jobban alakitják a jellemet s éppen az elől világitó tanár szelid tekintélyével, rövid
azért értékesebbek, maradandóbbak maguknál az idő alatt bizonyos jó közszellemet, gondolkodásismereteknél, melyekhez e reflexiók fűződnek. és akaratirányt fejt ki az osztályban, mi, ha
Mert ezek ébresztik az akaratot, adnak élet- ellenkező hatásokkal meg nem zavartatik, a
irányt, elvet, melyekből a nemes t e t t e k fakad- későbbi életre is döntő irányú lesz s magyarának. Mert az ismeretek e nélkül agy is elmo- zatát adja némely tanár sokszor megmagyarázsódnak, felfuvalkodottá, egyoldalúvá tesznek, hatatlan befolyásának az i f j a k r a s irántok a
il
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későbbi korban is f'enmaradó hálás tisztelet- és
emlékezetnek.
Ezen jellemalakitó reflexiókra minden tárgynál nyilik ugyan alkalma az iskolának, de legháladatosabb tere e czélra a történelem, költészeti s irod. olvasmányok tárgyalása, a mult
való és költött példáinak elvonulása a fogékony
ifjú lelke előtt. Ezek erősitik, mert megvilágítják az erkölcsi elveket. Azért t a n í t o t t Jézus is
többnyire példabeszédekben. A példa u t j á n máinem a szó tanit többé, hanem az ékesen szóló
tett hív föl követésre; nem magyaráz, de szemléltet; nem buzdít, de magával ragad; n e m c s a k
világosit, de úgyszólván érzékit és a mi mindennél fontosabb: többé nem kívülről a tanító
szavával történik a hatás, az elvalakitás, hanem
a tanuló maga alakit a benső szemlélettel és
saját benső reflexióival elveket és irányokat a
sok összhangzó élénk képzetből, melyeket egyetlen egy szép példából nyert.
Hát csak hadd alakítson magától önállólag
is, hiszen ezekből lesznek a maradandóbb elvek;
de nem volna tanácsos azért teljesen magára
hagynunk. Ez sok veszélylyel járna. Ki tudja,
vájjon felismeri-e mindegyik a látott példán a
jellem követendő szép vonásait s a fogyatékosakban nem lát-e a titkos hajlamok szerint, követendő hősi vonásokat? Meg tudja-e különböztetni a lényegest, értékest a mellékes és kevésbé
értékestől ?
Bizonyos ugyanis, hogy a történelem, s az
irod. olvasmány sem mindig a jellemképzés czéljaira alakítja hőseit s vonultatja el szemeink
előtt kiváló példáit, — a biblia kivételével,
melynek példái egyenesen az erkölcsi elvek megszilárdítására szolgálnak. A történelem, élet és
költészet nagy emberei az erkölcsi elvek szemüvegén nézve gyakran igen kicsinyek. Sőt még
a jó példák sincsenek a jellemképzés czéljából
minden tekintetben eszményképekül kialakítva.
A szép vonások vegyesen vannak a jellem hiányaival. Mily könnyen megtörténhetik, hogy a
még ki nem alakult ifjú lélek az előbbiek által
félrevezetve az utóbbiakat is eszményképekül
fogadja? A rossz példák pedig, bár a megvetés
érzetét keltik fel, de m i n t az összhang megzavarói, rendszerint káros hatásúak.
Azért múlhatatlanul szükséges, hogy a tanár
azokat az ifjú felfogásához alkalmazott reflexiókkal egységes kép gyanánt illeszsze be az ifjú
lelki összhangjába.

Meg kell azokat Ítélni, magyarázni, a jó
vonásokat kidomborítani, a jellem esetleges hiányait okadatolni. Ha e reflexiók nem jönnek az
ifjú segélyére jelleme alakításánál, akkor magától alakítja azt többnyire a szemlélt minták
után. Lehet belőle nagy római vagy görög hős,
ezek minden hibáival, de nem lesz nemes keresztény hős, elsajátítva azok emberiességéből a
kiválóbb tiszta vonásokat s bearanyozva azokat
a keresztény világ hőseinek és ezek isteni mintaképének, Jézusnak mindenki által utánozható,
de soha senki által utol nem érhető isteni vonásaival, a kinél fönségesebb jellemképző minta
nincsen a földszinén. 0 az egyedüli „ut, igazság,
élet", lelkünknek örök központja és megvilágositója, sőt még több: maga az élet-czél s a hozzá
hasonló élet legdicsőbb koronája és jutalma.
(Folytatjuk.)

A k e r e s z t é n y s é g és korunk.
I r t a : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

I. kötet. A vallás ts
Ismerteti : Kiss

vallástalanság.
Arisztid.

(Folytatás.)

Isten legfőbb tulajdonsága: a szentség; ezen alapul
kormányzata is, innét származnak az utak, a tervek,
melyeket az ember véges elméjével átlátni nem képes, s
igy abból kifolyólag az emberi élet nem más, mint egy
megható dráma, utolsó felvonása a halál; a ki hősként
szerepelt, jutalmul kapja magának az Istent.
Miután a vallás nem egyéb, mint természetfeletti
kapocs az Isten és ember között, Isten és az ember főtényezői a vallásnak, ezek természetét ismerjük, lássuk
most a vallásét. „Az embernek az imádás, ima, engedelmesség, bánat és szeretet által kell Istenhez emelkednie ;
de Istennek is le kell ereszkednie: le kell az emberhez
szállnia segélyével, bocsánatával, jótéteményével s következőleg szeretetével is." — Innét következtethetünk a
vallás természetére ; elmondják azok, kik érezték a valla's
vigasztalását, jótékony hatását a szenvedő társadalomra,
lelkük mélyéből állítják, hogy a mely intézmény ily eredményeket mutat fel, nem lehet puszta álom, vagy agyrém. A vallásnak és bölcsészetnek egy tárgya van. Az
Isten, mondja Bougaud. „De a bölcsészet tanulmány, a
vallás pedig közlekedés. A bölcsészet Istent szemlélni
tanit bennünket, a vallás egyesit vele ; a legmélyebb
bölcseletből is hiányzik az a léterő, mely a vallásban,
még ha elferdített is, mindig megvan a felható erő, mely
az embert Isten karjaiba emeli, s a leható erő, mely
Istent az ember karjaiba hozza. — A bölcsészet mellett
megmarad a mérhetetlen örvény, a chaos magnum. A
vallás hidat ver reá."
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Az ész vallását igy rontja le. Azt mondják : „Van
eszem, elég az nekem." Igen, némely dolgokban ; másokban nem. Mi hasznát veszed eszednek, például, ha beteg
vagy ? Orvost hisz, és annak hiszesz, hiszesz neki életed
vesztése alatt. Az emberi gyarlóságok halmazát sorolja fel
Bougaud, melyek a valláson kivül kapnak életet, mig a
vallásban elveszítik azt s helyükbe az isteni erények lépnek : a hit, remény és szeretet, e hármas alapon nyugszik
a vallás. Itt a fokapocs a szeretet : az Isten az embert
keresi szeretetből, az ember az Istent keresi szintén szeretetből, mert az igazi szeretet kilép önmagából, hogy
másokat boldogítson. Elragadóan festi az Istennek az
emberrel való találkozását: „Isten, ki a magányban nem
érzi többé jól magát, hivja az embert, keresi őt, hozzá
jő, fokonkint szállva le, a mennyből Sinaira, a Sinairól a
jászolba, a jászolból a keresztre, az oltárra ; s meg nem
áll, csak midőn az embernek szivébe ér. Az ember, ki
a magányban szintén nem fér meg többé, elhárítja az
akadályokat, kiragadja magát a teremtmények közül, repülni vágyik, fölkap a hit, remény és szeretet szárnyaira ;
erényről erényre, áldozatról áldozatra emelkedik ; s nem
nyugszik meg, csak Istennek szivén." Hogy a vallást
nem lehet eltörölni, onnét datálódik, mert akkor az Istent
és embert egyszerre el kellene törülni, ha csak az embert törülnék el, az Isten újra teremtené azt végtelen
szeretetéből kifolyólag ; ha pedig csak az Istent, az
ember kisérlené meg annak teremtését, ez Bougaud
fő érve.
Következik a társadalmi bajok elsorolása, melyek a
vallástalanságban birják alapjukat. Az ember, a család,
a társadalom Isten nélkül, ezt a vallástalanság fájdalmas
drámájának mondja a szerző. A mit Bougaud itt Francziaországról állit, többé kevésbbé áll hazánkról is, szavai
olyanok, mint az utolsó ítélet harsonája : lehat minden
sir fenekére. Iszonyúak a sebek, melyeket felmutat, hogy
akiknek nincs akkora, okuljanak rajta ; Cavete posteri,
vestra res agitur. Jól tudja a nagy férfiú, hogy kényes
dolgokat bolygat, s igy szól : Incedo per ignes, de ezt
oly szelídséggel, türelemmel teszi, hogy a még jobb
érzelmekből ki nem vetkőzött lélek köszönetet mond
érette.
Leginkább az iskolákat veszi kritika alá: „Látunk
tanárokat, érett embereket, kik a romlott, könnyelmű
fiatalság tapsai közt taniták, hogy nincs Isten, nincs lélek,
nincs különbség a jó és rossz között; nincs erkölcsi szabadság és felelősség; hogy az agyvelő akként választja
el a gondolatot mint a vitriol ; hogy nincs más Isten, csak
a minőt az ember önmagának saját bensejéből alkot,
akként mint a pók az ő hálóját, stb." Itt fellázad benne
a lélek, s igy kiált fel: „Es a helyett, hogy mint nyilvános méregkeverőket szokták, vesszővel kergettük volna
ki, megtapsoltuk !" Hogy minő gyümölcsöket termettek
ezen elvek, kiki elgondolhatja, azért ennek részletezésébe nem bocsátkozunk, csak egyedül azt említem meg,
hogy az ifjúság bűnei, kicsapongásai azon sebek, melyek
érintésénél mint orvos, maga Bougaud is feljajdul, miután
a családatyákat nem tudja eléggé megoktatni arra, hogy
gyermekeikről, nemzedékeikről, miképpen hárítsák el a
veszélyt, mint utolsó orvosi vényt a d j a : Tissot, De-
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landes, Ricord,
müveit.

Tardieu,

Bergeret,

Bourgeois

orvosok

A család vallástalanságát illetőleg, mintha Chateaubriand tollát kölcsönözte volna, a „Genie du Christianisme" cz. munkából. Miből áll a család ? — S z í v b ő l ;
ez teremti meg azt, ha rossz a család, oka a szívben
rejlik : „Szive mindenkinek van, mely azt csalja meg, ki
nem érdemli, hogy keblében dobogjon." Igaz, más szempontból nézi a családot a szabadelviség, vagy a nemzetelviség, egyik sem veszi be számadásai közé a vallást, s
igy önmaguk alatt gyújtják a puskaport. Szomorúan
konstatálja az emberi létszám csökkenését Francziaországban, s a házassági kötelék lazaságát, s midőn 1792-ben
a nemzetgyűlés kimondotta a házasság felbonthatóságát,
a törvény kihirdetése után 27 hónap alatt Párisban
5994 elválást hirdettek ki. A vallástalanság megfosztja a
családot legszebb ékességétől, az egymástól való kölcsönös függéstől, — itt egészen franczia viszonyokról van
szó, — e mellett megállapítja a családtagok hivatását,
különösen az anyáét. Elítéli a modern nevelést, mely a
nőből tudóst farag, megfosztatik ez által a nő egyszerűségétől, mely legszebb ékessége. „Oh a barbárok! tudománynyal, algebrával, természettannal, nemzetgazdászattal
akarják agyonölni, e gyöngéd, röpke szellemet, mintha
csak ólomgolyót tennének a virág kelyhébe, mely az ég
harmatját felfogni van teremtve." Kijelöli mit szabad a
nőnek tanulni: a vallás, irodalom, történelem, művészet,
költészet, festészet, zene. Ezen a téren fejlődhetik. „Nem
tudomány, csak a tudomány virága való neki, de azt is
csak ujja hegyével érintse."
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, aug. 8-án. Forradalom
ismét — forradalom!
—

— liberalizmus

és

A kath. egyház régen tisztában van a liberálizmus
mivoltára nézve és éppen ez oknál fogva minden előforduló alkalommal, Írásban és szóval nem késett figyelmeztetni hiveit azon károkra és veszélyekre, melyekkel
a XIX-ik század e tévelye a népeknek ugy állami, mint
társadalmi életét fenyegeti. A liberálizmus csábító hitegetéseitől elámított népek azonban nem vették figyelembe
az egyház anyai óvó-intéseit és versenyeztek a liberális
eszmék kultuszában. Csakhogy hová-tovább a tények kezdenek bizonyságot tenni mindinkább az egyház félelmének és intéseinek jogosultsága mellett; és a liberális
mámorból ébredező népek, áldatlan gyümölcseiről kezdik
felismerni immár a méregfát, amely a nyilvános és magán életet megmételyezte s mindenütt csak elégületlenséget, visszavonást és harczokat idézett fel.
Nem is eshetett ez máskép !
„Vájjon szednek-e a tövisekről szőllőt, vagy a bojtorjányról f ü g é k e t ? " — kérdezé már a világ isteni Megváltója.
Az „Augsburger Postzeitung" ezidei 163-ik számában, az ezen sorok homlokára kiirt czim alatt a liberálizmusról értekezik és markans vonásokban tünteti fel
il*
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azt, hogy az uralkodó liberálizmus, amiut forradalomnak
köszöni létét, ugy szükségképen és feltartóztathatlanul
ismét a forradalomnak, — a szocziáldemokrácziának
egyengeti az utat.
„A forradalom
a szabadelvüségben
dicsősége tetőpontját érte eV, irja Hagele 1870-ben. („Eine Leuchtkugel
in die sociale Dämmerung." 26. 1.) A liberálizmus tényleg a mult század végén s a jelennek elején lefolyt
óriási harczok vívmányainak örökébe lépett. 1815-ben e
küzdelmek egyelőre véget értek. A forradalom pillanatra
látszólag kidühöngte magát, mint a tűz, melynek tápanyaga elfogyott. Napoleon azt hitte, hogy nincs egyébre
szüksége, mint a forradalom s a régi abszolutisztikus
zsarnokság szellemét egyesítve mindkettőnek erejével
uralkodni, s ugy az egyiknek, mint a másiknak előnyeit
zsebre rakni. Csakhogy a forradalmi eszmék már nagyon
megerősödtek volt s az állam, legutóbbi múltjának történetéből megtanulta, hogy az eszmékkel, melyek az emberek elméjét eltöltik, nem szabad fitymálóan bánni. Az állam
kétségbeesett kényszerhelyzetbe jutott. Kényszerítve volt
ugyanis vagy a forradalmi eszmék helyébe ujakat tenni,
s igy teljesen visszatérni a kereszténységhez, avagy elfogadni magokat a forradalmi eszméket. Azon hitben,
hogy igy megmenti saját hatalmát, az utóbbiakat választotta. Igy támadt a szabadelvüség. A szabadelvüség
tehát
azon kísérlet, hogy az abszolút államot a
forradalmi
elvek alapján megmentsék és végleg
kifejleszszék.
A szabadelvüség lényegéhez tehát két dolog tartozik ; először határtalan kényuralom — külső kényszer, a
mely kivétel nélkül mindenre kiterjed. A régi, abszolút
államban ezen külső kényszer csak a nyilvános és politikai életre terjedt ki ; a szabadelvű kényuralom azonban
a családba, sőt az egyednek gondolkozásába és lelkiismeretébe is beavatkozik. Ezen lelkiismeretbeli kényszert és
szellemi legyügözést a szabadelvüség rendszerint megszokott kedvencz essközeivel, cselszövényekkel, furfanggal
hajtja végre s az úgynevezett „többség", „közhangulat",
„közkívánat" formájában érvényesiti. Ennek következtében lett századunk a kémkedési rendszer, rendőrszabályok
és a bureaukratizmus aranykorává.
Második mozzanata a szabadelvüség lényegének a
forradalom szellemi vívmányainak elfogadása. A szabadelvű állam tette először általános érvényűvé a forradalom
által felállított alapelveket az általános emberi jogokra
vonatkozólag ; de az emberi kötelmekről a szabadelvüség
épp oly keveset tud, mint a forradalom. Az általános
emberi jogokban a gondolkodásnak, írásnak és nyomtatásnak teljes korlátlansága is benn foglaltatik. Hogy ezen
korlátlanságot kivihesse a forradalom, behozta a teljes
sajtószabadságot, valamint a színházi szabadságot is ; épp
oly kevéssé volt uj dolog a vallásszabadság kihirdetése
az egyházzal szemben tanúsított türelmetlenséggel együtt:
a szabadelvüség mindenben majmolója a forradalomnak.
A szabadelvüségnek e két lényeges mozzanatához
szükségképeni következményül járul még folytonos engedékenysége és előzékenysége az úgynevezett „közhangulat"-tal szemben. A forradalom szelleme uralkodik a társadalom felett, és e forradalmi szellemnek a kényuralom

folyton engedményeket kénytelen tenni, hogy magát megmentse.
Ezen engedékenységétől nyerte nevét a liberálizmus,
a mi kétségtelenül emlékeztet a közmondásra: „Könnyű
más zsebéből adni." A szabadelvüség jogtalanul hordja e
nevet. I f j a b b Cato, a római köztársaság utolsó viharos
napjaiban, a szenátusnak Catilina ügyében tartott ülésén
a következőket m o n d j a : „Magát a szavaknak igaz jelentését is elfeledtük. A rosszra való merészséget most bátorságnak. az idegen jószággal való pazarlást bőkezűségnek nevezzük. Ez azt mutatja, hogv a társadalom utolsó
vonaglásában fekszik. Ha nem volnának megromolva a
közerkölcsök, senkinek se jutna eszébe, hogy annak, a
ki valamit elajándékoz a nélkül, hogv az tulajdona lenne,
a „bőkezű" jelzőt adja." Hasonlókép van ez most is. A
„közhangulat" tengere z u g : a forradalmi eszmék tombolnak ; áldozatra van szükségük. Ezért vetette ki az
állam azt, a mit nélkülözhetett; s ide sorolta először is
a szellemi javakat, főkép a természetfelettieket.
Igy történt, hogy a forradalom majdnem egész
Európán uralkodik, a formálisan abszolút czári birodalmat sem véve ki. Uralkodik alkotmányos álarczczal vagy
a nélkül, ugy a magas, mint a közpolitikában a törvényhozó testületekben és a bureaukratia számos irodájában,
a kenyérkereset tág mezején, az iskolában, az irodalomban és a napi sajtóban.
E g y ismert porosz herczegnek azon mondást adják
szájába, hogy ő még sokáig nem félti hazáját veszélytől, mivel még igen sok boltiőr van hátra, kiket a farkasoknak zsákmányul lehet odavetni. Ezzel a nagy hadvezér a szabadelvüség politikáját akarta a nála szokásos
éleslátással jellemezni. Tajjon ezáltal csakugyan éleseszü politikusnak bizonyitotta-e be magát ? ez más kérdés.
Mint hadvezérnek legjobban kellett volna tudnia,
hogy a győztes ellenség nem tartóztatja fel magát ellenfelétől elvetett zsákmánydarabokkal, mint cseresznyével a
gyermek. A mi visszamarad, annak birtokát úgyis bizonyosra veszi az üldöző. Törekvése csak oda irányul, hogy
az ellenséget magát megsemmisítse. Minél inkább teleszórva látja az utat elvesztett dolgokkal, annál bizonyosabbra veszi, hogy ellenfele kétségbeesésben és feloszlásban van.
Ez a mai szabadelvű állam állapota. Azzal, a mit
a kereszténységből és természetfelettiből feláldozott, csak
félelmét és zavarát árulja el a forradalom előtt.
Most kezdődnek az idők, melyek majd megmutatják a szabadelvüség végső következményeit. A szabadelvű
állam azt hitte, hogy a forradalmat forradalommal, a
sátánt Belzebubbal űzheti el, és hogy mindkettőt a természetfeletti ellen feluszífcván, aztán midőn ezek egymást
kölcsönösen felkonczolták, az egyedüli hatalom lészen a
földön. Csakhogy éppen ez által ásta meg a szabadelvüség saját sirját és nevelte nagygyá megsemmisítőjét, a
szocziálizmust.
Mint a forradalomnak és a hazugságnak
gyermeke, a szabadelvüség éppen ellenkezőjét eredményezte mindazon boldogságnak, melyet az álomba merült
népeknek oly soká, oly hangosan, oly ünnepélyesen ígért ;
a szabadság helyett pártjának korlátlan uralmát, az álta-
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lános jóllét helyett a tőke mindenhatóságát és a tömeges
nyomort, képzettség és nemesebb erkölcsiség helyett minden fogalomnak borzasztó összebonyolultságát és oly barbárságot, melynek durvaságát és rettenetes voltát csak
azért nem érezzük eléggé, mivel magunkat abba már beleéltük. Hanem most atyjával a fiu, a szocziálizmus, naponkint merészebben és ellenségesebben száll szembe. Európát
„tabula rasa"-vá kell tenni, melyen a társadalomnak egészen uj rendje a sanyargatott emberiség számára végre
jobb állapotokat teremtsen. A liberálizmus által tervszerűen elnyomott és gyámságba hajtott, kifosztott és
megterhelt, vallástalanokká és erkölcstelenekké tett tömegek, a tettek mezején leálczázott szabadelvű hazugságoknak hátat fordítanak, hogy a szocziális iskola ragyogó
légváraiért lángoljanak.
Még nincs kilátás reá, hogy a szabadelvüség elvakított párthívei az idők jeleit felismerve, a forradalom
útjairól a kereszténység útjaira térjenek ; a történet logikája vaskövetkezetességgel fog elhaladni az istentelenekké
vált államok felett, miként elhaladt a hitetlenségbe és
erkölcstelenségbe merült római birodalmon is, midőn azt
elsöpörte ; hanem a természetfeletti a liberálizmust és a
szocziálizmust, az abszolutizmust és a forradalmat, összes
ellenségeit, az egész világot tul fogja élni.
Afrika misszió-vidékeiről. Egy protestáns
angol
Ítélete az ugandai katholikus és protestáns misszióról. —
A „Berliner Tageblatt" nemrégiben érdekes közleményeket hozott az ugandai missziókról. Ujabban e közleményeket megerősíti és kiegészíti az angol „Times"
protestáns laptudósitója, kit e világlap szerkesztősége
Uganda viszonyainak tanulmányozására Afrikába kiküldött. — Ez angol lapiró nagy hálával és dicsérettel emlékezik meg ama barátságos fogadtatásról, melyet a
Buddonban lakó katholikusok részéréi tapasztalt és a
mely annál kellemesebb meglepetést szerzett neki, mivel
egy protestáns főnök e tekintetben a legrosszabbat jósolta
meg neki előre. — Magáról a fogadtatásról, melyben
Hirtli püspök és a „fehér atyák", missziójuk főállomás
helyén, a Mária-Villában részesítették, a következő szavakkal emlékezik meg a „Times" tudósitója: „A fogadtatás, melyben a katholikusok bennünket részesítettek :
kielégítő, sőt felemelő volt; mi sem fogható azonban
azon jósághoz, melyet a franczia püspök és hithirdetői
velünk szemben tanúsítottak; látogatásunk örömét a
legkisebb félreértés sem zavarta meg. De különösen feltűnt nekem azon tapintat és gyöngédség, amelylyel a
püspök és papjai az angol misszióra vonatkozó minden
barátságtalan s szeretetlen megjegyzésektől tartózkodtak.
Fájdalom, hogy nem Írhatom ugyanezt vetélytársaikról,
akik a kath. hithirdetőkkel és működésűkkel szemben
legkevésbé sem tanúsították ugyanazon nemes tartózkodást. A templomban egy misén jelen lévén, volt rá alkalmam, hogy megfigyelhettem a jelenlevő benszülötteknek
valóban áhítatra gerjesztő viselkedését . . . ."
Magáról a misszióról is, mely „a fehér
atyák"
müve, szintén csak a dicséret szavaival emlékezik meg a
„Times" tudósitója. „Anélkül" — irja — „hogy a protestáns és a katholikus misszió között párhuzamot akar-
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nék vonni, és a vallási kérdést ezúttal figyelmen kívül
hagyván, a dolgot csakis praktikus szempontból ítélve
meg: kénytelen vagyok elismerni, hogy a franczia misszió
által életbeléptetett munka-rendszer sokkal jobb, mint
az, a melyet a „Church Missionary Society" alkalmaz."
Míg ez az angol journalista a katholikusokról, —
kik a tavalyi év véres eseményei és elnyomatásuk daczára
is „a mennyire csak lehetett, hasznot húztak a helyzetből
és az utolsó hónapok alatt bámulatra méltó eredményeket hoztak létre" — az elragadtatás hangján szól, addig
a protestánsokról akként nyilatkozik, hogy ők „elleneiknek leveretésén féktelen örömbe törtek ki, a katholikusok
részéről kiinduló minden békekisérletet ridegen visszautasítottak és egyáltalán nem jártak el a békülékenység
azon magasztos szellemében, mely a kereszténység egyik
legkiválóbb elvét képezi."
A missziói működés módszerét illetőleg is előnyt ad
a „Times" tudósitója a katholikusok módszerének a protestánsoké fölött. „A franczia misszióban" — igy ir —
„a legnagyobb fegyelem és rendszeretet uralkodik. Mindeniknek megvan itt a saját működési tere és az alárendeltek felebbvalóikkal szemben mindannyiszor a legnagyobb engedelmességet tanúsítják. A misszióba való
belépésükkor teljes tudatával bírnak annak, hogy a külvilág reájuk nézve teljesen megszűnt létezni, és hogy
ezen önkéntes, örvendező szívvel választott száműzetésük:
örök. Nincsen semmi reményük — ellentétben az angol
hithirdetőkkel — arra, hogy barátaikat avagy tűzhelyüket (home) valaha viszontláthassák . . . "
A protestáns hithirdetőkről szólva azt irja, hogy
bátran elmondhatni róluk, miszerint: „azon tiszteletre
méltó engedelmesség, melylyel egy misszió tagjai püspöküknek tartoznak, náluk tökéletesen hiányzik. Mindenik
protestáns hithirdető jogot vesz magának arra, hogy
egyéni nézeteit megtartsa és ez által annál élesebb lesz
az ellentét köztük és a franczia missziónáriusok között,
kik elöljáróik iránt föltétlen bizalommal viseltetnek. Kiváló fontosságú továbbá az is, hogy a franczia hittéritők
ama rendszerüket, mely szerint a megtérteket meglátogatni és azokkal folytonos, személyes érintkezésben maradni szoktak, itt is a legkövetkezetesebben megtartják
és minden misszió-kerületben keresztül viszik."
„Ez eljárásuknak" — folytatja — „kitűnő eredményei vannak és a missziónáriusok ez által még megbecsülhetetlen helyi érdekű értesülésekre tesznek szert. Es
valóban e tekintetben is igen nagy hatalommal utánozhatnák őket az angol hithirdetők, a kik ugy látszik
mindeddig ezen irányban éppen nem erőltették meg
magukat."

A „RËLIG10" TÁRCZÁJA.
Egy kis hidegviz-zuhany a Jókai-kultusz h e v é n e k
lohasztására.
II.
Olvassuk el az „ E g y az Istenu
regényt, s abban
látjuk a kálomista Jókait, mint veri a nagy dobot, hogy
reklámot csináljon az unitárius
vallásnak. Mert hát ez a
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vallás pei* eminencziam magyar, magyarabb a kálvinizmusnál, tisztább a többi kereszténységnél, mert — egek
csodálkozzatok! — a z „egyistenhívők" vallása tiltja az emberölést ; aztán nem oly elfogult, hogy Krisztust istennek
tartsa; ő csak ember, de okos ember, aki után bátran
indulhat mindenki.
Vajdár:
„Rómába megyünk, s ott sok a templom,
de Isten egy sincs. "
Ne neked ! kereszténység központja. De hát kedves
„felnőtt növendék", jöjj el Rómába te is, s lásd Jókai
nevelő ur ciceróneskodása mellett, hogyan tartják a pápisták a nagyheti szertartásokat.
A matutinum tenebrarum-nak (tenebré) kora reggel
van kezdete, és késő este van vége. „A miserere véghangjai után a sötétben mozgó alakok dübörögve hullanak térdre, sarkaikkal tombolnak a földön, s jajkiáltásaik
jelzik a keresztrefeszités pillanatának gyászát, mire megnyílnak a Sixtina ajtai, s a közönség előtt feltárul a
„királyi terem" vakitó fénynyel megvilágítva. A nap
végződött."
Másnap nagyon korán reggel mennek újra a Vatikánba. Bepillantanak a Sixtina-kápolnába, mely e napon
már egészen fehérrel volt bevonva : még az oltár is (az
Eucharistia emlékére), — s bepillantanak a Paulina kápolnába is, mely ezen az egyetlen napon szokott megnyitva lenni. Ez a szent sir. Megérkeztükkor már a pápa
eltávozott a Paulinába a sz. kehelylyel, melyet ott a nagy
hamvvederbe fog letenni. A chorus egy része a Sixtinában énekelt, másika a Paulinában, egymásnak felelgetve.
S a királyi termen végig vonult az ájtatos proczesszió . . .
A zarándoksereg hosszú menetét bezárja a tizenhárom apostol. A föld tizenhárom nemzetéből választott
papok, földet seprő hófehér ruhában, turbánalaku fővegekkel. Jön a pápa a Paulinából vissza, a tizenhárom
apostolnak lábait mossa izsópillatos langyvizzel. A
„Cena" igy megy végbe. „Ott ült már a tizenhárom
apostol (a tizenharmadik az „angyal"...), előttük egy kosár
tele virággal, ezüsttányérok és kések, az asztalon a húsvéti bárány. Az egyházfejedelem körüljár s aranytálból
ételt oszt nekik : ráklevest és sült halakat."
Ezután tódulás a sz. Péter templomba. Ott feloldoznak egy gonosztevőt. „Ezzel a nap ünnepélye végződött. A gyilkost szabadon bocsátják, mig a Megváltó a
Golgothán kínszenved. Legnagyobb emberi gondolat ez :
könnyű volt Istent találni benne ! — A harangok megnémultak; a kereplők szólnak."
Másnap reggel, a nagyhét szombatján, (harmadik
nap) . . . van a valódi kereszt imádata, s a Marcell pápa
miséje. Nincs látványosság, a tömeg nem kíváncsi, otthon
maradt. „Mert azt nem lehet látványnak nevezni, mikor
a pápa legegyszerűbb papi köntösében, a bibornokok
csak violaszín palástban jönnek elő, azután kihoznak eléjök egy fadarabot, melyen se arany, se ezüst, se gyémánt. Egy három sing hosszúságú gerendatönk az egész.
Azt leteszik az oltárvánkosra . . . S az egyházfejedelem,
akinek lábai királyok fejein járnak, atyja kétszáz millió
embernek, őrzője a mennyország kulcsának, mikor e tört
darab fához közelit, leteszi fejének ékességét, leölti magáról hímzett köntösét, leveti czipőit, s egyszerű szőr-

ingben és mezítláb . . . térdre veti magát s alázattal
megcsókolja azt. Követik a többi egvháznagyok. A chórusok ezalatt folyvást zengik Palestrina nagyszerű zenemüvét, melynek neve Marcell pápa miséje." . . .
„Az igaz, hogy délután három óráig tartott a
nagyszerű zenemű, amig a szertartás végén a proczesszió
a tegnapi kelyhet az ostyával ismét visszahozta a sírboltból, s a benne levő bort a pápa és bibornokai, az apostolok példájaként egy szalmaszálon át szürcsölék ki, mire
megkondultak a harangok a Péter-templom tornyaiban;
arra a hangra egyszerre lehullottak az ablakokról a takarók ; a Sixtina kitűnt egész pompájában, Michel Angelo
remekmüveivel. A kivont kardok, az alabárdok, mik addig
lefelé voltak forditva, most egyszerre hegyeikkel égfelé
emeltettek, s a chórusok, az egyháznagyok és a zarándokok egyhangból rázenditék a halleiuját !"
Az unitárius Adorján Manassé, ez a tökéletes jellemű ember, tagadja azt, hogy Jézus egykor itél és büntet. „Ez az, amit én megtagadok! A legdicsőbb emberből
csináltak egy Istent, aki folytassa azok sorozatát, kik
lenyilazták Niobe ártatlan gyermekeit — boszuból. Rémítő gondolat! ítélni a halottak fölött! Akiből már régen
por lett; a porából élőfa lett, a fából hamu lett, a hamuból üveg lett ! s hogy ez üvegdarabon egykor boszut
álljon valaki azért, amit emberalakban vétkezett."
Az unitárius lelkész beszél „nem a csodákról, nem
a mysteriumokról, hanem arról, amit mindenki megért r
hazaszeretetről ; embereknek egymás iránti kötelességéről,
a munka áldásairól, Isten végtelen irgalmáról, a jótetteknek önmagukban feltalált jutalmáról. Imájában felemlíti
Jézust, mint Istennek szerelmes fiát, embereknek követendő mintaképét. Es nem tagadja meg az üdvöt és paradicsomot azoktól, akik más uton, más csillagok vezetése
mellett indultak azt fölkeresni."
Adorján Aron: „jobban esik lelkemnek, ha azalatt,
mig a mennybeli megszabadításért imádkozom, a puskámat a hónom alá szorítva tarthatom."
„Akkor nem vagy igaz egy Istenthivő! — feddé
Manassé. — Mert te is azt a Jézust vallod, akinek nevében a Bertalan-éjeket, az autodafékat, a keresztes háborúkat csinálták. Es nem azt a Jézust, aki eljött az emberek között békét szerezni, s aki Péternek azt mondát;
aki fegyvert fog, fegyver által vesz el."
Radeaux.
(Ye'ge köv.)

KATH. E G Y E S Ü L E T I

ÉLET.

A)
A magyarországi

lat. és gör. szert. róni. kath.

tanitók

SEGÉLYALAPJA VAGYONÁRÓL
a kezelő egri főkáptalan által benyújtott, felsőbb helyen pedig
felülvizsgált és helyesnek talált

1892. évi számadás kivonata.
Osztr. ért,

Vagyonállás

1891. év végén.

t>rt

1. 5°/0 -kal kam. magyar járadékkötvényekben
(névérték szerint)
53,000 —
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Osztr. ért.
frt
kr

Osztr. ért.
frt
kr.

2. Egységesített osztr. államkölcsönkötvények
ben (névérték szerint)
3. 6 db bazilika sorsjegy à 8.50
4. Magán kötelezvényen
5. Takarékpénztáraknál 5 % kamatra tőkésítve
6. Készpénzmaradvány
Összesen . .
1. Fejezet.

1892. évi

1,100
51
50
14,000
2.931
71,132

—
—
—
—
—

1. § összege
2. §. összege

a) Az esztergomi érseki megyéből
205
b) A kalocsai érseki megyéből
195
c) Az egri érseki megyéből
• .
222
d) A beszterczebányai püspöki megyéből . . .
55
e) Az eperjesi gör. szert. püsp. megyéből . .
243
f) Az erdélyi püspöki megyéből
134
g) A győri püspöki megyéből
• .
136
h) A kassai püspöki megyéből
77
i) A nagyváradi lat. szert, püspöki megyéből .
74
k) A nagyváradi gör. szert, püspöki megyéből
20
I) A nyitrai püspöki megyéből
92
m) A pécsi püspöki megyéből
270
n) A rozsnyói püspöki megyéből
115
o) A szamosujvári gör. szert. püsp. megyéből
29
p) A szatmári püspöki megyéből
60
q) A székesfehérvári püspöki megyéből . . .
12
r) A szombathelyi püspöki megyéből . . . .
297
s) A váczi püspöki megyéből
17
t) A veszprémi püspöki megyéből
95
u) A pannonhalmi főapátság egyházi területe
részéről
9
2. §. összege . . 2,362

50
60
31
—
—
45
50
50
20
50
—
—
—
—
50
—
90
—
50
50
96

3. § Tőkék (értékpapirok és takarékpénztári
betétek) kamataiból
. .
3,382 73
3. §. összege . . 3,382 73
összesítése:
•

2,931
2,362
. . 3,382
Összes bevétel . . 8,676

összesítése:
5,359 —
24 74
Összes kiadás . . 5,383 74

—
96
73
69

Összes bevétel
8,676 69
„
kiadás
5,383 74
1893. évre átviendő készpénzmaradvány . . 3,292 95
A segélyalap vagyonállása

Fejezet 1892. évi

Kiadás.

1892. év végén:

1. 5°/0 -kal kam. magy. járadékkötvényekben
(névérték szerint)
2. Egys. osztr. államkölcsön kötvényekben (névérték szerint)
3. Hat db bazilika sorsjegy à 8.50
4. Magán kötelezvényen
5. Takarékpénztárakban 41/2°/o kamatra tőkésítve
6. Készpénzmaradvány
• . . .
Összesen . . .

A létesítendő

országos katholikus

1,100 —
51 —
50 —
14,000 —
3,292 95
71,493 95

ÁRVAHÁZ
a kezelő egri főkáptalan által

tanitói

ALAPJÁRÓL
benyújtott, felsőbb helyen pedig

felülvizsgált és helyesnek talált

1892. évi számadás kivonata.
Vagyonállás

1891. év végén.

Osztr. ért.
frt

kr.

1. Egy db 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsön jegy (névérték szerint)
100 —
2. 5%-kal kam. magyar járadék kötvényekben
(névérték szerint)
3,000 —
3. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésítve . 5,000 —
4. Készpénzmaradvány
145 45
Összesen . . 8,245 45
Bevétel.

1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . . .
1. §. összege . .

1. §. Az 1892. évben felosztás alá eső (alapsz.
6. és 7. §§.) összeg számlájára :

53,000 —

B)

I. Fejezet 1892. évi
II

24 74
24 74

Mérleg :

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt:

A bevételek

A kiadások

Bevétel.

1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . . 2,931 •
1. §. összege . . 2,931 —

1. §. összege
2. §. összege
3. §. összege

2. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. stb.
költségek)
2. §. összege . .

145 45
145 45

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből :

a) A közp. bizottság által megszavazott ösztöndijak czimén kiadatott

2,100 —

b) Segély- és gyámpénzekre, v lamint a szegény
sorsú tagok gyámolitására

2,732 —

c) Az orsz. kath. tanitói árvaházat illető hányad
czimén az árvaház külön kezelt alapjába
áttétetett
527 —
1. §. összege . . 5,359 —

Ez évben semmi sem folyt be.
3. §. A segélyalap 1892. évben felosztás alá
eső jövedelmeiből az árvaház pénztárába
áttétetett :
A szabályszerű */10 -rész czimén
3. §. összege . .
4. §. Tőkék kamataiból

. . .
4. §. összege . .

527 527 —
386 53
386 53
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Osztr. ért.
frt
kr.

A bevételek
1.
2.
3.
4.

§.
§.
§.
§.

összege
összege .
összege
összege

összesítése.

•
•
Összes bevétel . .

II. Fejezet 1892. évi

145
—
527
386
1,058

45
—
—
52
98

össze-visszakuszált magyar egyházpolitikai
véget vetne az áldatlan állapotoknak,

1. §. Tőkésítésre :
Takarékpénztárnál 472% kamatra elhelyeztetett
1. §. összege . .

melyekben

leledzik !
— Jótékonyság.
a

boiczai

r.

Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur

katholikus

bethleni

római

leányiskola szükségleteire

745 —
745 —

katholikus templom oltárképe

tására 577 frt 50 k r ; a fenyédi r. kath. iskola és kántori
lak építésére 800 f r t o t ; a nagysomkuti r. kath. templom
építésére 10 frtot; a toroczkó szentgyörgyi templomnak,
pluviale beszerzésére 45 frtot ; a jobbágyfalvi iskola épí-

Semmi sem adatott ki.

tésére az eddigin kivül újból 250 frtot ; különféle
A kiadások

összesítése:

Ossses kiadás . .

745 —
— —
745 —

Mérleg :
Összes bevétel
•
„
kiadás
1893. évre átviendő készpénzmaradvány .

alapjának

1,058 98
745 —
313 98

állása 1892. év végén.

1. Egy db 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsönjegy (névérték szerint)
2. 5%-kal kam. magy. járadék
(névérték szerint)

100 —

kötvényekben
3,000 —

3. Takarékpénztárban 41/2°/o kamatra tőkésítve 5,745 —
4. Készpénzmaradvány
313 98
Összesen . . 9,158 98

VEGYESEK.
atyánk,

XIII. Leo pápa legújabb

enciklikája, mint a „Germania" megbízható római tudósításából

értesülünk,

nekünk

magyaroknak

„XIII. Leo pápa — mondja többi
számos alkalommal,

különösen

között a tudósító —

kusainak véleményét

szokta

s a legfőbb

e nyilatkozatai

pásztor

fog szólni.

szocziális és egyházpoli-

tikai kérdések felmerültekor, valamennyi

ország katholi-

kidomborítani körleveleiben
mindig a legjobb

eredményeket biztosították. Ez enciklika mintegy válaszképen fog szolgálni a magyar püspöki kar részéről Hozzá
intézett memorandumra

s

világosságot

segé-

lyezésekre legkevesebb 120 frtot méltóztatott saját tárczá-

1. §. összege
2. §. összege

— Szentséges

150

beszerzésére 50 f r t o t ; a magyarigeni plébánia lak kijaví-

2. §. Különfélékre:

Az árvaház

kiszá-

míthatatlan erkölcsi és anyagi kárára, szegény országunk

frtot ; a

kiadás.

viszonyokra."

Vajha szentséges atyánknak örömmel várt ez enciklikája

jából adományozni.
— Szép adomány. Prifach József székesfehérvári
káptalani nagyprépost pápai prelátus ő mltga a sárbogárdi épülő templomra ezer frtot adományozott.
— Alapítványi
helyek adományozása.
A vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter: az angol kisasszonyok
budapesti tanintézetében üresedésbe jött Mária-Teréziaféle két alapítványi helyet az 1893—4. tanévtől kezdve
Vecsey Szerénának és Wenzel Saroltának adományozta
— Oltár majolikából a budapest-belvárosí
templomban. A belvárosi plebánia-templomban most épitik az u j
főoltárt, amelynek terveit Steindl tanár készítette. Az
oltár gót stílusban, egészen majolikából készül s mint
ilyen ritkítani fogja párját még a külföldön is. A szines
oltárt a magyar szentek szobrai diszitik ; mintázójuk
Széchy Antal. A régi oltár lebontásánál egy márványlap
alatt egész csomó régi arany, ezüst és rézpénzre akadtak,
a melyek jobbára Mária Terézia és I. Ferencz korából
valók. E régi pénzeket a most forgalomban levő pénzek
egy-egy példányával együtt befalazzák az uj oltárba, a
melyet szeptember 8 án Vaszary Kolos bíboros herczegprimás fog fölszentelni.
— Zichy Mihály a Mátyás templomnak. Zichy Mihály, a czár udvari festője, bár távol él hazájától, művészi alkotásaival gyarapítani igyekszik műalkotásainkat
Legújabban a budavári Mátyás-templom számára küldött
érdekes vázlatokat. A mély kombináczióju képek tárgya
Szent Imre herczeg legendájából van merítve. A képeket
Zichy, mivel freskókban megfesteni nincs ideje, fára fogja
kifesteni Szt.-Péterváron s ugy küldi haza. A nagybecsű
képek a Zichy-kápolna ékességei lesznek, mely kápolnának építési költségeit tudvalevőleg a Zichy-család fedezi.

fog deríteni az

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
Simon és dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉYFOLYAM.

Budapesten, augusztus 12.

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

II. Félév. 1893.

12,

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok:
A jellemképzés. — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítás-. L i s s z a b o n :
Pombal a jezsuiták szószólója Portugáliában. — A „Religio" Tárczája: Egy kis hidegviz-zuhany a Jókai-kultusz hevének lobasztására. —
Kath. Köztevékenység : A lazaristák Budapesten. — Vegyesek.

A

j e l l e m
III.

képzés.

Az akarat

képzése.

( V. cziJek.)
A lélek föelvének s e körül az erkölcsi
elveknek erősitése elsőrendű ugyan, de még
csak félmunka az akaratnak ezen elvek készséges
szolgálatára nevelése, képzettsége nélkül.
Habár ugyanis az akaratot múlhatatlanul
meg kell előzniök az elveknek; habár magára
az akarat képzettsége és szilárdságára nézve is
rendkivüli fontosságú az elvek szilárdsága és
rendszerezettsége; az is kétségtelen, hogy még e
rendezettség sem vonja maga után szükségkép
az akarat készséges engedelmességét, hacsak
ennek kiképzésére is különös gond nem fordittatik. Ezért t a r t j á k sokan magát az a k a r a t o t
jellemnek, mert a legfőbb szerepe van ebben.
Az akaratot is nevelni kell tehát, mint minden tehetséget, mert ez sem születik kifejlődve
az emberrel.
Nevelésénél a legelső eszköz a szoktatás s
legelső helye a család, a hol a gyermek az akaratirányra annyira fontos első korát éli és később is a legtöbb idejét tölti.
Miben
sége?

áll

már

most

az akarat

képzett-

Az akarat készséges engedelmességében mindenkor az erkölcsi elveknek s ezeket kormányzó
s összetartó fő erkölcsi elvnek.
ITgy kell ugyanis képzelnünk a lelket, mint
egy jól rendezett abszolút monarchiát. Számos
alattvaló van ebben különféle rangban, népség,

katonaság, nemesség, főnemesség. De a rang
bármely fokozatán valamennyi egyetlen uralkodónak van alávetve, a ki a parancsokat osztja
s hozza mozgásba a birodalom egész gépezetét.
Ha valahol, valamely közbeeső fokon megtagadt a t i k az engedelmesség, azonnal beáll a zavar,
melyet megérez a többi is; ha pedig valamenynyien megtagadják az engedelmességet az uralkodónak, beáll a forradalom és az anarchia s
t a r t mindaddig, mig valamelyik alattvaló nem
ragadja magához az uralmat s egy ideig némi
külső rendet alapit, de ez is fölbomlik ismét,
m e r t mihamarabb kitűnik, hogy nincs jogczime
az uralkodásra.
Még tökéletesebben hasonlitható a lélek az
egyházi hierarchiához, melynek Krisztus a királya. Érette, a tőle kiinduló hatalom és megbizásnál fogva engedelmeskednek a püspökök a
pápának, a papok a püspököknek, a hivek a
papoknak. A ki ledönti Krisztust a trónjáról,
miért engedelmeskedjék a többi alattvalóknak, a
kik tőle nyerik hatalmukat ? Beáll a vallási
anarchia, a mely annál veszedelmesebb, m e r t a
történelem tanúsága szerint mindenütt maga
után vonja a többi forradalmakat is, mivel a
világi rend az erkölcsi renden alapszik, ennek
pedig Krisztus a központja.
A lélekben is Krisztus, a megtestesült ige,
és isteni akarat, a föltétlen király. Legelső alattvalója, majdnem azt mondtam, helytartója, mert
akaratának kijelentője, az ész (lelkiismeret) és
fő minisztere, végrehajtója az akarat. A többi
mind alsóbbrendű hivatalnoka e kettőnek: a
felfogó, alakitó, megőrző tehetségek, az érzelmek,
~
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hajlamok, szenvedélyek,

Mikor képzett, rendezett tehát az a k a r a t ?
Ha nem alattvalóinak engedelmeskedik, hanem közvetlen urának az észnek, ebben az erkölcsi elveknek, az erkölcsi elvekben Jézus Krisztusnak, a kiben az isteni a k a r a t van megtestesülve.
Ámde ez engedelmesség nem kényszerű,
mert a lélekben megy végbe; t e h á t szabad, azért
erkölcsi. Az isteni akaraton alapulván, tekintély
az alapja. Az isteni a k a r a t o t kinyilvánító észen
alapulván, belátás az alapja. Mindkettő pedig
maga az igazság lévén, gyökere az igazság. Követjük az elvet, mert belátjuk, hogy követni
észszerű (igazság). Követjük a követést parancsoló tekintélyt, mert belátjuk, hogy e tekintélyt
követni észszerű (igazság). Szabadon követjük
pedig, m e r t a belátás bensőnk eredménye, független motivum. Igaz ugyan, hogy az engedelmességnek harmadik m o t í v u m a lehet a félelem
is, mely rendesen valamely fenyegető külső
bajon, t e h á t kényszeren alapszik; de ezzel is
párosul a benső motivum, a belátása annak,
hogy a b a j t kikerülni észszerű; ámde e motivum,
ha nincsen más alapja, csak e külső kényszer,
ennek megszűntével maga is megszűnik s vele
együtt az engedelmesség is ; azért legutolsó s
mindig kétes értékű eszköze a félelem az akaratképzésnek.
Ezzel kezünkbe is van adva a kulcs az
akarat, más szóval az engedelmesség neveléséhez. Akár a tekintély, a k á r a belátás képezze
indító okát, szereteten kell alapulnia.
A mi ez utóbbit, a belátást illeti, a gyermeknevelés első fokán arról természetesen szó
sem lehet. I t t a tekintély alapján kezdődik az
engedelmesség megszokása, az Isten és a szülő
tekintélyén, melyre a készséget a gyermek, mint
ki nem fejlett Isten-kép, másrészről, mint gyámoltalan ember, a függés és szeretet első érzetében, tehát önmagában birja.
Kezdetben t e h á t a legelső teendő az akarat
nevelésében : minden adott esetben
figyelmeztetéssel a n n a k érzetére vezetni, hogy mi jó, mi
rossz, azt tegye, ezt ne tegye. J ó lesz pedig e
fokon még a gyermek előtt a puszta engedelmesség, és rossz a nem engedelmeskedés. A jellem ezen első alapvetésének azonban a későbbi
meghazudtolás s ezzel okozható zavar elkerülése

végett múlhatatlanul szükséges, hogy a szülő
csak azt követelje, mint jót, a gyermektől, a mi
valóban j ó s azt tiltsa, mint rosszat, a mi valóban rossz, vagy is ugy szoktassa a gyermek
a k a r a t á t elejétől fogva, hogy az a lehető legtökéletesebben egyezzék Isten akaratával (az erkölcsi elvekkel).
A kezdő fokon t e h á t az a k a r a t nevelésének
egyedüli eszköze a jó követésének puszta megszokása a szülőnek megelőző és a gyermeknek
folyton fejledező belátása alapján. Mivel azonban e belátás még sok ideig csak a szülő tekintélyére támaszkodik, a jó belátásának megszilárdítása és a tekintély fentartása végett múlhatatlanul szükséges, hogy a szülő ne szeszélyből
fejezze ki a k a r a t á t és ha kifejezte, rendithetetlen
és következetes legyen annak érvényesítésében.
Mert ha a gyermek látja, hogy ma ugyanazt
megengedjük, a m i t t e g n a p megtiltottunk, teljesen megzavarodik a jóra nézve és azon kísértésbe hozzuk, hogy a rosszat, melyet ma esetleg
megengedünk neki, máskor is elkövesse, mivel
a jó nála e fokon még csak az engedelmességgel
kapcsolatos dolog. De ha észreveszi, hogy bizonyos dolgokat soha sem szabad neki tenni s
kivétel nincsen alóla, azt mindig is rossznak
fogja t a r t a n i s kivált mivel látja, hogy a szülői
h a j t h a t a t l a n a k a r a t miatt, el sem is érheti, meggyengülvén, sőt megszűnvén az elérhetés képzete,
akkor a vágy is meggyengül s nem fejlődhetik
ki a k a r a t t á iránta.
így izmosai meg benne az engedelmesség,
az önuralom alsóbb rendű hajlamai és vágyai
felett, a jónak megszokása, a megszokásnál fogva
pedig kedvelése is, a mi a legszebb eredmény,
még ha nem is l á t j a be még benső jóságát a
tettnek.
Mihelyt azonban a gyermek értelme fejlődik, felfogásához mérten épp ugy a családban,
mint az iskolában a parancshoz mindig hozzá
kell csatolnunk annak okát, az adott jó követésének és rossz kerülésének alapját, és csak ezu t á n éreztetnünk a gyermekkel a szülői vagy
tanítói a k a r a t szelíd hajthatatlanságát.
A kérő hangtól mindenesetre óvakodnunk
kell, m e r t ez egyenes alkalom nyújtás volna arra,
hogy a gyermek mérlegelje, vájjon engedelmeskedj ék-e vagy n e m ; azt hiszi ugyanis, hogy szabad választania.
Óvakodni kell azonban a parancs kimondá-
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sánál a fenyegető, sértő, haragos hangtól is,
mert ez az ifjú előtt magát a követelt t e t t észszerű okát homályositja el a hatalmasabb mellékképzet által s természetszerű ellenszenvet kelt
benne oly t e t t végrehajtása iránt, mely ez esetben kellemetlenség érzetével van összekapcsolva.
Ha pedig ez a komor elbánás gyakori, utoljára
is azt a gondolatot kelti fel benne, hogy más
akaratának követése rendszerint boldogtalansággal jár, tehát a saját akaratának követésében
áll a boldogság. Igy fejlődnek ki aztán az önfejű, makacs természetek, kárára önmaguknak és
másoknak.
Csak az a szilárd s állandó tekintély, melynek a szeretet és bizalom képezi gyökerét. Ez
természetes eleme az ifjú léleknek, mert a függésnek és a vett jótéteményeknek tudatában a
tisztelet, hála, bizalom és szeretet a legelső érzelmei. Ezért őszinte, ragaszkodó, bizalmas mindenki iránt. Vidámság, öröm, jókedv az éltető
napja. Könnyű őt ezekkel föllelkesiteni s ha fel
van lelkesülve, mindenre birható. Nem nézi az
okot, miért kell ezt tennie, hanem ki és hogyan
mondja neki. Minden jó indulatot azonnal megórez és ezer hálával viszonoz. Még magát a feddést és büntetést is mennyire jó szivvel fogadja,
ha kiérzi, hogy szeretet szól hozzá.
Egy van még, a mi rokon a jó indulattal s
rendkivül nagy fontosságú az akarat-, a jellemképzésben : az, hogy bizalmat helyezzünk az
ifjúba. Ez növeli benne az önbizalmat és tüzeli
lel az akaratot a jóra, mig a bizalmatlanság
csüggedést szül vagy resignatiot, mely felér egy
csatavesztéssel a rossz elleni nehéz küzdelemben.
Sohase tegyünk fel tehát rosszat a gyermek,
ifjúban, ha csak a látszat is meg van az ellenkezőre. Majdnem bizonyos ugyanis, hogy ha
észreveszi, hogy rosszabbnak t a r t j u k őt, mint a
minő valóban, éppen e miatt még rosszabbá
válik, közönyös lesz a jó iránt, melyet mások
ugy sem tételeznek fel benne s lassankint még
oda is juthat, hogy valóban magát önmaga is
rossznak fogja tartani, holott pedig nem az.
Pedig, ha szeretettel ugy bánnánk vele, mint
jóval, még akkor is, ha nem egészen az, menynyire iparkodnék, hogy megfeleljen ezen feltevésnek. Rossz emberre nézve már maga az a
tapasztalat, hogy jobbnak t a r t j á k őt, mint a
minő valóban, üdvös büntetés, mely javulásra
ösztönzi.
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A bizalom ezen észszerű eljárásának és sikerének pedig még akkor is meg van az alapja,
ha minden látszat is ellene szólna, mert nincs
oly rossz ember, a kiben ott ne volna, habár a
sok gyom között elboritva a jónak is csirája, az
Isten-kép derengő fénye a sötét fellegeken át, s
csak a szeretet melegére vár, hogy oszoljon a
felleg, s gondos kézre, hogy pusztuljon a gyom.
Hány élet, jellem volna megmentve a gyászos hajótöréstől, ha nem találnának sülyedésökre mentő igazolást a méltatlan bánásmódban?
H á n y a t taszit az élet, társadalom egész erővel
még mélyebbre a sárba egyetlen hibáért, holott
pedig kis ujjával kiemelhetné, ha reá nem sütné
örökre a gyalázat bélyegét. Pedig ki tudja,
mennyi fényes vonás kér elnézést és kíméletet?
Rosszat feltenni könnyebb, mint a jót követni;
elitélni könnyebb, m i n t megbocsátani. Ez is az
emberi gyarlóság hajtása. De a szülő, a tanitó
legalább ne essék e hibába, mert ők vannak első
sorban hivatva jellemeket adni, és a jellemekkel
megjavitni, a mi hiba van a társadalomban.
(Folytatjuk.)

A k e r e s z t é n y s é g és k o r u n k .
Irta : Bougaud

Emil.

Forditották : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

I. kötet. A vallás

ts

Ismerteti : Kiss

vallástalanság.
Arisztid.

(Folytatás.)

A társadalom bajai azonosak a családéival, csakhogy
nagyobb mértékben. Nem kerülheti el figyelmét egy
erény, melyet becsületnek neveznek. „Fölösleges és merőben ellenállhatatlan erény az, ha szentélye oly lelkiismeret, hol Isten honol ; ellenkezőleg gyökeretlen, sápadt
virág, bár nem minden illat nélkül. Erről De Vigny
m o n d j a : „Utolsó lámpafény egy elpusztult templomban."
Bougaud ezt nagyon szépnek tartja, de csak a vallással
párosulva, e nélkül esztelenség, merő agyrém ; a vallás
kormánya alatt van csak életképes nép, s csakis ennek
védő szárnyai alatt virágzik a társadalom.
Hát a munkáskérdés megoldása vájjon minő alapon
lehetséges ? Ki lehet-e hagyni számításból a vallást ? —
Nem. A nagy férfiú nem érti itt a szegénység teljes
megszűntét, nem, mert ő is állítja : „Szegények mindig
lesznek, de nyomorultnak nem szabad lenni a földön."
Egyszerűen, de érthetően felvilágosit. „A földteke szeg é n y ; ha megfeszített erővel munk Íjuk, valamivel többet ad ugyan, de soha annyit, hogy minden nyomor eltűnjék. Isten akarta igy, mert az embert nem azért
helyezé a földre, hogy élvezzen, hanem hogy tökélyes12*

92

RELIGIO.

büljön; tökélvesbüljön a munka, rend, takarékosság,
erény által a helyett, hogy az élvezetben elmerüljön és
állattá aljasodjék." Ha ezt szem előtt tartják a munkások; ha az államhatalom ezt tekintetbe veszi, vagy jobban mondva, ha a reciprocitás elve a kettő között életet
nyer ugy, a mint a kereszténység szelleme kivánja : e
fontos társadalmi kérdés megoldása éppen nem lesz nehéz.
Bougaud itt szomorú húrokat penget, éles dilemmákat
állit fel a megoldást illetőleg, szorongatva beszél a
munkásosztály karjainak erejéről, melyet egykor nem
a nemes munkára, hanem a forradalomra fog használni.
A szocziális elvekkel saturált munkás-nép készen
van a kitörésre: „A hely, hol működését megkezdje, reá
nézve egészen közönyös. Ma Páris, holnap Róma, holnapután London, Bécs vagy Berlin. Egyetlen füttyentésre
két-háromszázezren vad hévvel, gőgtől, gyűlölettől és
bortól mámorosan, minden s főleg a legiszonyúbb vétkekre készen tódulnak majd össze, mert az istentagadással a gyönyör legszilajabb kicsapongásai s a legborzasztóbb tettek logikailag függnek össze." Csak a vallás elvei
azok, melyek a szegény nép boldogságát vannak hivatva
megteremteni, a vallás részrehajlatlan biró, s egyedül ő
képes a megbillent egyensúlyt helyreállítani. A munka
jutalmául az eget ígéri, nem a földi élveket, ha ez ígéretet a munkás megőrzi szivében, souverain hatalommá
lesz, melyre csak örömmel nézhet a társadalom, nem kell
tőle félni.
Eddig Bougaud inkább a szívhez szólott, most az
észhez fordul, s a vallástalanság ellenvetéseit s hiu ürügyeit támadja meg. Isten léte az, melynek igazságáért
sikra száll, érveit a természettanból s a természettudósok
állításaiból veszi. A mozgás és a mozdító erő, a mathemathikai rendszer a világban, a logikai összefüggés a
teremtett dolgok között egy mindenható, értelmes Alko
tóra. Istenre vallanak. A kíváncsiaknak, kik Isten titkait
akarják fürkészni, odaállítja az emberi testet : kutassatok,
s ha kutatástokat siker koronázza, akkor menjetek tovább
a végtelenhez. De a kutató ész és kéz kifárad, s mint a
szárnyaszegett madár a föld göröngyén vergődik. Darwin
hypothesise tönkre silányittatik az állatországnál tapasztalt eredmények által, s kigúnyolja ezen elmélet követőit,
Tainet, Aboutot, Renat : „Lám, lám ! ezek az emberek
irtóznának elfogadni a négerekkel való fajrokonságot és
örömtől repesnek ama gondolatra, hogy ereikben majomvér csörgedez. Azonban korántse higyjétek, hogy itt a
tudomány játszsza a főszerepet. Kisebb gondjuk is nagyobb
a tudománynál. Azért nem akarjuk a négereket testvérekül elfogadni, mert ezt a vallás tanítja ; és azért tartják magukat a majmok fiainak, mert ezt a vallás tagadja.
Valóban páratlan kajánság !
A kik a vallást elvetik, azt gondolják, boldogabbak
lesznek ; ezek ellenében kimutatja Bougaud, hogy épen
azon államok a leghatalmasabbak, melyekben a vallás
viszi a főszerepet. Francziaországot ugy tünteti fel, mint
oly szerencsétlen országot, mely a többi államnak leczkét
adni van hivatva, s egészen belemerül a franczia viszonyok festésébe, s igen is kidomborodnak sovinisztikus
nézetei. Nem hagyható említés nélkül egy politikai sejtelme : „Tegyük fel, hogy egy szép napon az önző

Anglia érdeke a porosz és orosz szövetséget követeli :
ez sirját ássa a katholikus nemzetnek." Amitől félt, saját
nemzetével történt meg, a franczia russofil politika által,
melynek logikátlanságát bámulja a müveit világ, i t t : les
extrêmes ses touchent" érvényesül, legalább volna észszerü8ég a féktelen szabadság s a durva abszolitizmus
ölelkezésében ! — Talán Bougaud is a csillagokból olvasott, mint Széchenyi ? Szomorú sejtelemtől eltelve mint
elpusztult Jeruzsálemet mutatja Louvret, Tuileriákat, s a
vándornak, kit arra visz utja igy fognak szólni : „Nézzétek, itt valaha nagy nép lakott, de elpusztult, mert Isten
nélkül akart élni."
Most egy ragyogó tárházat nyit meg : a vallás szépségeit mutogatja; oly ellenállhatatlan bajjal magyaráz,
hogy kedvet kell kapnunk e szépségből kivenni részünket. Két kincs azonban túlragyogja a "többit: a templom,
s ott a kenyér színében jelenlevő Jézus, itt Bougaud
elragadtatik: „Ah! az emberiség oly sokszor csalódott
már álmaiban ; de ebben nem fog csalódni ; Jézus Krisztus vele lesz a világ végeiglen. Vedd fel vándorbotod, oh
Ádám fiai ; s vessen bár a sors polgárosult vagv barbár
partokra, keressen bár zaklatott szived enyhet a büszke
bazilika vagy a szalmafedelü templomocska falai közt:
mindenütt ott találod a kis örök lámpát az oltár előtt.
Es mit sug az ? Azt, hogy Isten folyvást jelen van az
emberi nem keblében." Az oltáriszentségről pedig: „Hitem
áthatol a szemeim előtt lebegő lenge fátyolon és kezem
remeg, midőn e színek alatt Istenem testét és vérét
illeti
A ki egyszer áldozott, annak nincs mit
irigyelnie Jézus Krisztus kortársaitól. Nem látta őt szemeivel, nem illette őt kezeivel. Oh nem ! Többé nem a
külső találkozik a bensővel, lassan, homályosan, nehezen ! Az utolsó korlát lehullt. A benső találkozik a
bensővel."
A fülemiléről azt állítják, ha szemei kiszuratnak,
akkor szebben énekel ; a fájdalom a kedves kis madár
hangját büvösebbé teszi. Ez áll Bougaudról is. Munkája
szenvedés, könyek között született, s a végére legszebb
dalát hagyta, a fájdalom isteni befolyását ismerteti ; megtanítja az embert, könyezve, szenvedve hinni, remélni és
szeretni. Ha az emberre esik tekintete felsóhajt : „Oh
ember, csak muló álom, fájdalmas ábránd vagv; csak
balsorsod éltet ; csak lelked szomorúsága, csak elméd örök
mélabuja által vagy valami." Chateaubriand e buskomoly
mondását megtoldja: „Ez örök mélabú képezi az örök
vallást. Ha ezt akarjátok tönkretenni, semmisítsétek meg
amazt. Sohasem fogjátok megakadályozni, hogy a könyben uszó szemeink az égre ne tekintsenek." Kiknek ajánlja
sorait? „Csak azonknak írok, akik szenvednek."
Kétféle fájdalmat különböztet meg: a világfájdalmat, mely nem talál vigasztalásra, s a keresztény ember
fájdalmát, mely a vallásban vigaszra lel. Költői vonással
rajzolja Jób barátait, kik fájdalmukban 7 napig hallgattak, Trója romlását, Vergil szerint, a mint a nők tengerparton ülnek, komoran, hallgatagon, szemeik könyben
fürdenek, tekintetök hosszasan a habokra mered. Hol van
az ily fájdalomnak vigasza? „Miért is, ha van hatalom
valahol, mely vigasztalni bir, ó h ? , álljon elő; illeszsze a
szenvedő feje alá kezét, súgjon fülébe néhány olyan szót,
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milyet maga a barátság sem tud mondani. Ha teheti
feleljen meg a fájdalom miértjeire, melyekre nincs válasz
a földön, még azok szivében sem, kik legjobban szeretnek.* Minthogy a fájdalom forrása az isteni Gondviselés
kifürkészhetetlen végzése, ugy vigasztalása sem lehet
másutt, s az ember csak sejti a czélt, mit Isten a szenvedés által el akar éretni. Miért van a fájdalom ? — A
szeretét pótlására: „Ember, te Istenért vagy teremtve.
Ha tehát elég bátorságod volt áthaladni e bus világon a
nélkül, hogy abban elmerülj : ha szived lelkesedése elég
élénk, szereteted heve elég nagy volt arra, hogy a teremtmények leplén keresztül törve Istenig hatolj : a fájdalom létre nem jő soha. A fájdalom csak szereteted
hiányainak pótlására van teremtve."
Hatásai: „a fájdalom fölvilágosit, megtisztít, kiszabadit a muló dolgok bilincseiből, fölemeli a szivet. A
fájdalom megmondja, hogy mi nem e földért vagyunk
teremtve : bizonyítják az emberek, bizonyítja az ut, melyen czélunkhoz jutni akarunk. „Istenért vagyunk teremtve
s a földi dolgokba temetkezünk. Itt a földön fagytól,
vihartól elrejtett fészket rakunk magunknak, hol boldogságban akarunk szenderegni, hol örök ifjúságról ábrándozunk, hol az volna a tökély : nem halni meg soha. Nos,
e kis fészekre, hol az örökévalóságról elfeledkezünk,
olykor-olykor Isten, mint villámot sújtja le a fájdalmat."
Mily szelíd, gyengéd az Isten a fájdalmak osztásában, néha
alig érint fájdalmas pontot, hasonlít ő azon szülőhöz, ki
az orvos kése alá tartja gyermekét, minél jobban szereti,
annál jobban szenved gyermeke fájdalmának, de ki nem
látja be, hogy a műtét a gyermek életének szükséges ?
Az Isten csak azokra bocsát szenvedéseket, kiket
javitani akar, vagy még tökéletesebbekké tenni, azért: „a
vétkes és megátalkodott léleknek legiszonyúbb büntetése
az, ha nem ismeri a fájdalmat, s mindig derült jólétet
élvez. Van boldogság, mely rémületbe ejt. Láttára remegünk. A fájdalom továbbá az Isten szentségének és igazságának szülöttje, e nélkül Isten nem volna Isten, azért:
„A világ közepén vérpadot állított föl, mely oltárrá lehet.
Megalkotta a fájdalmat." Ki nem ismeri föl itt a művészt, ki a szobron vésőjével javítgat, hogy az tökéletes
legyen ; ki nem látja be, hogy a szenvedés koronájának
alázatosságra van szüksége a kevélység bűne u t á n ? De
az ember czéljának is megfelel, mert arra van teremtve,
hogy a hallgatag természet nevében is dicsőítse, de hogyan ád hangot e jeles műszer, ha nincs egy nagy művész, ki szive húrjait, rezgésbe hozza ? Gondolatai, eszméi,
nem a tétlenség, az elpuhultság, hanem a nélkülözések
közt születnek ! A fájdalom teszi az embert nagygvá, a
mi hiányzik az emberből, a fájdalom pótolja. „Olvasztó
kemencze az élet, melyben az ég számára képződnek a
lelkek" stb. Az Isten féltékenyen szeret minket, s az utat
ugy jelelte ki, hogy minden tétova nélkül hozzá siesssünk, s midőn megállapodtunk egy láng lobog fel lábaink
alatt, mely tovább menni kényszerit.
Ily szépen, ily elbájolóan csak Bougaud tud irni a
fájdalomról, nem hiába csupa érzelem ; költői lelke majd
csalogány, mely egy szerény vadrózsabokron énekel, majd
sebes szárnyú sas, mely a végtelen magasság felé repül.
A világfájdalom sajátsága az, hogy szégyenli a kö-

nyeket, a gyengeség árulóit; azt gondolja, hogy fájdalma
ez által igazi, nemes leend. Csalódik. Dacz ez, melylyel
a csapással szembe akar szállni, de csak saját szivét boszulja meg. A keresztény vallás csak sirni tanit, de csak
az égre tekintve, a földet elfeledve, igen ezt tanitja az
álmystikusok ellenében. Oda mutat a Golgothára :
Álla a keserves anya
Keresztfánál siránkozva,
Midőn függne szent fia.

„Sirjatok t e h á t ; könyezzetek. Hisz éltetek szakad
meg. Hisz lelketek jobb fele válik el tőletek, stb. . . Nem,
Isten nem kedveli azokat a lelkeket, kik oly hamar vigasztalódnak ; kik valamely drága lény halála után egyet
fordulnak s feledni akarnak. A h ! csak sirjatok, ne feledjetek soha." — Miután a szeretet az indoka a fájdalomnak, a szeretetben találja vigasztalását is, azaz Istenben,
ki végtelenül szeret minket ; felszáradnak könyeink, ha
felséges arczárói egy sugarat bocsát reánk, ha az isteni
irgalom napja ismét felettünk ragyog.
De még egy üdvös és vigasztaló tanítást ád a vallás, hogy szeretteinkkel, kik tőlünk a halál által elszakittattak egykor találkozni fogunk. Reményünk egyenlő
Jóbéval s el van téve keblünkbe.
A munka végén egy kis párbeszéd van a tanítvány
és mester között, a mester feltárja tanítványa előtt a
vallás fönséges igazságait és pedig bölcseleti módon, a
párbeszéd befejezésével az igazság hajnala támad a tanítvány elméjében és szivében.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.
Lisszabon, augusztus 11-én.
Portugáliában tudvalevőleg Tombal marquis, a mult
században elkeseredett harczot folytatott a szerzetes rendek, főképen a jezsuiták ellen, kiknek egész Európában
nem volt elkeseredettebb ellenségük, mint éppen ezen
hírhedt szabadkőmives.
Portugalia máig sem tudta kiheverni azon csapásokat, melyeket a franczia „bölcsészek" ezen barátja a kath.
vallásra mért. A hanyatlás ez országban a vallási és erkölcsi sülyedéssel egyenlő lépést tartott.
A szerzetes rendek ezen országban már régóta tökéletesen el vannak nyomva ; és csak néhány női szerzet
tengődhetik ugy a hogy, a mindenható szabadkőművesek
kegyelméből.
Csakis a közel múltban kezdtek mozogni a katholikusok szentséges atyánk XIII.
Leo pápa encyklikáinak
behatása alatt, a mely mozgalom a legszebb reményekre
jogosít.
Ezen mozgalom jellemző tünetéül tekinthető amaz
indítvány, melyet a hírhedt Pombal marquis egyik dédunokája legközelebb a kortes elé terjesztett, mely is a
jezsuitáknak
a gyarmatokban való honosságát követeli
azon megokolással, hogy a gyarmatok hanyatlása éppen
a jezsuiták kitiltása óta kezdődött s azóta rohamosan
halad.
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Pombai marquis e történelmi nevezetességű beszédében utal azon körülményre, bogy az ország közvéleményénél fölötte kedvező fogadtatásban részesült Algarves
herczeg-érsekének azon kezdeményezése, miszerint a szerzetes rendeknek a gyarmatokban való honosodása újra
megengedtessék, lévén ez az egyedüli mód arra, hogy a
gyarmatokat 1834-ik év óta tartó sülyedésükből ki lehessen ragadni.
Beszédét igy folytatá: „Mióta kiderült, hogy minő
kiváló szolgálatokat tettek a szerzetes rendek, azóta az
ellenök táplált előítéletek n a p r ó l - n a p r a tünedeznek.
Tekintve azon nagy bajokat, melyekben a társadalom
szenved, tekintve a folyton fenyegetőbben fellépő szocziális
kérdést : sokan jutnak azon meggyőződésre, hogy a baj
orvoslatát, a jelen idő szövevényes problémái közül kivezető biztos utat csakis XIII. Leo csodálatra méltó encyklikáiban kifejtett tanácsok megszivlelése mellett lehet
föltalálni." — „A történelem" — folytatja — „arra tanit
bennünket, hogy összes dicsőségünk az egyház dicsőségével van a legszorosabban egybefüzve ; — és épp ezért
szerencsésnek érzem magam, hogy a keresztény elveknek hazámban való újjászületését konstatálhatom. Hódításaink, felfedezéseink mindannyiszor a vallás terjesztését eszközölték és épp ezért sikerültek is mindig.
— Erősen meg vagyok győződve, hogy Portugalia, viszszatérvén a vallásnak a hitetlenek között való hivatásszerű
terjesztéséhez : gyarmatait újra virágzásra fogja juttatni,
és egykori gyarmathatalmát újra ki fogja vívni!"
így hangzanak a portugál kamarában annak szavai,
ki ugyanazon ,.Pombal marquis" nevet viseli, melyet most
a katholikusok áldanak, a mely nevet azonban egy századdal ezelőtt a világ összes katholikusa csak megvetéssel
ejtett ki.
Egy ily tanulság csakis magábatéritő hatással lehet
azokra nézve, kik az isteni gondviselésnek az emberi
cselekményre való befolyását hinni nem akarják.

A „RELIGIO' TÁRCZÁJA.
Egy kis hidegviz-zuhany a Jókai-kultusz h e v é n e k
lohasztására.
III.
Különösen a „Jövő század regényé"-ben mutatja
ki Jókai az ő foga fehérét, az ő vallásbeli cynizmusát.
„A hármas koronájú tiara, melynek hármas értelme
volt: a harczoló, a szenvedő és a diadalmaskodó egyház,
csak a középsőt tartá meg melléknevei közül ; s másik
értelme is a hármas koronának, mely szerint övé az ég,
a fold, és a pokol, nagyon alászállt, az eget elvették tőle
a csillagászok, a földet a diplomaták, a poklot a geologok. Megmaradt hatalma csupán a hagyományokban és
az emberi szivekben."
„Mi különbség a jezsuitizmus és nihilizmus k ö z t ?
Az, hogy a jezsuita az álczázott nihilista, s a nihilista az
álczátlan jezsuita."
A jövő

század

mintaállama : az

Otthon.

Ennek

egész berendezéséről irván, a többi közt kérdi:
templom? Templom nincsen-e az Otthonban?"

„Hát a

„Az is van. Kell lenni."
„A templom a köznépnek tanácsadója, birája, orvosa. Az Otthon templomain belül nem a szertartásban
áll az istenitisztelet ; hanem az erkölcsök emelésében, az
ismeretterjesztésben. Az Isten ismeretéhez nem a mesék,
hanem a tények vezetnek. Az Otthon papja, mikor a
világ teremtéséről prédikál, a geologiát magyarázza meg
hallgatóinak s a földrétegek milliom éves titkait fölfedve
előttünk, bizonyitja be az Isten nagyságát, kinek egy
évmillióm egy nap ! s mikor az Isten országáról veszi fel
a textust, az emberi tudományok tökéletesültét mutatja
fel, amikben nagy az Isten ! És hirdet emberek között
egyenlőséget, népek között békességet, ragaszkodást a
hazához, felebaráti rokonszenvet, megtartását az adott
szónak, önfeláldozást azokért, akiket szeretünk, s ahogy
pietása diktálja, idézi hozzá Jézus vagy Mózes, Mahomed
vagy Solon, vagy Konfucsé szavait; hisz ők mind azon
törekedtek, hogy az embert közelebb vigyék az Istenhez."
„A pokollal nem ijesztgetnek többé senkit. A „tűzkürtök"
bizonyitják minden házban, melyet tüzelővel
ellátnak, hogy a föld alait nem laknak ördögök, az is a
jóltevő Isten világa. A pokol létezése kizárná a mennyországróli f o g a l m a t : ember nem lehetne idvezült azzal a
tudattal, hogy más emberek elkárhozottak."
„A népszerű természettudományi előadások, mik a
köznépet megismertetik az alkotó mindenség csodáival,
lehetetlenné teszik az orthodox mesék érvényben tartását»
s kényszeritik a papot, hogy ha a nép előtt akar haladni,
az ismeret lámpáját vigye kezében. S e fényben jobban
megismerik a nagy teremtőt, mint a tradicziók sötétségében."
„Az Otthon államában tehát még a pap is hasznos
ember."
„A jövő században már az iskola egyenrangú hatalom a templommal. A mult század szörnyaránya ki van
egyenlítve. A hol van egy nagy templom emelve ezer
emberre, ott van egy iskola, mely ugyanannyi hallgatót
fogad be, s ha egy városnak van tiz temploma, annak
van tiz iskolája is . . ."
„Különös volt a XIX. században (az ember a
XX-ikban majd el sem hinné), hogy a Biblia, a Tbalmud,
az Alkorán bölcs tanait késő vénségéig magyarázták a
szegény embernek ; hanem azokat az ismereteket, amik
örökké bővülnek, előre haladnak, amik után élnie, tökéletesülnie kell, vagy éppen nem tanitották neki, vagy
tanították neki drága pénzért, gyermek észszel, husz éves
koráig, akkor azt mondták neki : itten állj meg, amit a
jövő husz évben a tudomány foglalni fog, azt tanulja az
utánad jövő nemzedék. A vallást a sirig magyarázták
az embernek ; holott a hit dolgához nem kell egyéb,
mint egyszer meghallani és elhinni ; a tudományt, az
ismeretet pedig, melyet búvárkodás, kétkedés, u j alakulás, fölfedezés örökké előbbre visz, csak addig tanitották
neki, a mig a keserves diplomát kezébe kapta."
„A XX. század tanodai rendszere nem ilyen. A tu-
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dománv csarnoka mindenki számára nyitva áll díjtalanul,
mint a templom."
„Hanem azért a másik csillag is ragyog : az egyház . . . "
„A mig az emberek idegei érezni fognak, addig
mindig lesz vallás a földön . . . A huszadik század vége
felé meg volt hagyva az egyháznak az a hatalom, hogy
uralkodjék a szivek fölött; — de nem a fejek fölött."
Ez máskép annyit tesz, hogy a vallás nem észszerű
és nem okos dolog, hanem puszta érzelgés, mese, hiu
ábránd, mely tudatlan embereket vigasztalni és megnyugtatni jó még, de okos ember előtt többé számba sem
jöhet; s ha a pap ilyen jövőszázadbeli okos embereknél
kegyelemre akar találni, akkor nekik többé ne beszéljen
orthodox meséket, sötét tradicziókat, hanem igazságokat,
melyek mindig haladnak, s melyek uj alakulás, kétkedés
folytán örökké változnak, tehát soha sem bizonyosak.

Fölösleges azt hosszasabban magyaráznunk, hogy a
társadalom bomlása egyedül a hitből merített elvek Ö9zszeomlására vezethető vissza! S ha ez így van általában,
mit mondjunk még azon számtalanokról, kik a szegénység kényszerűsége alatt a megélhetés szempontjából a
fővárosba jönnek ? — Minden főváros sajátos viszonyai
olyanok, hogy benne előmenetelt, boldogulást, de romlást
is találhat eleget az, ki magára hagyatva, a megélhetés
gondjaitól űzetve ott áll a világ zajában a nélkül, hogy
valaki őt a legfontosabb és legvitálisabb — mert lelki
és vallási •— ügyeiben önzetlenül és biztos kézzel útba
igazithassa? Ezen szempont figyelembe nem vételéből,
akik a társadalom leghasznosabb tagjaivá lehettek volna,
sokszor a felforgató elemek zsákmányaivá lesznek a társadalom kárára, az ország jólétének aláásására ! Avagy
mit mondjunk azon szegény munkásokról, kik a város
külső részeiben idejük, sőt életük legnagyobb részét a
lélekölő gyári munkára kénytelenek forditani ?

Ti pedig ostoba pápisták és minden vallásos hittel
biró emberek, legfőképen pedig ti papok ; most még
haszontalan emberek és világcsalók, fogadjátok Jókainak
szánó mosolyát, és — siessetek a „nemzet bálványát"
és a „felnőttek nevelőjét" üdvözölni!
Radeaux.

Jól tudjuk, hogy a vallásos élet hanyatlásából eredő
annyi bajt eltávolitanunk nekünk sem fog azonnal sikerülni ; s az is igen távol van tőlünk, hogy a bajokat
szellőztetve, s azok gyökerét kutatva talán mulasztással
akarnók vádolni azokat, kiknek vállaira a lelkek gondozása eddig nehezedett; sőt ellenkezőleg: a midőn teljes
elismeréssel vagyunk buzgóságuk iránt s a midőn Budapest minden katholikus módon gondolkozó lelkével az
isteni gondviselésnek szivünk mélyéből hálát adunk azért,
hogy a Jézus-társasága egyaránt nagy tudományu, mint
apostoli buzgóságu atyáinak itt működési tért nyitott :
csak részt akarunk magunknak kérni a munkából s nem
akarunk azok közé tartozni, kik a bajok miatt csak panaszkodni és sopánkodni tudnak, a rossz elháritására
azonban ujjukat sem mozdítják !

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
A lazaristák Budapesten.
Általános a panasz, hogy Budapestnek kevés a temploma; s e panasz alapos voltáról meggyőződik mindenki,
hacsak fölüietesen is áttekinti a budapesti plébániák statisztikai adatait!
De még fájdalmasabban hatja meg a hiány azt, ki
a dolgok mélyére is szeret tekinteni s látja, mint hanyatlik napról-napra a hitélet, mint vész ki a legtöbb szivből
minden jobb, szentebb és nemesebb iránt való érzés, mily
ijesztő módon romlik az erkölcs: a mint veszni indul a
hitnek az a kis jó magva, melyet az iskolában (ha vallásos) vagy az intézetben, a hittanitónak vagy a nevelő
jámbor léleknek fáradsága s buzgalma beléje elvetett.
Minden dicséret megilleti a székesfőváros intéző
köreit, hogy az iskolákba — uagy áldozatok mellett —
behozták a hitoktatók intézményét ; de fájdalom, ez áldozat elvész, éppen akkor, midén a társadalom és a székesfőváros első sorban joggal akarná látni gyümölcseit.
Az iskolába járó ifjúság legnagyobb része, az életre még
sehogy sem felkészülve, csakhamar visszatér a családba,
hogy azzal a kis ismerettel, melyet néhány év alatt szerzett, utána nézzen a megélhetés mindenféle — mondjuk
tisztes (!) — módjának ; egyik ezen, másik azon az uton
indul el, vagy kényszeritve megy megküzdeni az élet nagy
feladataival ; de ime ! az élet ezen legveszélyesebb korában, igen sokszor minden erkölcsi alap, minden támasz
nélkül kell állania ! És ha föl is tételezzük, hogy szüleiben vagy azok helyetteseiben csakugyan megtalálja igazi
jóakaróit: ám, hol szerezze meg azokat a szilárd elveket,
melyekre egyedül épitheti jövő boldogsága erős épületét ?
Milyen lesz az az élet, a melynek hitelv és vallásosság
nélkül megy neki?
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Ez okból és minthogy a lelkipásztorkodás rendes
mindennapi gondjai a plébániák lelkészeit a kelleténél
sokkal jobban lefoglalják : a rendkívüli, az adott viszonyok között pedig fölötte fontos munkálkodásra, úgymint prédikácziók, konferencziák s egyéb a templom
keretén belül tartandó oktatás — és tanításokra, ájtatosságok tartására ugy a rendes, mint a rendkívüli munkások száma elenyésző csekély, ideértve a jézustársasági
atyákat s az összes szerzetes rendek tagjait: Istenbe vetett bizalommal azon üdvösnek vélt terv megvalósítására
vállalkoztunk, hogy szeretett hazánkban már oly előnyösen ismert s az egész világon annyi önzetlenséggel s
buzgalommal a lelkek javáért munkálkodó „lazarista"
kongregácziót Budapesten letelepítsük. Budapesten pedig
azért, mivel az emiitett általános érdekű s a keresztény
felebaráti szeretet által sugalt okok mellett, a székesfővárosban annyi önfeláldozással és Istennek legyen hála,
közelismeréssel munkálkodó irgalmas nővérek bennök,
mint kongregácziójuk férfi tagjaiban a leghivatottabb
lelki vezetőket nyernék, azután pedig innen a központból
bármely irányban könnyebben indulhatnak az ország
bármely részében őket igénybe venni akaró paptársaink segítségére, missziók tartására vagy szent gyakorlatokra.
1

Ez volna tehát a terv, melyet — nyugodtan mondhatjuk — egyedül az Isten és a felebarát iránt való sze-
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retet sugalt. Megvalósítása éppen azért, ha nehéznek
látszik is, — erősen bizunk benne — jelentékeny akadályokba ütközni nem fog, annyival kevésbbé, mert a
mérvadó körök, egyháziak ugy, mint világiak, legfelülről
kezdve a legutolsóig a legjobb akaratot tanúsítják ez
ügygyei szemben s az elvi kérdések is a legkedvezőbb
módon lesznek elintézve ; a székesfőváros nagyérdemű tanács
testülete pedig igen kedvező áron elég terjedelmes telket szives volt e czélra megszavazni. Egy mindenesetre
nagyon és mindenekfölött szükséges lesz és pedig: a jótékony szeretet kivétel nélkül mindazok részéről, kiknek
Isten módot adott annak gyakorlására ! Minden néven
nevezendő pressziótól tartózkodunk.
Nincs szándékunkban kérelmünkkel bár kinek is
terhére lenni : csak azt az alázatos kérelmet koczkáztatjuk ugy a nagyméltóságú pöspöki kar hódolva tisztelt
tagjaihoz és a méltóságos és főtisztelendő káptalanokhoz*
az egyház körül annyi érdemben diszeskedő arisztokrácziánkhoz, valamint szeretet hazánk minden egyházi és
világi polgárához, hogy szive sugallatát követve, kiki
tehetsége szerint és buzgóságához mérten járuljon ezen
— meg vagyunk róla győződve — tekintettel a czélra
mindenki által helyeselt terv kiviteléhez. Kérelmünkkel
azon felül azon plébános urakhoz is bátorkodunk fordulni,
a kiknek plébániája területén a lazaristák üdvös működése már ismeretes, s a kik templomaikban időről időre
tartandó gyűjtések által ügyünket jelentékenyen előmozdíthatnák.
Egy magát megnevezni nem akaró jótevő, az adakozók sorát 16.000 forinttal már megnyitotta, a nagyméltóságú püspöki kar több tagja pedig jelentékeny öszszeget igért, mely körülmény reménylenünk engedi, hogy
a jó Isten velünk lesz. A költségek az előirányzat szerint
90.000 azaz kilenczvenezer forintra rúgnak. (A tervezetet
egyik előnyösen ismert fővárosi műépítészünk Hofhauser
Antal müipariskolai tanár készítette.) Bizonyára sok ! de
mi az egyetlen lélek árához képest, melyet megnyerni,
Istennek, önmagának, egyháznak és hazának visszaadni
remélünk ?
A kegyes adományok gyűjtésére ő eminencziája bibornok hg-primás kegyes engedelméből kath. főuraink és
főurnőink, valamint a kebelbeli papság tagjaiból gyűjtő
bizottság alakult, melyet még névszerint is közölni szerencsénk lesz: a befolyó kegyes adományok átvételére és
hírlapi nyugtázására a budapesti központi papnevelő intézet elöljáróiból, nevezetesen : Venczell Antal helyettes
rektor mint elnök, Bundala Mihály lelkiigazgató, mint
pénztárnok, dr Való Simon mint ellenőr és dr Purth
Iván tanulmányi felügyelő mint jegyző urakból alakult
és ő méltósága a budapesti érseki helynök ur által e
czélra hitelesített bizottság szívesen vállalkozik : „a lazarista templom és lakóház építési bizottsága Budapesten"
név alatt.

Minden félreértés vagy téves irányú magyarázás elkerülésére bátrak vagyunk még megjegyezni, hogy a
nevezett lazaristák, mindnyájan szeretett hazánk polgárai,
a kik itt édes hazánk nyelvén fognák a reájok bízandó
feladatokat teljesiteni. Az ügyet az Ur Jézus Szentséges
Szive, a Boldogságos Szűz és sz. Vincze oltalmába és a
a tisztelettel fent nevezettek pártfogásába ajánlja:
Budapest, loyolai sz. Ignácz napján.
A lazarista

templom és lakóház

bizottsága

építési

Budapesten.

VEGYESEK.
— Ft. Vaszary Kolos bíboros
emja kiadta X I I . számú

szentséges atyánk XIII. Leo
felállítandó

papnevelők

esztergomi

körlevelét,
pápa

érsek ő

melynek

élén közli

levelét az

Indiákban

ügyében.

Ezt

követi

Cong.

Inquisitionis által legújabban eltiltott könyvek felsorolása.
Majd azután a vallásrendelete következik

és közoktatásügyi miniszter köra

tanítói

jövedelmek

vonatkozólag, közli a körlevél továbbá a

összeírására

közoktatásügyi

miniszter egy rendeletét, hogy

a katholikus templomok

orgonáikat

szerezzék

hazai

iparosoktól

be.

Valamint

közölve van Pestmegyének határozata az iskolás gyermekek mulatozásainak megtiltása tárgyában. Az esztergomi
kisdedóvó-intézetbe

való

felvétel feltételei után tanitói

állásokra kiirt pályázatok fejezik be a főpásztori körlevél
tartalmát.
— A Kapisztrán

Jánosról

nevezett szt.

Ferenez-rend

tartományi káptalanján megválasztott uj főnökök f. hó 9-én
délelőtt

megállapították

a rend

tagjai között való vál-

toztatásokat és elhelyezéseket és délután elutaztak a fővárosból, csak

nt.

Rodics

Ivó atya, a rend

képviselője marad még itt. A budai
nt. Tamás Alajos atya vasárnap

lép

generálisának

kolostor uj főnöke,
uj hivatalába, ün-

nepi nagy misével és szent beszéddel.
— Hornig Károly

báró

veszprémi püspök ő mlga

f. hó 9-én székhelyéről Bécsbe érkezett.
— Nogáll János v. püspök, váradi kanonok ő mltgát Nagyvárad közgyűlése aranymiséje alkalmából a város
díszpolgárának választotta. Az erről szóló oklevelet tegnap nyújtotta át ő mltgának hat tagu küldöttség, ő mlga
meghatottan mondott köszönetet a kitüntetésért.

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
Simon ée dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 f r t .
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

II. Félév. 1893.
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Budapesten, augusztus 16

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

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmanyok : A jellemképzés. — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások : f Bula Teophil. —
L o n d o n : A katholikusok szellemi és anyagi érdekeinek előmozditására. — M a r i a-Z e 11 : Mária-czelli magyar hangok. — Kath.
Köztevékenység : A keresztény régészek első kongresszusa. — Irodalom : Az éjszaki határon. — Katholikus egyháztörténelem. — Vegyesek.

A jellem képzés.
IV. A jellem

tulajdonságainak
( VI.

stb.

czïiïk.)

Az eddig mondottak csak általánosabb vonásokban adták a jellemképzés főbb eljárási
módját a két alapvető tehetség, az értelem és
akarat fejlesztésében.
Hogy azonban a jellem e fő alapokon könynyebben kialakulhasson, már kezdettől fogva erősiteni kell azon tulajdonokat, a melyek a jellemet alkotják. Ezek pedig, amint e m i i t e t t ü k : a
lelkiismeretesség, önzetlenség, önállóság, határozottság, szilárdság, következetesség és végül az
okosság. E szép tulajdonok ugyan mind csak
következményei az elvek rendezettségének s
akaratképzettségnek, ámde öntudatos eljárással
e két főalap kifejlődése előtt is külön-külön erősithetők, mi által rendkivül meg lesz könnyitve
a későbbi munka.
1. A

lelkiismeretesség.

A lelkiismeretesség, mint érintettük, nem
egyéb, mint az erkölcsi elveknek (kötelességnek)
a körülményekkel alkuvást nem ismerő pontos
követése. Egész munkát kiván tehát a kötelesség terén.
Nevelésének legfontosabb eszköze a szoktatás és következetes rászoritás, hogy a gyermek
mindent, a mit otthon kötelesség gyanánt reá
bizunk, nem csak felületesen, hanem a legnagyobb tökélylyel s pontossággal teljesitse. Fejtsük ki gyakran előtte, hogy a félmunka nem
vezet sikerhez és boldoguláshoz.

A családnak az iskoláztatás korában gondosan utána kell nézni, hogy az ifjú mindent, a
mit az iskola reá bizott feladatul, szintén egész
komolysággal, alaposan, egész hiven teljesitse;
beemlézni valóját hiba nélkül tanulja meg, Írásbeli összes teendőit tisztán, szépen, pontosan,
szóval mindent tőle kitelhetőleg, a legapróbb
részletekre kiterjedő tökéletességgel végezzen.
Az iskola se mutassa soha megelégedését a
félmunkával, egyetlen hibát se nézzen el s hagyjon szó nélkül s lehetőleg minden tekintetben
egész munkát követeljen. A tehetségek különbözősége m i a t t ugyan ez nem kivánható mindenkitől egyenlő mértékben károsan ható elriasztás és méltánytalanság nélkül, de kivánható
a tehetséghez mért erőkifejtés és ekkor is atyailag éreztetni kell, hogy ennél a munkánál van
még tökéletesebb is. Azért tanácsos, hogy az
ifjútól csak oly m u n k á t követeljünk, melynek
tökéletes elvégezhetéséről emberileg biztosak
lehetünk, mert a siker érzete növeli az akaratot.
Az erőt túlhaladó követelés (túlterhelés) hozzá
szoktatja az i f j ú t a felületességhez, a melylyel
aztán később az erejéhez valót is végezni fogja.
„Mindent a lehető legnagyobb tökélylyel ! 8
Ez legyen a jelszó, mely minden siker és előhaladásnak kulcsa.
2. Az

önzetlenség.

Az önzetlenség nem egyéb, mint az alsóbb
vágyaknak, egyéni érdekeknek, még az életnek
is alárendelése, összeütközés esetén, a föltétlen
erkölcsi elveknek.
Nagyon sok ellensége van ennek: a rosszra
való hajlam túlsúlya, az ezernyi alsóbb rendű
13
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vágyak, érdekek, pillanatnyi helyzet erős benyomása, a társadalom, az életküzdelem, szegénység,
nyomor, öröm és fájdalom, szeretet s gyűlölet s
mind-mind az a sok akadály, a melyek a világon nem engedik érvényesülni az erkölcsi tiszta
elvek uralmát.
A gyermek pedig kezdetben mind önző,
mert nem ismervén még erkölcsi elveket, a pillanat-szülte testi hangulat s kivánságok uralkodnak rajta. Azért kiván nagy gondosságot az
önzetlenség nevelése, a mely a jellem próbaköve
s legszebb tulajdona.
Nevelését korán kell kezdeni. Lassankint önuralomra kell szoktatni azzal, hogy nem teljesítjük
mohón minden oktalan vágyát. Tanuljon megvárni
jó korán a gyermek, vágyait fékezni egy felsőbb
akarat (a szülői akarat) előtt. Ezer mód van
erre a gyermeki életben. Az álomszuszékot ne
engedjük tetszés szerinti ideig heverészni az
ágyban, állítsuk talpra. A játék-szenvedélynek
szabjunk olykor határt. Csacskaságát fékezzük,
időnkint hallgatást parancsolva reá. Ha nehéz a
rászabott munka, mely némi önlegyőzésbe kerül,
s melyet csak az ellenkező érzéki hajlam, játékra
való kísértés stb. szóval az önzés tesz nagygyá,
ne engedjük abbahagyását; tanuljon tűrni, lemondani, hiszen később is mindig az önzés az,
a mely miatt a kísértéskor lemondunk a jóról-,
ha az áldozatba kerül. A keresztény életrend a
maga Önmegtagadást kívánó gyakorlataival ezért
is utolérhetetlen nevelője a jellem önzetlenségének.
A másik igen fontos eszköz az önzetlenségre a rászoktatás, hogy a jót a jutalom és
földi jó kilátása nélkül tegye. Határozottan káros a jellemfejlődésre a gyermek a k a r a t á t s
cselekedetét valamely jóra folytonosan jutalommal vagy ígérgetéssel csikarni ki. A jutalom
inkább csak kövesse olykor a t e t t e t s akkor is
inkább csak szóbeli elismerés legyen.
Lehetőleg kíméletesen és fukaron lelkesítsük az ifjút az iskolai vagy más egyéb kötelesség teljesítésére a későbbi kényelem, jó életmód,
dicsőség, gazdagság, fényes állás stb. kilátásaival,
mint fő motívumokkal. Mert más egyébtől eltekintve, attól is félni lehet, hogy már most fogja
választani inkább a kényelmet a nehéz kötelesség helyett, ha azt tüzzük ki neki legfőbb
jónak.
Az

utilitarizmus

ezen

növendéke

későbbi

életében is minden j ó t csak földi jóért fog tenui
s ha erre nincs kilátás, el fogja mellőzni; annál
is inkább, mert az élet nem kedvez az önzetleneknek. I t t harcz van, az érdekek harcza mindenütt a konczért, a megélhetésért, élvezetekért.
Meddő lesz tehát a társadalomra, mert ha az
életben a közért hozott áldozat ritkán kedvez is
a földi önérdeknek, de a legtöbbször azok a
tettek használnak leginkább a köznek, melyek
földi szempontból károsak az egyénre. Ezért arra
kell szoktatni az ifjút, hogy tekintet nélkül a
következményekre, a jót mindig önmagáért
tegye. Mindig magasabb motívumokat adjunk
tehát cselekedetének : Isten akaratát, a kötelességet, égi jutalmat. A ker. kath. egyház a maga
hit- ós erkölcsrendszerével, önfeláldozó vértanúi
és szentjeinek nagy sokaságával, e téren is utolérhetetlen jellemképző.
Fontos hivatása és hatása van e tekintetben az iskolának is. I t t mindenki egyenjogú.
Mindenkinek egyenlő kötelessége van. Közös a
czél, a munka, érdek, az uralkodó szabály. Ha
lemond a tanuló rendetlen kedvteléseiről, azt a
közért teszi, elvért, azért kell tennie. Egy akaratnak engedelmeskedik sok. Es a külön szeszélynek nincs érvénye a közös akarat mellett.
Sok apró lemondást, az egyéni hajlam, szabadság, érdek alárendelését, jogok tisztelését, nagyobb általános czélokért, tanulja meg az ifjú
évek hosszú megszokása utján. Hogy azonban az
iskola ezt a szép feladatát hiven teljesítse, teljes részrehajlatlanságnak és igazságosságnak kell
uralkodni a bánásmódban, hogy kitüujék és meggyökeresedjék az erkölcsi elvek föltétlen uralma.
(Folytatjuk.)

A k e r e s z t é n y s é g és korunk.
Irta : Bougatid

Emil.

Forditották : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

II. kötet. Jézus

Krisztus.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

„Csalódni az igaz Isten felől: b a j ; de nem ismerni
el, nem imádni Istent: bűn", — mondja Bougaud előszavában. Czélja tehát Jézus Krisztust, mint igaz Istent
feltüntetni azon kornak, mely istenségének koronáját a
föld sarába akarja lerántani, igaznak tartani a vallást,
melyet tanitott, eszményképet állítani a világ elé, szóval
Bougaud Jézus jellemrajzát óhajtja nyújtani. Szeme előtt
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lebeg e mondás: „Ez pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és a kit küldöttéi, Jézus Krisztust." Részünkről nincs tehát egyéb hátra, mint:
„Szemlélni alázatos szemmel, hallgatni tiszta szivvel."
Ha Julius Caesárnak a galliai háborúról irt emlékiratait a világ érdemesnek tartotta becsben tartani, melyekből a hadvezéri talentum szemmel láthatólag kidomborodik, mit kell tartani azon emlékiratokról, melyekben
egy oly hadvezér felülmúlhatatlan szelleme nyilatkozik,
ki nem fegyverrel, s nem is egy országot, hanem elveivel az egész világot szelid igája alá hajtottta ? Bizonyára
nagy becsben tartatik, ezt bizonyitja Laval nagynevű
püspöke. Bougaud az egyházzal kezet fogva nagy súlyt
fektet a kereszténység első századaira, de különösen
azon korra, midőn az egyház a katakombákból kilépett,
szabadon lélekzett, nem kelle tartani, hogy vérében fojtassék el.
Özséb, az egyháztörténelem szülője, az egyik hiteles tanú az „apostolok emlékiratai", vagyis az evangéliumok valódisága mellett, állítja, hogy 312-ben az
egyház ezeket kihozta a katakombákból. Origenes pedig,
ki előbb élt Özsébnél, a négy evangéliumról igy i r :
„Quae sola in universa Dei Ecclesia, quae sub coelo est,
citra controversiam admittuntur." (Comment, in Math. p.
203.) „Irt egy huszonöt könyvnyi magyarázatot szt. Mátéhoz ; magyarázatot, — mely fájdalom elveszett — sz.
Márkhoz ; egy másikat sz. Lukácshoz öt könyvben ; végre
egy terjedelmesebbet harminczkilencz könyvben szent
Jánoshoz ; nem számítva temérdek homiliáját mindenik
evangélista fölött." Visszamegy most az apostoli atyák
idejére, miután elszámlálta a későbbi egyházirókat : „A
140-ben született szent Irén és a 100-ban meghalt szent
János hány nemzedék van ? Egy. Hány ember ? Egyetlenegy. Es ez az ember nem névtelen. Hires neve van. Sz.
Polykarp. Egyik kezével szent Jánosba fogózik, kinek
tanítványa, a másikkal szent Irént tartja, kinek mestere."
Szt. Jusztin 103-ban született, 100-ban készült a
negyedik evangélium, jóllehet ő apológiáiban nem használja a szentírási idézeteket, mert a pogányok és zsidók,
az elferdített bölcselet kigúnyolta volna őket, mindazonáltal ezekben vonatkozással van az apostolok emlékirataira, melyek a keresztények ünnepein felolvastatni
szoktak. Emlékiratoknak nevezi azokat, hogy a pogányok
megértsék, kik Xenophon emlékiratait olvasták, az örömhir, az evangélium szó nem fért volna fejükbe. Bizonyítanak emellet Theophil és Tatián concordantiái, ezekben :
megkísérlik a négy evangélium szövegét egybeolvasztani,
hogy Jézus életét teljesen és történeti sorrendben állítsák
elénk." Ide tartozik még Muratori fragmentuma, melyet
Bobbióban talált, ez csak ugy hemzseg a hibáktól, rossz
latinsággal irva görög szövegből átfordítva. Dr Wieseler,
dr Hertz, dr Credner, Bunsen felismerték benne a II.
században elfogadott canoni könyvek jegyzekét. De leginkább igazolják sz. Barnabás, sz. Kelemen, sz. Ignácz,
sz. Polykarp levelei és Hermas „Pásztora", és egymásután sorolja föl Bougaud, hány idézet találtatik ezekben
az evangéliumokból. Most azután : „Illesszétek egybe Tertulliánnak kilenczszázhuszonöt, szent Irénnek négyszázhatvankilencz, szent Jusztinnak hatvanöt, az apostoli
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atyáknak negyven idézetét s összeállítjátok az egész evangéliumot."
Miután a szent atyák idézeteit összehasonlította,
egyház első századainak szentírási fordításait recenseálja,
nem hagyja említés nélkül egy némely helyen előforduló
alaki eltéréseket sem. Például e helyett : Liber generat i o n s Jesu Christi, Tertullián í r j a : Liber geniturae Jesu
Christi; „Beati pauperes spiritu" helyett pedig: Beati
mendici. „Tulajdonképen ez egyre megy" — jegyzi meg
Bougaud. — „De az bizonyos, hogy más szavak, Nos ?
Hát fordítás. Tertullián előtt az evangéliumoknak már
fordítása volt ? Nem csak egy. Hogyan ! Tertullián előtt,
sz. Irén előtt, a II. század első részében az evangéliumoknak már fordítása volt ! Az ítészét sejté, hogy gazdag
érre talált ! . . . nemsokára csodás alkalomszerűséggel
előkerülő görög, latin és syr kéziratok becses fölfedezése
oszlatta el azt a kis ködöt is, mely még az evangéliumok
eredete fölött lebegett, s derített teljes napfényt." Az
evangéliumok hitelességének czáfolása tehát meddő munka,
s ha a próféta szavai szerint „a kő a falból kikiált",
ugy ezen elsárgult lapok csalhatatlan hirdetői Jézus életrajza valódiságának. E régi iratok legnevezetesebbjei : a
„Vetus Italica", szent Jeromos fordításában, a syr „Peschito", melyet a British muzeumban födözött fel dr Cureton, ezt a IV. vagy V. századból származottnak tartják,
szerzőjéül pedig szent Ephremet, vagy egyik kortársát.
Dr Cureton azt állítja felőle „e syr fordítás vagy szent
Máté eredetijének közvetlen fordítása, vagy maga az eredeti." Továbbá a „Codex Sinaiticus" Constantin előtti
időből, felfedezője Tischendorf nem győzi magasztalni:
„keresztényellenes támadásokban oly fájdalmasan gazdag
korunknak tartotta fenn Isten, hogy az ő irott szavára
élénk és teljes világot vessen és segéljen minket megvédelmezni annak igazságát, midőn helyre állítja eredeti
alakját." (Constantin Tischendorf: De la date de nos
Evangiles.) Ez magában foglalja az ó és újszövetséget,
Barnabás levelét és Hermas Pásztorának egy részét, a
mód, mely szerint másolva van, mutatja, hogy e codex a
II. század első feléből ered.
A legújabb kor tudósai közül többen elismerik a 4
evangélium hitelességét, igy Renan, Jézus életének szomorú hirre vergődött írója: „Végre is elismerem, hogy
a négy canoni evangélium hiteles. Szeréntem mind visszaérnek az I. századba s körülbelül azon szerzőktől valók,
akiknek tulajdonítják." (Renan, Vie de Jésus p. 23.)
Ugyancsak igy nyilatkozik Reuss, Holzmann, Schenkel,
Reville, Michel Nicolas. Ha már az ellenséges tábor igy
megadja magát, mely csak azt hiszi, mit kezével megfoghat, akkor maradhat-e kétely hátra azon táborban,
hol a hit a keresztény elvek szerint meg van különböztetve
a tapasztalástól ?
E munkának eleje egészen az evangéliumok apológiájának van szentelve, s egészen rendén is van, hisz' az
életrajz Írójának biztos forrásokra kell támaszkodni, mert
másképen hitelét tönkre tette. Egy, még most is vitás
tétel áll itt : „Bizonyos theologusok szerént az evangéliumokban minden isteni ; minden ihletett, a legcsekélyebb
szó, sőt a pontok és a vesszők is." Az érv, melylyel a
hittudósok ezen állításuk mellett küzdenek, egészen
13*
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idealisztikus, de hát ki tehet róla, hogy nem elégesznek
meg vele azok, a kik az ilyen iránynak éppen nem hivei?
„Az evangélista csak hárfa volt, melyet a Szentlélek pengetett, a legcsekélyebb zengést is ő idézte elő. Első pillanatra csábító, de alapjában balga és helytelen tan, mely
bizonyos hittudósokat zsákutczába vitt s félreismertette
velők Isten müveinek valódi szépségét. Mert, mig az
ember igen gyakran elrontja azt, amihez fog, ellenkezőleg Isten bármihez kezd, csak u j szépséggel gyarapítja azt."
A három első evangélistát egymás mellé állítja
Bougaud, e háromnak müvéből egy compact egészet
alkot, a mi egyiknél hézagos, betölti a másikkal. De azt
előre is megmondja : „ . . . Jézus Krisztus történetíróitól
ne követeljünk többet, mint a mennyit Isten akart nyújtani nekünk." Ezután szépen sorrendben szemléli, s bizonyítja az egyes evangéliumok történeti hitelességét, irályát,
s a czélt, melyből Íratott, az evangélista személyét sem
hagyja figyelmen kivül, vonzó ismertetésével rokonszenvet
ébreszt bennünk a szent írók iránt.
Lássuk őket egyenkint !
Idő szerint első szent Máté evangeliuma, megírásának ideje némelyek szerint 42, mások szerint a 60. év.
Irmodorát bájosnak tartja a nagy püspök, a nyelv héber,
vagy syr-chald keverék. Máté evangéliuma legtöbb vonást
őrzött meg Jézusnak, mint embernek jellemvonásából,
nincs benne dátum, csak kor rend. „A tények leginkább
az eszmék, mint az események során követik egymást.
Továbbá csupa természetesség, kézzelfogható őszinteség,
a legremekebb, nagyszerű ömlengések; bájjal teljes párbeszédek; élénk jelleg; az emberek és színhelyek tökéletes összhangja, végre mindenütt a szemtanú keze-nyoma."
Ezen ajánlással mintha mondaná: tolle, lege ! A végtelen
öröm és hála hangja futja át az egész evangéliumot, csak
a szeretet hangján tud szólani arról, ki rá, megvetettre
fordította irgalmas tekintetét: Máté, kövess engem ! „Azt
hiszem, — mondja Bougaud — sz. Máté olvasása után,
az igazságosságnak és irgalomnak, a szigornak és gyöngédségnek ama dicső egyesülésétől elbájolt szívvel vetette Pascal egy papírszeletre e bámulatos mondatot:
„Jézus Krisztus olyan Isten, akihez kevélység nélkül közeledünk s ki előtt kétségbeesés nélkül alázzuk meg magunkat."
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

f BULÄ TEOPHIL.
1809—1893.

A magyarországi cziszterci-rend apátja s tagjai mély
szívfájdalommal jelentik szeretett rendtársuk, főtisztelendő
s tudós dr Bula Teofil Mihálynak, aranymisés áldozár, a
szépmüvészetek és bölcsészet tudora, kiérdemült rendi
perjel, a budapesti kir. egyetem bölcsészeti karánál bekebelezett, a bécsi földtani intézet levelező, a kir. magyar természettudományi s a magyar történelmi társulat
tagja, a Szent-István Társulat alapító tagja, arany érdem-

keresztes, a vaskorona-rend III. osztályú lovagjának, ez
évi augusztus hó 13-án reggel fél 4 órakor, a halotti
szentségek ájtatos felvétele után, élte 85-ik, szerzetessége
60, áldozársága 57-ik évében végelgyengülésben történt
elhunytát. Az üdvözültnek tetemei e hó 15-én délután 4
órakor fognak az előszállás! sírkertben nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise áldozat az elhunytnak lelki
üdveért e hó 16-án reggel 8 órakor tartatik. Előszállás,
1893. évi augusztus hó 13-dikán. Az örök világosság
fényeskedjék neki !
London, aug. 16. A katholikusok
érdekeinek előmozdítására. —

szellemi és anyagi

Második évi gyűlés.
A bíboros érsek és az egyesület. Katholikusok szervezkedése Londonban. A kath. országos egyesület második
évi közgyűlése az Atheneum termében tartatott. Tottenham Court-road, szerdán este (1893. jul. 5.) Nagyon
sokan voltak jelen. Főtiszt. Langton G. Vere elnökölt.
Jelen voltak még főtiszt. Douglas Archibald Whelan és
Regan atyák. Munich C. J. tiszt, titkár) Dunford V. M.
(tiszt, segédtitkár, Cooke G. James B. és Comber W . F.
urak.
A jelentés
tudomásul adva, hogy az egyesület gyors előmenetelt tőn
az utóbbi néhány hónap alatt. Lépések történtek hitközségi tagok és felügyelők választásában arra nézve, hosry
katholikus képviselők vagy a katholikus érdekeknek kedvező képviselők jelöltessenek a jövőben. Számos fiókegyesület jött létre és lépések történtek arra nézve, hogy
mindenütt állíttassanak fiók-egyesületek, hol a plébános
pártolja az egyesületet.
A bizottság sajnálja, hogy Munich ur a titkár és
pénztárnok betegsége miatt kénytelen tisztéről leköszönni.
Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az egyesület jelen
kedvező helyzete neki köszönhető, és a bizottság azt hiszi,
hogy a tagok vele egyetértve szívesen köszönetet szavaznak Munich urnák tett szolgálataiért, kívánva neki egészsége helyreálltát. A mellett, hogy fiókokat létesített és a
katholikusok szerves tömörülését előmozdította az egyesület két igazán sikeres kath. gyűlést rendezett azon
czélból, hogy a katholikusokat közelebbi érintkezésbe
hozza egymással. Ezek a gyűlések valóban nagy sikernek
mondhatók és ajánltatik nemcsak hasonló gyűlések tartása a jövő évben, hanem kisebb gyűlések tartása a
főváros különböző részeiben. A jelentés örvendetesen veszi
tudomásul, hogy legújabban a bibornok-érsek helyeselte
az egyesület ügyét és magáévá tette a Catholice Times
nyilatkozatát ő eminencziája megjegyzéseiről Hollowayban az egyesületre vonatkozólag. A pénztári kimutatás
tanúsítja, hogy a jövedelem körülbelül 50 font sterling
és hogy 8 font sterlingen fölül van a fölösleg.
A bibornok-érsek

és az

egyesület.

A főtisztelendő elnök ajánlja a jelentés elfogadását,
mely mint örömmel mondhatja kielégítőbb a mult évinél.
Attól félt, hogy midőn a mult évi jelentés tétetett, nagyon is felhős volt még az ég, de szerencsére mondhatja,
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hogy a felhők eloszlottak, és valószínűleg nem is térnek
vissza. Az ő jó bibornok-érsekök végre látta, hogy erélyes hölgyek és férfiak nagy számmal vannak egymással
egyesülve e szövetkezetben és munkára vágynak, ekkor
előállt és igy szólt: „Ha munka kell önöknek, lesz."
(Taps) Egy van még hátra most számukra, megmutatni,
hogy komolyan veszik a dolgot. (Éljenzés.)
Minden

plébánia

magának.

Láttuk a jelentésből, hogy az egyesület két sikeres
értekezletet tartott. Papok mondták, hogy az egyesület
nem tehet semmit, ha csak a plébános a maga plébániájában nincs mellette. Ámde a plébános a maga plébániájában nem hozhatja létre a katholikusok gyűlését,
akik minden plébániából összejönnek (Halljuk, Halljuk).
Nekik pedig ilyen gyűlésekre van szükségük : Nekik
szükségük van egy közös czentrumra, hol London katholikusai találkozzanak egymással, és jobban megismerjék
egymást. Eddig nagyon is el voltak szigetelve (Halljuk,
Halljuk). Az volt az eset, hogy minden plébánia magáért
munkálkodott. 0 azt hiszi, hogy a katholikusok közt
nagyobb felebaráti szeretetnek kell uralkodni, nagyobb
szervezettségnek, nagyobb szeretetnek. Többet kell érinkezniök egymással, készebbeknek kell lenni segédkezet
nyújtani egymásnak, mint az apostolok voltak. A katholikusok sokat vesztenek erejökből a szervezés hiányában,
melv bajon a katholikus egyesület van hivatva segíteni.
Nagyon sok jó fog történni egyedül ezen gyűlések által,
de ez csak egyik ága azon műnek, melyet terjeszteni
szándékuk. Megbizást kaptak a bibornok érsektől egy
sokkal fontosabb munkára és örömmel jelentheti, hogy
ezen munka erélyesen foganatba van véve.
A klérus

beleegyezése.

Azonban semmi ily mü nem képzelhető a klérus
beleegyezése nélkül. Minden esetben ugy értendő ez, hogy
a plébános beleegyezése szükséges, mielőtt ilyes valami
történik a plébánián. Ez az ő egyik szabályuk, a plébánosnak kell kijelenteni, hogy azok föl vannak hatalmazva
az én plébániámban ezt vagy azt a müvet végrehajtani,
mielőtt az egyesület tenne valamit.
A katholikusok

szervezkedése.

A legfontosabb mü volna a katholikusok szervezkedése. Az elnök szerencsésnek érzi magát kijelenthetni,
hogy az egyesület éppen most kezdte egyik ágát az ő
plébániájában. Sohoban és már is több mint 100 tagot
számlál. Mint a jelentés tudtunkra adta, a bizottságnak
nem csupán az az intencziója, hogy nagy és központi
egyesületeket hozzon létre, hanem kisebb egyesületeket,
külömböző plébániák tagjai számára. Egész biztosra veszi,
hogy ha a katholikusok többször összejönnek, és jobban
megismerik egymást, egyetértőbbek lesznek, és megtanulják hogyan kell együtt működni a katholikus érdekek
előmozditására. Amint ezt tenni akarják az egyesület
által, a mi a hitnek nagyon is javára fog szolgálni.
Szabad-e az egyesületnek pénzt fölvenni plébániákról ?
Szeretett volna egy jobb pénzügyi helyzetet látni,
jóllehet a mérleg a jobb oldalon volt. Némelyek azt
mondták neki : „Nem hiszi ön, hogy az egyesület fiókja
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számára az ön plébániáján szedett pénz annyi mint az
önök zsebéből szedett pénz, az önök iskolájától mondják ?"
0 (az elnök) feleié: „Ön nem érti miről beszél. A nép,
mely a katholikus egyesületbe áll, az a nép, mely legtöbbet ád az én iskolámnak." 0 nem vesztett egy fillért
sem, hogy az egyesület fiókja felállíttatott ; sőt ellenkezőleg ő
azt hiszi, hogy az egyesület révén az iskola számára adott
pénz növekedett (Tetszés). 0 nem veszi zokon azt a 7
font sterlinget, mely Sohoból az egyesület számára aláíratott. 0 reméli, hogy idővel minden plébánián lesz egy
fiókja az egyesületnek, és azt hiszi, ha ez igy lesz, a
plébános nagy segítséget fog nyerni ezen fiókoktól nem
csak pénzbelileg, hanem a tagok működése által is.
(Éljenzés.)
A jóakaró

semlegesség helyét a helyeslés foglalja

el.

Whelan atya elfogadja a jelentésben kifejtett indítványt. Teljesen igaz, amint az elnök mondá, hogy az
egyesület, fennállásának két első évében felhő alatt volt,
de most örömmel mondhatja, hogy az a jóakaró semlegességet azok részéről, kik nem helyeselték az egyesületet, pozitív helyes váltotta fel (Helyeslés.) Azt hiszi,
hogy ennek egyik örvendetes eredménye, hogy az 1025
tag csakhamar megháromszorozódik. A katholikus egyesület első sorban azért alakíttatott, hogy a katholikusokat szervezze, nem csak Londonban, hanem egész Angolhonban.
(Vége köv.)
Maria Zell. Mária-czelli
Nagyságos

Szerkesztő

magyar

hangok. —

Ur !

U j kényelmes ut nyílt meg f. évi julius havában
Mária-Zell felé. Ezt igénybe veendő Bécsben a nyugoti vasút állomásától St. Pölten felé indultam. Innen
Scheibmühl-nél ágazik el egy kis szárnyvonal, mely
Schrambachtól kezdve Kernhof-ig igen jelentékeny darab
úttal közelebb van hozva a világhírű, kedves búcsújáró
hely, mely hova-tovább, minél keresettebb kiránduló
pontja lesz az üdülni akaró közönségnek. A
Kernhofig
vezető ezen uj szárnyvonalon érinthetjük a gyönyörű
regényes völgy-katlanban elterülő, nagy cisterczita apátságot Lilienfeldet,
mely érdekes góth templomával, a
római monostorokra emlékeztető, megújított Kreutzgangjával az utasokra nagy vonzó erőt gyakorol. Mária-Zellbe
érve egész magyar telepet találtunk. Mindjárt a Nagy
Lajos által megépített nagy templomba léptünk és ott
Skarda sasvári prépost-plébános ur tartotta a szentség
kitétellel egybekötött létániát. Ezután gróf Csáky Károly
esztergomi apátkanonok úrral találkoztunk, aki másnap
mondta az ünnepies istenitiszteletet. Majd dr Anhäupel
esztergomi hittanár termett ott és a mint igy édes hazánk nyelvén társalgunk, hol itt, hol ott magyar szó üti
meg fülünket és megtudjuk, hogy a mária-zelli bucsujáróknak java része magyarokból szokott állni. Az emiitettem Kernhofig szebbnél-szebb alpesi völgyeken keresztül vízesések, csermelyek mentén fenyves erdőségek árnyékában kellemetes gyaloglás esik Mária-Zellig. Innen
vissza más uton indulván, ugyancsak gyalog (lehet kocsin
is) a „Todes Weib" nevü, vadregényes vízesés mellett,
óriási szikla-falak által képezett folyosón át óra-hosszat
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a legváltozatosabb alpesi tájképeket élvezhetjük. A legelső plébánián Frein-ban magyar születésü benczés plébánossal magyarul beszélgetvén, azt tapasztaltuk, hogy az
állomáson itt is, ott is megint magyar társaságok jöttek.
Mürzstegben is magyar születésü plébános van. Itt nyaral
Stephania főherczegasszony kis Erzsébet leánykája, ki
mellett levő Fischer-Colbrie Ágoston hittanárt sajnálattal
elkerültük, mert éppen kirándult. De a kis főherczegkisasszonyt, 11 éves leánykához illő játszi szökdécseléssel
láttuk nagy kisérettel a März partján pisztrángok után
halászni. A kis főherczeg-leányka is gyakran jön MáriaZellbe. Ide nemsokára Abel Jézus-társasági hires szónok
Bécsből ugyancsak Kernhof felől 2000 intelligens uri embert vezet, hogy bebizonyítsa, hogy Mária-Zell nemcsak
vén asszonyok búcsújáró helye.
Maria-Zell, 1893. aug. 6.
Eécsey

Viktor.

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
A keresztény régészek első kongresszusa.
Nem ismeretlen tisztelt olvasóink előtt, hogy a jelen század utolsó tizedeiben mennyire fellendült a keresztény régészet.
E fellendülés azon nagyszerű felfedezéseknek az
eredménye, melyeket 40—50 évvel ezelőtt a földalatti
Rómában, a katakombákban tettek. Összefügg ezen fellendülés azon érdeklődéssel is, melyben a keresztény régészetnek minden oldalról megindított kutatásait a legújabban részesitik. Azelőtt a régiség-búvárok csakis a
klasszikus kultura emlékei iránt érdeklődtek, s nagy idő telt
el, mig a legrégibb keresztény műremekeket is a megillető figyelemben és méltánylásban részesítették. Hogy
ezen idő alatt az ős-kereszténv művészet mennyi becses
emléke kallódott el, kiszámítani alig lehet; mi e nagy
veszteségen immár csak sajnálkozhatunk. Négy-öt évtized
ó:a azonban ez megváltozott. Minden keresztény ország
számlál immár oly férfiakat, kik de Rossi-val,
a bires
római régészszel élükön, tevékenységüket azon monumentális maradványoknak szentelik, melyeket a kedvező véletlen vagy a föld gyomra őrizett meg a kereszténység
első századaiból számunkra, és a kik azon vannak, hogy
ezen leleteket ugy a hittudomány, mint a gyakorlati
egyházi élet közhasználatára hozzáférhetőkké tegyék.
Azoknak példájára, kik rendszeres összejövetelek
által oly sikeresen gyarapítják szakismereteiket, a ker.
archaeologia több lelkes müvelője is elhatározta, hogy
saját részükről is fognak ily összejöveteleket életbe
léptetni.
Ily szakértekezletre, vagyis a ker. régészek I.
kongresszusára szóló felhívás jelent meg nem régiben,
melyben is a kongresszus a folyó évi szeptember hó
4—8 iki napokra van kitűzve.
Már a rendező bizottság névsorából is kitetszik ezen
kongresszus nemzetközi jellege. Legerősebben Ausztria
van képviselve, melynek vendégszeretetét a kongresszus
ezidei tagjai élvezni is fogják. Ezen nevek :
Benndorf
Bormann, Häuser, Jelic, Neuwann,
Siooboda (Bécsből),
Msgr Bulic (Spalatóból), Strzygoivsky (Gráczból), Hytrek

(Studenitzből) eléggé bizonyítják a nagy érdeklődést,
melylyel Ausztriában a ker. régészet iránt viseltetnek.
Olaszország képviseletében első sorban kell, hogy emiitsük de Rossit, a ker. régészek fejét, továbbá msgr. de
Waal-t, a német Campo Santo rektorát; továbbá Galante-t (Nápolyból) és Msgr. Wilpert-et Rómából. Francziaországot képviselik: Duchesne és Leblant;
Oroszországot Konddkoff
sz. Pétervárról; Angliát SpencerNorthcote;
Belgiumot Reusens E.; Bulgáriát Dobrusky
V. ; Svájczot Msgr. Kirsch (Freiburgból) ; Németországot
Kraus F., az Alpokon inneni részek ezen kiváló archaeologusa, továbbá Schultze V. (Greifswald) és Ehrhard
A. (Würzburgból.) 0
A kongresszus ezidei helyéül Spalato-Salona (Dalmácziában) lett választva, minthogy itt csak nem régiben
egy ős-keresztény temetőben igen nevezetes ásatásokat
eszközöltek, a melyek ezen helyet a ker. archaeologiai
topographia egyik főhelyévé avatták. A hely megválasztásánál arra is voltak tekintettel, hogy a tudományos
kirándulás lehetőleg szórakoztató és kellemes is legyen.
Dalmácziának vadregényes partvidéke az ő kiváló természeti szépségeivel sokkal ismeretesebb, sem hogy a választás fölött több szót vesztegetnünk kellene.
A kongresszusban a következő pontok fognak megbeszéltetni: 1. az archaeologiai kutatások jelenlegi állapota Dalmácziában és a szomszéd országokban ; 2. a keresztény archeologia terén elért eredmények az egész
világon; 3. keresztény muzeumok alapítása; 4. ker.
archaeologiai és patrologiai tanszékek felállítása az egyetemekeu, a lyceumokban és a szemináriumokban ; 5. azon
haszon föltüntetése, melyet a mai ker. művészet a régiségtani tanulmányokból meríthet; 6. különös szabályok a
régészeti buvárlatokat és a templomi képeket illetőleg;
7. megbeszélése annak, hogy mi módon lehetne az ős
keresztény feliratoknak lehető tökéletes gyűjteményét
kiadni (corpus inseriptionum
Christianorum) és végül egy
nemzetközi ker. archaeologiai szaklap alapítása. íme mindmegannyi, a ker. tudományra és az egyházi életre kiható, fontos kérdés ! Azon egységes gondolat vezérli
mindannyit, hogy az archaeologia minél termékenyebbé
tétessék, azon követelésekkel szemben, melyekkel a jelen
idő a kereszténység elé lép. Es itten egyszerűen azon
nagyértékü, emlékekből való bizonyításra utalunk, a melylyel kimutathatjuk és begyőzhetjük, hogy egyes kath.
tanok és üdvszerek, — melyeket bizonyos, magokat keresztényeknek tartó felekezetek elvetettek, — már a legrégibb keresztényeknél, az ős-egyházban is feltalálhatók.
Eddigelé a protestánsok lehetőleg elkerülték, hogy a
ker. archaeologiát, mint a ker. ős-egyház tanainak és
szokásainak hű, biztos ismeretére vezető segédtudományt
vitatkozásaikba bevonják ; és épp ezért kell az apologetákat és az igazság minden bánatját a bizonyítékok ezen
nagy tárházára: a ker. archaeologiára figyelmessé tenni.
Az öt napig tartó kongresszus részletesebb pro"
grammja ez :
Vasárnap, szept. hó 3-án: a vendégek fogadása
Spalatóban.
') Reméljük, hogy a ker. régészek kongresszusán Magyarország is képviselve lesz !
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Hétfőn, szept. hő 4-én: sz. mise a vértanuk sírjánál ; a salonai ásatások, a muzeumok és a város emlékeinek megtekintése.

hatóság jóváhagyásával. Irta Répássy János, képezdei
tanár. Negyedik javított kiadás. Eger, 1894. 8 r. 80 1.
Ara 40 kr.

Kedden, szept. hó 5-én: első nyilvános ölés; az elnök
megválasztása, a tisztikar megalakulása. Első előadás.
Esttel: a második ülés.

Az egyház, a keresztény vallás isteni őre és érvényesittője, mind inkább híveinek ragaszkodására és védelmére van utalva. Az Imperium támogatása világszerte
nemcsak világszerte jobbára megszűnt, de sőt nyilt ellenségeskedéssé s üldözéssé változott át egyes állami hatalmak részéről. Ebben az izgalmas és a vallásra nézve
ellenséges korszakban minden utat és módot fel kell
használni a hiveknek mennél vallásosabb, a vallásban
mennél értelmesebb a vallás ügyeiben mennél jártasabb
— nevelésére. Innen van korunk iskolai vallásoktatásának kifejlettsége szakok szerint és egyetemlegesen véve.
Ennek fellendülésnek tanuja és terméke ez a kis tankönyv, mely legjelesebb tankönyviróink egyikének siker,
elismerés által koszorúzott müve.

Szerdán, szept. hó 6-án: l/29 órakor a III. ülés;
esttel : a IV. ülés.
Csütörtökön szept. hó 7 én:
órakor az V. ülés;
12 órakor szeretet-lakoma (agape). Esttel: az utolsó ülés;
elnöki bezáró; a következő évbeli kongresszus helyének
kijelölése és megválasztása egy bizottságnak, mely a
kongresszus iratait és ügyeit időközben kezelje.
Pénteken, szept. hó 8-án: (Mária születése, Spalató
patronájának ünnepe), sz. mise a vértanuk sírjánál. Díszülés. Kirándulás Traguriumba,
A kongresszusnak bárki lehet tagja, ki a kongreszszus pénztárnokához, dr Neumann
tanárhoz (Bécs, IX.
Garnisonsgasse 18.) 8 márka és 50 fillér tagsági dijt beküld. A tagsági jegy azon előnyt nyújtja, hogy a gőzhajókon Il-od osztályú jegy fizetése mellett I-ső osztályon
utazhatni. — A tagsági jegyen a gőzhajózási összeköttetések pontosan fel lesznek tüntetve, valamint a Triesztből, Fiúméból, Anconából stb. való elindulás és a Spalatóba való megérkezése ideje is. — Hogy a kongresszus
czélt érhessen, szükséges, hogy a tagok száma ne szorítkozzék az aránylag csekély számú szakférfiakra. Anélkül,
hogy szakismerettel birjon valaki, ezen kirándulás —
eltekintve az ut természeti szépségeitől — az előadások
meghallgatása és az emlékek megtekintése által egyike
leend a legtanulságosabbaknak.
A tagsági dij beküldése esetében kiki bérmentve
megkapja a kongresszus kiadványait, melyeknek kiadását
már a közel jövőre tervezik és a melyeknek bolti ára a
tagsági dijat jóval felül fogja múlni. Ez intézkedés lehetővé teszi, hogy csekély áldozattal és személyes fáradság
nélkül nemes ügyet pártolhatunk, — oly ügyet, mely az
egyház gyermekkorának minden oldalú megvilágitására
birván fontossággal, minden müveit katholikus kiváló
figyelmére méltó.

IRODALOM.
*** Az éjszaki határon. Karczolatok Lubló-Fürdő
életéből. Irta dr Walter Gyula. Nyolcz képpel. Esztergom, 1893. A szerző tulajdona. 16-r. 175. 1. Ára 80 kr.
Rendkívül kedves elbeszélések és leirások koszorúját fonta meg szerző abból az alkalomból, hogy ő egy
gyógyévadot Lubló-Fürdőn töltött. Ha minden fürdő ily
fürdözőt csak kettőt kapna, száz perczenttel emelkednének akcziái. Szerző oly érdekesen és nemes tanulságokkal
bővelkedve tudja leirni utazását és fürdőzését, hogy
könyvét lehetetlen félre tenni, ha egyszer az ember olvasásába belekapott.
= Katholikus egyháztörténelem a Szentlélek eljövetelétől korunkig. Középtanodák, tanitóképezdék, polgári és felsőbb népiskolák használatára. Az egyházmegyei

— Felhívás előfizetésre. Scheffmacher hírneves jezsuita majdnem egy századdal előbb irt egy müvet:
„Licht in Finsterniss oder: Controvers Katechismus". Ez
a munka, melyet egy strassburgi pap az idén átdolgozva
újonnan kiadott, magában foglalja a kath. és protestáns
tanoknak ellentéteit. Toldalékul hozzá van adva a reformáczió következményei és gyümölcsei, protestáns szólamok és ferdítések. Korunkban, midőn a katholikusok
között a hitközöny annyira terjed a hit titkainak nem
tudása folytán ; „napjainkban, midőn a protestantizmus
aunyira elhatalmaskodott és tévtanainak mérgét ezer meg
ezerféle titkos csatornákon ömleszti szét a nép közé. az
ilyen véd vitairatok minél szélesebb mérvű terjesztése
nagyon is szükséges. Vannak ugyan magyarban is hason
irányú müveink, de azért mégis csak azt tartom, hogy
vallásos irodalmunknak igen hasznos szolgálatot tenne az,
ki fáradságot nem sajnálva, czimzett munkát, mely előadásának könnyedsége és teljessége folytán a hasonirányu
müveket jóval túlszárnyalja, hazai nyelvünkre átültetné.
Mig ugyanis más szerzők kelleténél jobban ereszkednek
bele a kath. tan védelmébe és a protestáns tévtanok és
előítéletek czáfolatába, hosszú 1ère eresztett polemikus
fejtegetésekkel untatják az olvasót ; és mig ismét mások
igen rövidek és minden rend és összefüggés nélkül csak
egyes tételeket választanak ki megbeszélés tárgyául :
addig a szóban forgó könyvben a protestántizmus összes
téveszméi és előítéletei szabatosan és rendszeresen vétetnek bonczkés alá és velük szemben a kath. vallás fensége és igazsága minden egyes kitételnél rövideden, de
velősen beigazoltatik, mindez pedig oly népszerű és mindenki által érthető nyelven történik, hogy az ember a
legnagyobb élvezettel olvassa ezen ügyesen szerkesztett
kátét."
Ez a szakavatott könyvismertetés, mely a „Hitokt a t á s i n a k mult évi 12-ik számában olvasható, buzdította
Farkas Sándor és Rózsa József lelkészeket a fentnevezett
munkának
„Vitázó káté"
czim alatt való magyarítására. Midőn a mű valóban hézagot fog pótolni és különösen a fiatalabb serdülő nemzedéknek, valamint éltesebbeknek is hasznos olvasmányul
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fog szolgálni, a tömeges megrendelés reményében a 20—
22 16-odrét ivból álló műnek árát 1 frt 50 krra (vagyis
3 koronára) szabtam. Papnövendékek és tanítók 1 frtért
(2 koronáért) kapják. Minden egyszerre megrendelt 10
példány után tiszteletpéldány jár. A megrendeléseket
egyedül hozzám kérem intéztetni.
Magyar-Bánhegyesen, 1893. évi julius hó 20-án.
Rózsa József.

VEGYESEK.
— Főmagasságu
Vaszary Kolos biboros-herczegprimás ő eminencziája, közel három havi távollét után,
folyó hó 12-kén, dr Kohl Medárd titkára kíséretében,
Balaton-Füredről a legjobb egészségben ismét a székes
fővárosba érkezett. E hét folyamán, augusztus hó 18-án,
ő fogja megtartani a hálaadó istentiszteletet ő felsége, a
király születése napján s ugyanő vezeti a szent Istvánnapi körmenetet is Budavárában. E hó végén ő eminencziája Pozsonyba utazik dr Rimély Károly, az uj beszterczebányai püspök ur ő mltságának consecratiójára ;
majd rövid időre Esztergomba tér, a honnan ismét Budapestre fog jönni, hogy szept. 8-án a budapest-belvárosi
plebánia-templom főoltárát felszentelje.
— A budavári Mátyás-templom
megáldatása folyó
hó 15-én, Nagy-Boldogasszony ünnepén ment végbe. A
megáldás szertartását Cselka Nándor püspök ur ő méltósága végezte nagy segédlettel délelőtt fél 10 órakor.
Vaszary Kolos biboros-herczegprimás ő eminencziája 10
órakor érkezett kíséretével a templom főbejáratához, ahol
a papság ünnepélyesen fogadta. Bogisich Mihály prépost,
esperes-plebános alkalmi szép beszéde után a herczegprimás mondott szentmisét. Az ünnepen megjelent Klotild
főherczegasszony Mária Dorottya főherczegnővel, majd
Jenő főherczeg és Frigyes
főherczeg két kis leánya. —
Ezentúl minden istentisztelet a Mátyás-templomban fog
ismét végeztetni és a helyőrségi templomot, melyben
eddig 18 éven keresztül a budavári főplebánia ideiglenesen
végezte az isteni szolgálatokat, — csak a katonai lelkészek fogják ismét használni.
— Kitüntetés. O eminencziája a bibornok-herczegprimás ur, f. é. junius 3-ki kelettel, tehát még Rómában
időzésekor Buzárovits Gusztáv esztergomi könyv- és műkereskedőt „a katholikus irodalom terjesztése körül szerzett érdemeinek elismeréseül herczegprimási udvari szállítójának nevezte ki.
— Ausztriát érzékeny veszteség érte. Két nagynevű
püspöke halt meg egyszerre: Gráczban dr Zwerger János
seckaui hgpüspök, st. Pöltenben dr Binder András st.
pölteni püspök. Mind a két püspök a theol. irodalomnak
is előkelő munkása volt. R. i. p.

— Bécs is meg van áldva ! A lefolv iskolai évben
Ausztria fővárosában főiskolai tanuló volt katholikus 3402,
zsidó 2092.
— Szent István napja. A szent István napi körmenetet ez idén is — ugy, mint tavaly — Vaszary Kolos
hgprimás vezeti. A szertartás reggeli 7 órakor kezdődik
a budavári szent Zsigmond kápolnában, a honnan a körmenet — ez idén először — a Mátyás templomba vonul.
Az ünnepi misét a hgprimás tartja, mig az alkalmi beszédet Ruscliek Antal győrszigeti plébános mondja. Bécsben Bán Sándor budapesti sz. ferenczrendi házfőnök
mondja az ünnepi szentbeszédet.
— O eminencziája a herczegprimás legújabb, XII.
sz. főp. körlevelében közli XIII. Leo pápa levelét a Keletindiában felállítandó papi szemináriumok ügyében, azután
az Index congregatio f. é. márczius 10 én kelt határozatát két rosminianus könyv elitéléséről. Következik három
miniszteri átirat közlése, és pedig „a kántortanitói állomásokkal egybekötött s a nyugdíjba számitható tisztán
tanítói javadalmak megállapítása" iránt, aztán az ezredéves kiállítás alkalmából a történelmi emlékek tárgyában, végül arról, hogy orgonákat a lelkészek csak hazai
iparosoknál csináltassanak. Beniczky főispán Pest-Pilis
Solt-Kiskunmegye területén az iskolás gyermekeket a
korcsmákból és más, szeszes italt kimérő helyiségekből
kitiltja. Következik az esztergomi érseki kiskedóvónőképző intézetbe való felvétel föltételei és más folyó ügyek
a főegyházmegye kormányzása köréből.
— A kántori jövedelmekkel kapcsolatos tanítói jövedelmek bevallásánál tapasztalt visszaélések elhárítása végett a „Nyitramegyei Szemle" a következő figyelmeztetést
intézte a plébános urakhoz : „A vallás- és közokt. miniszter felhívta a katholikus iskolák tanítóit, hogy nyugdijok rendezése végett irják össze jövedelmöket, hogy
ehez képest megállapíthassa mindegyik nyugdijösszegét.
— Megtörtént, hogy a kántortanítók, hogy minél magasabb nyugdíjra igényt tartsanak, bevallották kántori
jövedelmöket is a tanítói közé. — Figyelmeztetjük a lelkész urakat, hogy az ilyen jövedelmi bevallást ne irják
alá, mert a népoktatás államosításánál, ami előbb-utóbb
be fog következni, a tanítói jövedelemmel, mely el fog
vétetni, a kántori jövedelem is elvész, ami azután nem
lesz megvédhető, mert hiszen maguk a lelkészek írták alá,
s igy megtörténhetik, hogy a lelkészek kántor nélkül,
illetőleg annak jövedelme nélkül maradhatnak, ami egy
kicsit mégis sok volna azon jóindulatért, melyet most
tanítóik iránt mutatni akarnak."
— Sajtóhiba-igazitás. Lapunk aug. 5-ki számában a 75. lap
1. hasábja 2. sorában .pecheskedni" helyett peczkeskedni olvasandó.

Szerkesztőségi n y i l a t k o z a t . Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr ValóSimon és dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
szerkesztő.
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, augusztus 19

14

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.
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II. Félév. 1893

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sz. István király emléke. - A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások :
B u d a p e s t : Észrevételek Apponyi Albert gróf szempczi beszéde alkalmából az ország valláspolitikai helyzetéről. — B u d a p e s t :
A budavári főtemplom megáldása. — L o n d o n : A katholikusok szellemi és anyagi érdekeinek előmozdítására. — Irodalom : Az
egységes házasságjog alapvonalai. — Hivatalos. — Vegyesek.

! eljött a szeretet kora.
hetjük, hogy:

Sz. István király emléke.
Augusztus 20-án sz. István édes hazánk első
királyának ünnepét üljük : azon férfiúnak, ki
életet adott a hazának, melyet a sok ezer viszály kioltani nem b i r t ; ki a művelődés hajnalát felnyitotta; a nemzeti jólétnek, nagyságnak
és fénynek ösvényét m e g m u t a t t a ; kinek trónja
a boldogság forrása, koronája a vigasztalás tündöklő napja volt.
Ezt a nagy király nem azáltal érte el,
hogy talán a szomszéd országokat hatalmának
vaskarja alá görnyesztette, hanem azáltal, hogy
saját népét hóditotta meg, midőn azt a keresztény hit szelid járma alá térité.
Mert tudta, hogy egy idegen nemzet, idegen származással, idegen nyelvvel, idegen szokással, idegen erkölcsökkel, idegen Istennel,
egyedül szive bátorságára és fegyvere szerencséjére támaszkodva, meg nem maradhat soká
az idegenek között. Azért a hazát a kereszténység szilárd alapjára fektette, hogy, valamint az
alpesi óriás-tölgy a sziklák gyomrában gyökerezvén, állja ki a századok ádáz viharait, a k k o r
is, ha a félvilág elsülyed, elvész, álljon fönn
népe.
Es midőn a keresztet, ez egyszerű fát,
melynek ágairól épp annyi szeretet ömlik, mint
vér csorog, az időnkint felzuduló hullámok le
akarták dönteni: mindannyiszor egy hatalmas
kéz bukkant fel a háttérből, István keze, es feltette azt oda, ahol volt, magasabbra, mint azelőtt volt.
István

győzött.

Hadúr

kora lejárt ;

mert

Isten után neki köszön-

. . . Annyi balszerencse közt
Oly sok viszály után
Megfogyva bár, de törve nem
El nemzet e hazán !

Hogy pedig a ker. vallás áldásaiban tartós
része legyen a magyarnak, hogy a felvilágosodás
és haladás biztos folyamának mi se álljon többé
útjában : oly törvényeket hozott a szent király,
melyek igazság- és bölcsességtől vannak áthatva,
oly intézményeket létesitett, amelyekkel a magyar nemzet jövendő nagyságának alapját, megvetette. Talán soha nemzet nagyobb válságokon
nem ment keresztül mint a magyar; de a kiállott viharok után megifjodva lépett ki az európai szereplés szinterére.
Ugyanis az isteni Gondviselés bizonyos küldetéssel bizta meg a kereszténységre á t t é r t magyart. Kifelé vala küldetése: A nyugaton fejlődő
ker. műveltségnek védfalul szolgálni a keleti
barbarizmus ellen; befelé pedig: Ápolni, fejleszteni azon szellemet, melyet sz. István honositott
meg a hazában. E szellem megőrzésétől függött
a nemzet nagysága, ereje és hatalma. Legalább
a történetből az tűnik ki, hogy nagy és életerős
csak addig volt a magyar, mig a sz. Istvántól
öröklött vallásos szellemet meg t u d t a őrizni.
Szent László, Nagy Lajos és a Hunyadiak kora
igazolja a mondottakat. Valóban e századok a
tiszta hazafiúi jellem, vallásos buzgalom, erényes
vitézség és a személyes becsérzet maradandó
emlékét hagyták hátra a történet lapjain.
Multunk tehát szép és dicső vala; de annál
14
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szomorúbb a jelen képe. Sz. Istvánnak vallásos
szelleme napról-napra jobban enyészik . . . A
szomorú jelenért, amely a kath. egyház hitelvei
érdekében küzdőknek halántékaira csak az örömtelenség és csüggedés ágait rakosgatja, kárpótol-e
majd egy szebb jövendő?
Közeledik ama nevezetes történelmi momentum, hogy ez a nemzet annyi viszontagság
és veszedelem daczára megérje fenállásának ezredik évét. A jó hazafi aggódva tekint a jövőbe
és kérdi : Fog-e a nemzet hatalmas fejlődésnek
indulva ezután is virulni, fog-e számot tenni a
nyugot-európai államok sorában ós bátran néz-e
a további évezredek elé? Fog-e valósulni nagy
Széchenyink jóslata: Magyarország nem volt,
hanem lesz?
Képzelemben látom sz. Istvánt. Fölemelkedik sirjából előttem; arczán a szomorúság komolysága ül; fejéről, homlokáról a koporsó
porai hullnak; széttekint a hazán, széttekint
nemzetén; nem szól, égre néz és karjait kiterjesztvén, a sirba visszahanyatlik.
A nagy király nem ismer már rá népére.
Látja mint hanyatlik annak vallásos szelleme. —
Pedig ha nagygyá akar lenni a nemzet, igyekezzék első sorban vallásos kereszténynyé lenni
mindenben vagyis azon szellemet ápolni és fejleszteni, amelyet sz. István honosított meg a
hazában. Csak akkor valósul a legnagyobb magyar
jóslata :
„Magyarország nem volt, hanem lesz."
Dr Hahnenkamp
S.

A k e r e s z t é n y s é g és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Forditották : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

II.

kötet. Jésus

Krisztus.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

Szt. Márk evangéliumának ideje szintén bizonytalan,
némelyek 45., mások 60. évben szerkesztettnek mondják.
0 szt. Péter titkára, tolmácsa és hű kisérője volt, kit az
apostol levelében bizalmasan fiának nevez; jellemzését
igy adja Bougaud : „Ifjú, buzgó, kissé ingatag, csodás
lelki változásokkal." Amit irt, szt. Péter prédikálása után
irta, minthogy Jézust személyesen nem ismerte, az egyház feje ingadozott beleegyezését adni e második evangéliumhoz, de miután örvendve tapasztalta a hivek hő
vágyát a megfeszitett életét történelmi sorrendben hallani jóváhagyta Márk evangéliumát. (Eus. Hist. eccl. "V

X^ I. ib. II. XV.) A hierapolisi Papias ugyanerről tanúskodik, ki az apostolok kortársa volt. Müvében Péter
apostol a főszereplő Jézus Krisztus után. „Az erő népe
előtt ugy tünteti föl Jézus Krisztust, mint az erős Istent.
Kevés szó ; semmi beszéd ; csak cselekvény a hatalom
tényei." Az egyes kihagyások mutatják, hogy minő czélja
volt ezen evangéliumnak, elvein, érvein a hamisítatlan
tiszta bölcsészet s a római jogtudomány nem találhatott
kifogásolni valót.
A mit Márk kihagyott, vagy hézagosan irt a körülményekhez alkalmazkodva, Lukács pótolja, átdolgozza,
meg is látszik ez az események terjedelmesebb s hivebb
előadásában, irálya eszményi szép : „Ki nem emlékszik
bájos történetkéire Keresztelő János születéséről, mely
megelőzi Krisztusét, a bethlemi istálóra, az angyalok
kedves énekére : Dicsőség mennyben az Istennek, békesség a jóakaratú embereknek; a pásztorok eljövetelére, az
agg Simeon hattyúdalára, ki az Isten ősnépének várakozását személyesiti s ki nem is száll sirba, mig meg nem
látta a nemzetek napjának keltét? Mindez csaknem eszményi választékossággal, kellemmel, egyszerűséggel, bájjal van festve." Máté a zsidóknak, Márk a rómaiaknak,
Lukács pedig a görögöknek irt szt. Jeromos szerint. A
legmeghatóbb történetek s példázatok ezen evangéliumban vannak s Jézus szt. szivének irgalmáról tanúskodnak.
„Az ő evangeliuma nem csupán az üde, költői ifjúkor evangéliuma ; az irgalom, az egyetemes megváltás
evangeliuma az. Amit kutat, amit megvilágítani akar:
Jézus szivének gyöngédsége, a kegyelem hozzáférhetősége
és bősége, a remény dus kincsei, az Istennel kiengesztelődés képei."
A képhez még néhány ecsetvonás és készen van, e
nélkül nagyon hiányos volna, tehát befejezi a képet azon
tanítvány „kit szeret vala Jézus." Egymásután támadtak
az eretnekek, kik Jézus istenségét tagadták, szt. János
öreg testben ifjú lélekkel evangelium Írásához fog, hogy
tiltakozzék ezen istenkáromlás ellen. Igen ő volt erre a
legméltóbb, de a legalkalmasabb is, ki Jézus isteni szivéből merítette tudományát. Hangja fenséges, s elménket
a fensőbb régiókba ragadja, gyengédséggel ir, mert ő a
szeretet apostola s Jézus élete legfontosabb mozzanatainak legközelebbi szemlélője. Bougaud bájos élénkséggel
segíti festeni a megváltó fellépését : „A szeretet, a csodálat, hála s bizonyos kíváncsiság vették körül. Az emberek titkon kérdezgették egymást. Ki ő ? . . . Titokteljes
készülődés, bájos hajnal, melyet szt. Máté, szt. Márk, szt.
Lukács istenileg festettek, melyet hasztalan volt újra festeni, ugy sem derítene u j világosságot. Hol kezdték hát
b o l y g a t n i ? Jeruzsálemben. Ott a gőgös, hígvelejű tudomány, a ravasz és szőrszálhasogató casuistica előtt ki
kellett mutatni, nemcsak hogy ő a Krisztus, az Isten fia
volt, hanem körvonalozni is kellett: mily értelemben
volt az és egy páratlan beszédsorozaton
rávezetni
ellenségeit annak szükségére, hogy őt megöljék, mert
felelni nem tudnak már neki, elfogadni pedig nem akarják." Feltünteti Jézusban azt a ragyogó bölcseséget,
mely szerint beszédeit a hallgatóság szerint tudja tartani.
Szóval János evangeliuma a keresztény egyház első rendszeres dogmatikája!
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Az ószövetség látnokai csak homályosan festették
azt, ki eljövendő volt ; mindeniknek csak egy részecske
adatott az ihlettségből, s csak annyit Írhattak, a mennyi
szükséges volt a választott nép előkészítésére. Valamint
e jóslatok együttvéve alkottnak egy képét, ugy a négy
evangelium összhangja is bevégzett müvet mutat. E kettő
közt a különbség, hogy a próféták a szem számára, az
evangélisták az ész és sziv számára irtak. A próféták
Jézus Istenemberi személyét, az evangélisták jellemét ismertetik, nem mellőzve a prófétákat. Jézus jelleme leginkább szent tanításában domborodik ki, s ez páratlanul
áll a világ végéig. „Az államférfiak tervei és müvei gyermekjátékok ama mü mellett, melyet Jézus hirdetett, s
melynek életét és halálát szentelé," tanítása után teljes
meggyőződéssel mondhatjuk : Ez valóban Isten Fia volt.
Ezt hiszi Channing is: „Jézus szelleme merőben meghaladja apostolainak hatáskörét; ezért hiszem igaznak."
(Essai sur le caractère du Christ, p. 194.) Az apostolok
irataikban majd megfeledkeznek önmagukról, csak Jézusra
tekintenek, csak róla beszélnek, s ha valami előfordul
róluk, csak a gyarlóság, melyet Jézus tökélyetességével
szemben egész alázattal feltüntetnek. Szép ajánló levelet
ír Bougaud ezen iratok olvasására: „Oh barátom, térj
szobádba és zárd be ajtaját a külvilág hiu zaja előtt ;
szállj szivedbe, e dicső szentélybe, hol csak fölülről jövő
szavak haDgzanak és zárd be ajtaját a szenvedélyek még
bóditóbb zaja előtt; talán nem vagy már fiatal ; szenvedtél, ismered az embereket: vedd elő ezt az Íróasztalod
papírjai alá temetkezett, könyvtárad valamelyik zugában
heverő könyvet; üsd fel, találomra, a hol tetszik. Isten
tekintete alatt vájjon nyugodt, őszinte vagy? nagyon csodálkoznám, ha lassan-lassan meg nem volnál hatva lelked
mélyéig, nem volnál érintve ama szent mélységekben, hol
a mélv belátás születik s honnét ama könypatakok törnek elő, melyek olykor husz esztendei kételyt elsöpörnek
egy óra alatt."
A négy evangelium történeti és földrajzi helyeiről
nem szólok, hisz ismerjük a kutatás vívmányait, ezeket
sorolja fel Bougaud a nála annyira ismert ideális
irályban.
Végre eljutottunk Jézus Krisztus élettörténetéhez.
Chronologiai rendben van ez irva, születése, életének nevezetesebb mozzanatai, s halálánál az évszámok feljejegyezve. Krisztus Róma építése után 747-ben született, e
vitás évszámot a római népszámlálás, az evangelium, a zsidó
és római történet kortani feljegyzéséből vette. „A függöny
Nazarethben, Galilaea kis városában gördül fel, martius
hava körül, 747-ben Róma é. u." A n y j a : Mária, ki Dávid
házából származott, atyja után, anyja után pedig Árontól. Az ég királya e gyenge Szűzhöz fényes követet küld,
és beleegyezését kéri arra, hogy Isten anyja legyen ; alázatossága és szüztisztasága harczot vívnak keblében, de
végre is kimondotta a nagy szót: íme az urnák szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint, ekkor a „Logos" a
fényes angyali seregek örömharsonája között méhébe
szállott. Mária jellemét itt kezdjük ismerni, keveset irtak
róla, de a mit irtak, elég arra, hogy a keresztény világ
őt vezércsillagának tekintse. Bougaud az Ur előhírnökének fogantatását csak ezután írja le, Zakariás hitetlensé-
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gét és bünhődését sem hallgatva el. Mária nem tudva
titkolni örömét, Hebronba megy Zakariás és Erzsébet
rokonaihoz, hol egy ujabb csoda vár reá, mert Erzsébet
ajka által a Szentlélek szólal meg, az Ur anyjának üdvözli, ekkor Mária hálaénekbe tör ki, s megszületett amaz
ének, melylyel a keresztény világ máig is üdvözli
Máriát, dicséri s magasztalja az Isten irgalmát Magasztalja az én lelkem az U r a t ; és örvendez lelkem az én
üdvözítő Istenemben. Boldognak mondja magát ebben
Mária, s valósult azon jóslata is, hogy minden nemzedék
boldognak fogja őt hirdetni: „Tizennyolcz század óta, e
bus földön, hol lehet valaki nagy, hirneves, hatalmas, de
boldog nem lehet soha, egyedül ő viseli a czimet, melyet
magának adott. Fejet hajtva vonul át előtte minden nemzedék s „Boldog"-nak köszönti őt " Ezután jön keresztelő
János születése, Zakariás prófétái éneke, íme mily bájos
jelenetek előzik meg annak születését, kit a világ óhajtva
várt! Jön a rendelet Augusztus Octaviántól a népszámlálásra, e második lustrumot ő maga fejezte be az ancyrai felirat szerint 746 után : Alteram consulari cum
imperio lustrum solus feci. Iudeának királya idegen, idumeai, hűbérese Augustusnak, ki egykor azt irta neki :
„idáig mint baráttal bánt, ezután mint alattvalóval bánik
vele." S mégis hogy Heródest meg ne sértse, nem Syria
kormányzójával, hanem egy consulviselt egyénnel végeztették Iudeában a népszámlálást, Quirinust küldte ki,
hogy Heródesnek e fárasztó munkában segítségére legyen.
Római politika volt az, nem akarta még e földet feltüntetni, mint római tartományt.
E második lustrum alatt született Jézus, kivel egyszersmind u j idő is született. „S midőn József a gyermeket beíratni Bethlehembe ment, az a római hivatalnok,
ki bejegyzé nevét, ugyan elámult volna, ha azt mondják
neki, hogy egy szegény anyától, országúton született
gyermektől kell keltezni az u j időszámítás első évét.
Bougaud Jézusnak Dávidtóli származását vitatja, lerajzolja
családfáját.
Van-e szebb kor, mint a gyermeké, van-e boldogabb, mint a gyermek. Neki nincsenek olyan álmai, mint
a felnőtteknek, melyekből rideg valóra ébrednek, nem
szőnek ábrándokat, melyeket az élet vihara csakhamar
széttéphet. Ha álmodik, angyalok veszik körül, s a kis
gyermek mosolyog égi játszótársai láttára, szive, lelke
ragyogó templom, melyet még a bűn be nem szennyezett. Csoda-e, ha Bougaudot az érzékeny szívű férfiút is
elbájolja Jézus gyermekkora? Hol a költő, ki szebben
venné tolla hegyére a kisded életét, mint Bougaud ? Égifény, angyalok öröméneke között hideg istállóban születik, megalázta magát az Isten, első imádóivá alázatos
pásztorokat szemel ki, nem tudósokat. 0 mily megható
jelenet lehetett a pásztorok ömlengése, Mária hallgat, a
hallottakat „szivében forgatja." Ujabb csoda, Jeruzsálemben egy ősz galamb várakozik Izrael váltságára, meg
lett neki jövendölve a Szentlélektől, hogy addig nem
száll a, sirba, mig az Ur felkentjét meg nem látja. A
templomban találkozik vele, karjaira veszi, s a próféták
összes ihletét egyesíti magában és „öröme árjával előtört
szivéből a Nunc dimittis gyönyörű éneke." Ez volt az
ó-szövetség hattyúdala, s üdvözölte az újnak ragyogó
14*
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hajnalát. Jövendöl felöle nagyot, dicsőt, midőn pedig
Máriának karjaiba visszaadja, igy szól neki: „a te lelkedet is tőr járja át." Ott van Anna a próféta asszony is a
szent özvegy, egyesítve háláját az ősz Simeonéval. Mária
hallgat. „Vannak oly dicső örömek, melyeket a szó ugy
sem fejezne ki. A nagy boldogságban és szörnyű fájda
lomban a lélek végső menedéke a hallgatás." Az Isten
az ő megjelenését a pogányokkal is tudatja, egy csillagot
támaszt s a három bölcs útra kél. A tudomány azt
mondja hogy e rendkívüli csillag számos bolygó csillagnak összekerülése volt: „Saturnushoz és Jupiterhez Mars,
azután Merkur és Vénus csatlatkozott." Ez történt 748ban ,.a XVII. század elején újra látták és csodálták."
Elment a három bölcs Jeruzsálembe, Heródestől kérdezi,
hol született (Jézus) a zsidók királya? Heródes megijed,
s a synedriumtól kérdi, s ez a prófétákból Bethlehemre
utal, azután alakoskodását, kegyetlenségét írja le majd az
isteni gondviselést a bölcsek s a kisded fölött, a szent
család Egvptomba fut. honnét 750-ben ápril 10-én keddi
napon visszatérnek, s Názáreth csendes falai között megvonják magokat.
Jézus gyermekségéről ezentúl még csak egyszer emlékeznek a szent írók, midőn a jeruzsálemi templomban
visszamaradt, hol bölcsességének fényes jelét adta, nem
járt a farizeusok s írástudók iskolájába, vagyis a soferimbe, legfeljebb Názáreth kis iskoláiba, azért kérdezték j
később : „Miképpen tudja ez az írásokat, holott nem
tanulta? Harmincz éves koráig hallgat róla az evangelium. ezen időköz a csendes munka ideje, s ha létezik
idylli elet a világon, ugy ezt a szent család élvezhette
legjobban.
Fellépett Jézus az előhírnök Keresztelő János bemutatja őt, mint Isten bárányát, megkereszteli, ez történik 778-ban. Nagyon zavaros idők jártak akkor, a zsidó
nép egeszen római iga alatt könyezett, iparkodott ezt
lerázni, ekkor azt nyerte, hogy még szigorúbb intézkedések tétettek. Pontius Pilátus volt ekkor a helytartó, ki
jeruzsálemi bevonulását mindjárt balfogással kezdte meg,
t. i. a zsidó templomra kitüzette a bálvánvképpel díszített római zászlót, a nép ingerült lett, végre a háborgó
zsidóknak engedvén, a zászlót levétette. A zsidó nép szabaditót várt, ki őket a gyűlölt igától megszabadítja, nem
pedig az ördög szolgaságából ; közöttük volt s még sem
látták. Kérdezték Jánost is a pusztában, vájjon ő-e ?
Alázatosan tiltakozott e feltevés ellen, midőn pedig arra
megy Jézus, rámutat, mint szabaditóra. Szónoklatai szigorúak, élete szent, s ez híveket hódit hozzá, kiket megkeresztel a bűnök bocsánatára. Jézushoz hozzácsatlakoztak János tanítványai is, egymásután akadnak követői,
kik a kánai menyegző csudája után még inkább hisznek
benne.
Munkatársakat választott a tó mellől, először Pétert
és Andrást, később Zebedeus két fiát Jakabot és Jánost.
Kafarnaumban műveli legtöbb csudáját, ördöngöst gyógyít, Péter napát a hidegleléstől megszabadítja, a bélpoklott megtisztítja, az inaszakadtat lábra állítja stb.
Működési tere nagy, Kafarnaum 20 ezer lelket számláló
város volt. Majd más városokat s falvakat keres fel, magához hivja a bűnösöket, a zsidók roppant botránykozá-

sára, kik majd benne, majd tanítványaiban,
fogyatkozásokat felfedezni.

akarnak

Legnevezetesebb a hegyen és tavon tartott beszéde,
oly bájteljes az, hogy a nép napokon keresztül étlenszomjan hallgatja, hiszen égi vigasztalást rejt minden szó,
mely isteni ajkairól j ö n ; letörli a könyeket, melyeket a
világ mostohasága facsar a szenvedők szeméből. Csalhatatlan orvosság a megsebbzett szivekre. Ki nem olvassa a
meghatottság könyei nélkül a nyolcz boldogságot? Folytatólag beszél a fplebarát s az ellenség szeretetéről, az
alamizsnáról s végre a lélek arájáról az imádságról, megtanított bennünket imádkozni, szárnyakat adott, hogv
szenvedéseinkben, örömeinkben hozzá repülhessünk, megtanított a „Miatyánk" ra. Állhatatosságra int, s az ő beszédének megtartására. Jézus elkészítette a sziveket s a
belehintett magról mondja Bougaud : „Valóban, képzeljük-e minő lenne valamely értelem, ha a szív. lelkiismeret és akarat ez isteni eszményhez idomulnának? Képzeljük-e minő lenne a család, a társadalom. Európa, a
világ, ha e tant megvalósítani sikerülne? A századok
letűntek és e halhatatlan lapok zamatát nem csökkentették. A mi jó van köztünk azokból ered, midőn pedig
itt-ott a történelemben, néhány a többinél nemesebb lélek
betű szerint vette azokat, oly szépekké, lőnek, hogy a
föllelkesült népek oltárokat emeltek nekik!
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, jul. 4. Észrevételek Apponyi Albert gróf
szempczi beszéde alkalmából
az ország
valláspolitikai
helyzetéről. —
Nem Apponyi Albert gróf kimagasló egyéniségének
kicsinylése, hanem pusztán a száraz ténylegesség konstatálása gyanánt kell hogy számba menjen minden higgadtan gondolkozó előtt az, ha azt mondjuk, hogy Magyarországon ci valláspolitikai
reform-lázban,
bár nagy
sulylyal esnek mindenkor a latba Apponyi Albert gróf
beszédei s a helyzetek megvilágítására a lehető legjobb
szolgálatot teszik sok tekintetben, mégis dönteni nem
azok szoktak, hanem más tényezők. E döntő tényezők
közt jog és szokás szerint első helyet foglalja el az
apostoli királyi trón és a ki abban ül, a király.
Oly időket élünk, — miképp jutottunk idáig, azt
most nem kutatom, — hogy a mit a király akar, az
meg is történik, és a hogy ő akarja, ugy történik minden. Alkotmányos országban ez bizony anomália; de ha
jó származik belőle az országra, hát a józan elemek hallgatag tűrik, míg lehet, az ország ily kivételes állapotát,
várva és előkészítve gondos tevékenységgel az országos
ügy menetének jobbrafordulását; ellenben ha rossz származik belőle, akkor a hallgatag tűrésnek vége szakad s
kezdetét kell, hogy vegye az alkotmányos szellem szanálásának, s a polgári s hazafiúi erények erélyesebb s lelkiismeretesebb gyakorlásának a — korszaka, a milyen ez
a mostani korszak.
Tény, hogy a jelenlegi kormánynak a korona felhat almazást adott szabadelvű valláspolitikai törvényjavas
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latok előterjesztésére. Hogy miképp került a korona abba
a helyzetbe, hogy egy radikális szellemű szabadelvű kormányt tartson meg az ország élén, s bizzon meg valláspolitikai reformok előterjesztésével, azt igen hosszadalmas
dolog most elbeszélni. Különben, ez felesleges dolog; hiszen előttünk folytak le az események: jól
tudjuk mindnyájan, hogy Magyarországban, az „apostoli
királyság" daczára, némely vallásügyi törvények nem tegnap óta vannak ellentétben a katholikus egyház hitelveivel. Közvetlen oka és forrása azonban annak a felfordult helyzetnek, hogy egy „apostoli" jellegű és czimü
király minden multat felforgató radikális szabadelvű reformokra ad felhatalmazást a kormánynak és egy ily
kormányt fenntart maga mellett, a legújabb alkotmányos
korszak eseményeinek sajátságos alakulásában rejlik.
Ennek a. mondhatni, bolondos helyzetnek létrehozására
közreműködött Magyarországban minden számba vehető
tényező ; nemcsak azok, a melyeknek kimondott czélja a
kath. egyháznak megsemmisítése, hanem elég csodálatosan azok is, melyeknek feladatokul kellene tartaniok az
ország katholikus tradiczióihoz, a katholikus hitelvekkel
összhangra törekedni köteles hagyományaihoz való ragaszkodást. Legtöbbel járultunk e viszás helyzetnek létrehozásához, valljuk meg, mi katholikusok, — e helyzet
létrejöttének öröklött óriási túlsúlyúnk daczára megengedése, sőt sok tekintetben pozitiv közreműködés által
való elősegítése által.
Az ország dekathoiizácziója, váltakozó sikerrel,
háromszáz év óta van folyamatban. Pázmány Péter és az
ő hatásának eredményei s alkotásai az ország dekatholizáczióját nemcsak sikeresen feltartóztatták, hanem jó időre
biztosították a katholikus fejlődés és hegemónia utait az
országnak. Lasssanként azonban elkallódott Pázmány öröksége, ugy hogy a protestántizmus, azonnal II. József vallástalan és bomlasztó uralkodása után, megkezdhette aknamunkáját a katholika egyház ellen gravamenes politikája
által, a melynek végső eredményei most fognak bekövetkezni, a midőn majd gravamen lesz ebben az országban már maga a katholiczizmus létezése.
Ne altassa magát senki. Magyarországban a katholikus vallásra nézve bekövetkeztek a legnagyobb válságnak a napjai. Katholikusnak lenni rég megszűnt már ez
az ország; most m á r a dechristianizáczió útjára készül az
ország kormánya hazánkat átvezetni. A protestántizmus
százados aknamunkája a katholiczizmus ellen íme most
az ország elkereszténytelenedésével készül bevégződni.
Büszke lehet munkájának eredményére a protestántizmus
valóban ! Vallástisztitás czime alatt eljutott már a vallási
nihilizmus örvényének szélére s magával akarja ragadni
ebbe az örvénybe az egész országot. S vájjon miért ?
Csupa gyűlöletből, rosszakaratból és bosszúból a katholiczizmus iránt. Mivel Magyarország katholikusai a „sexus
sequitur sexum"-féle erkölcstelen osztozkodásban részt
veuni nem akarnak, hanem követelik az isteni igazság
jogának érvényesülését, az emberi önkénynyel szemben :
hajrá, rá kell zúdítani erre az országra a vallási felforgatás örvényeit. Ez a XIX. század végének protestáns
vallásügyi politikája. Törvényjavaslatok alakjában már
ott fekszik az „apostoli király" előtt, várva a jóváha-
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gyást, melyre az által kapott reményt a koronától, hogy
megengedtetett neki az előterjeszkedés.
A zsidó reczepczióról szóló törvényjavaslat bevégzetté teszi Magyarország elkereszténytelenitését ; a vallás
szabadságról benyújtott törvényjavaslat pedig törvényesíteni akarja Magyarországban a vallástalanságot, a vallási nihilizmust, ezt az u j pogányságot, melyhez képest
az ó-pogányság még áldásnak mondható, a menuyiben
az, jobb részében, őszintén és igazán vallásos vala.
S nevezetes a dologban igazán ezeknek a törvényjavaslatoknak sajátságos egymásutánja ! Nemcsak a tökéletesedésnek, hanem a romlásnak is meg van a maga
logikája. A ki a romlás és pusztulás útját alkotó abc-éből
á-t mondott: azt a pusztulás munkásai logikai kényszerrel ragadják magukkal a b-n és c-n át egész a z-ig.
Az „apostoli királyság" á-t mondott a protestántizmusnak a „tökéletes egyenlőség" abc-éjéből. Most már ott
vagyunk a z-nel. A vallásszabadságról szóló törvényjavaslat nemcsak arra akarja kötelezni az „apostoli királyt, u hogy „tökéletes egyenlôség"-et tartson fenn az
országban a keresztény vallás és a zsidó hitvallás közt,
hanem hogy ezt a „tökéletes egyenlőség"-et „tökéletes"
egyenlőséggel ossza meg a vallásosság és a minden vallástói való elrugaszkodás között is.
Abban is logika rejlik, még pedig stringens, hogy
nem a protestáns Szilágyi Dezső terjesztette elő elsőnek
az ő törvényjavaslatát a polgári házasságról a koronának ; hanem a „katholikus" Csáky Albin grófot küldte
előre a vallásszabadságának czime alatt rejtett vallástalanság törvényjavaslatával. Elsőbb igazán és teljesen vallástalanná kell tenni Magyarország közjogát és alkotmányát : a vallástalanságot felszabadító egyházpolitikai
programmba azután logice beleillik a polgári házasság
intézménye. A dekatholizácziót, a dechristianizacziót formaliter fel kell állítani: akkor aztán, ha az „apostoli
király" ezt szentesíti, ő felsége meg van fogva a következetesség hálójában : az állam logice magáénak kell
hogy követelje a házasságot, s annak egész rendezését.
Ezeket kellett előterjesztenünk az ország valláspolitikai helyzetéről általában, hogy e helyzet keretében
Apponyi Albert gróf szempczi valláspolitikai beszédére
észrevételeinket haszonnal megtehessük.
??

Budapest, aug. 15. A budavári főtemplom megáldása — amint már jelentettük, ma ment végbe az
uralkodó család több tagjának s Vaszary Kolos bibornok
herczegprimásnak jelenlétében, aki a főoltáron a restauráczió óta az első szentmise-áldozatot az Urnák bemutatta. Fényes közönség gyűlt össze az ország legszebb
s egyik legrégibb templomának benedikcziójára. A hazafi,
ki szeret a múltba is kitekinteni és kicsit a jövő titkaiba
is belátni, ebben a templomban érdekes elmélkedésekre
találhatott alkalmat és tárgyat az ünnepies benedictio
alkalmából. Korunk sajátságos jellemvonása, hogy ragaszkodik a keresztény formákhoz, valóságosan belekapaszkodik a keresztény szavakba; ámde a keresztény
élet tartalmát, velejét, elveit nagy részt elfeledte és most
kezdi nálunk már nagyban elhagyni, kezd velők gyöke-
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resen szakítani. Restauráljuk az ország nagy keresztény
és katholikus szenthelyeit, és készítjük a keresztény vallástól való elszakadásnak, a katholiczizmussal való élethalál harcznak törvényjavaslatait!
Tartogatjuk, dédelgetjük a formát, feladjuk a lényeget ! Azaz mi, kik a keresztény valláshoz ragaszkodunk és a kath. egyháznak
hívei vagyunk, mi küzdünk ez ellen az „országos" elkereszténytelenedett áramlat ellen s küzdelmünkben megfoghatatlan jelenségnek tartjuk azt, hogy az emberek, a
nemzet értelmessége, fényesen, szak- és styl-szerüen
restaurálja a templomokat és hűtlenül kezdi elhagyni
azt, a minek a templomok csak eszközei, a vallás ügyét.
0 tempóra, o mores ! Ki fordítja meg az emberek észjárását, s ki önti be az elmékbe a keresztény vallás lényege iránt való lelkesedés áramlatát! Ez lesz a „homo
missus o Deo" a magyarok honában, ez lesz Magyarország második ezredéves létének főmegalapitója : a ki
megmenti ezt az országot a keresztény vallás áldásai
számáfa.
De térjünk vissza a budavári főtemplom ünnepére.
A benedikczió megható szertartását Cselka Nándor püspök, érseki vikárius végezte. A benedikczió vége felé
érkezett meg a templomba Vaszary Kolos bibornok hgprimás. A benedikczió után igen hatásos ünnepi beszédet
mondott Bogisich Mihály prépost, esperes-plebános. Most
következett az ünnep főrésze, az ország bíboros herczegprimása által bemutatott szentmise áldozat.
A benedikálással a templomnak husz éve tartó építési munkálatai még koránt sincsenek befejezve. Ezt
kívülről a még csak az ötödik emeletig felépített Mátyástorony és a szintén félben álló szent István-kápolna jelzik. A készen álló toronytestre még sugár és többszörösen áttört tetőzet jön. A merész építmény így nyolczvan
méter magas lesz, a Duna színétől számítva pedig éppen
százötven méter, vagyis éppen fele az Eiffel-toronynak.
A félben levő szent István-kápolnának még a helyes elnevezésével sem készültek el a restaurátorok. A kápolna
eredeti s szerintünk megmásithatlan neve Gara-kápolna,
mert a hatalmas Gara Miklós épittette, a ki előbb macsói
bán, később nádor, Nagy Lajos halála után pedig az
ország kormányzója volt. E mellett az elv mellett szól
még az is, hogy a család ezt a kápolnát alapítványokkal
tartotta fenn és temetkező helyül is használta, mig
1528-ban ki nem halt. Schulek Frigyes tanárnak, a templom kitűnő műépítészének itt szabad tere nyílt, hogy
necsak restauráló, de teremtő képességét is bemutassa,
mert a kápoluát 1686-ban lerombolták s alapfalait csak
ujabban fedezték fel. Ha egészen elkészül, méltó társa
lesz a párisi Sainte Chapelle-nak, a melyet hasonló genreben a gót művészet példányképének szokás tekinteni. —
A templom belsejében jelenleg csakis a három hajó festő
munkálatai vannak a befejezés közeli stádiumában. A
freskók közül még csak a királyi óratórium képei, az
északi mellékhajó Szent-László-jelenetei, a déli hajó rózsafüzére és a főhajón a négy evangelista szimbólumai vannak befejezve. A falak, pillérek és oszlopok befestésével
elkészültek, mert ez csak iparművészeti feladat volt. A
többi díszítő munkálat majd csak az építkezéssel együtt
lesz befejezve. Ez pedig alig lesz meg 1896 előtt, a mi

különben nem baj, mert igy az uj felszenteléssel a millenniumi ünnepségek sora egy érdekes számmal fog majd
meggazdagodni.
A budapesti papságnak, mely az irodalmi működés
terén serény munkásságot fejt ki, nagy becsületére válik
az a történelmi mü, mely a budavári főtemplomról
restauráltatása alkalmából dr Nemes Antal budavári káplán, okleveles hittanár tollából a benedikczió napjára
megjelent. Képben és írásban gondosan be van e műben
mutatva Budapest s az egész ország e drága kincsének
viszontagságos múltja és diszbe öltöztetett jelenje főbbT
jellemzőbb vonásokkal.
Legyen a hires Mátyás-templom megújításának ténye
az ősi katholikus vallásosság felvirágzásának előjele és úttörője !

London, aug. 16. A katholikusok
érdekeinek előmozdítására. — (Vége).
Először

London,

azután

szellemi és anyagi
a vidék.

Ha a mű sikerül Londonban, nem lehet kétség,
hogy sikerülni fog Londonon kivül. London a sarkpont,
mely körül stb. forog ; kell egy főforrásnak lenni, és ez
nem lehet más London. De ha az egyesület megalakította
itt fiókjait figyelmét a vidékre keli fordítania. Azt hisz1',
hogy lehetséges a plébánosokra nézve megtenni, amit az
egyesület tehet, de a mü ezzel még nincs megtéve, és az
a kérdés merül föl vájjon az egyesület nélkül történjék-e.
Ha a plébániák Londonban és Angolországban organizálva lesznek, és lesz egy közös talajuk, akkor lesz egyesülés .közöttük és lesz egy közös központjuk. Ez az,
amit az egyesület akar, és amire szükség lett volna már
évek előtt. Ha az egyesületnek megengedtetik végrehajtani organizáczióját, a katholiczizmus Angliában szellemileg és anyagilag érezni fogja annak hasznát. Mindazonáltal magától értetődik, hogy az egyesület soha nem
fog belépni valamely plébániába a plébános beleegyezése
nélkül. Az egyesületnek nincs sem ideális, sem dicsvágyó
szándéka csakis teljes egyetértéssel és harmóniával akar
működni a plébánossal. Midőn egy fiókot alakit valamely
plébánián, a plébános lesz annak élén, ki összehívja szervezkedésre a tagokat, akik készek teljesíteni felhívását
akár valamely adósság törlesztéséről egy bazár, egy hangverseny rendezéséről, vagy a szeretett bármely müvéről
lesz szó, a tagok fognak dolgozni hűségesen a plébános
vezetése alatt és rendelkezésére bocsátják szolgálatukat,
amint azt jónak látja. 0 (a szónok) felhívja a katholikusokat az egyesület segélyezésére és lefegyverzésére minden kísérletnek, mely a katholikus hit érdekei ellen volna.
(Éljenzés.)
Egy megtért.
Regan atya mondta, hogy ő is Whelen atya az
egyesületről már lemondtak és hogy ő (a szónok) ugy
áll ma itt mint egy megtért. (Tetszés). 0 egyike volt
azoknak, kik előítélettel voltak az egyesület iránt, mert
hosszú életén át eléggé megtanulta, hogy nagyon sok
katholikus egyesület támadt és eltűnt egy vagy más
okból és azt hitte igy lesz ezzel is. Örömmel látja most,
hogy a szigorú tüzpróba után megtisztulva jött ki a
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tüzböl. (Tetszés.) 0 boldognak érzi magát, ha tehet valamit az egyesületért. (Halljuk, halljuk.) Vannak a programnak némely részei, melyeket kritizálni lehet, de az
idő fogja megmutatni az egyesület állandóságát. Elismeri,
hogy nagy dolog volt a bíboros-érsek jóváhagyását megnyerni, azonba szeretné látni ő eminencziáját a gyűlés
elnöki székén. (Éljenzés.)
Munich ur örömét fejezte ki Regan atya „megtérése" fölött. (Nevetés.) Az egyesület evangéliumát hirdetve legalább is egy bűnöst birt megtérésre. Az elmúlt
harmadfél éven keresztül sok bajjal találkoztak, azonban
oda tartották vállaikat a kerék alá és jó rossz viszonyokon keresztül görditették az egyesület ügyét és most
már kilátásuk van arra, amit őröltek. A bibornok-érsek
jóváhagyását adta és az egyesület sikere biztositva van,
miután annyi küzdelmet kiállott. A bibornok megjegyzése
Holloway-ban világosan bizonyitja, bogy ő jóváhagyja
az egyesületet, és a mü melyet reájok bizott az ő bizalmának jele.
Ezzel a jelentés elfogadtatott.

A tiszteleti

titkár

és

pénztárnok.

Dunford V. M. a helyetes titkár, aki megosztotta
Munich ur nehéz munkáit, választatott ez utóbbi utódának. Megkerestettünk annak kijelentésére, hogy czime
Darnley-road 21., Hackney N. E. és minden az egyesületet érdeklő ügy hozzá intézendő.

IRODALOM.
*** Az e g y s é g e s házasságjog
országgyűlés mindkét házának ajánlva.
János. Győr, 1893. 8-r. 61 1.

alapvonalai az
Irta dr Surányi

Ritkán jelent meg mü oly kellő időben, mint a
győri tudós kanonista kanonok ur e derék füzete. A
frázisok mindig hatásosak voltak ; mai napság azonban
már valóságos nagyhatalmi tényezőkké lettek az emberiség életében. Kimondották nálunk az államférfiak, sok
különféle értékű okot hozva fel czélzatuk mellett, hogy
a házasságjogot „egységessé" kell reformálni a polgári
házasság alapján. Mint egy pusztító árviz rohant át az
A tiszteletbeli titkár leköszönése.
ország közvéleményén, e frázis kimondására a czivilházasA főtiszt, elnök ajánlja szavaztassák köszönet Mu- ságias reformláz áramlata s tömérdek homokot és szemenich, urnák, mint titkárnak és pénztárnoknak. Nem túloz, tet hordott össze a házasságról szóló eredeti természetmidőn azon véleménynek ad kifejezést, hogy az egyesübölcseleti és keresztény tanitás és elvek fölé. A győri
let fennállását majdnem Munich ur ügyességének és fá- tudós kanonok ur vállalkozott arra, hogy a házassági
radhatlan buzgalmának köszöni. (Tetszés). Munich ur j o g terére tévedt országos reformláznak, szemébe erősen
nagy áldozatokat hozott időben is munkában és az ő
megmondja az igazságot, hogy ha „egységes tételes hápapi hivatala oly nagy volt, hogy megfosztotta minden zasságjogotu akarnak az urak, hát akkor azt „nem a
szabad idejétől nemcsak hétköznap, hanem vasárnap is polgári házasságon, hanem a természeti házasságjogon
és annyit fáradt az egyesület ügyében, hogy egészségét kell" felépíteni. E tétel fejtegetésének van szentelve az
áldozta föl. Reményli, hogy az egyesület minden tagja egész füzet, a következő sorrendben. A házasság észjogi
kivánja, vajha Munich ur minél elébb visszanyerje egészmeghatározása után következik bebizonyítása annak, hogy
ségét. (Tetszés.)
I. az egységes házasságjognak nem lehet más alapja,
James ur támogatja az inditványt tanubizonyságos mint a mi a természeti házasságjog alapja, t. i. a házasterén arról, hogy mily sokat tett Munich ur az egyesület ság egysége, felbonthatatlansága, erkölcsi szent jellege,
mely a ker. vallás körében szentségi méltóságra van felérdekében.
emelve. Szerző a házasság egységét felbonthatatlanságát
Az inditvány elfogadatolt.
és erkölcsi szent jellegét behatóan, külön-külön fejezetekMunich ur monda, hogy mélyen sajnálja visszavoben tárgyalja és védi a modern kor vélekedéseivel szemnulását. Egy dolg az a mi erre okul szolgál, hogy anyben. E remek tárgyalás után következik II. bebizonyítása
nyira kötve van Íróasztalához az ő többi dolgainak elvéannak, hogy a polgári házasságjog negácziója a termégeztével, amidőn az egyesület ügyével foglalkozik. Azonszeti házasságjog két alapelvének : a házasság felbonthaban a mű hasonnemü volt és ő szeretné azt folytatni
tatlanságának s erkölcsi szent jellegének, és III. hogy
azonban orvosa határozottan megtiltotta, és igy nincs
„egységes, ész és lelkiismeret előtt kötelező házasságjog
más hátra, minthogy az ő rendeletének engedelmeskedjek.
csak egy van. Ez a történelem bizonysága szerint a ker.
0 mindazáltal reméli, hogy vezetheti az egyesületet, ha
házasságon alapuló házasságjog." Ez a mü tartalma.
a bibornok ezt rendeli. (Tetszés.)
Fölöttébb időszerű fejtegetés. Nem lehet eléggé ajánlani
terjesztését a világi értelmesség körében, melynek nagy
A bizottság
megválasztása.
részét elhódította a polgári házasság mámora. Polgári
A bizottság tagjai lettek a következők : Főt. Brown
házasság nélkül már nem is képzelhetik el a házasságjog
J . W . főt. Buckley W., Comber W . F., Cooke G. főt.
tételes egységesítését. Többször jeleztük e lapban mi is,
lord Douglas A., Bernard lovag, főt. Fletcher Fülöp,
és most újból rámutat Surányi kanonok ur, hogy hiszen
Hetherington How. L. E., James B. Dudley Leathely
a házasságjog alapjában, a természeti házasságjogban
(képviselő elnök) Munich C. J., Noble W . H. nagys.
véve, egységes jogrendszer. Reformálni a természeti házasNugent., Shute R. G., Smith atya, Vere L. G. atya
ságjogot nem lehet, mert az változhatatlan jogrendszer;
(elnök) főt. Whelan Arthur, Woiwod F. Captain Errol.,
Dan Kelemen Bulley E. H.. Rooke Austin, Hill Péter hanem igenis, reformálni kell Magyarország házasságjogi
Hunnybun W. M., Kuss McCallan, Murphy kisasszony tételes állami törvényeiben azokat az intézkedéseket,
melyek a természeti házasságjog alapelveibe ütköznek.
Belfour Connolly ur.
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Surányi kanonok ur felszólalásának érdeme az, hogy nem
marad meddő tiltakozásnál a polgári házasság ellen,
hanem az egységes tételes állami házasságjog áramlatának ad józan, egészséges és igaz tartalmat, felkeltvén az
elmékben a házasság fogalmának és eszméjének józan
bölcseleti és keresztény alkotó elemeiről a világos tudást
és látást. A mü részletesebb ismertetését el nem mulasztjuk ; terjesztését világi értelmiségünk körében újból igen
sürgősen ajánljuk. Oszszel valószínűleg megindul a küzdelem a polgári házasság körül. Addig tájékozni, felvilágosítani kell az elméket. Surányi kanonok ur e müve erre
igen alkalmas.

H I V A T A L O S .
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére Szmrecsányi
Lajos érseki titkárt és Rétay
Gyula hittudort és török-szentmiklósi esperes-plebánost
az egri érseki székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává
kinevezem.
II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem
előterjesztésére Kisfaludy
Árpád Bélát hittudort, győregyházmegyei áldozárt, szentszéki ülnököt, czimzetes udvari káplánt és budapesti tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanárt, a Szentlélek kőrös-melletti dienesi czimzetes préposttá kinevezem.
Kelt Bécsben, 1893. évi julius hó 25-én.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Gróf Csáky Albin, s. k.

/EGYESEK.
*** 0 f e l s é g e s z ü l e t é s e napján a budavári főtemplomban maga az ország biboros hgprimása mutatta be
Istennek a hálaadó istenitiszteletet. Délután Wekerle miniszterelnök nagy ebédet adott. Poharat a miniszterelnök
emelt ő felségére, éltetve a kötelességtudás és fáradhatatlan munkásság mintaképét.
— A miniszterelnök bizalmas beszélgetéseiből megtudtuk, hogy az eskütéri uj hid által szükségessé vált
átalakítások és uj építkezések kapcsán a belvárosi plébániatemplom kerülete párját ritkító díszítést fog kapni egy
monumentális Kalváriában.
— Vajmi sok íróra ráillik az, a mit az „Univers"
mondott végigitélet gyanánt Guy de Maupassantról ekképen : „II a été la provie du chaos intellectuel qui pèse
sur le monde moderne."
— Apátavatás Balatonfüreden.
F. hó 18-án, a király születése napján, avatta fel apáttá a pannonhalmi
főapát ur, mélt. és ft. Fehér Ipoly ur, dr Bita Dezső tud.
egyetemi ny. r. tanárt s a budapesti kir. magyar tudo-

mány-egyetem hittudományi karának e. i. dékánját. Ad
multos annos !
— A mariánus ferencsiek tart. főnökké ft. Skrobanek Florid atyát választották meg.
— Karlsbadban, a világhírű fürdőhelyen, egy katholikus szállóhelyet nyitottak a szent keresztről nevezett
irgalmas nővérek (Kreuzschwestern) A szállóhely neve
„Haus St. Joseph". A házban kápolna is van, a h o l minden pap misézhetik. Karlsbadba menő magyarjainknak
igen ajánlható.
— Einsiedelnben, a híres svájczi búcsújáró helyen,
három művész, egy müncheni, egy salzburgi és egy baltimorei, panorámát állított össze Jeruzsálemről, azt a jelenetet ábrázolót, midőn Krisztus Urunk a keresztfán meghalt. Messze vidékről mennek az emberek a nagyszabású
műalkotást nézni.
— Harminezéves plebánosi jubileum! Jól esik a mai
hitközönyös világban egy szerény plébániai hitközség
vallás buzgó népének lelkésze iránt nyilvánuló tisztelete
s hálás elismeréséről a „Religio-t" értesíteni. 1863. évi
augusztus hó első vasárnapján foglalta el plébániai székét Királyházán az akkor 25 éves, de most már őszbevegyült Duchnovszky Gyula. Ennek a kegyeletes emlékét
ülték meg a királyházai róm. kath. hívek a mult vasárnapon. Szent mise után seregesen bevonultak a templomból a plébániára, szép beszéddel üdvözölte a néptanító,
s utánna — egy már önállóságra jutott tanítványa Kovács
Mihály ; s azután három fehér ruhába öltözött leányka
virágcsokrokat és egy diszkötésü ezüst keretes, kék atlasz
merőben ezüst lemez kehelylyel 1863 - 1 8 9 3 számokkal ellátott, a plébániai hivek által aláirt emlékiratot adott át
neki, megemlékezvén azon érdemekről, melyekkel a buzgó
plébános harmincz éven át szeretetőket s tiszteletüket kivívta. A kellemesen meglepett plébános öröm könyek
között köszönte meg a hivek eme gyöngéd figyelmét, kik
is lelkesült „éljenzés" után egytől utolsóig megcsókolván
a jó lelkipásztor áldott kezeit a nyert lelki atyai alkalmi
tanítás után örömkönyek között váltak szeretett lelké szöktől. A viszonos szeretet eme megható nyilvánulata
sokáig édes emlékben marad sziveinkben Egy jelen volt.
— A militarizmus
bűne. Az osztrák egyetemeken
tanuló katholikus ifjuságu egyesületek közlönye, az „Academia" 1893. jul. 15-iki 3-ik számában beszéli el az esetet, hogy a katonai becsületbíróság Schlechter orvosnövendéket, tartalékos tisztet, tiszti rangjától megfosztotta,
mert a rákényszeritelt párbajt elvből visszautasitá.
— Az uj isten! Persze csak kis i-vel. Melyik az?
Megmondta a német socialisták vezére, Liebknecht. Jul.
7-én a német katonaügyi tvjavaslat tárgyalásakor igy
szólott: „A régi istenek elvonulnak, a tömegek pedig az
uj istenek körül csoportosulnak. Az uj isten névig, a kié
a világ, az a socializmus."

Szerkesztőségi nyilatkozat. Minthogy egypár hétre a fővárosból eltávozom, távollétem idejére a lap szerkesztését dr Való
Simon és dr Purt Iván közp. papnevelő-intézeti tanúim, felügyelő urak szíveskedtek elvállalni.
A szerkesztő.
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár
Budapest. 1393 Nagy Sándor könyvnyomdájából. i.Papnövelde-utcza 8. sz.
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, augusztus 23,

15

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

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Egyházi beszéd szent István királyunk nemzeti ünnepén. — Egyházi Tudósítások :
C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Lelkigyakorlatok. — R ó m a : XIII. Leo pápa a benczés apátságok szövetségéről. — Irodalom : Itinerarium
Curiense in Terram Sanctam — Vegyesek.

E g y h á z i beszéd
szent István királyunk nemzeti ünnepén. 1 )
Oh dicsőséges szent Jobbkéz,
Melyet magyar óhajtva néz.
Régi magyar ének.

Mult idők áldott emlékei között, jövőbe
néző lélekkel üljük a napot, mely évről-évre
fényes ünnepléssel köszönti az apostoli szent
királyt, s hevíti élénkebb dobbanásra a magyar
nemzeti közérzést.
Es e templom, melynek alapkövét törökverő
hősök imádságos keze rakta, s melyet im a
tőlök átöröklött áhítat uj díszszel övezett; —
ős Budavár levegője, melybe századoknak megszentelt dala vegyül: Oh dicsőséges szent Jobbkéz,
melyet magyar óhajtva néz ; — az ország főpapja
az oltár zsámolyán, körüle a nemzedékről nemzedékre megújhodó kegyelet, — de főképp maga
e dicsőséges szent Jobbkéz ; — ma mind arra
munkál, bogy e köszöntés az apostoli szent
király felé minél lelkesebb, s a feldobbanó magyar nemzeti közérzés minél melegebb, minél
igazabb legyen.
Es ha e soká néma szószék első igéje is, a
bölcselkedés mélyére le nem bocsátkozva, sem a
politika által ingatag magasságba nem ragadtatva, e szent Jobbkéz előtt állapodik meg,
hogy áldja, köszöntse a szent királyt, és hallgatva a nemzeti közérzésnek, m i n t egyetlen
szívnek feldobbanását, tartósabbá, igazabbá, ön') Melyet 1893. évi augusztus hó 20-án, a Nagyboldogaszszonyról nevezett budavári főtemplomban mondott Ruscliek Antal,
győr-szigeti plébános, a kath. legényegylet győiegyházmegyei elnöke, a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának
agja. Főpásztori engedelemmel. Budapest, 1893. 8.-r. 16 1.

tudatossá igyekszik tenni annak hevét ; -— ha
ez ünnepi szó Isten igéje, s együtt a magyar
sziv beszéde akar lenni, — nem hivatását kicsinylem én e szónak, inkább a magam gyengesége aggaszt.
Kimondva kevés, megtéve nagy, miről szólni
akarok.
Első szent királyunk tiszteletére, példája
követésére: hazánk szeretetére hívlak ma titeket
— e nekünk szent föld polgárait — kivétel
nélkül mind; s ha talán a nyelv, melyet anyánk
a j k a beszélt, s a vallás, melyért apáink szive
hevült, megkülönböztet is egymástól : e dicső
király tiszteletében, hazánk szeretetében, korlátot közénk nem állithat.
Üdvözítőm evangéliumi példája szerint, nem
azt keresem, a mi minket elválaszt, vagy éppen
messze vet egymástól, hanem azt beszélem, a mi
közelebb hoz és erőnkben egyesit.
A hazaszeretet igéjét hirdetem az evangéliumok alapján, az Ur Krisztus és szent István
példája fényében. Dogmáját beszélem a hazafiságnak, egyúttal tanítását az én anyaszentegyházamnak, mely midőn szent István homlokát —
a királyi korona után — a szentség fénysugarával övezi és helyét Isten társaságában jelöli ki,
jobbágyot, királyt arra int, hogy István szellemében szeresse a földi hazát, melyhez való
munkás szeretete, Isten országában is elnyeri a
maga jutalmát.
De nem fölösleges-e manapság a hazafiságról ejtni szót? Ki az, ki napjainkban erre nézve
tanitó szónak érezné szükségét? — Hazafiságtól
viszhangzik ^széles e haza levegője, ezeren isis
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inétlik ezer változatban, — de hányan foglalják
szavukba igazi fogalmát, hányan követik t e t t e i k ben követeléseit?
Azt a hazaszerető érzést kivánom én emlegetni, mely nem nagy szavakban, érzelgésben
olvad fel. hanem a krisztusi tanok vezérlete
alatt gyakorlati munkásságban érvényesül, —
Isten kezéből várva ugy földi sikereit, mint örök
jutalmát.
Mondva kevés, — megtéve n a g y !
Szent István könyörgése esdjen erőt szavaimnak, s termékenyítő szent malasztot a jó
szándékú sziveknek.
*

Mi a haza?
Gondolat, mely milliók lelkében él, érzés,
mely ugyanannyi szivet hevit; mult, 8 benne az
emlékezés mosolygó vagy komor képei; az egykor vértől ázott, most k e n y é r t e r m ő föld, a síkság, a hegy, a folyó és t e n g e r ; a templom, mely
apánk-anyánk frigykötését látta, az oltár, mely
értünk könyörgő imájok szavát elleste; a sírhalom, mely alatt nyugvó csontjaik porlanak ; a
családi kör, gyermekörömeink, az ifjú kor gondtalansága. a hitves szerelme; a közös bú, b á n a t
és öröm, — gyász és dicsőség, — a nyelv, melyen először ejtők ki szülő anyánk, t e r e m t ő
Istenünk nevét, — bölcsőnk, mely egykor ápolt,
sírunk, mely majdan eltakar.
És mi a magyar haza?
Ezer éves valóság!
Az anyaföld : Kárpátoktól Adriáig ! — A
mult homályában : Árpád, s a Hadúrra esküvő
vezérek, István, az alkotmányszerző király, a
hithirdető apostol, koronájának hosszú sorban
örökösi; a szabadságért együtt küzdő nemzetiségek; a csaták r i a d ó j a : Kenyérmező és Mohács,
a hősök, kiket megölni lehetett, de legyőzni
n e m ; — maga a szent korona, a háromszínű
zászló, a czimer, s benne az apostoli kereszt, az
alkotmány ós törvény, a szabadság és a törvényes hatalom ; a magyar nyelv édes zenéje, —
iparunk, művészetünk, irodalmunk, költészetünk,
szent vallásunk: — ereklyéink, e templom, e
szent Jobbkéz ; az oltáron : Nagyasszonyunk pártfogása. tövében az imádkozó nemzet: szóval az
elmúlt ezer év minden búbánata, vigassága, erkölcse, bűne, intézménye, története együttvéve
mind, s a jövő ezer évhez fűződő minden reménység: ime ez a magyar haza, — m a g y a r o k :
íme ez a mi hazánk!

Erről a hazáról hirdetem én, hogy szeretnünk keresztény kötelesség, — a mint ezt isteni
vallásunk alapitója, Krisztus Jézus szent példájával előírta, és a m i n t szent István király ez
isteni példa nyomán hiven gyakorolta.
Példaadó Isten! nem mondtam-e sokat e
szóval? Az evangéliumokban én nem olvasom,
hogy Jézus, mint ma annyian, szüntelen a hazát
emlegette ; arról sem veszek hirt általok, hogy
Jézus élére állt egyik vagy másik pártnak, s a
haza nevében folytatott és sikerrel nem biztató
küzdelmeit diadalra segítette! És mégis: az ő
isteni példája és tanítása, munkás, hazafias érzése lett a valódi keresztény hazaszeretet typusa.
Bár isteni végtelenségét az egész mindenség
sem korlátolhatja, de amikor Istensége az emberi t e s t s egydarab föld határai között jelenik
meg, — a földön járó Isten, választott nemzetéhez, hazájához ragaszkodó érzéseit, szóban és
cselekedetben lépten-nyomon megmutatja.
Nem is említem Jézus isteni tanítását a
f e l e b a r á t i szeretetről, a kölcsönös segítség, hála
és egymás i r á n t való igazságosság kötelességéről,
melyeket utóvégre is leginkább a velünk egy
földön élők iránt gyakorlunk, melyek által Jézus
Krisztus az ó-szövetség népeinek kegyetlen hazaszeretetét megtisztítván a keresztény erkölcs
magasságára emelte; — nem beszélem el Jézus
szent ajka igéit a szabadságról, egyenlőség és
testvériségről, — hisz összes tanításait ismételnem kellene, — amely fogalmaknak addig elrejt e t t értelmét, a ' h a z a s z e r e t e t érdekében ő nyilatk o z t a t t a ki a csodálkozó világnak; csak egyn é h á n y a t ragadok ki amaz apró, személyes
vonások közöl, minőket az evangelium majd
minden lapján találok, s melyek lelkem elé rajzolják Jézus isteni képét a hazafiság keretében.
A hol született, Zsidóországban tölti Jézus
teljes életét, s azt az időt, melyet Heródes har a g j a elől mentő édesanyjával Egyptom idegen
földén él, a számkivetés napjaiként jelzi az
evangelium.
Már a tizenkétéves gyermek, hazája fővárosába, Jerusálembe kívánkozik, s övéitől elszakadva,
még három napot tölt a templomban, mely
a m i n t Isten háza. egyúttal a zsidó nép hagyományainak, nemzetiségének, nyelvének őre, palladiuma volt.
Mikor harmincz esztendős korában megváltói hivatását kezdi betölteni, isteni tudása min-
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den szavával, csodatevő h a t a l m á n a k összes áldásaival hazája népét kinálja először. Vallását,
egyházát, az egész világ számára alapítja ugyan,
de abba is, minden mások előtt, az ő nemzetét
hivja meg.
Szinte megdöbbentő az erős korlát, melyet
Jézus, honfitársai s az idegen között felállít.
íme kész szívességgel ezreket gyógyít; s
mikor az idegen, kananei asszony kéri tőle leánya gyógyulását, — mit sem válaszol, s a sürgető szóra is szokatlanul kemény beszéddel felel :
Nem küldettem,
hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem jó elvenni a fiak kenyerét. —
Tehát mindenekelőtt Izrael, az édes haza s annak
fiai! — De a mit megtagad Jézus az idegennek, hitből fakadt könyörgését az édes a n y á n a k
szívesen teljesiti.
Honfitársainak könyörtelenségét az idegen
szamaritánus példájával szégyeníti meg ; *) hitetlenségöket az idegen k a f a r n a u m i százados élő
hitével ostorozza: Bizony mondom nektek
nem
találtam ennyi hitet Izraelben.
H a n g j á n szinte
átrezeg a hazafiúi fájdalom, mikor f o l y t a t j a
panaszát : Sokan eljönnek majd, napkeletről és
napnyugatról és letelepednek Ábrahámmal,
Izsákkal és Jákobbal, az ország fiai pedig kivettetnek a
külső setétségre.6) S mikor a tiz meggyógyított
bélpoklos közöl csak egyetlen — a szamaritánus — tér vissza hálát mondani neki, szinte
keserűen emliti : Nemde tizen tisztultak meg ? és
kilencze hol van ? Nem volt, ki megtérjen és dicsőséget adjon Istennek, hanem csak ez idegen nemzetbeli. 4)
Mikor pedig a tékozló fiu t ö r t é n e t é t beszéli
el, ki atyjától kikövetelte örökségét, m i n t h a a
fiu bűnét azért is súlyosabbnak l á t n á Jézus :
mert, úgymond, összeszedvén mindent,
messze —
idegen — tartományba mène, és ott eltékozlá örökségét. 5)
Es ha én Jézus hazaszeretetének tökéletes
képét a k a r n á m megrajzolni, meg kellene elébb
számlálnom Jézus földi életének minden perczét,
lelke gondolatát, szive dobbanását, tanitása szavát, hatalmának minden csodáját, — cselekvését,
imádságát, — m e r t mindezekben o t t ragyog a
földi haza szeretete, ölelkezve az égi haza sze-

2

)
3
)
4
)
5
)

Máté 15, 12—18.
Lukács 10, 80—87.
Máté 8, 5—12.
Lukács 17, 12—19.
Lukács 15, 13.

relmével, o t t fénylik ez egygyé olvadt kettős
érzés regulája : imádkozzál és dolgozzál !
Igen, keresztény magyarok : az imádságos és
dolgos kéz, mely munkától fáradtan kulcsolódik
buzgó imádságra, — ez a Krisztus Urunk által
t a n í t o t t és gyakorolt hazaszeretet szent symboluma.
A vallás által megszentelt munka, az istenfélelem edző erejével végzett kötelesség, — ezt
teljesítette és a v a t t a hivatásunkká
Krisztus
Jézus. S ezek, az ő munkás életén által vonuló,
sokszor szinte el-elvesző hasznos és áldásos foglalkozások, melyek nem is kívánnak a hazaszeretet müveiként csodáltatni, bizonyára éppen
oly értékes tanúságai az Ur Jézus hazaszeretetének, m i n t maguk a szent könyek, melyeket
isteni szivéből a haza pusztulásának gondolata
fakasztott, s a rémes kiáltások, melyek mint
zokogó jósigék hirdették előre a szülőföld veszedelmét : Jerusalem, Jerusalem, reád száll minden igaz vér,— pusztán hagyatnak a te házaidé)
Sőt többet m o n d o k ! Mikor Jézus életének
ez apróbb-nagyobb cselekedeteit mennyei A t y j a
dicsőségére és embertársainak üdvére végezte,
hazaszeretetének épp oly magaslatán állott, m i n t
mikor a keresztfán bevégezte legnagyobb cselekedetét, mikor „meghalt a nemzetért112) s betölté
Karfás főpap prófétai szavát: hasznosabb, hogy
egy ember haljon meg a népért, mintsem az egész
nemzet
elveszszék.3)
Mert nem nagyobb dolog meghalni, mint
élni tudni és akarni a hazáért.
í m e ilyen az evangelium szelleme, ilyen
Krisztus Jézus hazaszeretete, ez az általa alapít o t t egyháznak tizenkilenczszázesztendőn át hird e t e t t tanitása.
Es ilyen szellemben élt, ennek a példaadó
Istennek n y o m á b a n j á r t szent István oly apostoli buzgósággal, hogy maga is példaadó szentje
lett nemzetének. Istenfélő, munkás hazaszeretetének fénye magasra sugárzott, hogy a századok
a l a n t j á r ó homálya el nem é r h e t t e ; s ebből a
fényforrásból nyerheti a hit világosságát s a
munka melegségét egész a mai napiglan minden
magyar, ki hazáját istenfélő munkás szeretettel
kívánja szolgálni.
Krisztus U r u n k Péterre, erős kőszálra ala') Máté 20, 3 5 - 3 8 .
) János 11, 51.
3
) János 11, 50.
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pitá anyaszentegyházát; szent István király
magára az L'r Krisztusra, az evangeliumi szegletkőre, s a szeretetnek Krisztus által hirdetett
szent vallására épité országát, s hogy f ö n t a r t á sában a később kornak is része legyen, az evangeliumi jelszót: imádkozzál és dolgozzál, a saját
példája aranyával zománczozva be, az imádságot
és m u n k á t , a gyakorlati hazaszeretet törvényeképp hagyta örökül nemzetének.
De szent Istvánnál e szó: imádság, nem a
szűkebb körű fogalmat : a térdeplő embernek
Isten irgalmát kérő beszédét jelzi, hanem magát az imádság szellemét, mely meghajol Isten
előtt; az élő hitet, melynek Jézus hegyeket
mozditó erőt igért ; a z Istenfélelmet, minden
bölcseség kezdetét és k o r o n á j á t ; 2 ) az evangelium
kovászát, mely üdvös erjedést támaszt a szivb e n ; a vallásos meggyőződést, mely az értelem
és a k a r a t erős védő g á t j a az élet viszonyai, a
szenvedély rohamai közt, — s mely neveli a
csatatér hőseit, a közélet óriásait, a tiszta becsület példaképeit, a családok őrzőangyalait, a
haza hívséges fiait és leányait.
Ez imádságos hitnek volt ikertestvére a
szent király életében : a munka. Egy forrásnak
kettős vize, egy fának két gyümölcse, István
lelkének egymást ölelő gondolata, szent kezének
együtt járó áldása
Az a munka, mely nem rabszolgaság, hanem Isten akaratából élethivatás; melyre ugy
születik az ember, mint a madár a
repülésre,3)
mely anyagi bár vagy szellemi, Isten nevében
kezdve, Isten áldásával befejezve: t e s t ü n k n e k
kenyeret-egészséget, lelkünknek örömet-békeséget. erőinknek gyarapodást, vétkeinknek bocsánatot, önmagunknak jólétet-becsületet, felebarát u n k n a k segitséget, Istennek dicsőséget, t e h á t a
hazának is fönmaradást biztosit.
Szent István fényes alakját a nagy történetiróknál megragadóbb vonásokkal, jellemzőbb
szinekkel festeni, — élete szentségét, munkásságát ; hazája szeretetét, ékesen szóló elődeimnél
kifejezőbb beszéddel magasztalni, sem erőm, sem
törekvésem. De megcsodálom én is az ifjú hőst,
midőn alig kilépve a keresztség tisztitó vizéből,
á t h a t v a az evangelium megujitó szellemétől, —
mint apostol és király — ma keresztet emel,
holnap kardot ránt, majd Isten házának r a k j a
1

) Máté 21, 21.
) Jéz. Sir. F. 1, 16, 22.
») Jób. 5„ 7.

2

f u n d a m e n t u m á t ; törvényt szentesit, alamizsnát
oszt, egyesek mai boldogságát, országa jövő szerencséjét alapitja ; megbocsátó áldással fizet az
orgyilkosnak, — s a fiuvesztés keserű könyeit
törölgetve, szent megadásának ma is szivreható
példájával vigasztalja utódját, a szintén fia
vesztén, t r ó n j a örökösén szomorgó királyi apát.
Mint imádkozó apostol, vagy m i n t munkás
király volt-e nagyobb, elhatározni nem tudom,
hisz megválasztani még azt sem tudom, hogy
nagy cselekedetei közöl, melyik munka s melyik
i m á d s á g ? — de azt nyilván látom, hogy minden
dolga az Isten fiától eltanult hazaszeretetéből
fakadt, azért lett valamennyi örök és halhatatlan, a m i n t örök az Isten, és halhatatlan a szeretet.
De I s t v á n - é l e t e folyásából, törvényeiből,
intézkedéseiből, egyéni, családfői és királyi jelleméből, melyeket a magyarok ezeréves története
fényes sikerek által igazolt, — azt is megtanulom, hogy az egyéni és nemzeti boldogságnak
ma sincs állandóbb, biztosabb alapja, mint a
melyet szent István talált: az Ur Krisztus Jézus,
— s a gyakorlati hazaszeretetnek ma sincs más
regulája, m i n t az egyszerű t ö r v é n y : imádkozzál
és dolgozzál.
Imádság és munka, hit és haladás, istenfélelem és emberszeretet : — bármelyiket feledi el
az egyén vagy a nemzet, meginog boldogságának, hazaszeretetének alapja, mert a szegletkövet:
Isten és t ö r v é n y é t büntetlenül szétdarabolni nem
lehet.
Imádság m u n k a nélkül: nem igaz gyöngy;
munka imádkozó gondolat nélkül: súlyos rabláncz ; — örömül Istennek, áldásul a hazának a
k e t t ő — imádság és munka — csak együtt
szolgál.
S mert ez ezredvégi-kor az egyéni, a családi,
a nemzeti boldogulás, s ezzel a valódi hazaszer e t e t forrásául Istent megismerni vonakodik:
azért oly kevés az igazság szeretetünkben, békeségünkben, boldogságunkban, s azért oly ijesztő
az ámitás, békétlenség, gyűlölség a szivekben,
családokban, nemzetekben.
S mert az ezer év végén is igaz, mit szent
István a kezdetén vallott: Nincs másban senkiben üdvösség, mint a Krisztus Jézusban,1)
— a
tőle való elfordulás, a krisztusi tanok és intézmények kivetése az egyén gondolkozásából és
Ap. csel. 4, 12.
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tetteiből, a család szokásaiból, a társadalom vésőt, a föld vagy ipar munkása a maga muntörekvéseiből, a nemzet életéből, szomorú kö- kája szerszámait, — kiki Isten rendelése szerint.
És ha ez utódok, szent István példáján invetkezetességgel visz egyént, családot, nemzetet
a végzetes uton, mely nem az imádság által dulva, a királyi bizalomra méltó ősi erények paizsa
megszentelt munka, nem a valódi hazaszeretet alatt, az istenfélelem ós tisztes munkásság müutja, s melynek végén nem is szent István bol- veiben fáradoznak, ha tettel inkább mint szóval
szolgálják a hazát: szerelmök a haza iránt épp
dogsága, dicsősége várja az érkezőt.
De a mai ünnep örömhangjait ne zavarja oly szent, értékes és ujabb ezredéves életet kiérdemlő, mint az ősöké volt, kik omló vérök
meg a hazafiúi aggodalom komor szava.
A Te ékesen szóló beszédedet lesem el in- piros pecsétjével erősitették meg' hazaszeretetük
bizonyító levelét.
kább és adom tovább, oh dicsőséges szent Jobbkéz, mely időt muló állandóságodban a gyakorHogy földi hazánkat ily megtisztult érzéslati hazaszeretetnek vagy symboluma és hir- sel szerethessük, s e szeretet jutalmául hazánk
detője.
boldogságát egykor, az örök haza dicsőségéből,
Te t a n í t o d : hogy Isten nélkül nincs igaz szent István társaságában szemlélhessük : szent
állandó hazaszeretet, legfölebb önző ragaszkodás királyunk, példáddal vezess, Nagyasszonyunk ola szülőföldhöz addig, mig az kényelmet és élve- talmaddal istápolj, Istenünk malasztoddal segits!
Amen.
zetet, vagyonúnknak gyarapodást és oltalmat,
személyünknek rangot, méltóságot biztosit.
Te beszéled: hogy az egyház, melynek hive
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
lettél, s hivévé tetted nemzeted, melytől koroCsanádi egyházmegye. Lelkigyakorlatok. —
nádat nyerted, s oltára előtt Isten szűz AnyjáMegyés főpásztorunk ő méltóságának kegyes intéznak visszaajánlottad, — egyházunk nem ellenzője kedése folytán a megyei papság részére a temesvári papa földi haza szeretetének, hanem a honfierény nevelő-intézetben f. évi augusztus hó 8., 9. és 10-én nt.
P. Flodung jézustársasági atya által lelki szentgyakorlaélő forrása inkább és dajkáló szelleme.
tok tartattak, amely ritka és lélekemelő alkalomra a széTe oktatsz rá : hogy az istenfélő munka, a
les egyházmegye minden vidékéről összesereglett több
hazaszeretet eszköze szerez nekünk, hazánknak mint 60 áldozópap, kikhez a gremiális papság csatlaboldogságot, mert a jószándéku munka fáradsága kozva, összesen mintegy 80-an vettek részt a lelkifürdőmulandó, áldása örök, mig a renyhe élvezet ben, az összes megyei papságnak körülbelül egyharmada.
gyönyöre szétfoszlik, s megmarad belőle az átok. Aug. 7-én este a megyés főpásztor pontifikálása mellett
A Te példád hirdeti: hogy nem
dolog meghalni, mint élni a hazáért.

nagyobb

Taníts tovább is példád erejével, vond magadhoz néped nagyjainak, országod minden polgárainak tekintetét, mert mint a költő dallá: 1 )
Szent kéz, te voltál, a ki őseinknek
Kardos kezét imára kulcsolád.
A zord harczok terét felszántva, vélök
Békés munkákban tétetél csodát. —
Szent olvasódnak lehullt drága gyöngye,
Karunk imára durva, kardra gyönge.
Szent kéz ne hagyj el! most is összetett
Kezekkel fordul hozzád nemzeted.

A hazát szerző és védő ősök munkatere a
csatatér, szerszáma a kard volt. A hazát fennt a r t ó utódok keze a fegyvert csak a védelemre
tartogatva, inkább a napi munka szerszámait
forgatja, — a tudós a könyvet, az iró a tollat,
a jogvédő a tőrvényt, a művész az ecsetet, a
l

) Szávay Gyula : A szent kézhez.

az intézeti szentélyben végzett ünnepies „Veni Sancté"val a sz. gyakorlatok kezdetöket vették, és 11-én reggel
ugyancsak ő méltósága a megyés főpásztor által tartott
ünnepi „Te Deum"-mal méltó befejezést nyertek. Valóban lélekemelő és felejthetetlen napok voltak ezek ! Az
összes káptalani tagok élén a megyés főpásztor is részt
vett a sz. gyakorlatokban, és mily hő lelki vágygyal és
élénk kiváncsisággal szinte lesve lesték az egybegyűltek
a jó lelki atya szájából hol mézédesen áradó, hol szivetleiket megrázó módon folyó szavakat! Az idegennek kétségkívül meglepő látványul szolgált volna, ha a templomba belépve látja vala, egyszer-másszor szinte hogyan
tódultak az egybegyűltek — a hátulsók fel is állva — a
jó páter köré, csakhogy minden szavát megértsék s leikök nagy éhét-szomját kielégítsék. Érdekes, s amennyire
meglepő, oly annyira nyomatékos s helyes volt a jó páter amaz eljárása, hogy latin előadása közben egy-egy
magyar mondatot is megeresztett, ezzel is lelke hévbuzgalmán könnyebbítvén s előadása erejét s hatályát fokozván. Ugy a bevezető, mint a befejező allokucziót a megyés főpásztor ur tartotta. Gyóntunk és megáldoztunk !
Hála Istennek ! Hulltak a bánat könyei, hullt a lelkekről
a bűnök salakja! Emissus est Spiritus Domini, et renoI vata sunt corda nostra !
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Impozáns látvány volt, mikor a sz. gyakorlatok befejeztével az egybegyűltek párosan, ünnepies körmenetben a templomból a püspöki lakba vonultak, bogy ott
ugy a megye főpásztorának amaz atyai gondoskodásáért,
melylyel e sz. gyakorlatokat elrendelni kegyeskedett, mint
pedig a jó P. Flodungnak lekötelező fáradozásáért szívből fakadó őszinte köszönetet mondjanak. Az összes papság hálájának ékesen szóló tolmácsa mélt. és ft. Németh
József félsz, püspök s püspöki helynök ur volt. Köszönő
szavaira a megyés főpásztor ur kegyesen válaszolván, főkép midőn nagy csendben és figyelemmel hallgatott, apostoli buzgóságtól lüktető beszéde végén ama biztos reményét fejezte ki, hogy ha beálland az idő, midőn a papságnak főpásztorával élén hitének és egyháza igazainak
védelmére lelki kardot keilend rántania, az alája rendelt
papság, lelki fiai — semmi kétség benne ! — vele együtt
fognak küzdeni, — háromszoros lelkes „ É l j e n ! " dördült
el a jelenvoltak ajkairól. Derék lelkiatyánk meg természetesen mindazért a sok jóért, amit a lelkekben ezúttal
is munkálnia sikerült, a dicséretet és dicsőséget halhatatlan érdemű rendje magasztos elvének megfelelően az U r
Istenre hárította ; ám azért neki is bőven k i j u t o t t a
meleg hála szülte lelkes éljenekből. Soha el nem muló
hálájának mintegy kézzel fogható bizonyságául az egybegyűlt papság 115 forintot adott össze, melyet közös megbízás folytán dr Kun László makói apát-plebános kézbesített P. Flodungnak egy, Budapesten a jézustársaságiak
által épitendő misszió-házra, mely kegyeletes czélra a
jó kedves páter már évek óta szokott j á m b o r adományokat gyűjteni.
S ezzel e sz. gyakorlatokról
somat már be is fejezhetném.

szóló szerény híradá-

Legyen szabad azonban történeti
kiegészitéskép
egy kissé a múltba is visszapillantanom. Bizony-bizony
34 éve éhezte és szomjúhozta a csanádi papság a sz.
gyakorlatok lelki eledelét, — 34 év elmúlt, hogy nem
volt, ki neki ily közös lelki eledelt nyújtson ! A csanádi
egyházmegyében az utolsó sz. gyakorlatok még b. e.
Csajághy püspök idejében, 1852., 56. és 59-ben t a r t a t t a k !
Azóta egy emberöltő t ü n t el a mulandóság tengerében,
mig a megyei papságnak mindegyre hangosabban nyilatkozott óhaja elvégre mostani, atyai gondosságu főpásztorunknál meghallgattatást nyert. Legyen e gondosságáért
örök hála jóságos megyés főpásztorunknak !
Fölemlitésre méltó, hogy azok közül, kik már
1852-ben résztvettek a sz. gyakorlatokban, most még
heten vannak életben, s közülök hárman most ú j r a résztvettek ezekben, névszerint: a 84 éves Dóllencs
József,
székesegyházi apát-kanonok, a 74 éves Kubitsek
János,
buziási esperes-plebános, és a 73 éves Schaff er Antal,
nagybecskereki praelatus-plebános, 1856-ból még 11-en
vannak életben, köztük Schlauch
Lőrincz, nagyváradi
bíboros püspök, *) Németh József, félsz, püspök, Dobó M.,
dr Spéth K., apát-kanonokok stb., végül nesztoruk, a 80
éves Rács József, csanád-palotai
kanonok-plébános,2)
1859-ből még 14-en élnek, köztük a 69 éves Ertl Ödön,

traunaui plébános, Hemmen Ferencz, kanonok és szemináriumi igazgató stb.
Mindezek után kettős sóhajjal fejezem be rövid
h í r a d á s o m a t : 1. V a j h a szűkre kimért időm megengedte
volna, hogy ezen oly ritka és örvendetes eseményről
rendszeresebb és kimerítőbb hírt adhattam volna a nyilvánosságnak ! 2. Y a j h a mielőbb újból alkalom nyujtassék
a megye papságának ily mondhatatlan haszonnal s leírhatatlan gyönyörrel járó lelkifürdőben — probatica
piscinában, mint Németh
pk. mondá — részesülhetni l
Különben, hogy ez utóbbi mielőbb meg is fog lenni,
arról megyés főpásztorunk fogyhatatlan atyai jósága máris
biztositott bennünket. F a x i t Deus. Ave Maria ! R. G.
Róma. X I I I . Leo pápa a benczés apátságok
ségéről — a következő határozatot hozta :
LEO PP. XIII
AD FUTURAM REI MEMÓRIÁM.

S u m m u m semper Nos tenuit Studium Ordinis incljti
S. Benedicti, qui vitae sanctimonia omnisque humanitatis
cultu maximis Ecclesiae et rei publicae temporibus utrique
eximio fuit praesidio et ornamento. Quare haud omisimus
pro re nata plura huius studii et manantis ex eo sollicitudinis a r g u m e n t a prabere ; certa enim fiducia nitimur
praesentes huius Ordinis alumnos, aemulos industriae
m a i o r u m suorum in u t r a q u e quam diximus laude, effecturos ut perinde ille floreat atque ea floruit aetate qua
summum attigit solidae gloriae festigium, et
extendat
palmites suos usque ad mare,Eo
spectantibus Nobis
adfuit tempestive operamque contulit adiutricem dilectu»
Filius Noster J o s e p h Benedictus S. R. E. Cardinalis Dusmet, qui desideriis Nostris religiose obsequutus nuper,
arcessentibus Nobis, ad U r b e m venit ut primum poneret
lapidem Collegii S. Anselmi in Aventino monte extruendi,
et conventui praeesset A b b a t u m virorumque delegatorum
a variis Benedictinorum quos atratos vocant familiis.
Cuius conventus indicendi ea ratio fuerat ut collatis consiliis de iis rebus ageretur quae ad comunes pertinerent
universi Ordinis rationes et utilitates, praesertim vero ut
f r a t e r n a fieret consociatio, quasi icto foedere, quae Familias omnes quibus idem Ordo constat nexu suavi caritatis m u t u a e contineret. Quum itaque praedicti Abbates
ac delegati pluries congressi in aedibus ad S. Callisti de
rebus propositis considerate et graviter deliberassent,
nonnulla de quibus inter eos convenerat scita et placita
conscripsere ad commune commodum Ordinis universi.
Haec diligenter retulit Nobis idem dilectus Filius Noster
J o s e p h Benedictus Cardinalis Dusmet, quum Nos adiisset
postridie kalendas Maias hoc anno, postulans ut ea, si
placuissent, a Nobis confirmarentur.
I g i t u r quesita inspectaque sententia quorumdam S.
R. E . Cardinalium, quibus nominatim recognoscendae
oblatae scriptionis curam demandavimus,
postulationi
aequissimae censuimus annuendum, Nostraque auctoritate
Apostolica probare et confirmare statuimus scita et placita praedictorum A b b a t u m et Delegatorum ita conceptis
verbis expressa :
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) Aki természetesen nem volt jelen.
) Akik mind jelen voltak.

2

szövet-

l

) Psalm, LXXIX. 12.

RELIGIO.
,1. Omnes Congregationes Benedictinorum, quos
„nigros vocant, veram fraternam Confoederationem ineunt,
„quae tarnen Confoederatio nullám Congregationem alteri
„subiicit.
„Ut autem Confoederatio haec unitatem aliquam
„habeat, firmis manentibus omnium Benedictinorum, quos
Congregationibus ; earumque Constitutionibus
r diximus,
„vel declarationibus ; propriisque unicuique earum Archiab„bate, vel Abbate generali, vel Abbate Praeside nec non
„et Procuratore generali ac Visitatoribus servatis ; item
„firmis manentibus iuribus atque privilegiis uniuscuiusque
„monasterii, Abbas Primas omnium Congregationum
„creabitur, qui Romae degat pro negotiis totius Ordinis
„bonum directe respicientibus.
„2. Abbas Primas assumatur ex universo corpore
„Congregationum, nullo facto nationum discrimine, nulJ a q u e servata earumdem Congregationum distinctione
„Med sola virtutis, idoneitatis et meritorum contemplatione.
„3. Qui, modo quo praemittitur, Abbas Primas
„constitutus fuerit cum attributis a Sanctissimo Domino
„Nostro ipsi benigne concedendis, erit insimul Abbas
„Collegiim S. Anselmi de Urbe cum ordinaria iurisdic„tione, ibique manebit. Ipsum autem Collegium non cen„seatur pertinere alicui ex dictis Congregationibus, sed
„familiam baebeat ex omnibus Congregationibus confla„tam, quam ipse Primas constituere curabit, audito
„Rectore Collegii. 0mne3 vero superiores uniuscuiusque
„Congregationis morem gérant Primati ad formandam
„praedictam familiam Collegii, excepto casu specialis necessitatis.
„4. Primatis Congregationum Benedectinarum et
„àbbatis S. Anselmi officium perduodennium duret; ideo„que duodecimo quoque anno Praesides omnium Congreg a t i o n u m , et, quod eius fieri poterit, etiam omnes Abbates
„regiminis convenient Romam pro novo Primate eli„gendo, vel pro eodem ad aliud duodennium confirmando,
„nec non pro negotiis prout supra ; nisi eidem Primati
„videbitur pro gravissima aliqua causa infra duodennium
„convocare Praesides et Abbates praedictos.
„Quod si vero Primas infra duodennium e vita
„migraverit (aut alias officium eius de iure et de facto
„vacare contigerit), regimen Collegii S. Anselmi pro
„tempore vacationis penes Rectorem eiusdem Collegii
„erit, qui tarnen, nulla mora interiecta, post obitum Pri„matis, de mandato Summi Pontificis, convocet omnes
„Congregationum Praesides et Abbates, prout supra
„dictum fuit, ad electionem infra sex menses habendam.
„Valide autem is tantum censetur electus Primas et
„ Abbas S. Anselmi, cui duae tertiae partes votorum in
„electione suffragaverint. Hac autem prima vice Abbas
„S. Anselmi et Primas is sit quem Sanctissimus Domin u s Noster Leo Papa XIII, Protector ac Patrónus
„noster benignissimus, ad huius officii onus assumere
„dignabitur.
„5. Rector Collegii S. Anselmi, de voluntate et
„consensu Abbatis, gubernationem et disciplinam eiusdem
„Collegii tenens probe noverit, ea omnia quae relationes
„Collegii cum singulis Congregationibus respiciunt, ad
„ábbatem S. Anselmi, velut Primatem omnium Congre-
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„gationum spectare. Teueatur vero Rector eidem Abbati
„omnimodam praestare operam ad idem Collegium foven„dum, praesertim ad Profes3ores eligendos, ad rationem
„studiorum necessitudinibus singularum Congregationum,
„quoad eius fieri poterit. accomodatam, instituendam,
„neque rem quamcumque novam alicuius momenti circa
„vivendi modum, disciplinam monasticam aut studia
„introducat absque consensu Abbatis S. Anselmi."
Haec itaque scita, statuta, décréta Familiarum Benedictinorum atratorum universa et singula, uti supra scripta
sunt, omni ex parte probamus et confirmamus auctoritate Nostra Apostolica, eaque vim legis obtinere iubemus
quam praedictae familiae omnes perpetuo servare teneantur, non obstantibus constitutionibus, decretis, privilegiis,
consuetudine ceterisque contrariis quibuscumque, licet
speciali mentione dignis, quibus ad effectum praesentium
perinde derogatum volumus ac si tenor eorum de verbo
ad verbum hue esset insertus.
Praeterea cum iuxta statuta et décréta praedicta
quae confirmavimus, confoederationi Familiarum Benedictinorum atratorum praeficiendus sit, Abbas Primas, qui
simul futurus sit Abbas Collegii S. Anselmi de Urbe,
hac prima vice, motu proprio et auetoritate nostra, Primatem, adeoque Abbatem S. Anselmi eligimus et constituimus dilectum Filium Hildebrandum Hemptinne Abbatem Maredsoliensem e Congregatione Beuronensi, cuius
officium a Nobis collatum tamdiu sit duraturum, quamdiu Nobis et Nostris in hac Sancta Sede successoribus
placuerit.
Ceterum per Congregationem nostram negotiis Episcoporum et Regularium praepositam, seorsum definientur
enucleate peculiares quae sint partes muneris Abbatis
Primatis quaeque singularia eius iura et officia erga Ordinem universum, ut ea servetur familiarum omnium
coniunctio ad quam eius intendit institutio.
Interim quum simul vetus sapientia doceat res etiam
tenues, nedum grandiores, concordia crescere, et divinis
celebretur eloquiis concordia fratum utpote probata coram
Beo et liominibushaud
immerito fore confidimus ut
haec coniunctio partium omnium Ordinis meritissimi non
modo ad eius decus et amplitudinem conférât, sed etiam
fruetuum quos afferet ubertate commodis Ecûlesiae et
totius humanae societatis, adspirante Deo, benevertat.
Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris
die XII Iulii anno MDCCCXCIII Pontificatus Nostri decimo sexto.
ALOISIUS Card. SERAFINI.

IRODALOM.
-j- Itinerarium Curieuse in Terram Sanctam
Epigrammatis illustravit Süvius Peregrinus. Curiae Raetorum, 1893. 16-r. VIII. és 57 1.
Epigrammákban leirt szentföldi zarándoklás. Mély
vallásos kedély klasszikus latinsággal irja le érzelmeit és
gondolatait szentföldi utjának egyes nevezetesebb jelenetei
alkalmából. 122 epigrammot kapunk. Valóságos gyöngyök, szebbnél-szebbek. Bemutatjuk a három elsőt.
!) Eccli. XXV. 1, j

RELIGIO.
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I. Zegentibus

salutem.

Quis mihi det calamum quo fundere pectoris aestum
Et valeam sacris edere digna locis ?
Vulgari renuo lingva rescribere lecta,
Visa caDam peregre sensaque more novo :
Christus ubi latuit, docuit, miracula fecit
Postque necem meruit vivus ad astra vehi.

2. Ad Beatam

Mariam

Vir ginem.

Lux melior, Virgo, Musis quas Graecia finxit,
Carmina ludenti coelitus affer opem !

3.

Profectio.

Curia Raeta vale, curasque nivesque teneto,
Ad loca securi laeta paramus iter.
Vae soli ! satius socio se iungere fido est,
Alter ut alterius portet amicus onus.

VEGYESEK.
*** Szent István napja alkalmából két figyelemre
méltó indítvány került a sajtóban napirendre. A „Budapesti Hirlap* azt indítványozta, hogy legyen a budapestlipótvárosi templom czime (titulus Ecclesiae) „szentIstván-dóm". A r Magyar Állam'' indítványa az, hogy LUÍ
katholikusok már most indítsuk meg az előkészületeket ,a
kath. hit behozatalának, a szent korona ajándékozásának
és szent István megkoronáztatásának kilenczszázados ünn e p é r e / A harmadik inditványnyal mi szolgálunk. A
Gellérthegy csúcsára, a lerombolandó citadella
helyére,
óriás méretű templom jöjjön a magyar szentek tiszteletére
királyi sírbolttal s esetleg temetkezési vagy legalább emlékezetüket megörökítő monumentumos
helylyel legnagyobb
embereink számára, kik az oltáraink árnyékában való
nyugalomra és tiszteletre érdemeket szereztek.

— Jelentés. A kegyelmes főpásztoraink által
1876-ban kiadott tanterv előírja, hogy a tanuló ifjúság
az egyházi szertartásokban is rendszeres oktatásban részesittessék.
Ezen oktatás már az I. elemi osztályban kezdetét
veszi, s fokozatosan bővülve halad tovább egészen a VI,
= XIII. Leo pápa két jelentős levelet irt e naosztályig ugy, hogy a IV. osztálytól kezdve már külön
pokban.
Az egyik Lecot bibornokhoz szól, a P'rancziatankönyv nyomán kell történnie.
Ily tankönyvet volt szándékom a tanuló ifjúság ke- országban bekövetkezett parlamenti választások alkalmázébe adni, midőn pár év óta gyűjtött jegyzeteimet sajtó ból. A másik Decurtins svájczi nemzeti tanácsoshoz van
alá rendeztem s „Az egyházi szertartások tankönyve" czim intézve. Amabban újra felhívást intéz valamennyi franalatt főpásztori kegyes engedélylyel kiadtam.
A könyv kérdéseket, kifejtéseket és jegyzeteket tar- cziához, hogy valamennyien ismerjék el és tiszteljék az
talmaz. A kérdések (illetőleg feleletek) az alsóbb iskolák- ország alkotmányát ugy, a mint az fel van állítva s köban megtanulandó anyagot tartalmazzák, melyekhez részint zös erővel azon legyenek, hogy igazságosság és méltáiskolai, részint házi olvasmányul, illetőleg kiegészítésül, nyosság uralkodjék a törvényekben, hogy az igazi szajárulnak a kifejtések és jegyzetek. Mindezeknek kérdé- badságnak és az egyház iránti tiszteletnek föltételei bizsekbe foglalása a tankönyvet igen terjedelmessé tette
volna. Ott azonban, hol a szertartásokat két osztályban tosítva levén, minden franczia testvériesen működjék
két, vagy három osztályban három részletben tanulják, közre a haza jólétére. Bámulatos a szent atya állhatakedvezőbb iskolai viszonyok mellett a kifejtések és jegy- tossága, melylyel Francziaországot politikailag a köztárzetek némelyike, — felsőbb (pl. polgári, közép) iskolák- sasági kormányforma alapján talpra állítani igyekszik ! A
ban pedig legtöbbje, megtanulásra is felvehető, a hitok- Decurtins nemzeti tanácsoshoz irt levélben helyeslését
tató ítélete és kijelölése szerint. S ez esetben a pont első
nyilvánítja a társadalmi kérdés megoldására törekvő
szavaiból könnyű szerrel lesz kérdés alakitható, ha ilyenre
amaz irányzatra, a melynek Decurtins úttörője és vezeszükség lenne.
Könyvem tehát nem „egy" osztály használatára, tője. Az egyház történetében uj s XIII. Leo által initiált
hanem oly beosztással van szerkesztve, hogy esetleg több dolog a társadalmi kérdés megoldásának sürgetése s az
osztálynak is elegendő tanulni valót tartalmazzon, akár e munkában fáradozó kiváló világi férfiaknak pápai iraközös, akár külön tanteremben történik a tanítás.
tokkal való megtisztelése. De Mun gróf után Decurtinst
Stylus tekintetében törekedtem egyszerűségre, keresetlenségre, s a mennyire lehetett, kerültem a compendio- érte e megtisztelés másod sorban.
sus kifejezéseket. Innen van, hogy némely kérdés kissé
— A szent István-napi
ünnep emelésére nagyban
bőbeszédűnek, hosszasnak tűnik fel. Nem gondolnám, közreműködött a lapunk élén közlött szent beszéd melhogy ezen körülmény a tanulást megnehezítené! A nölett, mely igazán Krisztus evangéliumát hirdette és pedig
vendék nagyobb kérdést is szívesen megtanul, ha érti, —
már pedig ezen nagyobb kérdések vagy részben már gyakorlati, időszerű alkalmazással, az ünnepségek alatt
ismert, vagy könnyen megmagyarázható dolgokról szólnak produkált zene és ének. Volt idő, midőn a katonai zeneA szertartások kifejtése első sorban a katekizmus kar a Bocaccio-féle darabokat játszotta. Ennek vége.
nyomán, tehát a növendékek előtt már jórészt ismert
Egyátalában a budavári főplebánia-templomban oly maalapon történik : hogy igy a katekizmus és a szertartási
gas fokú műzeneizlés mutatkozik, hogy abban lehetetlen
magyarázatok összefüggése is kitűnjék, s ezek megértése
rá nem ismerni Bogisich Mihály prépost igyekezetének
is könnyebb legyen.
szerencsés
nyomaira. Még nagyobb lenne a müvész-préSzívesen és hálával ismerem el, hogy munkám jelentékeny része több, érdemes szerző munkájából van me- post ur édeme, hogyha egész iskola maradna utána a
rítve. Neveiket az előszóban sorolom fel.
fővárosban az egész ország egyházi zenéjére kihatólag.
A könyv terjedelme közel 5 iv, ára kötve s bér— Nagyjelentőségű
hír érkezett Ausztriára nézve
mentes küldéssel 30 kr.
Londonon át Bécsbe. Az, hogy a pápa instructiókat adott
Szerény munkámat legyen szabad m. t. kartársaim
Agliardi nuncziusnak egy katholikus parlamenti Centrum
szíves figyelmébe s pártolásába ajánlanom.
Isten velünk !
felállítása iránt. Bécs után majd csak elindulunk mi is.
Vácz, 1893. julius 16.
Bucsek
István,
— Sajtóliiba-igazitás. Az előbbi szám utolsó vegyesének
theol. tanár, hitoktató.

utolsóelőtti sorában névig helyett pedig olvasandó.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.
16

Budapesten, augusztus 26,

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

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-.
A jellemképzés. — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t :
Szent István napján. — R ó m a : XIII. Leo pápa levele a társadalmi kérdés ügyében. — Kath. Egyesületi Élet: Az Aquinói-Szent-TamásTársaság alapszabályai. — Irodalom : Szervezkedjünk ! — Vegyesek.

A

j e l l e m k é p z é s .

IV. A jellem

tulajdonságainak

képzése.

(VI. csikk.)
3. Az

önállóság.

Midőn az ember az erkölcsi elveket követve
saját akaratát Isten akaratának rendeli alá, nem
idegen akaratot követ, mert saját akaratából
mond le saját akaratának követéséről, tehát önállólag cselekszik, mert másként is cselekedhetik. De mielőtt ezt teszi, be kell látnia előbb
az okot önmagában, miért teszi és kell ezt tennie, s ez a motivum határozza meg akaratát.
A jellem önállósága tehát nem jelenti s
nem is jelentheti azt a teljes korlátlanságát az
akaratnak, hogy az ész ellen és benső motivumok nélkül is akarjon valamit, bár ezt is megteheti. A jellem önállósága abban áll, hogy csak
esze után induljon akarata, értve alatta nem
csak a meggyengült természetes észt, hanem a
kinyilatkoztatás és kegyelem által helyreállított,
felvilágosított észt (lelkiismeret), mely összeesik
az erkölcs-törvényekkel. — Ámde midőn ezen
észt követi, ekkor cselekszik a legszabadabban,
(önállólag), mert szabad lelkének bensejében
végbemenő motivumok szerint cselekszik, mig az
ezekkel ellenkezők a szabad lelken mind kivül
állanak: a test és ezekben gyökerező ösztönök,
vágyak, szenvedélyek, külső benyomás, kényszer.
Pusztán ezek szerint, az ész ellen cselekedni mi
egyéb, mint az urnák szolgasága, tehát az önállóság teljes hiánya?
Innen van a két ember örökös küzdelme az
emberben az uralomért, hogy az akaratot ha-

talmába ejtse. A kisértések ész-árulásra, a harczok, leigázások. Innen az emelkedettség, fönség
és szabadság érzése, a nyugalom, ha az első
győz, — és az alacsonyság, sülyedés, lelkiismeretfurdalás, sivár boldogtalanság, ha az alsóbb
ember j u t az uralomra és a felsőbbet szolgaságba hajtja.
Tehát az észnek és mindig csak az észnek,
ennek a mindentől független szabad, benső motívumnak
követése az önállóság, melyre az ifjú
a k a r a t á t nevelni kell; mert a m i n t látjuk, az
önállóság ezek szerint nem annyira az észtől,
mint az akarattól függ.
Mikor az ifjúnak teljes öntudattal, teljes
külső szabadsággal, pusztán önmagának először
kell határoznia a felett, vájjon végrehajtson-e
vagy nem egy világosan kötelességnek felismert
t e t t e t és ő minden külső és benső ellenkező
hajlamot legyőzve, pusztán eszének szavát, ezt
a benső motívumot követve, minden idegen akar a t t ó l függetlenül arra határozza magát, hogy a
t e t t e t végrehajtja, — ez az ő első jellemes tette,
az első lépés az önállóságra, melyekből származnak a legmélyebb, leghatározottabb gyakorlati elvek és ha ezt gyakran teszi, ezen saját
erejéből kivivott apró győzelmek lassankint
uralkodóvá lévén a lélekben, mindenkorra megvetik a jellem önállóságának alapját.
Az is világos ezek után, hogy a jellem önállóságának nincs nagyobb ellensége, m i n t az
ész nélküli akarat, más szóval az önfejüség, a
mely nem hallgatván sem a saját eszének, sem
a mások eszének józan okaira, csak azért akar
valamit, mert akar, s éppen azért az akarat
16
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erőssége daczára éppen nem önálló jellem, hanem mint Hegel mondá, csak paródiája a jellem
önállóságának.
Mi t e h á t a teendő a jellem önállóságának I
kifejlesztésére ?
Két dolog: okszerű cselekvésre s z o k t a t n i és
az önfejüség, mint legnagyobb ellenség ellen,
irtó háborút inditni.
Nagy gondot kell forditani t e h á t az ifjú
értelmi tehetségének erősítésére. Mihelyt cselekedeteinek és az ezekre vonatkozó szülői parancsnak okait felfogni képes, csatoljuk a parancshoz
azonnal és röviden az okot. Ha pedig önmagától tesz valamit, mindig kérdezzük meg, miért
teszi ezt vagy amazt, miért tesz igy s nem
amúgy. Hagyjuk magára, hogy ő okoskodjék,
t ö r j e fejét s találja el s csak, ha látjuk, hogy ő
már magától semmikép sem boldogul, adjuk
meg mi az o k o t ; vagy pedig, ha az általa adott
megfejtés nem vág össze a cselekedettel, vezessük ujabb kérdésekkel a kiegészítésre vagy egészítsük ki mi.

gára, serkentsük, hogy találja el ő és csak ha
látjuk, hogy semmikép sem boldogul, adjuk meg
előbb távolabbról a t á m p o n t o k a t a kitalálásra s
ha még ekkor sem jut eredményhez, adjuk meg
a teljes feleletet. Az elriasztás helyett még buzdítsuk is arra, hogy ha valaminek okát valóban
nem tudná, kérdezze meg bátran. A gyermek
játékai ne legyenek kész alakok, alakítson ő.
Később is hagyjuk magára játékaiban, ne vezessük járószalagon.
Az iskolában a tanítás módszere is nagyon
sokat fejlesztheti, de el is n y o m h a t j a az önállóságot. Alig van tantárgy, melynél az ismeretek,
szabályok, rendszerek megállapításánál a tanuló
önmunkássága igénybe vehető ne volna. A nyelvtanitásnál a szabályok legnagyobb részét a t a n á r
vezetése mellett a példákból maga a tanuló
hozza le s állapítsa meg. A fordításoknál csak a
legszükségesebb útbaigazítások adandók. A természetrajznál a f e l m u t a t o t t egyedek, fajok és
nemek meghatározása az adott jelekből a tanulók által történjék. Szóval arra kell törekedni,
hogy a tanuló lehetőleg mindent önmagából,
már megszerzett tudásából, lehetőleg idegen
támasz nélkül merítsen s teremtsen, vagy az
idegen segítséget csak a legszükségesebb határig
vegye igénybe s aztán ismét önállólag folytassa a
m u n k á t . Azért az önállóság fejlődésére éppen
nem mondható kedvezőnek a kész praeparatiok
után való fordítás, úgynevezett gépies magolás,
sem az iustruktorkodás.

Ha valamely reá bizott munkánál okszerűen
ellenzékeskedik, vagyis látva a parancs és czél
közötti valódi aránytalanságot, észszerű kifogásokat tesz, ne tartsuk azt m i n d j á r t makacsságnak s ne riaszszuk el az okoskodástól. Ha igaza
van, hajoljunk meg előtte. Tekintélyünknek sokkal nagyobb kárára volna az, ha az ifjú valóban észszerű okai előtt meg nem h a j o l n á n k ; ez
teljes joggal minket t ü n t e t n e föl a makacsság
színében, mig a meghajolás csak feledékenység
Legnagyobb ellensége azonban a jellem önvagy szórakozottság számba megy előtte; ellen- állóságának, mely az elvek szerinti cselekvésben
kezőleg a tekintély csorbulása mellett még azon áll, az önfejüség, mely nem elvek, hanem szenagy kárral is járna, hogy az ifjú lemond arról, ! szélyből, ok nélkül, pusztán azért cselekszik,
hogy t e t t e i n e k okait máskor is kérdezze s ke- mert akar cselekedni. Anarchia ez, a melyben
resse s megszokik gépiesen cselekedni a kény- az a k a r a t ragadja magához az uralmat az ész
szer hatása alatt. Kívánatos azonban saját érde- felett, holott ennek kellene uralkodónak lenni s
künkben is, hogy ne adjunk ki soha oktalan végtelen pusztítást vihet végbe az egyénben,
parancsot.
társadalomban és mindenütt, hova akarata kihat,
Az okoskodó cselekvés örvendetes jeléül m e r t az egész világ elvek szerint van berenkell vennünk tehát, ha a gyermek, ifjú minden- dezve s érheti el czélját és az egyes nem ur,
nek oka i r á n t kérdezősködik. Ez gyakori is a csak szolga ebben a világban, az elvek szolgája.
legtöbbnél. Nem kell kiölni belőle. Ne mutasAz önfejüség akaraterő ugyan, de nem jelsunk ellenszenvet szüntelen kérdezősködéseire, lem s azért soha sem tévesztendő össze a jelmég ha oktalanok is volnának azok. Soha se lem-szilárdsággal. Sokszor az érettebb korban
utasítsuk el mereven s ne hagyjuk felelet vagy általános okokra, lelkiismeretre, saját elvekre,
kielégítés nélkül. Azonban éppen az önállóságra meggyőződésre stb. is hivatkozik a legnagyobb
való szoktatás kívánja, hogy ne is adjuk meg tekintélyek, a legvilágosabb igaz elvekkel szemazonnal a teljes feleletet, hagyjuk egy ideig ma- ben és ekkor a legveszedelmesebb, sőt ha ke-
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vélységgel és lenézéssel is van párosulva, a legutálatosabb is, mert a csalódásig hű a jellemhez, holott a legtávolabb áll tőle.
Irtó háborút kell tehát ellene intézni, már
mindjárt a bölcső korban, mert már i t t nyilatkozik s a ferde nevelés következtében rendkívül
kifejlődhetik.
Hogy a kiirtás módjait ismerjük, előbb
okait kell ismernünk. Ezek pedig:
1. A gyönge, elpuhult, elkényeztetett test,
melyben az érzéki állapotok, ösztönök s ezekben
gyökerező alsóbb vágyak annyira elhatalmasodtak, hogy elnyomnak minden belátást és ellenkező hatást.
2. A szellemi erők elhanyagolása, tehát a
korlátoltság, mely nem képes fölemelkedni az
elvek igazságának magaslatáig.

jobb, ha a szülő a saját kifejezett akaratával
szemben a gyermek, ifjú sürgető makacs kívánságára olykor megenged neki oly dolgot, a
a melyről előre látja, hogy kellemetlenség éri
őt (nem értve ezalatt lényeges erkölcsi vagy
anyagi kárt). Belátja ekkor az általa előidézett
elviselhetetlen helyzetből saját tapasztalatával,
hogy nem jó dolog mindig a saját akaratát
követni s nincs más menekvése, mint a máséra
támaszkodni. És e becses elv, kivált, ha utólag
jóakaratú felvilágosítás és hasonló példákra való
hivatkozás is járni hozzá, irányadó, jellemalkotó
lesz egész életére, mert saját maga alkotta

3. A szokásos ferde, mert végletekbe menő
nevelésmód, mely egyrészről rögtön teljesitni
szokta a gyermeknek bármily okszerűtlen kívánságát, kivált ha ismételten és nyomatékosan
sürgeti s kifejleszti a gyermekben azt a tudatot,
hogy az ő akarata az ur mindenben a háznál ;
másrészről az a nevelésmód, a mely a gyermeknek bármily jogos és észszerű kívánságát viszszautasitja, folyton fedd és büntet, zsémbel és
zsarnokoskodik s kifejleszti a gyermekben azt a
tudatot, hogy nem jó dolog engedelmeskedni s
megszüli a daczot, öníejüséget, kivált ha értelemmel párosul, mely belátja az eljárás igaztalanságát.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.

A fő dolog tehát az okokat eltávolítani;
erősíteni, edzeni a testet, fejleszteni, erősíteni
az értelmet, főleg az erkölcsi öntudatot a vallásos nevelés által, mindenek fölött pedig a
szülő észszerű akaratát tenni úrrá a gyermek
akarata felett az engedelmesség megszoktatása
által.
Nem kell tehát a gyermek minden oktalan
kívánságát azonnal teljesíteni. A makacs kívánságra jó dolog nem is figyelni, mintha nem
hallanánk. Ha látja, hogy semmire sem mehet
tehetetlenségében, lemond a saját akaratáról s
megjegyzi magának, hogy nem ez a korlátlan
ur. Azonban viszont a józan kívánságot sem
tanácsos szeszélyből megtagadnunk, ez másik
szélsőség volna. Yégül, ha mindez nem használ,
a legkétségtelenebb sikerű mód érezteti a gyermekkel saját gyöngeségét és teljes gyámoltalanságát, ha saját akaratát követi. E végből leg-

m e g azt.

(Vége köv.)

A k e r e s z t é n y s é g és k o r u n k .
Irta : Bougaud

Emil.

III. kiadás ; I—V. kötet.

II.

kötet. Jézus

Krisztus.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

Most már Jézus felmegy a fővárosba, Jeruzsálembe.
E bibliai kifejezés onnét van, mert a zsidók Jeruzsálemet, mely Palaestina déli részén feküdt, per eminentiam
Palaestina felső részén fekvőnek tartották. Ünnep van, a
templom telve a zsidóság szine-javával, itt ugy lép fel
mint Isten, kiűzi az árusokat, a templomot Atyja házának nevezi, megöletéséről s feltámadásáról képletesen
nyilatkozik. Még a farizeusok s Írástudók közül is megnyert néhányat s Nikodémmal tartott éjjeli párbeszéde
isteni bölcseségre vall. Simon farizeust a szeretet és
irgalom bámulatra ragadja, melylyel a bűnös Magdolnát
fogadja, a lélek nélküli hagyományoktól elvakult férfiú
nem képes azt felfogni. Jeruzsálemből eltávozik s útját a
gyűlölt Szamarián kere-ztül veszi, melyet a galileai zsidók, midőn Jeruzsálembe mentek, kiszoktak kerülni, de
ő elmegy a megvetettekhez, s legelőször egy asszonynyal
ered párbeszédbe, ez megtudja, hogy Messiás, kibivja a
város lakóit, azok még két napig ott marasztalják.
„Jézus visszatérése Galilaeába diadalmenet volt. A
galilaeaiak, kik tanúi voltak Jézus csodáinak Jeruzsálemben", büszkén és lelkesülten tértek vissza. Kafarnaumban ismét csudákat tesz, azután Naimban egy özvegy holt
fiát feltámasztja, páratlan szive kifogyhatatlan az emberi
nyomorúság felsegélyésében. „Szeretett, mint senki szeretni nem tudott, mint senki nem szeretett soha : csodálatos szűzi gyengédséggel, emelkedettséggel, erősen,
mélyen és hiven nem láthatta a fájdalmat, hogy el ne
érzékenyüljön és különösen a sziv gyötrelmei mindig
könyekre és csodára ragadták. Tisztasága, szerénysége,
tartózkodása rendkívüli volt. Mindazáltal akarta, hogy
szeressék. Misem volt erősebb, mint szive, de érzékenyebb, gyöngédebb sem volt semmi." A nők irányában
-
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való viseletét igy festi Bougaud: „Viselete a nők irányában tökéletesen szép volt. Tolongtak körüle ; elbájolva,
elérzékenyülve, meghatottan csüngtek ajkain. Gyöngéd
tiszteletet, bizalmas csodálatot keltett bennök ; s a hála 1
mindjobban szaporította soraikat. Jézus egy fönsőbb lény
jóságával, lemondásával, önzetlenségével és szűzi gyöngédségével fogadta őket. A nőkhöz való viszonyaiban —
mondja Guizot — az embernek legkisebb nyoma sincs, s
több kellemmel, tisztasággal sehol sem nyilatkozik benne
az Isten." Ezen gyengéd lelkek igazi önzetlen szeretettel
veszik körül ; útjában kisérik, élelemmel ellátják, követik
őt a véres keresztfáig. Szeretetének kiváló tárgyai még
az ártatlan gyermekek, megáldja őket, leereszkedéssel
társalog velők. A bájos képet egy véres tragoedia szakítja félbe: Keresztelő János elfogatása s lefejeztetése
32 éves korában. Elete folytonos munka, Isten országának megalapítása, az eszmék, melyeket hirdetett, lehűtötték a zsidók vérmes reményét, nem ilyen szabaditót s
nem ily országot vártak ők! „Az Üdvözitőnek valóban
egész más eszméi voltak. Eljött megalapítani a lelkek
társaságát Istennel és egymás között a világosságban és
szeretetben. A nélkül, bogy azokat megbolygatná, vagy
lerántaná, mellőzött minden nemzetiségi különbséget,
minden politikai alkotmányt és hazát. Fölebb emelkedett.
E szük korlátolt társaságokon tul a lelket látta, az emberi lelket, mely minden éghajlat alatt örökön ugyanaz,
s mely a századokon át mint halhatatlan sebet viseli,
ugyanazon undort minden mulandó iránt, ugyanazon gerjedelmet Isten iránt. Hont akart tehát alapítani, melyben
minden lélek, rejtőzzék bármely ég alatt, módját ejthesse
fölemelkedni a földről s egyesülni Istennel az igazságban
és szentségben. Ez volt czélja. „Már pedig mi szebb,
nagy lélekhez mi méltóbb, mint megnyitni a vak szemeket, életrk kelteni a kihalt sziveket, fölemelni a földről s
gyámolítani azokat, kik nyögve vánszorognak ott?"

ugyan gyarló s nagyon gyarló volt, de azután megtisztították könyei. Az egyház sarkkövének volt szánva bár,
háromszor tagadta meg mesterét, hogy saját gyengeségén
okulva, részvéttel legyen a bűnösök serege iránt, kik
majd Istennek amaz uj országába térnek, melynek ő lesz
pásztora." A többit mellőzve még a szeretet apostolát
szemléljük : „Tisztaság, gyönyörűség, erő, költészet, ékesszólástól és egyszersmind szeretettől áradozó sziv ; szűz
fiatalság, tettdús férfiuság, isteni aggkor . . . Hozzá még
költői és pedig elsőrangú . . . Mig él az egyház, szemlélni fogja őt, az utolsó vacsorán, amint Jézus keblén
pihen." Általános jellemvonásuk az egyszerűség, mesterkéletlenség, romlatlan sziv, s ez azok, hogy Jézus hibáikkal szemben nem lép oly szigorral, mint a farizeusok s
az írástudók ellen. Családjának tekinti őket, a mit a zsidóknak hasonlatokban szólott, ezeknek külön megmagyal'âiZZâ S Si félreértésektől megóvja őket. Az apostolokon
kívül még 72 tanítványt is választott és elküldte őket
előre, hová ő menendő volt, nevezetesebbek: Mátyás —
később apostol, — Barnabás, Kleophas, Anamias, Ariston,
János, Manahem, István (az első vértanú) és Agabus.
Ezeknek adta át az Isten országának titkait, mig a népnek példabeszédekben, hogy hallván ne halljanak, értvén
ne értsenek. Örökös harcza van a zsidókkal a szombat
megtartását illetőleg, de ő mint a szombat ura megmutatja, miben áll annak lényege s az elferdített vagy nem
szentesitett hagyományokat eltörli. Csodáit már nem
tagadhatják, de az ördög közreműködésének tulajdonítják,
a köznép igazán hisz benne s a csudálatos kenyérszaporítás után királylyá akarja választani.

Régi igazság, hogy az embert barátairól ismerhetni
meg. Jézusnál nem igy van, bűnösöktől van körülvéve,
munkatársai az apostolok telvék gyarlóságokkal. Azonban majd mindegyikben található egy két szép vonás,
Bougaud ennek rajzolását ís megpróbálja. Lássuk P é t e r t :
„Tanulatlan, de élénk, gyúlékony szellem, gyermeteg jó
sziv, buzgó lélek. Mihelyt Jézussal találkozott, ragaszkodó lelkesedéssel adta át magát neki, mely kezdetben

tesz Ígéretet, ezt nem értik a zsidók, tanítványai sem,
pedig nem képletekben szól hozzájuk, sőt némely követői el is hagyják őt, de szavainak nem ád más értelmet,
mint a minőt a szó szoros értelmében kell venni. Pétert
egy vallomás után az egyház fejévé teszi, három meghitt
apostolát Pétert, Jakabot és Jánost a Tábor hegyére
viszi, ott színében elváltozik. Péter elragadtatásában felkiált : Uram, jó nekünk itt lenni ! — nem tudta mit

Egy költői jelenetet is örökített meg az evangelium,
amint Jézus a tengeren jár, az apostolok a hajóból nézik
s ijedve felkiáltanak: Ez r é m ! 0 pedig biztatólag szól
hozzájok Í Bízzatok, én vagyok. Oh mily isteni szavak !
Péter kéri őt, hadd menjen hozzá, de alig ér Jézushoz, a
Jézus jellemrajzában lehet-e kitűnőbb vouás ? Nem. ! széltől megijed, merülni kezd, segítségért kiált. Jézus
0 nem állit fel korlátot, hogy hozzá valaki ne közeled- j kinyújtja kezét s mondja : Kicsinyhitű! miért kételkedtél?
hessék. valamint őt sem akadályozza meg semmi abban, A hajóban levők pedig imádták, mondván : Bizonyára,
hogy az emberi lélekbe ne szálljon. Undok kinézése van Isten fia vagy! „Tizennyolcz század viharzott el eme fölannak? — megtisztítja, arany ragyogású? — e fényhez séges jelenet fölött és nincs egyetlen, mely azt többször
még többet ad. A salakot hamar eltávolítja ő. „Nézzétek ismétlődni ne látta volna. Bősz hullámok Péter hajója
Magdolnát: mily salak! de oda borul Jézus lábaihoz: körül; hiu erőlködések előbbre vinni azt; Péter már térmily arany! Nézzétek Ágostont: Rómában és Milanóban : dig a habokban; a világ nyugtalan; az istentelenség
mily salak ! Cassiacumban mily arany ! Ki vet ennek repes örömében ; aztán egyszerre csak — Jézus megjelen,
véget? Ki gátolja meg az üres, elégedetlen szivet, hogy megfogja helytartója kezét, kiemeli őt a hullámokból ;
Isten után epedjen ? Ki fojtja vissza a bánat szép könyeit, és a világ lecsendesül, újra fölvidul, folytatja járását,
a vétkes szivek dicső önvádjait? 1 ' — Ha másról nem, igy szólván: „Bizonyára Isten fia vagy!" A ki szeret
e gyönyörű charakterről megismerjük benne az Istent ! ábrándozni, az talál anyagot eleget Jézus életében, nemePéldabeszédei az irgalom és szeretet sugallta hangok, a sebb, finomabb izlésü idealista lesz, mint a minővé őt a
gyenge szemű zsidók nem tudták volna elviselni a fény- világi képek tennék."
özönt, lassan szoktatja őket ezek ismeretére. .
Szeretetének örök zálogáról, az Oltári szentségről
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mond. „Elhagyni a tömeget és fölmenni a magaslatokra,
a magányba, néhány baráttal ; közeledni az éghez s ott
hajlékot épiteni; a közönséges tömeg lábaink alatt;
fejünk felett Isten ; szivünk körül néhány, legfölebb kéthárom szeretett lény : oh ! nem, ez nagyon édes volna
itt e földön. P é t e r : ezt megizlelheti az ember pillanatra,
elviheti annak kedves zamatát szivében. De le kell szállani; vissza kell térni az izzasztóba; fáradni kell; szenvedni kell; el kell feledni önmagát; szeretni kell még,
nem csak egy-kettőt, a legkedvesebbeket, a legmeghittebbeket; szeretni kell mind, szolgálni kell mindnek, fel
kell áldozni magát valamennyiért. Istent, magát, őt is
szeretni kell, nem a Thaboron, hanem a kereszten ; nem
a mennybemenetelben, hanem, az elhagyatottságban !"
Jézus életének utolsó hónapjait majdnem egészen
Jeruzsálemben tölti, a zsidók előtt nyilvánosan Istennek
mondja magát s ezért ők köveket ragadnak, de ő mégis
szeretettel tartózkodik azon városban, hol egy véres drámának dicső hőse leend. A templom dicsősége hanyatlani
kezd, a papság romlott, a főpapság a legtöbbett ígérőnek adatik, ilyen papság minővé tette a vallást, elgondolhatjuk, Jézus elfordult tőle, mint torzalaktól. Csak
külsőség volt minden, semmi tekintet a belsőre. „Vagy
nem egyébb a vallás a legnyomorultabb ábrándképnél,
vagy van lélek e külsőségek alatt. Mi a hitczikkei, ha
általa lelkem imádatra nem lángol, mely fényt veszen
reá ? Mi az erkölcstan, az előirt cselekmény, ha szivem
nem járul hozzá? Mi nem érzi, hogy a szellem és külalak lehetséges összeütközésében a szellemnek kell győznie?
Vesszen a test és éljen a lélek! Vesszen a külalak, semhogy általa a szellemet elfojtva lássuk!"
Még mielőtt meghalna, meglátogatja egy rövid időre
ismert helyeit, tanit, csodákat tesz, beszédeiben mintha
csak felakarná ingerelni maga ellen az Írástudókat és
farizeusokat. Soha oly élénken nem hányta szemükre gonoszságukat, mint ez utolsó időkben, egészen leálczázta
őket a nép előtt ! Mily megszégyenítés érte ezeket a
házasságtörő asszony eseténél, kik előbb vak buzgalmukban kövezni akarnak, pirulva kénytelenek távozni! — A z
egyik ifjúnak tökéletes utat ajánl, de az ifjú lemondani
nem akar, a jutalmat tanítványainak igéri, kik mindent elhagytak.
„Ha ki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék,"
szólította fel a népet s ez tódult hozzá, a farizeusok
pedig készítik a kelepczéket. Először a házasságtörő aszszony esetével, az adófizetéssel, stb. isteni logikája megfogja őket s reményökben csalatkozva távoznak ; most
már nagyon is figyelmök tárgya, a ki fölött azelőtt csak
egyszerűen napirendre tértek, félnek tőle, követőit kizárják a zsinagógából. Lázár feltámasztása betöltötte a mértéket, tanácskozásra gyűlnek össze, „hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék." E feltámasztásban nagyszerűen nyilatkozik érzékeny szive, sir, remeg, lelke
háborog, tudja, hogy halálos Ítéletét irja alá. „Van szive;
és e nemes szivet a szeretet minden öröme, minden nyugtalansága, minden hevülete, minden gyöngédsége dobogtatja. De egyszersmind Isten is és a szeretet minden
hatalma fegyverzi karjait. Benne az érzelem nem nagyobb
a hatalomnál, mint bennünk; a hatalom fölér szándéká-

val s valósítja azt. Ez a tökéletes szeretet, mely a tökéletes szépséget szüli. Ilyet még nem látott, nem is fog
látni ez árnyék világon azokért, kiket szeretünk, kik
szenvednek, kik segélyünkért esdenek, annyit szeretnénk
tenni és oly keveset tehetünk !"
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, aug. 20. Szent István napján, — a ki
Budavárában a szent-istván-napi ünnepet látta és gondolkodni tud, ismét meggyőződhetett róla, hogy ebben az
országban, akárhogy erőködnek is a felekezetek, az államnak fővallása a katholikus vallás. Ennek a vallásnak
egyik ünnepét, a szent István napját, tekinti az országnak minden lakosa, akár tetszik az neki, akár nemzetiségi külön aspirácziói miatt nem tetszik, Magyarország
hivatalos és népies országos ünnepének. Más ünnepeken
is megjelenik katholikus oltáraink előtt a magyar állam
képviselete; ámde egy napon sem történik ez az állami
asszisztenczia és tisztelgés oly arányokban, mint szent
István napján. A kormányférfiak és hatóságok ragyogó
disze, a hadsereg imponáló ereje, utczán és templomban,
a katholikus vallás istenitisztelete mellé sorakozik, s a
katholikus vallású magisztrátusok és katonák magukkal
viszik az ősi katholikus vallás szentélyeibe és szertartásaihoz a másvallásuak egész csoportjait. Honnan van ez?
Onnan, mert „vanae sine moribus leges." Az irott törvénynél mindig erősebb a szokás, és az óhajok, aspiráeziók és velleítások gyengék arra, hogy megváltoztassák a
tényeket. Tény az, hogy Magyarországban eredeténél és
követőinek tulysulyjánál fogva, a hová maga a trón is
sorolandó, a kath. vallás az első és fővallás. A kath.
vallást a túlsúlyban és elüljárásban látni oly erős szokás,
hogy e szokáson alig változtatott valamit félszázadon át
az, hogy 1848-ban irott törvény lett az, miszerint a kath.
vallás és a bevett vallások közt „tökéletes egyenlőség
állapittatik meg." Az egyenlőség papiron már közel félszázadja van megállapítva ; de az élet, mely a nemzet
szokásaiban és erkölcseiben nyilatkozik meg, a „tökéletes
egyenlőség" elméletét sehogy sem tudja befogadni. A
nemzet életében nyilvánuló józan ész folytonosan megczáfolja a 48-iki törvényben nyilvánult ama félszegséget,
mely „tökéletes egyenlőséget" statuált oly dolgok között,
a melyeknek természete és egész története arra vall,
hogy ők „tökéletesen egyenlőtlenek11 voltak és maradnak
mindig.
De miért frissitjük fel mindezeket, a mostani szent
István napja alkalmából ?
Ennek ezer és egy oka van. Az ezeren felül levő
ez az egy ok pedig az, hogy „nunquam satis dicitur,
quod nunquam satis dicitur". Mi katholikusok körülbelül
másfél vagy két század óta elvesztettük az iránytűt
hajónkról. Evezünk, evezünk, ugy a hogy a másvallásu
kisebbségnek tetszik. Azt az erőt, mely egy ország és
nemzet szokásában és erkölcseiben rejlik, habár az vallásunknak kedvez, mert mellette szól, nem tudtuk soha
kellőleg méltányolni és felhasználni. Az ország és a nemzet erkölcsei megszokták az állami hatalmat a katholikus
vallás oldalán, tisztelőleg, támogatólag, áldásra mégha-
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jolva látni. A király és a királyi család tagjai a mi
istenitiszteleteinken hajtanak térdet és vetnek magukra
szent keresztet. Minisztereink, államférfiaink, hatóságaink
s a külhatalmasságok képviselői, a mi templomainkban
jelennek meg az állami hatalom képviseletében. A hadsereg a mi vallásunk szertartásaiba szövi be szuronyainak
ragyogását, puskáinak ropogását, ágyúinak mennydörgését. És mi katholikusok a magyar államnak ezt a mi
oldalunkon való ragyogását, ezt a kézzel fogható állandó
támogatást nem tudtuk értékesíteni. Most már hanyagságunk és élhetetlenségünk következtében, a másvallásuak
nagy örömére, már oly messzire eltávozott, mondhatnám
elfajult az államférfiúi, valláspolitikai elmélet a praxistól
és szokástól, hogy mig a gyakorlatban,
szokásból, mely
kötelez, az állami hatalom képviselői és kezelői kötelességöknek tartják ünnepélyesen kivonulni és részt venni
a katholikus vallás szent István ünnepében s ez által a
katholikus vallásnak minden más fölött való állami elsőbbségét elismerni és kifejezésre juttatni : addig ez alatt a
katholikus vallás elsőbbsége és felsőbbsége mellett kötelességszerűen kifejtett tüntetés alatt ott hordják érdemjelek által megrakott keblükben a legradikálisabb
theoriákat nemcsak a katholikus vallás főstatusvallási jellege, de
sőt maga a kereszténység, mi több minden
vallásosság
ellen. Ki ne tudná már ebben az országban, hogy a jelenlegi kormánynak, âZ3iZ * â vallásügyi minisztériumnak
készen van a törvényjavaslata,
mely vallásszabadság czimén fel akarja szabadítani a vallástalanságot s egyenjoguvá akarja azt tenni azzal a vallással, melynek czivilizácziónkat köszönhetjük, s melynek ünnepeit az állam
eddig magáéinak tekintette.
Oh vajha szent István keze látása megszállta volna
legalább katholikus vallású államférfiaink lelkét avval az
egyszerű gondolattal, hogy legyenek saját szokásaikhoz,
saját vallásos gyakorlatukhoz következetesek s őrizkedjenek ennek az országnak törvényeit ellenkezésbe hozni
az ország erkölcseivel, mely a keresztény vallásban a világ
legtökéletesebb vallását vallja és a katholikus vallásban
az országnak fővallását tiszteli — állandóan.
„Vanae sine moribus leges." Szent István napján
engedjék meg minisztereink s az ő fényes testületök élén,
a nagyérdemű és nagyszellemü Wekerle, azt a figyelmeztetést erről a humilis helyről, hogy a mi az emberi természetbe vagy valamely nemzet erkölcseibe beleütközik,
annak erőszakolása végzetes lehet — ha nem magára a
nemzetre, a merénylőkre kimaradhatlanul. A vallástalanság elősegítése az emberi természetbe ütközik ; a kath.
vallás tiprásától — a nemzet erkölcsei visszariadnak.
Államférfiak ! Álljatok meg tehát s lépjetek le a veszélyes
lejtőről, melyre magatok sem tudjátok, hogyan kerültetek !
??
Róma. XIII.
Leo pápa levele a társadalmi
ügyében Decurtins svájczi nemzeti tanácsoshoz:

kérdés

DILECTO FILIO
GASPARI DECURTINS
Dilecte fili, sálutem et apostolicam
Nihil Nobis optatius

accidit

quam

benedictionem.
opportunitatem

nancisci studii declarandi et sollicitudinis qua complectimur operariorum classem, cuius fortunam miseram allevari cupimus dignamque fieri populÍ3 humanitate excultis,
iustitia et caritate ducibus, quas intulit Christiana religio,
magisque in dies provehet per orbem universum. Fert
enim ratio ministerii Nostri ut illic semper praesto simus
ad opem ferendam parati, ubi moerentes solatium expetunt, patrocinium infirmi, miseri malorum levamen. Nobilis huius officii conscientia exciti, eorumque memores
quae docuit Servator divinus humánum genus, nuncia
amoris et pacis verba feciinus orbi Cathoiico per Litteras
encyclicas, quarum initium Berum novarum. Fuse in iis
agentes de conditione opificum eo spectavimus ut sedaretur triste dissidium quo graviter conflictatur in praesens humana societas, cui popularium cupiditatum concitatio quasi taetrica nubes incumbit, instatque procella
fremens naufragii iniecta formidine. Neque omisimus pro
re nata penes supremas auctoritates civiles operariae
plebis causam agere, ne tanta tamque utilis hominum
multitudo derelicta atque indefensa dedatur classi quaestuosae, quae in rem suam vertit illorum egestatem.
Propterea non levem voluptatem cepimus ex iis
quae Nobis, dilecte Fili, nunciavisti de conventu nuper
acto Biennae in Helvetia, quo congressi a pluribus opificum millibus delegati viri, utut e dissitis profecti locis,
studiis et religione diversi, maximo favore et plausu prosequuti sunt praedictas Litteras encyclicas, ultro agnoscentes tradita in iis documenta apprime accommoda ad
tuendas légitimas eorum rationes, firmasque bases parandas (quod omnium in votis est) quibus aequus rerum
ordo adstruatur, unde in hominum societate solida sequatur pax, veteri inter dominos et mercenarios contentione
dirempta. Ac sane quantopere eo conférât salutaris vis
Catholicae Ecclesiae, quum constans et late patens experientia demonstrat, tum eorum ipsorum confessio qui sese
ab illa profitentur alienos. Suapte enim natura et institutione, populorum mater et educatrix Ecclesia est, ac
praevalida in promptu habet instrumenta et praesidia,
quorum ope ab hominibus iure sociatis vita commodius,
nedum honestius et sanctius, agatur. Proinde facere non
potest quin leniendis doloribus et allevandis miseriis
amanter ac liberaliter operam conférât suam. Satis est ea
meminisse quae, teste história et traditione maiorum,
Ecclesia gessit ut antiquae servitutis labem aboleret. Ex
eo quod sola suis viribus potuit tantum tollere stirpitus
humani generis dedecus quod penitus moribus inoleverat,
facile licet arguere quid praestare queat ut operariam
classem eximat ex iis rerum angustiis in quas aetate hac
nostra earn coniecit humanae societatis conditio. Facile
pariter exinde intellectu est, ad hoc perficiendum opus
pietatis eximiae ac verae humanitatis nihil potius et efficacius esse quam conniti ut alte insidant animis christianae
praecepta legis, moribusque hominum moderatrix praesit
Evangelii doctrina.
Quare haud minorem inesse putamus laudem quam
opportunitatem et fructum in eo consilio quod iniistis, ut
per huiusmodi conventus populi et imprimis operariae
classis animi iis imbuantur documentis, quae memoratis
Litteris Nostris explicavimus e sanctissimis Ecclesiae

127

RELIGIO.
doctrinis bausta. atque ut il Iis probe perceptis, certain
induant, persuasionem, ea quae legitime expetunt bona
opperienda esse, non ex inconsulta socialis ordinis perturbatione, sed ex vi salutari sanctoque dominatu illius
sapientiae quam de caelo illatam ad regendos hominum
mores Chrisius Dominus in terras effudit.
Nec minus Nobis probatum extitit scitum illud
Biennensis conventus, quo cautum est ut proxime novus
ac frequentior indicatur operariorum coetus, cuius communi voto eorum curae qui rebus publicis praesunt eo
convertantur ut pares ubique ferantur leges quae infirmitatem protegant puerorum mulierumque operantium,
eaque effici iubeant quae Litteris Nostris agenda suasimus. Neque vero multis opus est ut summa huiusce rei
ratio in aprico sit. Nam siqua gravis et probabilis causa
est, ex qua publica auctoritas iure sese interponat legum
latione ad rationes tuendas operariorum, nulla sane gravior ac probabilior videri poterit, quam necessitas subveniendi imbecillitati puerorum et feminarum, unde initia
vel ortum succedens progenies habet, viresque et opes
gentis cuiusque magna ex parte promanant. At parte
ex alia nemini obscurum est quam imperfectum patrocinium foret labori opificium per leges datum quas diversas sibi unaquaeque civitas ferret Quum enim aliae
aliunde profectae merces saepe eodem confluant ut venum
eant, certe modus et finis labori opificum alicubi praescriptus fructus industriae proveheret alterius gentis in
alterius perniciem.
Hasce aliasque id genus difficultates sola nequit
infringere legis h u m a n a e vis. Vinci illae demum et infringi
poterunt, si Christiana de moribus disciplina passim excepta
mentibus late floruerit, h o m i n e s q u e actus suos ad normám exegerint documentorum Ecclesiae. Quae si praecesserint, commode accedet ad communem salutem concors
adiutrix legum latorum prudentia et omnium, quibus
quaeque gens pollet, virium actuosa explicatio.
Tibi vero, dilecte Fili, qui studio inflammato vires
ingenii operamque omnem et industriam eo confers, ut
scopum tarn nobilem assequi liceat, hoc benevolentiae
Nostrae testimonium palam praebere voluimus, certa spe
ducti Te strenue perstiturum in inceptis, sedulo adnitentem ut latius in dies doctrinae vulgentur et invalescant
traditae in documentis quae ad levandas miserorum aerumnas firmandumque socialem ordinem ab hac Apostolica
Sede prodiere. Divini interea auspicem favoris qui conatibus tuis secundus adspiret, Apostolicam benedictiouem
Tibi tuisque peramanter impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die VI Augusti
Anno MDCCCXCIII.
Pontificatus Nostri decimo sexto.
LEO P P . XIII.

KATH. E G Y E S Ü L E T I

ÉLET.

Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság alapszabályai.
A társaság neve és székhelye.
1. A bölcselettudomány müvelése czéljából aquinói
sz. Tamás égi pártfogása alatt társaság alakul, melynek
neve : Aquinói-Szent-Tamás-Társaság.
2. Székhelye : Budapest.

A társaság

ezélja.

3. A társaság czélja kettős.
a) Ismertetni, bebizonyítani, továbbfejleszteni és terjeszteni a keresztény bölcselettudományt, kiválóan aquinói
sz. Tamás szellemében ;
h) megczáfolni a téves bölcseleti rendszereket és
tételeket.
4. E czélból a társaság, julius és augusztus hónapok kivételével, hónaponkint rendes ülést tart, melynek
főtárgyát egy vagy több bölcseleti dolgozat fölolvasása
vagy szabad előadása képezi, mit az előadott tárgyról
folytatandó eszmecsere követ. Az előadandó tárgyat az
ülés előtt nyolcz nappal szétküldendő meghivón jelezni
kell. A gyűlés egyéb tárgyait a társaságra vonatkozó
történtek vagy teendők megbeszélése képezi. Evenként
egyszer közgyűlés tartatik, melyben a társaság összes
tagjai résztvehetnek. Hogy határozatképes legyen, szükséges, hogy a társaság rendes tagjainak harmadrésze
jelen legyen. A közgyűlésen a tisztviselők számot adnak
működésükről, a társaság által az alapítás, illetve az
utolsó közgyűlés óta kifejtett tevékenységről és elért
eredményről ; ugyanitt történik szükség szerint a tisztviselők választása. Amely rendes tag a tisztviselők eljárásával nincs megelégedve, a közgyűléstől kérhet orvoslást.
A társaság

tagjai.

5. A társaság alapitó, rendes és pártoló tagokat
számlál.
a) Alapitó tag az, aki a társaság czéljaira egyszer
s mindenkorra 50 forintot adományoz.
h) Rendes tagjai a megalakuláskor az összehívók és
azok, kik az összehívók fölszólitását elfogadták. A rendes
tagok később, két tag írásos ajánlására, a jelenlevők
szavazatának kétharmadával a közgyűlésen választatnak.
c) Pártoló tag mindaz, ki a társaság czéljainak előmozdítására évi két forintnyi összeget, nyújt.
A tagok jogai és

kötelezettségei.

6. A rendes tag minden ülésen résztvehet a kérdések megbeszélésében, s tanácskozási és szavazati joggal
bir az ügyek elintézésében. Kötelessége minden két évben legalább egy dolgozatot benyújtani, vagy előadást
tartani. Aki ezt elmulasztja, a társaságból kilépettnek
tekintetik.
Az alapitó és pártoló tag minden ülésen jelen
lehet, s valamely rendes tag által dolgozatot olvastathat
föl, de a társulati ügyek elintézéséhez szavazatával nem
járulhat.
A társaság vezetése.
7. A társaság a magyar püspöki kar valamelyik
tagját védőül fölkéri.
8. A tagok az alapszabályok jóváhagyása után tartandó alakuló közgyűlésen szavazattöbbséggel egy elnököt,
egy alelnököt, egy titkárt és egy másodtitkárt választanak; mindezek megbízatása három évre szól, s a megbízatás utolsó évében tartandó rendes közgyűlésen szavazattöbbséggel u j választás eszközöltetik. Ha lemondás
vagy halálozás folytán időközben üresedik meg valamely
hivatal, az uj választás a legközelebbi közgyűlésen tör
ténik s addig az elnököt az alelnök, a titkárt a másod-
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titkár helyettesíti; az alelnök és másodtitkár tiszte betöltetlen marad.
9. A titkár Írószerek beszerzésére és irodai teendők
végeztetetésére évenkint a közgyűlés által meghatározandó összeget kap.
10. Az elnök, vagy mint helyettese az alelnök, öszszeállitja az összes ülések tárgysorozatát, s azokat egybehívja és vezeti, továbbá a társaságot harmadik személylyel szemben képviseli. A titkár, vagy mint helyettese a
másodtitkár, bevételezi a tagdijakból vagy kegyes adományokból befolyó összegeket, s följegyzi a kiadásokat,
mindezekről könyvet vezetvén ; vezeti a jegyzőkönyveket
és végzi a szükséges levelezést.
11. A tisztviselők működésűkről a társaságnak felelősek, s arról az évi rendes közgyűlésen jelentést tesznek.
A társaság

közlönye.

12. A társaság hivatalos közlönye ez idő szerint a
Bölcseleti Folyóirat. Ez díjtalanul közli a társaságra
vonatkozó adatokat és hirdetendőket ; továbbá a szerkesztő belátása szerint közli a beérkezett és fölolvasott
dolgozatokat, melyekért a nála szokásos mértékben tiszteletdijat ad.
A társaság vagyona.
13. A társaság az alapító és pártoló tagok járulé
kaiból és kegyes adományokból reméli vagyonát, mely a
társaság ügyeinek vezetésére s esetleg pályadijak kitűzésére vagy egyes dolgozatok kiadására fordittatik. A
vagyont a titkár kezeli a 10-ik pontban foglalt módon,
a könyvet és a bevételekre vonatkozó iratokat minden
hónap végén bemutatván az elnökségnek, a kiadásokra
pedig az elnökség utalványozását kikérvén. A számadások
felülvizsgálására a közgyűlés előtt tartandó rendes ülésből három tag kiküldetik s az ezek által fölülvizsgált
számadás a közgyűlés elé terjesztetik.
14. A társaság föloszlását a közgyűlés határozhatja
el ; ez esetben vagyona a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tulajdonába megy át.
15. A jelen alapszabályok három irásos példányban
kiállítva, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál, Budapest fő- és székváros levéltárában,
továbbá a társaság irattárában helyeztetnek el, melyet a
titkári hivatal kezel. Ezen kivül kinyomattatnak, s a
védőnek, valamint minden egyes alapító, pártoló és rendes tagnak megküldetnek.
16. Abban az esetben, ha a társaság az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást, illetve hatáskörét
meg nem tartja, amennyiben további működése által az
államnak vagy a társaság tagjainak érdeke veszélyeztetnék, a m. kir. kormány által haladéktalanul felfüggeszthető s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest fel is oszlatható, vagy esetleg
az alapszabályok pontosabb megtartására — föloszlatás
terhe alatt — kötelezhető.
Dr Kiss János, s. k.

Dr

id. alelnök.

Wolafka

Nándor,

s. k.

id. elnök.

15,247. szám.
ÄJóváhagyom

Budapest, 1893. évi április hó 22-én.
Gr. Csáky, s. k.

IRODALOM.
— Szervezkedjünk! Melléklet a „Nyitramegyei
Szemle" 29. számához. 8-r. 18 1.
Dr Bangha István ügyvéd tesz indítvány egy „magyar középpárt* alakítása iránt. A programm 3 pontból
áll: 1. hűség a dynastiához, az Ausztriával való szövetséghez s Magyarország „nemzeti állami önállóságához."
2. Vallási autonomia az állam részéről nem ellenezve
vagy szorongatva, hanem támogatva. 3. Az állami élet
minden terén igazság és igazságosság alapján az erkölcsi
és anyagi közjólét fejlesztése. Tagadhatatlan, hogy a
dolog lényege bele van foglalva. Az is tagadhatatlan,
hogy egy szervilis kormánypárt és egy Kossuthhoz hajló
forradalmi párt közt alakulni kell egy uralkodásra hivatott nagy nemzeti pártnak,
mely Magyarországot a keresztény czivilizáczió hagyományaiban fentartsa, ebben az
irányban konzervatív legyen, másrészről pedig az igazság
és igazságosság által sugallt szabadságnak is, mint az
előrehaladás nélkülözhetetlen föltételének zászlóhordozója
legyen minden irányban. Erről a dologról különben nemsokára kénytelen lesz minden hazafi nemcsak gondolkozni, hanem már tenni is. Mert az ország legmélyebb
létalapjait kezdte a szolgalelkü liberálizmus megbolygatni.

VEGYESEK.
—- Rómából megérkezett a pápa félszázados püspöki jubileuma alkalmából kiadott folyóirat, a „Leone
XIII." XII. füzete, vaskos terjedelemmel, gazdag tartalommal, 593—928 lapig. Ez a folyóirat a legkimeritőbb
irott emléke lesz annak, mily óriás mozgalmat képes az
egész világon kelteni a pápának oly tisztán személyes
ügye is, mint az ő püspöki jubileuma. Különösen Olaszországban, alig van nevezetesebb hely, ahol maradandó
alkotások, például egyesületek, lapok alapítása stb. ne
tenné örök emlékezetűvé XIII. Leo pápa püspökségének
félszázados jubileumát. Péter és az apostolok még az által
is jót tettek az emberekkel, hogy menet közben árnyékuk
a betegekre esett, mi által ezek meggyógyultak. A pápasággal való minden érintkezés hasonló jótékony hatással van az erkölcsi világrendben. A pápasággal való érintkezés emel, tisztit, megóv a romlástól s az életerőt
fölfrissíti.
— A magyarországi latin és görög szertartású róm.
kath. tanítók segélyalapjának
központi bizottsága f. hó
24-én délelőtt 9 órakor tartotta rendes évi ülését a budapesti központi papnevelde dísztermében.
— Figyelmeztetjük
t. olvasóinkat a szabadkai katholikus nagygyűlésre, a melytől már csak néhány nap választ el bennünket. A ki csak teheti, az ország bármely
vidékéről, igyekezzék megjelenni, mert az ily nagygyűlések a XIX. század specziális kath. kötelességei, a professio fidei ünnepélyes alkalmai, az egyház ellenségei harczi
hevének lehütői.
— Az ország biboros hgprimása, Vaszary Kolos
érsek ur a szent-István-napi országos ünnepben való magas funkczió után Esztergomba ment székhelyére. Onnan,
a mint már jelentettük, Pozsonyba megy dr Rimely Károly beszterczebányai püspök fölszentelésére.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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A

j e l l e m

IV. A jellem

képzés.

tulajdonságainak

képzése.

(VIII. cziJcJc.)
5. Az

őszinteség.

Ez a jeliem negyedik vonása, melyet kifejteni kell.
A jellemes nyilt, őszinte, mert erkölcsi elvet, tehát igazságot követ mindenben, mindenütt,
rendületlenül. Nem a hasznot, érdeket nézi, mikor szól, mikor tesz, hanem az elvet, igazságot.
Nem akar használni másnak sem az elvek árán,
mert tudja, hogy ez rosszul alkalmazott szeretet. Rendithetetlen igazságában bizva nem fél s
ha a félvilág feltámad ellene, életét is feláldozza
érte. Tehát nincs oka nem lenni nyiltnak és
igaznak. Azért rokonszenves és megbizható jelleme.
Nyiltságra kell tehát szoktatni kezdettől
fogva a gyermeket. És ez könnyű is, mert a
gyermek már természeténél fogva nyilt és
őszinte. Ha nem az, a ferde nevelés t e t t e zárkózottá, hazuggá.
Fő dolog itt is a nevelésben a szeretet,
bizalom, vidámság, mely száműzi a félelmet, a
kétszinüség, palástolás, hazugság első forrását.
Fődolog az elvek szerinti vallásos nevelés,
mely előtt mellékes az érdek, a haszon, — a
hazugság második forrása.
Fődolog a példa, hogy mindig őszinte, igazmondó legyen a szülő, az iskola. Ne vegyen
észre palástolást, titkolást, ne halljon hazugságot, sőt — a mi gyakori, fölbátoritást, fölbérelést erre.

Fő dolog, az első hazugságot rettenetessé
tenni s azért nagyon szigorúan büntetni, hogy
elmenjen tőle örökre a kedve.
Az úgynevezett előkelőbb köröknél bizony
nehezen megy ez. Ott bon-ton a íillentés, ha
nem is e néven. Szembe dicsérjük, megbókoljuk,
hibáit mentegetjük, sőt erényszámba veszszük a
gyermek előtt annak, a kit csak előbb megszóltunk, elitéltünk ugyanazon gyermek előtt. Fillentünk, palástolunk előtte sokat, csakhogy a
világ előtt előnyös szinben tűnjünk fel és nem
veszszük észre, hogy mily sokat rontunk ezzel
a mindenre figyelmes, mindent magába szedő
gyermeknek jellemén. Azért kerül ki sokszor
derekabb jellem a nádfedeles kunyhóból.
6. A határozottság,

szilárdság

és

következetesség.

Rokon tulajdonok, de a különbség bizonyos
árnyalataival.
A határozottság — hozzáfogás azonnal az
elvek szerint jónak ismert t e t t végrehajtásához.
A szilárdság — kitartás ugyanezen tettnek
végig teljes és tökéletes keresztülvitelében.
A következetesség pedig a hasonló tettek
véghezvitelére más alkalommal is mindig meglevő határozottság és szilárdság.
Egymásba fonódnak tehát, egymást támogatják s egészitik ki. Azért egyszerre is kell
azokat nevelni.
A mi a határozottság növelését illeti, arra
kell szoktatni következetesen az ifjút, hogy az
előbb jól megfontolt, helyesnek és kivihetőnek
ismert t e t t végrehajtásához gyorsan és azonnal
hozzáfogjon. Nem szabad tűrni a halogatást,
tétovázást, vonakodást, kifogásokat, melyeket az
17
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előrelátott kisebb akadályok, az a k a r a t lustasága, ellenkező ingerek, hajlamok stb. szoktak
fölkelteni. És ebben nincs helye többé a kérő
szónak, rábeszélésnek és édesgetésnek. I t t már
parancsolni kell és h a j t h a t a t l a n n a k lenni. Utóbb
aztán, ha hozzá fogott, fel kell világositani és
lelkesiteni, hogy gyáva az, a ki visszariad az
akadályoktól s azt várja, hogy a sült galamb
a szájába repüljön. Előforduló példáknál s alkalmakkor gyakran kell elméjébe vésni, hogy küzdés az élet és e küzdelemben csak azé a siker
és győzelem babérja, a ki erősen a k a r j a elnyerni.
De az a k a r a t csak o t t kezdődik, a hol a t e t t .
Mindaddig csak egyszerű kivánság marad. Sokan
sokat a k a r n a k , pedig dehogy akarnak, — csak
kivánnak. Ha akarnának, azonnal hozzá fognának.
Aztán nem hagyni abba, a mig derekasan
végre nem h a j t o t t a a feladott vagy felvállalt
munkát. Ez a szilárdság, melyet csak ugy nevelhetünk, ha soha sem elégszünk meg a felületes
félmunkával, hanem egész munkát kívánunk.
Bizonyos azonban, hogy az akaratnak ezt a
határozottságát és szilárdságát legelső sorban az
elvek és ismeretek világossága és jól rendezettsége eszközli. Mert csak ekkor l á t j a be az ifjú
a vágy és elérhetés (eredmény) közt levő eszközök egymásba kapcsolódó sorát, látja be e
sor végén az eredményt s csak abban a pillanatban szülemlik meg az akarat, metyet nyomban követ a cselekvés.
Gondosan kell tehát növelni értelmét, gondolkodó tehetségének rendszerét.
Jól kell szemléltetni, ebben a rendes egym á s u t á n t megtartani, s minden részletre kiterjedő figyelmet ébreszteni, mert e nélkül az
általános benyomás elmosodik és homályos képzetet, ez pedig még homályosabb fogalmat hoz
létre. Ne forgassuk a gyermek előtt minduntatalan a képes könyvet, mint a kaleidoskop
figuráit;
állapodjunk meg előbb egynél, mutassunk reá pl. a lónak színére, nagyságára, egyes
testrészeire s ezek arányaira, hasonlittassuk öszsze mással s állapittassuk meg a különbségeket.
Ne engedjük, hogy játékaiban ide-oda kapkodjék
állhatatlanul. Szoktassuk rá, hogy hosszabb ideig
egy tárgynál maradjon s az egyszer megkivánt
és megnyert t á r g y a t őrizze meg.
Az iskolában is a kevés, de egészen világos
és rendezett ismeret nagyobb tudomány, m i n t a

homályos és rendezetlen ismerethalmaz, mert
a k a r a t o t szilárdít, jellemeket alakit s t e t t e k e t
hoz létre. És t e t t az élet, nem alaktalan sóhaj
és ábrándozás.
Egy van még, a mi az a k a r a t szilárdságát
mód felett neveli: a siker. „Alios íam ego vidi
ventos!" — gondolja magában az ujabb akadályoknál. Azért, ha a gyermek ifjú valamire vállalkozik, különösen önkényt, buzgóságból otthon,
vagy magán szorgalmi munkára az iskolában,
segitsük őt sikerre, ne akadályozzuk kivitelében,
ne lohaszszuk bátorságát lebeszéléssel, hanem
okkal-móddal adjunk eszközöket neki lehetőleg
az önállóság csorbítása nélkül, az akadályok
legyőzésére. És ha sikert ér el, — dicsérjük
meg érte. Hadd dagadjon kebele — ujabb tettekre.
Ami pedig a következetességet illeti, annak
nincs több módja, csak egyetlenegy: a szülő,
nevelő, t a n i t ó rendithetetlen következetessége a
jellemnevelés mindazon eszközeiben, a melyeknek
egy részét érintettük.
A következetlenség mindent leront, arait
fáradsággal hosszú időn át épitettünk.
Egy következetes, szilárd akaratú, rendezett
fejű nevelő maga egy élő szabály és mintakép,
mely jellemet teremt. A példa rendkívüli hatása
i t t nyilatkozik legszembetűnőbben.
Semper idem! Mindig ugyanaz! Ez legyen
a szülő, a tanitó első jelszava. Mert, ha a gyermek ifjú látja, hogy ma mennydörögve követelünk valamit, a minek áthágását holnap mosolyogva nézzük; ha ma ezt az elvet, holnap az
ellenkezőjét hangoztatjuk s k ö v e t j ü k ; ha ma
szeszélyből mindent megengedünk, holnap mindent, még a megengedhetőt is, t i l t j u k : — akkor
nem csak a saját munkánk leszen meddő, hanem
még káros is a jellemképzésben, mert még azt
is lerontjuk, amit más kedvező behatások az
ifjúban építettek volna.
Ezért oly végtelenül fontos az összhang a
család és iskola között, oly szükséges az összhang az iskola t a n á r a i között, az összhang a
nevelő saját lelkében elvei között.
Végül ki kell emelnünk még, hogy bár
gyönge testben is lakozhatik erős lélek és hatalmas jellem, a mi kétségtelenül bizonyítja a
lélek szabadságát és u r a l m á t a test és anyag
felett : ez mégis csak igen kedvező körülmények
és hatások közt történhetik. A szabály inkább

131

RELIGIO.

az: ép testben ép lélek. Mert azon titokzatos
kölcsön-hatásnál fogva, mely a földön a lélek és
test között fennáll, ennek állapotát előnyösen
vagy károsan mindenkor megérzi a lélek is s
erőre keltetik, vagy gyöngittetik nagy feladataiban. Képzeteink világossága, tartóssága, fogalmaink tisztasága s egész gondolkodási rendszerünk derekas működése a külvilágból anyagot
hordó érzékeink s idegeink épségétől s normális
állapotától függ. Viszont a lélek titokzatos önálló működésének külső nyilvánulása és hatása
a külvilágra az a k a r a t által, a t e t t gyorsasága
és erőteljessége jó részben attól függ, ha a kifelé szállitó mozgási idegek épek-e és erőteljesek, s gyorsan engedelmeskednek-e a parancsoló
urnák, a lélekben megfogamzott a k a r a t n a k .
A test, az idegek edzése t e h á t nagyon fontos tényezője a jellem képzésnek is. Az elpuhultság, kényelem kerülése, az okszerű, erőteljes
táplálkozás a bölcső kortól kezdve, a fürdés,
úszás, a szabadban minél több mozgás, játszás,
főleg a rendszeres tornázásnak nagy jelentőségére e tekintetben elég csak utalnunk.
*

*

*

í m e ezek rövid vonásokban a jellemképzésben szem előtt t a r t a n d ó elvek és szabályok.
Ha m e g t a r t j a azokat a család, az iskola,
feladatát e téren teljesitette.
De ne higyjük, hogy ezzel az ifjú jellemét
már kialakítottuk. Csak az alapot r a k t u k le, az
élet fogja azt kiépíteni. Ám, hogy ezt tehesse,
előbb le kell r a k n u n k hozzá a szilárd alapokat.
Addig nem tanácsos az i f j ú t az élet közepébe
vinnünk. Gondosan távol kell t a r t a n u n k az élet
káros benyomásaitól s csak a kedvezőket engednünk közelébe.
Gyönge még a tüzpróbára addig, hogy csatába vigye eszét, szivét, hogy megkiizdje velők
a változatos harczot.
De meg fogja állani, ha elláttuk őt a biztos fegyverekkel: az elvek fényes pánczélával, az
a k a r a t aczél-kemény pajzsával.
Ezek a fegyverek annál fényesebbek és becsesebbek lesznek, minél gyakrabban viszi őket
tűzbe, m e r t l á t j a s tapasztalja, hogy csak ezek
biztosítják számára a sikert.
Nem viv ki mindig győzelmeket? Meg-meg
inog olykor a tul sok ellenség támadásaira? Ne
essünk kétségbe. Hiszen az igaz is hétszer esik
el napjában. Nagy hősök is vesztettek csatákat.

Majd jönnek idők. I t t a kétely, a m o t t a
hízelgés, hiu dicsőség fogják majd megostromolni elveit. Most egy fényes álom, majd egy
csillogó czél oszlik-foszlik szét a harczban, melyet ifjú lánghevével átküzdeni vágyott. Sokszor
sötétség borul a fényes l á t h a t á r r a és ő a csatatéren magát sem fogja kiismerni, hol van.
Ezek a lélek viharai. Hosszabb vagy rövidebb ideig t a r t a n a k . Ismétlődhetnek, miként a
természet nagy és kisebb viharai.
De ne féltsük őt. Hiszen a delejtü is ingadozik olykor, hol jobbra, hol balra, majd csak
közelre, majd még távolabbra, a mikor beáll és
tombol a természet. De visszatér ismét a változatlan irányba, ha csilapul a vihar; de nem t é r
el attól végkép soha, ha van sarkpontja s abból
ki nem emeltetik.
Ez a delejtü a lélek, — iránya az Isten, —
s a r k p o n t j a a valláserkölcsi elvek, s változatlan
m a g a t a r t á s a ez irányban, olykor-olykor némi
ingadozás daczára, a jellem, mely annál tisztább
és ragyogóbb lesz, minél több vihart állott ki
győztesen s minél inkább ragaszkodott az irányhoz, melyet a család, az iskola a valláserkölcsi
nevelés által lelkének megadott.
Sarmasrígh Géza.

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

II.

kötet. Jézus

Krisztus.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

Ünnepélyes bevonulást tart Jeruzsálembe, a nép
„Hosannát" kiált neki, örömrivalgással fogadja, ez még
jobban felbőszíti ellenségeit, s akad egy tanítvány, ki őt
elárulja. Szeretetlakomát rendez, hol a kenyér és bor
színe alatt saját testét és vérét adja, az egész dicső est
szeretetnyilatkozatok közt múlik el, még Júdást is megtérésre hivja azon falat által, melyet a tálba mártott,
hisz' ezt keleten a gazda annak szokta adni, kit legjobban szeret, de Júdás nem érti meg a gyöngéd tekintetet,
melynek kíséretében Jézus átnyújtja. A getsemáni kertig
nem szűnt meg oktatni tanítványait, Péternek megjövendölte bukását, de egyszersmind jövendő csalatkozhatatlanságát is, végre egy szép könyörgés között elérkezett
szenvedése helyéhez. Itt Jézust elfogja a szorongatás, segélyért esd mennyei Atyjához, s közbe elmegy megnézni
tanítványait. „Oh édes barátság! segélyedet még a legszentebb, legerősebb lelkek sem nélkülözhetik ! De oh,
szegény emberi sziv ! mindig gyönge vagy, midőn rád
17,.
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legnagyobb szükség vagyon !" Alva találta őket, Pétert
szeliden korholja. Végre jött Júdás a poroszlókkal, a
csókjellel átadja Öt, hurczolják a főpapokhoz, helytartóhoz,
mig Pilátus sok csűrés-csavarás után halálra itélte. Val
lási alapon nem Ítélhette el, ez a főpapokhoz tartozott,
ezektől pedig a rómaiak elvették a „jus gladii"-t, tehát
politikai okot kerestek, hogy magát királynak teszi, s
tiltja az adófizetést. Pilátus, ki már Tiberiusnál nem egyszer bevádoltatott engedékenységeért, most megijedt, féltette hivatalát, s törvény ellenére is halálra itélte Jézust.
A kereszten hét felkiáltás után kiadta szent lelkét. Consummatum est, az emberi nem meg van váltva.
Harmadnap hajnalán felkelt sírjából, tanit, de már
csak a választottak előtt, dicsőitett testben; bővebben
szól Isten országáról, azután negyvennapi társalkodása
után az olajfák hegyéről mennybe emelkedett.
Bougaud most Jézus életéből logikai következtetéseket von le, k i : „a hatalmasok közt a legtisztább és
a tiszták közt leghatalmasabb lény, ki átszúrt kezeivel a
birodalmakat kizökkentette sarkaikból s a századok folyását más mederbe terelte." Jézus tökéletes emberségén
átragyog az Isten, csak arczára nézzünk, csak szavait
halljuk, meglátjuk benne az Istent. Hogy mily uton érhetünk el Jézus megismerésére, ezt kimutatni a harmadik
résznek czélja.
Mi a jellem? — „a lélek átsugározása a test porhüvelyén." Az embert tetteiből Ítéljük meg, szavai, tettei
mind a lélek működésének productuma, ezekben nyilatkozik, s igy a külsőről következtetünk a belsőre. De e
következtetésben csalódhatunk is, mert a külső nem mindig felel meg a belsőnek, a lélek álarcz mögé rejti magát, s igy készen van a színlelés. Jézusnál egyenesebb
jellem nem található, élete megegyez tanításával, s bátran
kérdi: „Ki fedd meg engem közületek bűnről?" Ki talált csak egy hibát is benne ? Pedig figyelték Öt ! — Tudományából észre lehet venni, hogy Isten titkaiba be van
avatva, mondja Bossuet, mennyire különböző a világ
tudományától ! „Mennyi tévedés, bizonytalanság van a
legnagyobb szellemek előrelátásában ! mily kegyetlen czáfolat éri őket naponta ! Es mégis irigylendő nagyság, ha
ki habozva bár, képes behatolni a dolgok titkos redői
közé, s a jelenen át megsejti és már üdvözli a jövőt!" A
keresztényellenes ítészét Jézus jövendőléseit tönkre akarja
silányitani azon argumentálással, hogy Ö, például Jeruzsálem pusztulását az akkori politikai helyzetből következtethette ; feltéve, de meg nem engedve, hogy ez igy
van, nem kellett-e hozzá valami isteni, megjövendölni azt,
hogy a most élő nemzedékből többen meg fogják azt
érni, hogy kő kövön nem marad, hogy a zsidó nép ország,
templom nélkül lesz és szétszóratik. Mindezt csak Isten
tudhatja, s a zsidók története igen fényes érv Jézus istensége mellett.
Szeretete mellett egészen elenyészik az embereké.
„Mindnyájunk szivében egy szégyenletes seb é g : képtelenek vagyunk sokat szenvedni még azokért is, kiket legjobban szeretünk." Jézus átölel mindenkit szeretetével:
„A világban él; a bűnösök asztalához ül. Lábainál ott
lát minden gyarlóságot; és soha, nem hogy valamely
becsületes lélek gyanúja, de még a szennyes ajkak rá-

galma sem vetett árnyat reá. Mindent megtámadtak, csak
ez égilény tisztaságát nem. Es mivel ez oly szerető, oly
tiszta szívnek páratlan dicskörben kelle ragyognia : számtalan szivet saját képmására alakított át . . ." Pascal e
mélabús szavakra fakadt: „Az embernek legnagyobb
gyengesége, hogy keveset tehet azokért, kiket szeret."
Jézus mindenkit magához hív, vidáman „ama teljes biztos tudattal, hogy meggyógyítja, vigasztalja, megmenti,
boldogítja mindazokat, kiket szeret," — „boldog ki tehetetlen vágyak, meddő könyek helyett mást nyújthat
nekik !"
Jézusnál nagyobb erkölcsi ideált, eszményi szépséget a világ nem látott, s nem is fog látni soha, a vizsgálódó elme elfárad tökéletességeinek puhatolásánál,
pedig Ö ember fia „aszó teljes értelmében ; az eszményi,
szép, tiszta, teljes ember ; a legfönségesebb virág ; a legédesebb gyümölcs, minőt valaha a föld létrehozott; vagy
jobban mondva, az egyetlen, föltétlenül szép és tökéletes
virág, mely az emberi nem törzsének gyökereiből sarjadott." Szellemét túlszárnyalni ember nem képes soha.
Hány tudományos tétel lett már félrevetve, mennyit változtak a bölcseleti rendszerek, törvények ; mindezek mulandók, mert emberiek, de Jézus alkotása fenáll most is,
midőn mellette ott hevernek romokban az emberi tudomány vívmányai! „Plató bölcsészete jó volt: de többé
nem elég. Newton tudomány csodálatos volt; de már
túlszárnyalták. Cuvier földtana forradalmat keltett ; ma
már enyészik . . . Hyppokratest túlszárnyalták ; Archimedest túlszárnyalták ; Copernicot túlszárnyalták ; Galileit
túlszárnyalták ; Lavoisiert túlszárnyalták ; Montgolfiert
túlszárnyalták: Jézus Krisztust? nem." Igen csak az ő
világítása mellett haladhat a tudomány, máskép a sötétben sziklákba ütközhetik s összezuzódik. Jézus élete Istenre
vall, de különösen annak befejezése, megtörte az utat,
melyen járnunk kell, s hogy el ne tévedjünk, fényt hintett reá. Nem hallgatja a bölcséleti akadémiákat, s van-e
valakinek szebb bölcseleti rendszere? Jól mondja Renan:
„Pihenj most már babéridon, nemes úttörő. Műved be
van fejezve . . . Ezerszer élénkebben, ezerszer jobban
szeretve élsz a szivekben halálod óta, mint e földön jártodban ; az emberiségnek szegletköve leszesz, hogy nevedet e világból kiirtani annyi volna majd, mint alapjaiban
megingatni azt. Közted és Isten között nem fognak különbséget tenni már. A halál teljes meggyőzője te: foglald el birodalmadat, hova az általad vert királyi uton
századokról-századokra imádók fognak követni." (Renan :
Viede Jésus ; p. 426.)
A csudák, melyeket Krisztus véghez vitt, természetfeletti, a zsidó nép megtudta különböztetni Jézust a közönséges varázslóktól, kik keletet elözönlik. Csudáit most
már senki sem tagadja, csak azok teszik ezt, akik Istent
tagadják, akik előtt a vallás agyrém. Jézus jelleméhez
szenny nem fér, ellenségei a főpapok, s a helytartó előtt
sem tudnak rá semmit bizonyítani. Ö nem mint szigorú
bünbánathirdető jelenik meg, mégis az erények gyakorlatában ki vitte többre? Ami bennünket leginkább elbájol, az, hogy mindenét érettünk adta végtelen szeretetből.
Isten fiának vallották tanítványai, a sereg, mely ajkairól
leste az élet igéit, életének utolsó évét egészen annak
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szenteli, hogy ne csak mint ember fia, hanem mint Isten
-fia is tanitson, istenségét még a főpapok előtt is erősitette.
Utolsó érv istensége mellett, hogy szeretve és gyűlölve van ; . . . „e szeretetet és gyűlöletet tizennvolcz
század sem tudta lohasztani vagy megmagyarázni." 0 azt
akarta, hogy mindenki szeresse, s rajta is volt, hogy
megkedveltesse magát. Jézust lehetetlen volt nem szeretni, de Ő Isten is, tehát egy nagyobbszerü szeretetet
óhajtott, mely az övéhez hasonlit, ez a mindenek fölötti
szeretet. Ez a lemondásban áll, az anyagi ember pedig
nem akart lemondani, minthogy igy nem lehetett Jézust
szeretni, feltámadt a gyűlölet! Voltak, kik ily hősiesen
szerették, s szeretik ma is. Voltak kik gyűlölték, gyűlölik ma is. Vájjon, melyik földi nagysággal történik ez?
Ki szereti Titust, az emberi nem örömét? Ki gyűlöli
Nérót, az emberi testben élt szörnyet ? — Senki. Napirendre tértek felettük ! Miért ? Életükkel eltűntek elveik,
s azért csak emlékük szép, vagy utálatos, de magok sem
a szeretetnek, sema gyűlöletnek nem tárgyai ! Jézus tudta,
hogy Öt a világ végéig szeretni fogják, pedig mennyire
ismerte az emberi gyarlóságot, hogy az ember mily könynven feled! „Megengedem, hogy néhány hü könycsepp
elkisér perczekre a siron túlra is; de maguk a könyezők
is csakhamar a sir porába dőlnek, s a közönyös utas egyként lábbal tapossa a szeretőket és szeretteket! Eddig
t a r t a szeretet! Es ha életében nem szerették, arról álmodozni, hogy szeretni fogják azután, az idők végeiglen : ah ! nem, ily önhittséget nem teszek föl oly ragyogó, oly éles, oly egészséges szellemről!" Igen, Jézus
iránti szeretetnek heroikus nyilvánulásai vannak, bámulva
állnak meg, mennyire képes az emberi gyarlóság! Ezt
csak Isten eszközölhette. De gyűlölve is van, amint valakit csak gyűlölhetnek. Az ok elég világos, mint fentebb
irtam, de ennek daczára Jézus fegyverét nem rakja le soha,
,.kisebb alakká nem válik soha; hogy a szenvedélyeknek akadály, hogy szüntelen király, szüntelen győztes?"
Jézus valóban létezett, élt, tanitott, élete, tanítása
való és nem ábránd, emellett 2000 év a biztosíték, ha
pedig ez áll, akkor Jézus Isten. Ha ez nem volna igaz,
mi volna az? mit higyjünk ? mit csodáljunk? mit tiszteljünk? mit szeressünk? „Hol az igaz, hol a jó, hol a
szép, ha Jézus Krisztus nem egyébb ábrándnál, hazugságnál, csalképnél, erkölcsi utálatnál, melylyel nem tudom, mily iszonyú titokszerüség utján a legistenibb nagyság párosul, minőt valaha látott a világ?" A szinlelést,
a csalást régen észrevették volna, merő ábrándért nem
veri az ember békóba szenvedélyeit, hanem minden kívánságát kielégíti. De tanainak igazságáért meghal 0 , meghalnak követői minden kényszer nélkül, nem ábránd,
hanem őrület kell ahhoz, hogy valaki egy puszta elméletért, mely senkit sem képes boldogítani, meghaljon.
Ez Jézusnak életrajza, jelleme, de leginkább vigasztaló jelenlétéről ismerjük Öt meg, s azért jól mondja
Bougaud : „Arról a jelről ismertelek meg, hogy nyomodban fölszárad minden köny, és minden fájdalom lecsillapul, elpihen csókjaid alatt." — Nehezen esik e gyönyörű
thémától bucsut venni, de ugyhiszem e nagy szellem
müvének vázlatával is ki van mutatva, hogy Jézus Krisztus : Isten.
(Folytatjuk.)
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pozsony, aug. 28. Dr Rimely Károly consecra—
A nagy esztergomi érseki megye területén négy
történeti nevezetességű város tartja vagy szeretné magát
tekintetni — érseki városnak: Esztergom, az ősiség és a
tényleges székhelyi jog alapján, Budapest, mert az ország szive, Pozsony és Nagyszombat, mert valaha, az
országra sulyosodott török pusztítás ideje alatt, az esztergomi érsekségnek menedéket nyújtottak és székhelyül
szolgáltak. E négy városok akármelyikébe tér be Magyarország bíboros érsek-primása, mindenütt otthon érzi
magát, az otthonosságnak nem amaz általános érzetével,
a melyet főegybázmegyéje minden falujának templomában és plébániáján érezhet, hanem avval a különleges
érzéssel, hogy ő az országnak prímása és őt főegyházmegyéje ama négy nagy városának mindegyikéhez a primásságnak különféle vonatkozásai, melyek részint emlékek már csupán, részint fennálló és élő kötelességek
most is, csatolják és íüzik.

tiója.

A Magyarország herczegprimásának lelkét dagasztó
magasztos érzelmek hatása alatt indult el bizonyára
Vaszary
Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek
is szombaton reggel Esztergomból pozsonyi útjára és az
őt Pozsonyban váró történeti nevezetességű főpapi funkcziók végzésére. De Pozsony is érezte a reá bekövetkezett nap nevezetességét s azért, habár ő eminencziája a
primás minden ünnepies fogadást előre megköszönt, megjelenése és bevonulása mégis az ország eme határszéli kultur-vároeába ünnepiessé alakult s emlékezetessé
marad Pozsony lakóinak lelkében sokáig. A pályaudvaron Rimely Károly püspök, volt pozsonyi apát-kanonok
és plébános fogadta a Kohl Medárd kíséretében szerencsésen megérkezett főpapot, továbbá Taller polgármesterhelyettes és Kutschera
rendőrkapitány. A mint a vonat
megérkezett, megkondultak Pozsony harangjai s a fölszentelt érezek hangjainak zugó konczertje kisérte be az
ország biboros herczegprimását a híres koronázó város
kebelébe, a plebánia-lakba, a hol Rimely püspök vendége lett.
A herczegprimás, a mint ideje engedte, megtekintette először is a primási palotát, azután Rimely és Kohl
társaságában a női kolostorokat örvendeztette meg látogatásával. Délben kihallgatást adott, melyen megjelentek
Taller polgármester - helyettes vezetése alatt a városi
tanács, Pirchala vezetése alatt a katholikus autonomia,
a megye képviselete élükön Klempa alispánnal, továbbá
a kultúregyesület, a jogakadémia, a kir. tábla, a főreáliskola, a főgymnasium, a postaigazgatóság s a pénzügyi
igazgatóság küldöttségei. Ö emjának a küldöttségek mindenikéhez voltak találó nyájas és kegyes szavai. Szóba
jött a pozsonyi egyetem tervezése is. Magyarország herczegprimása, a magyar kultura hisztorikusa, hogyne pártolna minden kulturális eszmét és előrelépést ! A pozsonyi
plébánia betöltése sem kerülte ki sorsát, hogy beszélgetés tárgya legyen. A mit előre lehetett tudni, itt is
bebizonyult. Magyarországban vagyunk, a magyarság
megerősödését Magyarország hgprimása mindenben és
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mindenütt, tehát Pozsonyban is szivén viseli állandóan.
Kissé később fejedelmi látogatója volt a herczegprimásnak, József Ágost főherczeg, a ki félóráig maradt a bibornoknál. Este kivilágítás volt, melyeta hgprimás harangzugás közt tekintett meg, körüljárva az utczákat, kocsijából.
Tegnap, vasárnap volt a nevezetes ünnep, a melyért
az ország herczegprimása jelenleg Pozsonyba felrándult:
a remek, koronázó sz. Márton templomban dr Rimely
Károly legkegyelmesebben kinevezett beszterczebányai püspök urnák fölszentelése.
Mikor a tisztelgő látogatások után a herczegprimás
a felszentelő ünnepséghez elindult, a hatalmas koronázó
dóm az uj püspök nagy napjának alkalmából egészen
megtelt előkelő közönséggel. A szentélyben megjelentek
Frigyes főherczeg, gróf Sztáray
adjutánssal, Izabella,
Krisztina és Natália főherczegnők Ghoték grófnő udvarhölgygyel ; továbbá a pozsonyi káptalan tagjai Dankó
püspökkel és Poor kanonokkal, Jelentsik kerületi honvéd
parancsnok, báró Salis - Samaden Károly altábornagy,
Pokorny tábornok, Nachivalszky
ezredes, Taller polgármester, Brolly főjegyző, dr Czobor Béla, Neiszidler Károly
képviselő, Wiedermann,
Vezerle és Vitai királyi tanácsosok, Klempa alispán, gróf Pálffy István kulturegyesületi
elnök, Lászy királyi táblai alelnök, dr Barts kórházi
igazgató, azonkívül számos akadémikus, ügyvéd és tanár.
A fényesen kivilágított dóm elragadó látványt látványt
nyújtott, különösen abban a pillanatban, mikor a bíboros
herczegprimás az u j püspökkel, Bende Imre nyitrai és
Boltizsár nagyszombati püspökök, továbbá gróf Széchenyi
jáki apát és nagyszámú papság kíséretében bevonult. A
fölszentelési szertartás előtt a herczegprimás megáldotta
a restaurált koronázó dómot s aztán megkezdődött a
szertartás, mely másfél óráig tartott. A pápai bullát
Csernoch esztergomi kanonok olvasta fel ; a prímásnak
Bende és Boltizsár püspökök, továbbá Kohl Medárd és
mások sokan asszisztáltak. — A fölszentelés után Rimely
püspök áldást osztva, körutat tett a székesegyházban.
Délután két órakor a parochián Vaszary herczegprimás
tiszteletére huszonöt terítékű ebéd volt, melyen az első
felköszöntőt Rimely, az uj beszterczebányai püspök mondotta a pápára, a királyra és a prímásra, azután Vaszary
Kolos emelkedett fel és Rimelyre ürítette pohár t, kívánva, hogy olyan derék püspök legyen, amilyen plébános
volt. Bende Imre Rimelyt mint beszterczebányai utódját
éltette, mig Taller polgármester Pozsony város nevében
Rimelyt és barátjait, Bende és Boltizsár püspököket köszöntötte fel. Klempa alispán a megye nevében üdvözölte
az u j püspököt. Ezután is majdnem minden köszöntő
Rimelynek szólott: dr Czobor Béla a magyarlelkü püspököt, dr Prém József a megboldogult Rudolf trónörökös
tanárát, dr Ortvay Tivadar pedig a hisztórikust dicsőitette
benne. Végül Machovits felköszöntötte az uj püspök rokonait is, akiknek nevében dr Hónak ügyvéd válaszolt.
Ezzel a pozsonyi kettős-ünnepnek vége szakadt.
Emléke azonban mindakettőnek maradandó leszen. Beszterczebányának püspököt adott, a javából valót.
Az ország hgprimása Pozsonyból még vasárnap
este Bécsbe utazott fel az uj nuntius, mgr Agliardi
meglátogatására.

S z e r e n c s . A „dohos középkor11 — és a protestántizmus
virágainak illatárja. — Nem uj dolog előttünk, hogy nincsen olyan legény a gáton, mint a „Sárospataki Lapok"
vitázó irónak nevelt, vagyis jobban mondva a délibábos
nyelv sajátságaival ékeskedő s tervszerüeu a marakodás
mesterségében pallérozott egy-egy hányja-veti alakja,
mikor a kath. egyházról, jogai védelmének megkísérléséről, a ker. haladást biztosító magasztos elvek hangoztatásáról szól körünkben az az ének, mely, a válságos napok veszedelmét tekintve, gyakrabban is szólhatna !
Tévedne azonban, a ki azt hinné, hogy a vakmerőséggé
fajult protestáns bátorság csak akkor mutatja legénykedésének nyers erejét, mikor egyházunk magatartá-ának
ügye némi összefüggésben van az ő sippal, dobbal, nádi
hegedűvel hangoztatott egyedül üdvözítő hazafiságuk,
egetverő haladásuk és felvilágosodásuk, nem különben
már régen híressé vált nagy következetességök bizonyos
pontjaival. Nem ! A protestáns ember, jelesül, a ki magát milyen-olyan irónak is tartja, mindig duzzog, mindenkor fészkelődik, minden időben és a türelmes papiros
minden helyén annyira el van telve önmagával mondva
csinált dicsőségeszközeinek messzeterjedő fényében, hogy
a körülményeket komolyan mérlegelő ember a protestántizmus szemeinek káprázását, gyöngülését annak a legeslegnagyobb világosságnak hatásából származtatja, a mely
világosság csak vakit, de nem ápol, nem nevel annak az
ezerszer megénekelt nagy haladásnak virágos kertjében.
Hogy aztán azok a hirből nevezetes világosságtól
káprázó szemek hamisan látnak minden kath. ügyet s
annak védelmére irányzott igyekezetet, nagyon természetes. S nekünk, katholikusoknak, itt szent István országában, hol a felekezetektől
nem tanultuk s nem is fogjuk
tanulni a hazafiság erényének ápolását, — hallgatnunk
kell a hazafiságról tartott leczkék nagy bölcseségét, a
vakmerő ítéleteknek önzést hirdető egyre nagyobb bátorsággal való fellépését, az egyház, egyházunk feje, a főpapok és intézeteink, hitelveink s fegyelmi eljárásunk
iránt a legnagyobb békétlenség szításának
vészharangját!
S kiktől? Kedves prot. testvéreink hagyományképpen
önmaguknak tartják fel a kétes dicsőség szerzésének
amaz eszközeit!
Eltekintve más prot. lapoktól, ez alkalommal csak
a „Sárospataki Lapok" szüleményeinek virágos kertjében
maradok. Egyszer eltökéltem magamban, hogy ama lapoknak finom műveltségről tanúskodó támadásaiból, a haladás és felvilágosodás szent nevében tett jóindulatu megjegyzéseiből, legalább is a félévi számok sorát véve fel,
rendszeresen egy tartalmas táblázatot állitok össze ; de
uram fia, mi történik? — csupán egy számban legalább
is nyolczvannégyszer döngették ott (a nagy napok idejében !) az irodalmi dorongok a katholiczizmus érczkapuját ! Tehát többször estek nekik a katholikusoknak — a
hazában óhajtandó nagyobb békesség megszilárdításának
páratlanul álló dicsőségére, — mint a mennyi idegen szót
lel a figyelmes olvasó „A Hét" cz. szépirodalmi lapban,
— ugy számonkint. Üdv hát neked e tekintetben, fényhordozója Pataknak ! Mitto tibi navem, oram puppemque
carentem !
Elég lesz egy pár számra szorítkoznom. A „Sp. L."
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elmeszüleményinek ez évi virágos kertjéről szólván, a
virágnyitás legkedvesb hónapjának közepétől kezdem
rövid szemlémet és folytatom addig, mig az Isten áldása
aranykalászok képében hullámzik a gazdag rónán. Az
egész mindössze másfél hónap; de itt sem veszem rendre
a számokat. Válogatok, ki-kikapok valamit. Májusi durvairtás ; juniusi konkolyszedés, — a protestántizmus virágainak illatárjában.
Mellőzöm hát Mocsáry Lajosnak irodalmi mocsárszagu kifakadásait, melyeknél a jelző táblácskák : fojtsd
meg vad gyülölségednek bivalerővel működő karjaival a
katholiczizmust! — Átugrom a Fejes István fejetlenségeinek rácsos kapuján, mely mögött irigysége és ráfogásai termékenységet igérő vizével a legszorgalmasabban
ápolja virágaiban a haza és emberiség ama állitólagos
kincseit, melyeket „a középkor sötét szelleme ismét megrabolni akar" ; — ugy szőrmentiben érintem a , m a g y a r
vallásnak",
(melyet Németországból hoztak be az ősi
egyház hitczikkelyei és a közbéke megbontásának dulakodásra serkentő zászlaja alatt!) — az ,egyházi javakra,
az emelkedő bigoteriára,
a középkori
monstruozitásra,
(gyönyörűséges magyar szavak!) a vérszemet kapott pápistaság óriási anyagi hatalmának
feltűnésére — és a
Rómához való ragaszkodásra*,
mint libegő-lobogó vörös
posztóra, tüstént kimondhatatlan dühbe jövő alakját, neTezzük ezt akár a szabad vizsgálódás tisztelete megtagadásának, akár mások elvei semmibe vételének, — vagy
pusztán a harag paripáján nyargaló irigység szomorúan
ékes vitézének ! Ehez hasonló alakokkal úgyis léptennyomon találkozni fogunk. — Lépjünk hát tovább, mi,
— a ,sötétség emberei /" Hagyjuk el a „dohos középkor"
tiszteletre méltó ős falait — és keressük azt a hires,
nevezetes protestáns világosságot ! A mi szemünk, Istennek
hála. elég erős a kath. egyház egészséges légkörében, s
kiálljuk a protestántizmusnak amaz egyre kürtölt világosságát, a mely oly bénitó hatással van a „Sp. Lapok"
szellemóriásinak látó érzékére, hogy bennünket örökösen
„sötétségben járók"-nak neveznek; a régi divatnak keletje
van iskoláikban, a szószéken, — a türelmes újságpapíron
és ez idő szerint édes hazánkban még a levegő is telve
van vele! Ily körülmények közt hát mégis illő dolog,
hogy megismerkedjünk ama világosság növelő hatása alatt
az irodalmi harczra edzett óriások erejének értékével,
hatásra számított czikkezésök módszerével, igazságos eljárásuknak talán közbecsülésre inditó fényével ! ? . . .
Szóval, igen jól esnék a „dohos középkor" gyermekinek,
— ha a protestántizmus virágainak illatárjában örömét
lelhetné . . . Ugy lesz-e? Tudom: már az elmondottak
után is kétkedés fogja el a kegyes olvasót.
(Folytatjuk.)

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
Felhívás a szabadkai kath. nagygyűlésre.
Nagy lelki öröm szállhatja meg Magyarország hűséges katholikusait a következő felhívás olvasásakor, a
melyből megtudhatják, hogy Szabadkán rövid időközök
után már a harmadik katholikus nagygyűlés fog ülésezni.
Szűkebb körnek szól ugyan a felhívás czimezése, de
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ott lesz a szabadkai kath. nagygyűlésben Magyarország
összes millióinak érdeke és lelke.
Kívánatos, hogy az ország minden vidékéről menjenek le Szabadkára mennél többen, lelkesedni és tanulni
nagy kath. akcziók szervezését s vezetését.
A felhívás szövege im itt következik :
Bács-Bodroghmegye
katholikusai !
Mindannyitok előtt ismeretes a magas kormány
nyiltan bevallott egyházpolitikája, vagyis ismeretesek ama
részben kész, részben készülő törvényjavaslatok, melyekkel isteni eredetű hitvallásunk alapczikkelyei s az ezekkel
okozati összefüggésben álló tiszta erkölcsök fenyegettetnek. Ilyen törvényjavaslatok : a polgári házasságról, a
szülők jogainak elkobzásáról, mily vallásban neveltetéséről, a zsidó reczepczióról, vagyis, hogy bárki szabadon
elhagyhatja isteni vallásunkat, mely egykor a világ pogány vad népeit megtériteni, s a műveltség mai magas
fokára felemelni képes vala és kénye-kedve szerint átmehet a zsidó vallásra, — stb.
Alulirott vegyes-bizottság, megyénk számos előkelő
értelmiségével tanácskozva, elhatározá, hogy ezen hitében
mindig buzgó vármegyének katholikusait egy nagygyűlésre Szabadkára egybehívja, hogy azon a napirenden
forgó egyházpolitikai kérdéseket fejtegesse, az elméket
azok iránt tájékozva felvilágosítsa, a sziveket isteni hitünk becsülésére, szeretetre s a mellette való összetartásra buzditsa.
Szeretett Hitfeleink ! nem mi vagyunk e téren az
elsők. Már előbb soproni majd komáromi hittestvéreink
tartottak ez év folyamán ily nagygyűléseket hitsorsosaik
tájékozása, felvilágosítása s buzdítására.
Mi az ő nyomdokaikon haladva, ebben a müveit
külföldet is szivesen utánozzuk, a hol jelesen : Német-,
Franczia- és Olaszországokban évenkint tartatnak a kath.
vallást érdeklő napi kérdéseket megbeszélő ily nagygyűlések. Nálunk is nagy a szükség ily gyűlésre, hogy a
katholikus öntudat, mely sokaknál szendereg, felébresztessék ; kath. gondolkozás, cselekvés és szt. hitünk mellett
összetartásra hevittessék, hogy kath. gondolkozásunk cselekvéseinkben minden téren érvényesüljön.
Ezt elérni leghatályosabban a kath. népgyűlések
által lehet. Mert a korunkat figyelmesen vizsgáló el nem
zárkózhatik ezen hóditó sikerek elől, melyeket a szabad
polgárok minden téren való egyesülése, társulása s gyülésezése felmutat.
Fel tehát szeretett Hitfeleink! egyesüljünk s gyülekezzünk minél tömegesebben a Szabadkán szept. 10-én
megtartandó kath. nagygyűlésre.
Nem lesz ez sem politikai tüntetés, sem semmiféle
pártszinezetü gyűlés. Nem lesz ez hazánk törvényes kormánya és törvényhozásának megsértése. Ez egyedül nyilvánulása akar lenni hő érzelmeink, ragaszkodásunk és
odaadásunknak sz. hitünk iránt, melyet szivünk életénél
jobban szeretünk, s mely nélkül élni nem óhajtunk, mert
ez földi s örök boldogságunk záloga, utja és eszköze. Ez
a földnek soha eléggé meg nem becsülhető — s mert
isteni — és a végtelent tárgyazza, tehát végtelen értékű
kincse.
Mutassuk tehát meg a nemzet, a kormány, a tor-
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vényhozók előtt, hogy vallásunkat becsülni, szeretni, érte
lelkesedni tudunk ; s hogy annak tanain semminemű sérelmet ejteni nem akarunk. Megengedik e nyilvánulását érzelmeinknek hazánk törvényei.

hogy az „Itinerarium Curiense in Terram Sanctam*
czimü, szellemes és épületes latin epigrammákba foglalt
szentföldi útleírás, melynek szerzője egy svájczi hittanár,
kapható 1 márka áron. A ki birni óhajtja, forduljon e
lap szerkesztőjéhez,

Tőletek függ most katholikusok e gyűlés sikere s
igy megyénk e tekintetbeni hirneve, dicsősége és tekintélye.

= Imák é s Intelmek. A magyar katholikus hadfiak
számára kiadta a sz. István-társulat
Budapesten, 8-ik
kiadás. Ara egy-egy bekötött példánynak 10 kr.
Az előttünk fekvő, minden dicséretre méltó imakönyvnél jobbat s czélszerübbet alig adhatott volna ki a
sz. István-társulat. Mély ájtatosság, lángoló hit és a józan
erkölcsös életre vezető iotelmek égi szelleme lengi át a
könyvecskét, melyből a magyar katona keresztény kötelmeit helyesen és üdvárasztólag végezze. Ajánlkozik e
könyvecske hű utitársul, mely őt mindenhová elkísérje,
óvja a veszélytől, tanácsot ad minden körülmények közt.
A plébános urak, hogy visszatérő hiveik a vallásban szilárdan megmaradjanak, és a szülők, hogy gyermekeik az
édes haza nyelvén imádhassák a Mindenhatót, bízvást
nyújthatják a távozók kezébe e könyvecskét; melyet legkönnyebb megszerezni, ha postautalványnyal 1 forint
küldetik a sz. István-társulathoz Budapest, Királyi Pálutcza 13. szám, s ez bérmentesen küld bekötve 10 példányt. Tájékozásul : Az imádságok, Litániák, Évszaki
imádságok, különféle könyörgések és énekeken kivül következő intelmek foglaltatnak e könyvecskében : u. m. a
hitről, isteni félelemről, az imádságról, a gyónásról, az
esküről a hűségről, a szeretetről, az egyetértésről, a
becsületről, az elégültségről, az engedelmességről, a vitézségről, a szökésről, a káromkodásról, a részegségről, a
pálinkaivásról, a tisztátalan életről, az önbénitásról, az
öngyilkosságról, az állatkínzásról, a lopásról.

Rátok tekint most a haza katholikusainak szeme,
rajtatok függ számos millió kath. figyelme. Veletek érez
a jók serege ! Jöjjetek !
Nagygyűlésünk a mondott napon d. e. 10 óra után
veendi kezdetét a sz. Teréztemplom előtti térségen. Elnökei lesznek galanthai gróf Esterházy Miklós, hazánk egy
nagynevű ős magyar katholikus nemzetségének dicső ivadéka és dr Boromisza Tibor bölcsészettudor, a kalocsai
káptalan kanonokja.
A letárgyalandó programmpontok im ezek :
a) Egy hazafias ének.
b) Elnöki megnyitó. Gróf Esterházy Miklós Móricz.
c) 0 szentségének. 0 felségének és a kalocsai érsek
ő nméltóságának táviratilag való üdvözlése. Dr Boromisza
Tibor.
d) Az elkeresztelésről, az anyakönyvek államosításáról és az 1868-iki 53. t. cz. módosításáról a népgyűléshez intézett beszéd és határozat. Dr Steéc György.
e) A polgári házasságról a népgyűléshez intézett
beszéd és határozat. Zittl Róbert.
f) A vallásszabadságról és a zsidó reczepczióról a
népgyűléshez intézett beszéd és határozat. Dr Gyürky
Ödön.
g) Szinte egy beszéd a népgyűléshez a kath. öntudat és hitélet ébresztéséről, a kath. körök alakításának
szükségességéről és a katholikus sajtóról. Petrovác József.
h) Bezárásul egy hazafias ének.
Fel tehát szeretett Hitfeleink. Jöjjetek ! Várva várunk, szeretettől dobogó kebellel hivunk s üdvözlünk !
Isten hozzon benneteket!
Kelt Szabadkán, 1893. aug. havában.
A

rendező-bizottság.

IRODALOM.
*** Szent Péter római püspökségéről. Irta dr
Bobitsek Ferencz. Budapest, 1893. 8-r. 62 1.
A protestántizmus nagyhangú megalapitói, hogy az
egyház látható fejétől, a római pápától való elszakadást
igazolják, a többi között azt is ráfogták a pápaságra,
hogy a pápa nem is lehet sz. Péter utóda, mert szent
Péter Rómában soha sem volt püspök. Ezzel a megcsökönyösödött protestáns tévedéssel foglalkozik szerző két
e tárgyról legújabban irt munka, u. m. Livius, S. Peter
Bishop of Rome, és Lecler, De romano S. Petri episcopata czimü műve kapcsán. Mi is „in partibus" protestantium élünk; nekünk is folytonosan kell foglalkozni a
megrögzött protestáns balitéletekkel.
—

Irodalmi

jelentés.

Van

szerencsénk

jelenteni,

VEGYESEK.
— A ,Budap. Hirlap" tegnapi számának egy római
levelében nemcsak arról beszélt, hogy XIII. Leo pápa
akcziója Francziaországban a parlamenti választásoknál
kudarczot vallott, hanem ennek az állítólagos kudarcznak
a következményeit, sőt hogy igen alaposnak látszassák az
ő informácziója, még előzményeit is töviről-hegyire kifejtette. A dolog állására nézve az „Osservatore Romano",
pedig ez csak szokott tudni valamit a Vatikán ügyeiről,
ellenkezőleg az olasz lapokkal vitatkozva azt mondja,
hogy a Vatikán állítólagos kudarcza az olasz félhivatalosok „képzelődésében" létezik. Ebből a magyar lap is kivonhatja, hogy bol van a „kudarcz".
— Nagy ünnepség volt Rómában szentséges atyánk
nevenapját megelőzőleg, f. hó 19-én. Ekkor benedikálta
Parocchi bibornok, a pápa püspöki helyettese, azt a bronzszobrot, mely az ő szentsége püspöki jubileuma emlékére
és védőszentje, sz. Joakim tiszteletére épült templom
homlokzatán a templom patronusát mutatja.
— A református tanitók országos egyesületet szerveznek. F. hó 21-én készült el Budapesten az országos
egyesület tervezete. Az atyafiak sebesen haladnak.

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, szeptember 2,

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netalán i reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

18,

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A szemináriumi nevelés. — A kereszténység és korunk. — Egyházi
Tudósítások :
f Tisztelendő Ernyei Anna. — S z e r e n c s : A „dohos középkor" — és a protestantizmus virágainak illatárja. — Kath. Köztevékenység :
Az arvavármegyei katholikusok zászlóbontása. — Irodalom : Le Capital la Spéculation et la Finance au XIX. siècle. — Hivatalos. —
Vegyesek.

A szemináriumi n e v e l é s .
Megvallom, kissé későn olvastam a Budapesti Hirlapnak sz. István király ünnepén megjelent számában azt a czikket, mely a szemináriumi nevelésről szól.
Mindig nagyon érdekel, ha nevelésről olvashatok egyetmást, legkivált pedig a felsőbb nevelésről, melyhez a szemináriuminak is tartoznia
kell. Tárgyilagos, alapos okokkal beigazolható
támadásoktól, illetőleg észrevételektől sem riadok
vissza ily esetekben, tudva azt, hogy ezzel csak
használunk a közügynek, magának a nevelésnek,
a társadalomnak. De mikor üres külsőségeken
kapkodva támad meg valaki egy tendencziájában kevésbé kifogásolható intézményt, lehetetlen,
hogy szó nélkül hagyjam ezt annak az igazságnak az érdekében, mely alaposan nem, vagy
pedig félreismertetik.
•
A Budapesti Hirlap ezikkirója hibáztatja a
magyarországi szemináriumokban divó nevelést,
melyeket kinai fallal elzárt intézeteknek mond.
Ahány állítás, megannyi tévedés. Vagy lehet-e
kinai fallal elzárt intézetnek mondanunk a hazai
papnevelőházakat, ha tudjuk azt, hogy oda tisztességes czélból az erre meghatározott időben
bárkinek megengedtetik a belépés? Vagy —
amire első sorban czéloz a czikkiró — mondhatni-e az ott divó szellemet elavultnak, mikor
mindegyikbe szabadon lehet járatni napi- és
szépirodalmi korrekt irányú lapokat, melyekből
a haladás szellemét elsajátithatja a növendék.
Azt is emliti czikkiró, hogy a gymnázium
negyedik osztályából bevett gyermek életkedvét
elveszik a nagyon

felesleges

lelkigyakorlatokkal

i és sok mindenféle idegen szokással. Pedig hát a
dologban csak az a valóság, hogy egy évben
kétszer t a r t a t i k 3 napi lelkigyakorlat (ami már
a kath. gymnáziumokban is megvan a nagy
héten) és a sok mindenféle idegen szokás abban
áll, hogy reggel, délben és este rendszeres imádkozásra, rövid elmélkedés meghallgatására utalják a növendéket a nélkül, hogy akár ezzel,
akár a 3 napos lelkigyakorlatokkal sanyargatnák vagy terhelnék.
Merő ráfogás az a vád, hogy az alakoskodó
növendéket tudatlansága daczára is benntartják,
felmentvén őt az érettségi vizsgálat alól. Itt-ott,
n a g y ritkán

engedték

meg a

korban

elő

haladot-

taknak érettségi vizsgálat nélkül a theologiára
való átmenetelt azért, hogy a három évi katonáskodás tanulmányaikban őket megszakitva,
pályájuktól el ne terelje. Egyenes lelkületre
igen, de alakoskodásra nem tanitják a magyar
katholikus papságot.
Napirend és abból kifolyó szokások minden
intézetben vannak; azok nélkül internátusi életet alkotni nem lehet. De a szemináriumi napirend bőven j u t t a t alkalmat a tanulás mellett
egyéb hasznos foglalkozás és szórakozásra is. Ha
mégis a növendékek viselete olyannak látszik
czikkiró szerint, mint az erdőből szalasztott vad
remetéé, az a valóságban kevéssé kifogásolható
dolog, mert az életet még nem ismerő növendék (bármily intézetből kerüljön is ki) többékevésbé félénk, visszahúzódó természetű, amin
azonban csakhamar túlad a társadalomban élő
ifjú ember.
Azt is "jól

t u d j á k a kath.

szemináriumok
18
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A nevelésügyet és a hitoktatást még jobban szemnövendékei, hogy a nép erkölcsi és anyagi jóié- |
mel kell tartania a plébánosnak, mint a káplánnak, mert
tének előmozdítására lesznek hivatva. Hivatásuk
erre őt nagyobb felelősség kötelezi. Teszi is ebbeli kötealfabétájának első betűje amaz. épp ugy mint lességét a plébános, sőt azok a sokat ócsárolt szemináemez; hiszen már az egyház tanitása megoktatja riumi elöljárók is, akiknek jó része hitoktató egyik-másik
őket a felől, hogy a pap jövedelmének feleslege iskolában. Sőt már a növendéket bizonyos napokon manem az övé, hanem a szegényeké. Áldozatkész gukkal viszik az iskolába, hogy ott a hittani óra alatt
papjaink voltak s vannak manapság is, kik személyesen tanulja meg a hitoktatás módját. Legalább a
váczi szeminárium növendékeivel ugy tettek.
igazán tudják, miképp kell a nép anyagi helyCzikkirónak abban az egyben igazat kell adnom,
zetén könnyiteni.
Nemzeti irányban is nevelik szemináriumaink növendékeiket, mert mindegyikben virágzanak a magyar iskolák, melyek hatalmas szárnyat adnak az önképzésért lelkesedő növendék szellemének. Hány író, hány jeles szónok
került ki ezekből az iskolákból, melyek életrevalóságáról
az évenként tartatni szokott záróünnepélyen a nagy
közönség is meggyőződhet, azt felesleges bizonyítgatnom.
Azt is kívánja czikkiró, hogy bibliaolvasásra szoktassák a növendékeket szemináriumainkban a tudákos
exegezis és fölösleges idézetek beemlézése helyett. De
hiszen naponta kétszer is olvassák a bibliát minden szemináriumban ; az exegezis pedig megtanítja a növendéket
a szentírás helyes, igaz értelmének a fellelésére. A szentatyáktól vett idézetek bizonyságul szolgálnak amellett,
hogy hittani tételes igazságaink felől minden idők tanitói
egyformán vélekedtek s ez által a növendék még jobban
megszilárdul abban a hitben, nielylyel szivét fel kell vérteznie azoknak a tanoknak a hirdetésére, melyeknek szenteli teljes életét.
Az erkölcstanból ki kellene zárni a túlzóknak és
sok tévelygőnek a ezáfolatát. Vagyis magára kellene hagyni
a növendék ifjú elméjét, hogy támasz nélkül botorkáljon
s eltévedjen abban a sok útvesztőben, melyet agyafúrt
elmével hozott létre a sok tévtanitó. Hogyan védje meg
a farkas ellen nyáját az a pásztor, aki maga is hatalmába került a ragadozónak ? Hogyan várhassunk erkölcsi
föllendülést a társadalomban, ha annak hirdetői a hamisság kellő megczáfolásával nem jutnak el korrektebb erkölcsi nézetekhez, mint aminők azok, melyeket a tévtanitók egyike-másika hirdetett ?
A magyar nemzet erkölcsi korrupcziójának a megakadályozásáról is kellőképen és hivatásából kifolyólag
gondoskodik a papság, de hiába, ha a társadalmi rend
egvéb faktorai összetett kézzel nézik, sőt néha dédelgetik
a korrupcziót, mikor mindenáron kibúvót keresnek a törvény szigora alól az ellene vétők részére.
A törvények ismeretét, az egészségtan tudását és a
társadalmi finomabb műveltséget is követeli a czikkiró a
növendékpapságtól. Hát a filozófiát végző egyetemi hallgatótól mért nem kivánja, hogy kész jogász legyen ?
Vagy a pap nem tanulja megismerni az életben ama
törvényeket, melyek szemmeltartására kötelezve van ? Az
egészségtant, gazdaságtant tanítják a szemináriumokban,
sőt nekem is volt olyan elöljáróm, aki hetenként kétszer
gyakorlatias beszélgetésekben oktatta növendékeit a társadalmi finomabb műveltségre, jó modorra, helyes fellépésre és mindarra, amit a paptól is méltán elvárhat a
müveit társadalom. Ebben sem szenvedtünk hát hiányt a
szemináriumban.

hogy sok fiatal pap papi funkcziói végzésénél nem egyszer nélkülözi a kellő gyakorlottságot, s a hivatásával
járó gyakorlati teendők megismertetésére nem minden
szemináriumban fordítanak akkora gondot, mint a theoretikus ismeretek elsajátítására.
Áldatlan polémiákra sem fanatizálják szemináriumaink a növendékeket, mert a theológiai tanulmányok
iránya éppen nem polemikus jellegű. A napirenden levő
vallási mozgalom okai egészen másban keresendők.
Egy szó mint száz, a szemináriumi nevelésről írott
czikk szerzője inkább a hallomás, mint a való tapasztalás
után indult, s ha a szemináriumi életet alaposan megvizsgálja, nem talál ellene annyi kifogást, mint amennyit
most felhoz.
Lévay
Mihály.

A k e r e s z t é n y s é g és korunk.
Irta : Bougaucl

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szeiitaimai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

111. kötet. A

hiszekegy.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

A világon nem létezik semmiféle exact tudomány,
bármennyire dicsekedjék ezzel korunk, mert ha csakugyan volna ilyen, akkor nemcsak az eredménynyel számolna be, hanem az alaptörvényekkel is, melyek az
eredményt létrehozták. A tudomány hasonlít egy hosszú
gombolyaghoz, melynek egyik vége az ember elméjéhez,
a másik Isten kezéhez van kötve, e gombolyagból annyit
ereszt, vagyis kinek-kinek csak annyi tudományt enged,
amennyi természeti vagy természetfeletti czéljának elérésére szükséges. A hol a tudomány végződik, ott kezdődik
az Isten. Oly épület ez, melynek belsejébe nem hatolhat u n k , mert a legbelső terem kulcsa, a legfőbb bölcseség,
Isten kezében van! Bougaud a „Hiszekegyéről tárgyal
jelen munkájában. Mit tartalmaz a hiszekegy? Titkokat,
és pedig a legfőbb hittitkokat. Vájjon lehet-e ezeket
bocczasztalra fektetni, s lényegüket kitudni? Nem, mert
még érzéki dolgok vizsgálatánál is számtalanszor hajótörést szenved a tudósok igyekezete. Daczára e kudarcznak, a mathematikusok, physikusok, geologusok, bölcsészek s jogtudósok diadalittasan konstatálják, hogy a
keresztény hittitkok ellenkeznek az elsorolt tudományokkal, hogy a kath. keresztény egyház idegenkedik a tudományos alapon való fejtegetéstől. Bougaud mindezekre
czáfolatot ir, midőn a „Hiszekegy"-ben foglaltakat speku-
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lativ módon fejtegeti, s ha eddig a sziveknek irt, most
az ész számára ragadta meg a tollat! Érthetővé teszi
Jézus isteni theologiáját ! Jól tudja ő, hogy nagy dologba
kapott, s hogy szárnyak kellenek a magas régiókban
való röpködésre. „Induljunk. — Elhagyjuk Galilaeát, el
a tó bájos partjait. Fölfelé haladunk. Az ut meredeknek
tetszik; a hegy-csúcsok ködben úsznak; félelmes homály
borul reánk. Igaz ; de ha fenn leszünk : mily látvány,
mily nagyszerű panoráma ! Isten és ember, ég és föld,
mult jelen és jövő, szellem és anyag, idő és örökkévalóság,
minden orom és minden örvény . . . . fényárban tündökölve. u
Minden kétség fölött áll, hogy a „Hiszekegy" „fölér
az apostolokig". Szt. Ágoston csak egy, de igen elfogadható érvet hoz fel : „amit egy zsinat, egy pápa sem rendelt, mégis mindig hittek, mindenütt tanítottak, apostoli
eredetűnek kell tartanunk". (Contra Donát. lib. I I ) De
legfényesebb bizonyíték a keleti és nyugoti példányok
összhangzata, Rufius négyet említ, a közönségeset, rómait,
aquilejait és a keletit. Azonban később többet is fedeztek fel, mint pl. a jeruzsálemit, karthagóit, ancyrait,
ravennait, turinit stb. Az aquilejai hitvallásban két szót
találunk, mely az eredetiben nincs m e g : „invisibilem et
impassibilem," ez a Sabellius eretnekség feltűnése után
lett hozzátoldva. Tizenkét ágazatból, vagy a tudomány
szerint: „tizenkét megfoghatatlan állításból áll, és mégis,
amit merő chimaerának tartott a világ, az lett legyőzője.
E hittitkok fátyol alatt szépek, ha a fátyol levétetnék,
elveszítenék varázserejüket.
„Mi a Hiszekegy ? — Isten fölfoghatlan személyiségének, titokteljes életének előadása tizenkét fejezetben".
Tehát minden ami benne van, titokszerü, természetfeletti,
de hatását érezzük, a keresztény élet által testet ölt bennünk, s a bennfoglalt eszmék lehetőségét többé nem
tagadhatjuk. „Nézzétek az anyát, ki gyermekével karján
templomba lép ; fiatal ember mosolyoghat a kereszt,
vagy a szentségház előtt haladva át, ő nem. 0 rátekint
a keresztre s igy szól : „Mi van itt valami különös ?
Vájjon nem ugyanazt teszem én is? Entejemmel táplálom gyermekem, és hogy a haláltól megmentsem, ha véremmel táplálnom, magamat arczul veretnem, megostoroztatnom kellene, haboznék-e csak egy perczig is?" —
íme a szeretet mintegy észszerűvé, felfoghatóvá teszi az
érzékfelettit. A világ nem tudja elfojtani csodálkozását
az egvptomi gúlák és sphynxek láttára, melyek ezredéveken keresztül daczoltak az idő vasfogával. Hány vihar
tombolt el felettök, s még most is hirdetik az emberi
ész és erő vívmányait! Hát mit szóljunk azon épület
tartósságához, melyet Isten keze épített ? Mily szeleket,
viharokat élt keresztül, titáni harczra kelt ellene az egész
alvilág, de megdőlt-e ? Hiányzik-e belőle csak egy kő is ?
Nem. A mindenhatóság, csak önmagához méltó épületet
emel! A „Hiszekegy" áll most is, pedig majd minden
század el akart belőle venni valamit. A kereszténység
első és második századában az Isten egységét, de kardot ránt szt. Jusztin, szent Arisztid, szent Quadrát, stb. és
a polytheizmus meghátrálva vonul vissza. Ezután „fölkelnek Arius, Nestorius és Eutyches ; és mit támadnak m e g ?
A hitvallás második igazságát . . . . Jézus Krisztust,
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lényegi egyenlőségét az Atyával, születését a Boldogságos
Szűztől, isteni és emberi kettős természetét, egyszemélyiségét . . . u Az Isten támaszt szt. Athanázt, sz. Hilárt,
és Jézus istenségének koronája a régi fényben ragyog.
Majd jön Macedonius, Photius, a harmadik isteni személynek az Atyával és a Fiúval való egyállaguságát
tagadják, az egyház résen áll, csak egy szót kellene engednie, a szakadás megszűnnék, de nem enged, kizárja
őket, s a hitczikkely most is áll.
Luther, Kálvin és VIII. Henrik a negyedik czikkelyt veszik ostrom alá „Az egyházat megtagadják, a
pápát megvetik és eltaszítják." Bellarmin, Bossuet, Fénélon lánglelke megvédelmezi e hitczikkely t. A franczia
encyklopaedisták fejei : Voltaire, Diderot, D'Alembert, a
két utolsó ágazatát támadják meg : a testnek feltámadását és az örökéletet. „Nincs örök élet, lélek — halhatatlanság". Vérözön jelelte ezen elv útját, s a rémuralom
főnökei megborzadva az eredménytől, dobszó mellett hirdettetik ki, hogy van Isten, van örök élet, s a lélek halhatatlan !
Akik a hitczikkelyek védelmére keltek, a szentírást
és hagyományokat használták fegyverül, később a vitában
már meglátszott az ész, tudomány é3 az ékesszólás. Tudományos alapon kiindulva, a vitatkozás egészen más
színezetet nyer. „Tiszta nyári éjben oly szép az ég. De
mióta Kopernik, Newton, Arago, Herschell átfürkészték,
a tudomány által átalakított ég egészen uj fényben ragyog ! Igy lesz a hitvallással is. Amely ágazatát megtámadja a tudomáuy, csak véglegesen megerősiti azt ; és
e második változatlanság, hozzájárulva az elsőhöz, örökre
ráüti az isteni bélyeget."
Bougaud ezután röviden emliti a sikertelenséget,
melyet a tudomány tapasztalt, midőn a hitczikkelyek mélyére akart hatolni, végre ezek logikai összefüggését, ugy,
hogy egyiket nem tagadhatnék anélkül, miszerint a többit is tagadásba ne vegyük. A „Hiszekegy" mellett jeles
szónokul hozza fel a katakombák üregeit.
Lássuk most már azon hitczikkelyeket. melyek leginkább szálkát képeznek a tudomány szemében.
Első a Szentháromság tana ; Isten által kinyilatkoztatott igazság, hogy egy Istenben három személy van, s
e három személy egy állag. A mathesis, mely bevégzett
tudománynak tartja magát, megütközik ezen az egyenleten : 1 -f- 1 4 " 1 === 1 ; megengedjük neki, hogy ez a
számtan szerint igy nem állhat meg, miért? Mert az egyenlet megoldása Istennél van, s ezért e titok felülhalad
minden tudományt. De van-e benne lehetetlenség ? Nincs.
Én két állagból állok: anyagi és szellemi állagból, s
mégis akár a physikai, akár az erkölcsi világban is csak
egy személy vagyok és nem kettő. Ha már az embernél
kell tapasztalnunk egy megoldhatatlan problémát, mit
tartsunk Istenről, ki az embert alkotta? Az Istennél
éppen megforditottja van az egyenletnek : egy állag, három
személy ; az embernél két állag, egy személy. De térjünk
át Bougaud érveire.
Az Isten sokféleképen szólott, a nemzetek apostola
szerint, ősatyáinknak, a prófétáknak, legújabban pedig
szent Fia által. Első érve tehát a kinyilatkoztatáson alapszik. „Én vagyok, Aki vagyok;" „Alkossunk embert, a
18*

140

RELIGIO.

mi képünkre és hasonlatosságunkra."
„Majd fölkelnek a
prophéták s minden énekökben előfordul vagy az Atya
(Malacb. II. 10; Zsolt. II, 7 - 1 2 ; LXXXYIII, 27.), vagy
az Ige (Zsolt. LII. 9 ; OVI. 20.), vagy a Lélek (Zsolt.
XXXII, 6 ; CHI, 29; LI, 12; Bölcs. VII. 7 ; Is. LIX,
21.) Mig végre megjelenik Jézus Krisztus és széttép minden fátyolt, mondván : Menjetek, tanitsatok minden népet
az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. (Máté
XXVIII, 19.) És sz. János: Hárman vannak, kik bizonyságot tesznek az égben : az Atya, az Ige és a Szentlélek ; és e három egy (I. János V, 7). Meg a Credo :
„Hiszek egy Istenben;
„Mindenható Atyában . . .
,.Es a Jézus Krisztusban, ő egy Fiában . . .
„Es a Szentlélekben."
Ez a katholikus tan, melyet sz. Athanáz symboluma
még jobban megvilágít. Az ókori bölcsek is kutattak egy
végtelen lényt, s lángelméjük fényt deritett a setét utakra,
de titkaiba nem hatolhattak. A katholikus bölcselet
„Abból a szempontból indult ki, hogy minden lény tevékeny, s tökélyével arányban nő tevékenysége is . . . Már
pedig minden tevékenység szükségképen termékenység.
De mit hozhat létre a termékeny lény? Olyasmit, ami
nálánál vagy több, vagy kevesebb, vagy egyenlő vele.
Magánál többet nem alkothat. Az okozat meghaladná az
okot." Ha a tevékenységet meg kell engednünk a teremtett dolgokban, miért tagadnók el ezt épen Istentől? „A
mindenható művész nem tudna egy olyan remekmüvet :
teremteni, melybe átöntse egész szellemét!" Tehát Isten
csak önmagához méltót hozhat létre, cselekvése nemcsak
külső, hanem belső is. Igy például a festő mielőtt elké- !
szitené a képet, már tárgyának eszméje készen van lelkében, ha ez a belső működés az embernél lehetséges,
miért nem Istennél? — 0 látta önmagát kezdetben, öröktől fogva, s ezen örökkévalóságban egy eszméje támadt,
vájjon minő ? — örök, végtelen eszme, mint önmaga,
éppen oly személyiség, mint a szülő ; megszólalnak mindketten : „En szültelek téged ma, Fiam vagy, a másik
válaszolt : Te szültél engem ma. Atyám vagy." Már most
hogyan jön létre a harmadik? — az Atya „Látta Fiát,
Igéjét, élő gondolatát, kinek szépsége mondhatatlan.
Szeretettől lelkendezett ; felé akart röppenni. De a Fiu is
látta Atyját ; s elragadtatva szépségétől ő is felé röppent. E két föllángolás mikép találkozott? . . . Nem
kísérlem megfesteni. Annyi bizonyos, hogy a szeretet
szükségképen végtelen, örök, változhatatlan s a dolog
természeténél fogva szintén a személyiségig emelkedett.
Ez a Szentlélek, az Atyának élő lelkendezése a Fiu, és a
Fiúnak az Atya felé." Miért éppen három? Mert az értelmes lényben —- feleli Bougaud — szükségképen csak
három dolog van : 1. létezik, 2. gondolkozik, 3. szeret.
De már most hogyan létezhetik több végtelen? A végtelen fogalmával nem fér meg a többség fogalma, mihelyt
több van, akkor már korlátolt, megszűnt végtelen lenni.
„E nehézség megoldására, nem mondom e titok megmagyarázására, hanem metaphysikai lehetőségének fölismerésére nézzünk körül valamely létező után, melyben
megtaláljuk a többséget az egységben s az egységet a
többségben. Választok egyet, a legszembeszökőbbet : a

tért. A tért három teljesen
lanul egyesült viszonylagos
szélesség és magasság. A
ez nem magasság. Mégis a
ság, szélesség és magasság

különböző és elválaszthatatfogalom képezi: hosszúság,
hosszúság nem szélesség, és
föltétlenül különböző hosszúcsak egy tért képeznek."

A gondolkodó elme könnyen vonhat ismét következtetést. Vagy vegyük még a családot: „atya, anya,
gyermek. Három személy. Miért? Mert mindenik öntudatos és tudja, hogy a másik kettőtől mélyen különbözik.
De hát miért nem képeznek egv és ugyanazon lényt?
Mert mindeniknek hasonló bár, de nem ugyanazon lényegök van. Mindenikben meg van az emberi természet;
de az emberi természet nincs meg egészen az atyában,
nincs meg egészen az anyában és nincs a fiúban. A különbözés föltétlen, az egység csak erkölcsi. Az Istenben
pedig az egység egyenlő a különbözéssel. Az egység végtelen, a különbözés is az."
Piátóról azt tartja szt. Ágoston, hogy könyveiből
olvasta: Kezdetben vala az Ige, stb. „Es jóllehet ezek
nem ugyanezen szavakkal vannak mondva, az érteménvnek igen számos ok _ által támogatott szembeszökő azonossága van bennök." (Confess, lib. VII. c. IX.) Hasonlóképen vélekedik Pl: tóról D'Aguessean is. Pythagoras a
sz àmtan utián majdnem eljutott a dogma ismeretére.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDOSITASOK.
f Tisztelendő E R N Y E I

ANNA

főnöknő.
1880—1893.

A Mindenhatónak szent akarata és örök végzése szerint folyó'évi augusztus hó 31-én, esti 7l/2 órakor felejthetlen szeretett anyánk

Tisztelendő Ernyei A n n a
az angolkisasszonyok budapesti rendházának főnöknője

áldásos működése közepett, szívszélhűdés
életének 63. évében öröklétre szenderült.

következtében,

Porladó tetemei szombaton, szeptember hó 2-án,
délután 3 órakor az intézeti templomban fognak beszenteltetni s a kerepesi temetőben az intézeti sirboltbau
örök nyugalomra elhelyeztetni.
Az engesztelő szent mise-áldozatok folyó hó 2-án,
délelőtt 9 órakor fognak az intézeti templomban a Mindenhatónak bemutattatni.
Budapest, 1893. szeptember hó 1-én.
Áldás

és béke lengjen drága porai felett s as örök világosság fényeskedjék neki! R. i. p.
A budapesti
angolkisasszonyok
„Szt. Mária11 intézete.

RELIGIO.
S z e r e n c s . A „dohos középkor" — és a protestantizmus
virágainak illatárja. — (Folytatás.)
A magyar protestántizmus, melynek legújabban
kisebb gondja is nagyobb annál, hogy Kálvin felekeze
tében a maga tanitáselvei igazsága bebizonyításának kísérletével komolyan foglalkozni szeretne, bizonyos irányban figyelemre méltó lépéseket tesz — a katholiczizmus
egyre növekvő hitelének megrontására. Támad és gúnyol.
Felületesen, minden tanulmányt nélkülöző sajátságos goromba módon birál, következtet és gunvnyilakat lövel
háromszáz esztendős fegyvereiből a kath. egyház- és
papságnak a százados viharok rombolása között megedzett élettestére. Olykor, levetve a szeméremérzet tisztes
ruházatát, a hazugság terjesztésében mesteri névre emelkedett szánandó állapotában oly dolgokat tereferél püspökeinkről, a papság-, jezsuiták- s általában a szerzetes
papokról, hogy pirulás nélkül le sem irhatok. — S hogy
az avatatlanok előtt szépitse magát, hogy a katholiczizmus hiu döngetésénél felekezetének halló érzékét a régi
nóta hangjaival is gyönyörködtesse, mit tesz ? Nagy hangon hirdeti, hogy „küzd a magyar állam alkotmányáért,
a magyar társadalom békéjéért, a szabadelvű
haladásért,
mely a protestántizmusnak éltető lelke!" E jeles sajátságoknak minden magyar csak örvendeni tud ; de a protestánsok egyedáruságának soha sem fogja tartani. A
katholikusokkal ama tekintetben versenyre kelni lehet;
hanem őket felülmúlni nem oly könnyű dolog, mint a
társadalom békéjeért való állítólagos küzdelemben nagyra
becsülendő protestáns éltető leikökre hivatkozni.
Már csak szabad az után a nagy dicsekvés után
kimondanunk, hogy bennünk, katholikusokban, is van
olyan éltető lélek, mely a magyar állam alkotmányaért
küzdeni hazafias legelső kötelességének tartotta s fogja
tartani mindenkor ! Persze, ahhoz és a társadalom békéjes igazi haladásáért folytatott és a kath. egyház munkájának alapelvét tevő hazafias küzdelem megismeréséhez
igen csekély „Bocsor Lajos egyháztörténelme", (a gymn.
IV. o. számára), „Farkas József : A m.-orsz. prot. egyház (!) történelme", (a gymn. VIII. osztályának), avagy
„Pálfy József: A keresztyén anyaszentegyház története,
prot. iskolák számára" ; de még a „néhai Jakabfalvy
András Egyházi politikája" (Megjel. Budapest, 1886. 1
fr.) sem az a munka, mely a hamis elveket még az iskola
padjai közt magokba szivó prot. növendékeknek csodálatosan boszantó nézetirányát megváltoztatná; mert hiszen,
ha olvasott valaki ráfogásban és gyülölségben leledző
hirnévre szert tevő munkát, ugy azt az „Egyházi politikáu-t bátran a legelsők közé sorozhatja. Vezérszava: „A
politikai téren működő jezsuitizmus
Magyarhonba is kiterjeszté szövevényes hálóját . . . s megkezdé üldözni a
protestantizmust." Es minthogy még a jelesnél jelesebb
történetirók, kikben megvan a becsületérzet, a hivatás magaslatán álló komolyság, az igazságra való törekvés kimagasló szeretete, — nem méltóztattak protestánsokká
lenni, nem átalja az a szerző nekik menni történettudósaink legjelesebbjeinek — és kimondani, hogy Magyarországnak még nincs valódi történetírása ! Értsd meg
jól : valódi történetírás csak az, mely protestáns ! Valódi
tény mindenben csak az, mit a mult emlékeivel szakitó
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prot. tudományosság (!) annak keresztel; mert hát „ő
küzd a szabadelvű haladásért, mely a protestántizmusnak
éltető lelke." így ki csodálkoznék tehát vezérszava folytatásán : „Katona, Pray, Istvánfi, Bonfin kath. papok
voltak. így a jeles Horváth Mihály is, — ki politikai
szabadelvüsége mellett . . . — szorgalmasan kikerült mindent, mi a magyar kath. - papságra árnyékot vonhatott,
holott ily fő tényezőt a magyar történetben nem volt
szabad ignorálni. (Nem volt rá magyar szó ?) Engel bécsi
udvari tanácsosa I. Ferencznek, Fessier mysticus (!) barát
volt." Mi következik ebből a protestántizmus társadalmi
békéjét hangoztató szabadelvű haladás „éltető lelkének"
megismerése után? Minden rossz, csak béke nem! De
annál inkább a kath. felserkenés égető szüksége!
A magyar protestáns szóvivők előtt a kath. egyház
„csodassörny".
Támadni kell azt folyvást és azután —
kivégezni !
A protestánsok czéljaik elérése végett tartják Mirabeaunak e szavait „mély bölcseségü"-nek : „il faut la
France aecatholiser ;" — és, bár a szenteket nem tisztelik,
szent meggyőződésök, hogy „a hol a protestántizmus
meg nem élhet, ott a polgári szabadságnak nincs hazája!"
Természetes, hogy a protestántizmus megélését ugy értik,
a mint nekik legjobban tetszik; legnagyobb tetszésökre
pedig az talál, hogy már itt — a siralom völgyében —
Övék legyen az ország, az egyházat békókba verő hatalom és az „éltető lélek" fényes eredményeit a „papi
birtokok" elszedésében gyönyörűséggel szemlélő dicsőség!
A dicsőség kajtatásában a „nálok levő tudomány és
felvilágosodás" révén az sem ritkaság, hogy mesterfogásokhoz nyúlnak. A sok ráfogás ürömcseppjeif, melyeket
a protestánsok itt-ott államilag segélyzett, de azért önkormányzattal biró iskoláikban, — lévén minden tanárjok tankönyv-iró és kitűnő történetferditő, — s templomaikban nyújtanak a katholikusoknak, sokan nem ismerik;
de nagy hangon hirdetett „haladásuk" és „testvériségök"
mézes madzagát a katholikusok közöl igen-igen sokan
megízlelik, nem kérdezve, nem keresve az okadatolást, a
mely legfőbb hitczikkelyökként rendesen a kath. egyház
gyalázásában rejlik. Korbácsot fonatni magunkra saját
pénzünkön, valóban, íölösleges dolog! Pedig nem egy
prot. imaház építésénél olvasunk kath. főúri neveket tekintélyes adakozás feltüntetésével — itt Zemplén vármegyében is ; szóval a kath. urak és úrnők az oly gyűjtések elől nem zárkóznak el. Prot, czélra rendezett mulatságok-, előadásokról és társas estékről nem is szólok;
ezeket csakis azon oknál fogva hoztam fel, hogy feltüntessem a társadalmi békés együttlét óhajtásának e jelenségét akkor, midőn éppen itt Zemplénben „a fekete sereg
butító rendszeréről és a sötétség táboráról, a középkor
butaságáról, a dogma bázisára (!) nehezkedett papuralomról" — oly kedélyesen czikkeznek, mintha csak a prot.
czélokra — igy már igazán — oktalanul adott pénzáldozatokról közölnék Isten nevében a kimutatást. Hja, ott
már az igazság kérlelhetetlen hatalmával állanak szemközt, — tehát ők is viszonszolgálatot tesznek a katholikusoknak : ütik, mint a kétfenekü dobot! Itt már nem a
mézes madzag járja, hanem a hurok, melyet — legalább
a jelekből ítélve — készek volnának nyakára vetni a
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kath. egvenességnek, még mindig gyengén jelentkező
bátorságnak és az álhivást nem ismerő igazságnak! Nagy
igaza van sz. Jeromosnak: „Invidia enim non tam humanas amicitias, quam solam iustitiam persequitur." Itt
az a kérdés : nem emeli-e aztán támadása korbácsát a
kath. egyházra az a prot. lelkész, vagy lévita, — a ki a
kath. bucsut követő barátságos ebéd alkalmával a jobbára kath. vendégek közt arra tányérozott, hogy az
éberség jelével földiszitendő templomtornyot felépíttesse!?
Megtörtént. A forintosok szépen hajoltak egymásra. Ez
már csakugyan merészség ! és pedig nagyobb, mint Arany
János szobrának leleplezésekor egyet suhintani a katholiczizmus erős derekán, minthogy Magyarországban nemzeti jellegű ünnep soha sem várhatja a nap lenyugvását
a katholiczizmus ellen való gyűlöletnek felkeltése nélkül!
Nem nagyitok.
Ilyenkor aztán különbséget szoktak tenni „az igazi
katholiczizmus és az ultramontánok"
között; (mi e kettőt
kegyes engedelmökkel ezután is csak egynek tartjuk !) s
szerintök : „az igazi katholiczizmus tördeli majd azon
bilincseket, melyeket az újkori jezsuitisztikus
pápai uralom rakosgat a vatikáni zsinat óta az élő emberi lelkiismeretre." — Es a hangzatos mondat megeresztése után
megáll, gondolva magában : protestáns létemre legény
valék a gáton és adtam a katholikusoknak ! Igazán adott !
Nesze semmi, fogd meg jól. Adott, . . . igaz, — alkalmat, hogy Arany verssorait idézzük r á :
„Zúg az éji bogár, neki megy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat."

Unalmas is azt, ugy-e, bizonyitgatni, a mit „ct keresztyén egyház történetéből"
megtanult az ember —
szinte bizonyítás nélkül ? Nemde untató dolog az, hogy
bizonyító érvekkel hozakodjál elő ? kedves támadó ! miután megtanultad a prot. kis kátéból, hogy azért vagy az
ev. ref. felekezet tagja, mivel nem akarod, hogy sötétségben légy, mint a katholikusok, — és az a vágyad,
hogy maradékaid butaságban ne maradjanak!
Ismét
Aranynyal szólva mondom : bizony, bizony ! az igazság
és békeszeretet udvarán ti felettetek „feketén bólingat
az eperfa lombja." Az idők méhében rejlő olynemü veszedelem ellensúlyozására nem kelne el nálunk is mind a
népiskolában, mind a gymnasiumi osztályokban egy kis
vitázó káté? . . . Elmélkedjünk. Itt az álomból való felserkenés ideje.
(Vége köv.)

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.

immár csakugyan veszélyeztetve van, továbbá tekintettel
arra, hogy az árvamegyei közgyűlés sajnos határozata által
vallásos érzelmeinkben felette sértve lettünk : s végre tekintettel arra, hogy a törvényhatóságok némelyike üldözési mániájában már az egyedüli dörzsféket, a főrendiházat is megfélemlíteni készül s határozataikat valószínűleg elég meggondolatlanul, mint előbb, ugy most is a
többi megyék követni fogják, — elérkezettnek tartom a
pillanatot, melyben a magasztos ügyhöz méltóan egészen
tárgyilagosan és a higgadtságnak tökéletes megóvásával,
sőt minden politikai kérdésnek szigorú mellőzése mellett
is végre megtegyük kötelességünket; mert hazafiúi kötelességet vélek teljesíteni csakugyan akkor, midőn mi a
koronát, kormányt és a törvényhozás minden pártját meggyőzzük arról, hogy a megyei közgyűlések határozataival
nem azonosítja magát egyszersmind a megyék közvéleménye is, legalább nem a polgári házasságot illetőleg.
De hogy ezen lépést megtehessük, mikép tegyük meg s
egyáltalán megtegyük-e ? szükségesnek tartom mindenekelőtt főtisztelendőségedhez abbeli kérdésemet intézni, vájjon álláspontomra méltóztatnak-e helyezkedni vagy sem,
s ha igen, hajlandók volnának-e az illető urak mind a 4
kerületből augusztus hó valamelyik napján például
Trsztenán egyelőre egy szükebbkörü értekezleten résztvenni? A beérkezendő szives válaszoktól teszem természetesen függővé további eljárásomat, mert például egy
csonka eljárás inkább kompromittálná semhogy hasznára
válhatnék ügyünknek. Tájékozás czéljából bátorkodom
megjegyezni, hogy azon esetre, ha Trsztenán csakugyan
találkoznánk, Potoczky házfőnök úrhoz fordulnék oly
kéréssel, lenne szives bennünket pénzünkön a zárdában
szives vendégeiül látni. Jelen soraim egészen betüszerint
hasonló példányaival még Várzély apát, Lavota, Chmel,
Kuchár Endre és Pál, Hoblik, Balgha, Kohuth és
Andrássy főtisztelendő, Abafi Ágost és Emil, Yilcsek
Xavér és Jenő, Gyorcsák János, Ko válik János és Kohuth Antal urakhoz is fordultam, kérve őket, miszerint
szomszédos paptársaikat, illetve világi inteligens hasongondolkozásu és érzelmű "ismerőseiket véleményadásra s
esetleg az értekezleten való megjelenésre nevemben is
felkérni szíveskednének. Főtisztelendőségedet még külön
arra kérném, hogy levelem tartalmáról a hrustini, krusetnyicai, muttnei, novotyi plébános urakat és a klini kanonok urat értesíteni szíveskedjék. Nagybecsű válaszát
kérve, magamat hajlamiba ajánlottan, kitűnő tisztelettel
maradtam, Lestinben 93. 30./VII. Főtisztelendőségednek
alázatos szolgája Zmeskál Zoltán."

Az árvavármegyei katfcolikusok zászlóbontása.
Zmeskál Zoltán, ki nem rég tért vissza az ágostai,
vagyis lutheránus felekezetből ősei katholikus hitére, egy
konvertita meggyőződésének friss erejével lépett ki kath.
vallásunk védelmére a közélet sorompói elé. Felhívást
intézett Árva vármegye kath. egyházi és világi értelmességéhez. Az egyházunk évkönyvének lapjaira méltó felhívás szövege ím1 itt következik :
„Főtisztelendő plébános u r ! Tekintettel arra, hogy
a nagyon is hibás alapokra fektetett egyházpolitikai kérdések napirendre történt kitűzése által dogmáink egyike

IRODALOM.
*** Le Capital la Spéculation et la Finance au
XIX. s i è c l e apar Claudio Jannet professeur d'économie
politique á l'Institut Catholique de Paris. Paris, Pion ;
1892, 8-r. VI, 607 1.
Mikor 1870-ben történt iszonyú leveretéséből felocsúdott s mindeneknek ujjáalkotását („restaurare omnia
in Christo", sz. Pál) megkezdvén hét-nyolcz helyen is
katholikus tudomány-egyetemet sietett alapítani, sokaD,
kivált az ellentáborból gúnyos mosolylyal azt mondották :
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mire valók azok a katholikus egyetemek? mit fognak
azok tanítani? Theologiából meg nem él az emberiség.
Es igy tovább.
Most már másképp beszél a világ. Leghamarább
észrevette a katholikus tudomány-egyetemek hatását a
franczia liberálizmus s neki rontott a kath. egyetemeknek, megtiltotta nekik, hogy a tudomány egyetem (université, a melynek természetesen más értelme is van mint
nálunk) nevét viseljék s más jogoktól is megfosztván
azokat, rákényszerité, hogy a „L'Institut Catholique"
szerény nevét vegyék fel és viseljék ezentúl. A liberálizmus haragja, melyet szemmel láthatólag félelem sugalt,
lehetetlennek bizonyult be. A íranczia katholikus tudomány-egyetemek által egyszerre nagyobb arányokban
meginditott szellemi áramlat minden irányban, minden
szakban, a társadalmi élet minden rétegében érezteti hatását s egyre nagyobb arányokban hömpölygeti az emberi
gondolkodás folyamait a keresztény hit és czivilizáczió
alaptörvényei szerint. Nemcsak a theologia s a vele legközvetlenebb érintkezésben levő szakok nyertek növekedést a franczia kath. tudomány-egyetemek ; a tudás minden ágában kezdenek a katholikus tudomány-egyetemek
a szakembereknek, a tudós köröknek, a társadalomnak, a
nemzeteknek inponálni. É p p most jött hire Amerikából,
hogy a Avashingtoni katholikus egyetem rektorát mgr
Keanet, a bostoni methodista tudomány-egyetem tiszteletből doktorai közé iktatta be. Az igazi tudomány eloszlatja
a balitéleteket, s felismervén mindenkiben tiszteli az igazi
tudományt.
Mi a czéljuk e soroknak ?
Bevezetésül szolgálni a fent czimzett mü ajánlásának, a mely a párisi kath. tudomány-egyetem egy hírneves tanárának tollából kikerülve épp most járja be a
világot, figyelmet keltve s felvilágosítást terjesztve még
ott is, — a hol a katholikus tudomány-egyetem eszméjétől fáznak.
Mivel foglalkozik ez a mü, megmondja a czime : a
XIX. század vérbajával. Nem egészséges a gazdálkodás, a
megélhetés, a munka és az élvezés közt levő viszony : ez
a társadalmi kérdés, ez a bajunk.
Jannet hatása már a „Budapesti Hírlap"-ig elhatott.
Komolyan mondjuk ezt, nem tréfából, és örvendünk neki.

H I V A T A L O S .
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére a győri székeskáptalannál Kokas József
éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, — dr Bertha
János szt. Adalberti prépostnak az éneklő-kanonokságra,
— Jordán Tamás székesegyházi főesperesnek a szt. Adalbertről nevezett győrhegyi prépostságra. — dr Szely Lajos
soproni főesperesnek a székesegyházi főesperességre,— Holdházy János czimzetes püspök és mosonyi főesperesnek a
soproni főesperességre,— Mohi Antal locsmándi főesperesnek a mosonyi főesperességre, — Beidl Alajos rábaközi főesperesnek a locsmándi főesperességre, — Tóth István komáromi főesperesnek a rábaközi főesperességre, — dr Surányi
János pápai főesperesnek a komáromi főesperességre, —
végre Mladonicsky
Ignácz iskolás-kanonoknak a pápai

főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyom és
az ekként megüresedő utolsó vagyis iskolás-kanonoki
javadalmat Schlegel Péter szentszéki ülnöknek és süttöri
esperes-plebánosnak adományozom. Domnanovich Ferencz
kisboldogasszonyi esperes-plebánost és Hahnekamp György
szentszéki ülnököt és győri papnevelő-íntézeti igazgatót
pedig ugyancsak a győri székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezem.
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére dr Beervaldszky
János szentszéki ülnöknek
és odorini esperes-plebánosnak a Boldogságos szűz Máriáról nevezett boóli czimzetes apátságot adományozom.
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére Eigl József futtaki esperes plébánosnak a
Boldogságos szűz Máriáról nevezett bihari czimzetes apátságot adományozom.
Kelt Ischlben, 1893. évi aug. hó 14-én. F E R E N C Z
J ÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k.

VEGYESEK,
*** T. o l v a s ó i n k n a k — eláruljuk a titkot, hogy a
„Religio"-t tegnapelőtt nagy öröm érte. Szerkesztője
augusztus végével megszűnt a tudomány-egyetem rektora
lenni. Sok idő és javarész erő felszabadult a „Religio"
javára.
— As emberiség jótevői. Alig illet- meg jobban e
czim az egyházon kivül mást, mint a szerzetes rendeket,
melyek a barbár Európa vadonjaiban a mai fényes czivilizácziónak vetették meg alapjait. A magyar szent-Benedek-rend hiven ősi szokásához, korunk szükségleteihez
mérten tesz szolgálatot az emberiségnek, magyar társadalmunknak az által, hogy a balatonfüredi fürdőhelyet
nagy gondoskodással, nagy áldozatokkal a virágzás
egyre magasbodó fokára emeli a közegészség érdekében.
A nagyszabású átalakításokat bíboros Vaszary Kolos hgprimás főapát korában kezdte ; most Fehér Ipoly főapát
ur készül a nagyszabású kibővítést folytatni és befejezni.
— As „Egyetértés" vad mozdulatokat kezd gyakorolni. Minap „anakronizmus*-nak
hirdette a szerzetesek
vezetése alatt levő nevelést, abból az alkalomból, mert
híre jár, hogy Budapesten, a Józsefvárosban gymnázium
fog megnyílni a nagyérdemű szent-Benedek-rend vezetése
alatt. Tegnap pedig ugyan e lapot a budapesti központi papnevelő-intézet tiszteletreméltó elöljáróságának
ugratja neki a nevezett intézetben megüresedett rektori
méltóság valamely fékezhetetlen ambiczióju aspiránsa. Ha
mindenkit be szabad piszkolni, ki marad majd tisztán?!
— A kassai kir. konviktus kormányzójává a vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter Madarassy
Lipót
urat, a jászóvári prémontrei kanonokrend tagját, a konviktus eddigi nagyérdemű alkormányzóját nevezte. Hálás
megemlékezéssel gratulálunk itt egykori tanárunknak,
kinek alakja ugy áll emlékezetünk előttünk ma is, mint
a műveltség és gondosság megnyerő megjelenése.
— Vaszary Kolos herczegprimás csütörtökön hoszszabb látogatással tüntette ki Esztergomban a benczések
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igazgatóját. Villányi Szaniszlót. Azután a tanárok seniorjánál a többi benczés tanárok számára az iskola év kezdete alkalmából szívélyes üdvözletét hagyta. Ebből látszik, hogy a bíboros mily lelkes híve most is az iskolaügynek.
— A pécsi egyházmenye püspöki helynökévé dr
Dulánszky Nándor püspök ur ő exja Walter Antal kanonokot nevezte ki. a ki hazánkban a klasszikus egyházi zenének egyik legavatottabb müvelője s legerősebb
oszlopa.
— Bende Imre nyitrai püspök ő mlga elhatározta,
hogy a mig él, évenkint négyezer forinttal fog negyven
szegény tanulót élelmezni. Mennél hosszabbra nyúljék
ez a jótevő élet !
— Fejedelmi adomány. Dr Samassa József egri érsek ő nmga a nyíregyházi r. kath. iskola épületét a kor
követelményeihez képest ujjá építteti, illetve átalakíttatja.
A költségeket, melyek a 40,000 frtot megközelítik, ő
excziája fedezi.
— Kitüntetés. Mint a „Szegedi Hiradó" értesiti olvasóit, az Oltványi Pál prépost és igazgató által ez év
tavaszán kiadott, és a szegény tanuló árvaleányok javára
jövedelmező „Salve Regina" czimü májusi Mária-ájtatossági elmélkedéseket tartalmazó müvet, ő cs. és kir. apostoli felsége a király és a királyné is könyvtára részére
legkegyelmesebben elfogadta, és az előbbi e czélra 10
darab aranyat, az utóbbi pedig 50 irtot küldött a vallásés közoktatásügyi minisztérium utján a fentemiitett prépost ur kezéhez. — Mindenesetre szép és nagy hálára
méltó fejedelmi kegy.
— Dr Rimely Károly beszterczebányai püspök ur,
mint köszönettel értesülünk, szeptember hónap 13-án
tartja bevonulását székhelyére s másnap Tesz ünnepélyes
installácziója. Az uj püspök pozsonyi működése alatt
körülbelül hétezer forintot ajándékozott a régi pozsonyi
dóm restaurálására s püspökké történt fölszentelése alkalmával ujabb ötszáz forintot adott a dóm főkapujának
kibővítésére, s ugyanannyit
a pozsonyi szegények fölsegélésére.
— A Spalatöba összehívott her. régészeti kongreszszus, melyen hazánkból dr Czobor Béla egyetemi s Récsey
Viktor benczés tanárnak is kellett volna felolvasást tartania, a kolera járvány miatt jövő évre halasztatott.

— Gödöllőn paul. szent Vincze-egyesület létesült.
Alakuló gyűlését jul. hó 19-én tartotta meg. Elnökökké
választották Odray nep. János esperes-plebánost és Huszár
Elemér világit. Rampolla bibornok a következő táviratot
intézte Huszár Elemér elnökhöz : „Exhibit.um a conferentia S. Vincentii filialis amoris testimonium Summus
Pontifex benigne accipiens peramanter eidem benedicit."
— Egy asztalfiók titkaiból. Magyarország keresztény
és katholikus jellegének gyökeres felforgatása fenyegetvén
polgári házassággal a felfordultságok élén, e lap szerkesztőjét, a veszélyben forgó dolgok alapelveinek uj áttanulmányozása közben XIII. Leo pápának a házasságról
szóló 1880-iki „Arcanum" kezdetű levelében egy idézet
különös módon feltartóztatta. A pápa e nevezetes tanitó
levelében a világ oktatására idéz egy magyar szerzőt is,
Fejért, Matrimonium ex institutione Christi cz. müvéből.
A pápa a polgári házasság ellen küzdve magyar ember,
magyar tudós, magyar mü támogatását vette igénybe.
Most, Fejér müvének becse és a pápa által történt idézésének dicsősége megmarad ugyan mindörökre, ámde az
a fénykör, a mely eddig Magyarországot mint keresztény
országot, az ő házasságjogi institutiójában körülvette,
feloszlásnak indult. A magyar jogász ész megszűnvén
katholice vagyis katholikus hithüséggel gondolkozni, kezd
most már teljesen kereszténytelen módon csatangolni az
egyéni vélekedések útvesztőjében. Keresztény Magyarország — fuit. Lesz-e, az most fog eldőlni. Kortársak!
Nagyobb missiót ennél magyar nemzedék még nem kapott. Sursum corda !
— A franczia parlamenti
választások általános jellemvonása a mérséklet diadala a radikalizmus felett.
„C'est la modération qui l'emporte et le radicalisme
sectaire est battu," mondja az „Univers." XIII. Leo pápa
fellépésének tehát van eredménye Francziaországban.
— Németország püspökei Fuldában értekezletet tartottak. Minden évben szokták ezt tenni. Mult hó 22-én
nyilt meg. Valamennyi poroszországi püspök jelen volt,
a limburgi és hildesheimi kivételével. Jelen volt a mainzi
püspök is. Nem jelenhetett meg a freiburgi érsek, a
kinek pedig porosz terület is tartozik hatósága alá (Hohenzollern herczegség). Elnökölt Ivrementz bibornok, kölni
érsek. Ezek a fuldai püspöki értekezletek Németországban a katholikus hitéletnek erőforrásai.

— A német katholikusok ezidei, vagyis 40-ik nagy— Szent Joakim temploma Rómában, melyet frangyűlése e napokban fog ülésezni Würzburgban. A mire czia kezdeményezésre a hívek adományaiból épit abbé
t. olvasóink figyelmét ez alkalomból felhívjuk, az egy Brugidou gondnoksága alatt Ingami építőmester, Rómáalkalmi irat, mely történeti világításban tünteti fel a nak 300-nál több temploma között is egyik kiváló nevenémet katholikusok nagygyűléseinek eredését és az első
zetessége lesz a templomépítés művészetének. Egészen uj
alapvető nagygyűlést, melyet 1848-ban Mainzban tartottak. és meglepő lesz a templom kupolája az által, hogy aluA nagyon érdekes füzet Würzburgban jelent meg, Göbelmíniummal lesz fedve, azután, hogy a kupola tetején
nél. A német kath. nagygyűlés a XIX. század katholikus
megaranyozott óriás monstrantia fogja hirdetni, miszerint
alkotásainak egyik legnagyobbika. Története igen tanul- sz. Joakim temploma az öröklétű városban „az engesztelő
ságos, kivált nekünk Magyarországban, a hol a katholiörök imádás" középponti szentélye. A sz. Joakim tempczizmus szervezetének tagozatait most kell egységes j lom építése meg nincs befejezve. Adományok szívesen
akczióra összeilleszteni.
fogadtatnak.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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Katholikus nevelésünk országos ügye.
„Aut nunc, aut nunquam.*
(Lothar. Károly hg, Budavár keresztény visszavivójának jelmondása.)

A századok és évezredek járása valamely
nemzet életébea nem olyan mint a tavasz, nyár,
ősz és tél forgása vén földgömbünk fölött.
Tavasz után nyár, nyár után ösz, ösz után tél
következik, akár akarjak mi gyarló emberek,
akár nem ; akár készülünk rá akár nem. Az idő
nem kérdezi, tetszik-e nekünk az ő szeszélye;
zsarnok önkénynyel eljár, elviharzik fejünk
fölött.
Szerencsénkre, ez az önkényes zsarnok csak
az a nagy üres valami, a mit időnek szokás
nevezni. A mi ezt az ürt kitölti, a mi az időben részünkről történik, a mivel mi az időt
kitöltjük és meggazdagitjuk, korszakokat, századokat, évezredeket alkotva belőle, az már a mi
emberi szabad elhatározásunk és alkotásunk körébe esik, mint ennek gyümölcse. Egy nemzet
életében is a századok és évezredek nem az időjárás elementáris erővel s kikerülhetetlen szükségességgel egymást kergető szeszélyei tehát, hanem
magának az illető nemzetnek szabad elhatározásból folyó nemes küzdéssel kivivott alkotásai. A
milyen u t a t mér és tör magának valamely nemzet az idők folyamában, olyanon halad; a milyen ágyat vet. olyanban nyugszik; ha örvény
felé veszi az ú t j á t s kellő időben nem segit
irányán, nyomát vesztve elmerül az idők méhében s nem tölt be többé századot és évezredet
tetteivel.
Nekünk magyaroknak egy hátunk megett

elnyúló hosszú évezred végén s egy bizonytalan
homályban mutatkozó másik évezred küszöbén,
nagy erővel kell eszünkbe venni és éietüakre
alkalmazni, a mi nemcsak egyesekre hanem
egész nemzetekre nézve is szent igazság, —
hogy ,,kiki maga szerencséjének a kovácsa."
Egy nemzet fentartása és szakadatlan virágoztatása oly elidegeníthetetlen, másra át nem
ruházható kötelessége az illető nemzetnek magának, hogy azt senki más nem végezheti el
helyette barátságból. S még ha elvégezhetné is,
hol van a nemzetek életében mai napság az a
barátság, hogy a lelket valamely veszni indult
uemzetben, barátságból, keresztény felebaráti szeretetből, eg}7 másik tartogatná. Gyilkoló fegyverrel
összeroskadásig megrakodva állnak egymással
szemben a felebaráti szeretettől elrugaszkodott
nemzetek. Vezetőik terelték be őket az egymás
ellen való gyűlölködés és testvérharcz pokoli
küzdelmeibe, pokoli állapotába, melyből hogy
miképp fogunk szabadulni, csak az Isten tudja.
Vérontás és pusztulás nélkül nincs rá eset.
Minden országot csak azon elvek alapján
lehet fenntartani, a melyeknek létrejövetelét és
szervezetét köszönheti. „Omne impérium iisdem
artibus tenetur, quibus p a r t u m est", mondá gondolom már Svetonius. Magyarország az Európát
czivilizálta keresztény vallás elveinek és szellemének ihletése alatt szerveződött. Ez az ország
szellemet nem változtathat a nélkül, hogy meg
ne szűnnék lenni az, a mi. A ker. vallás elveinek uralkodása alól nemzetgyilkolás nélkül ezt az
országot ki nem vonhatja senki. Magyar és keresztény oly elválaszthatatlan egység, mint test
19
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és lélek. Vedd el a lelket s megszűnt élni a
test; beoszlik elemeivel a földi élet és virulás
táplálására számot nem tevő, láthatatlan monaszokúl.
A ki hazaárulást vagy felségsértést követ
el közvetlen evidencziával gonosznak mutatkozó
tette által, az meg van bélyegezve, „hic niger
est, hune tu, romane, caveto." Nem marad el a
méltó büntetés sem, mely rendesen a fej körül
játszik. Mit mondjunk, minek kellene történni
azokkal, kik nem szemetszuró hazaárulást, nem
tetőn kiabáló felségsértést követnek el, nem,
hanem lassan gyilkoló mérget csöpögtetnek be
a nemzet vérébe, kik tehát lassú nemzetgyilkolást végeznek meggondolatlan felforgatásaikkal?
Egy mentség van e szerencsétlen emberek szám á r a : az, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. Azonban, alapjában véve még ez az egyedüli
mentség is gyenge nádszál. Nem támaszkodhatik
arra, csak gyermek és idióta. A ki a nemzetek
életét veszélyeztető viharok törvényeinek ismerete nélkül tolakodik fel a maga nemzete sorsának intézéséhez: annak tudnia kellene, hogy
mitől halnak, mitől élnek a nemzetek; annak
tudnia kellene, hogy keresztény népnek a keresztény vallás elhagyására utat nyitni, sőt a
ker. vallástól való elpártolásra hivogatólag, kecsegtetőleg, a szabadság praemiumát és privilégiumát is ráadásul kitűzni, — az, ha nem őrültségből származik, hát oly rettenetes bűn a
nemzet élete ellen, a melynek, mivel még eddig
nem követték el sokan és sűrűen közöttünk,
nevet nem adott eleddig még magyar nyelvünk.
Polonyi Géza szoboszlói beszámoló beszédében egy keresztény államférfiú álláspontjának
magaslatára emelkedett fel, midőn a „vallás
szabad gyakorlásáról" szóló törvényjavaslatban
törvényesiteni javasolt „vallástalanságot* erélyesen visszautasitá és az ország „keresztény
jellegének" fenntartása mellett szállt sikra.
Tisztán látás a múltból fakadó jövőbe kellett e
meggyőződéshez és bátorság a kimondáshoz.
Mindakettő becsületére válik Polonyinak.
Egy szivvel s egy lélekkel igy kellene nyilatkozni Magyarországban tizenhatodfél millió
keresztény embernek. Oly élelmes és tehetséges
népnek, milyen a zsidóság, részvétele Magyarország fentartásában és felvirágoztatásában, becses
tényező kétség kivül ; ámde árul szabni neki

azt, a mi Magyarországra nézve életkérdés, a
keresztény vallástól való elszakadást, nagyon is
Shvlokszerü kivánság, a melyet j a j lesz a magyar géniusznak, ha meg fogja Ítélni a követelőnek.
Azonban, a mily szivesen adóztunk elismerésünkkel Polonyinak azért,hogy az ország keresztény
jellegének fentartásaért hatalmas és sokféle személyes ellenségeivel szemben lándzsát tört, épp
oly szomorú megütközéssel vagyunk kénytelenek
konstatálni azt a meggondolatlan, azt a lelketlen hűtlenséget, melyet Polonyi Géza ugyanabban a beszédében a maga katholikus hitével,
vallásával és egyházával szemben elkövetett.
Követelte a zsidósággal szemben, hogy a polgári
egyenjogúság czimón ne kivánjon ettől az országtól a teljes vallási elfajulást, ne kivánja a
keresztény vallástól való elszakadásnak szabad
pórázra bocsátását. Es Polonyi ügyes fordulattal
r á m u t a t o t t a magyar alkotmányban egy pontra,
a melyre a kereszténység számára dolgozó „szabadelvű" államférfiaink aligha gondoltak, t. i.
hogy az 1723. évi 9. t.-czikk szerint Magyarország királyának katholikusnak kell lenni. Polonyi
ebből a zsidókkal szemben logice levonta a konszekvencziát, midőn azt kérdezé: „Hát lehessen
a király zsidó? Ha más embernek szabad (az ő
felsége legloyalisabb „szabadelvű" kormányának
tvjavaslata értelmében) zsidóvá lennie, meglegyen-e engedve a királynak is?" íme, a logika
teljes következetességgel, az abszolút vallásszabadság útvesztőjének a végén megmutatta a
végső véget, a bolondos útvesztő centrumát : a
„zsidó királyt" — Magyarország felett! Hogy
erre r á m u t a t o t t Polonyi ez az ő érdeme, és elvitázhatlan dicsősége. De hogy e bátor és előrelátó aktus után egy lélekzetre a maga katholikus
hitét, vallását és egyházát a király köteles vallásának kérdésében cserben hagyta, az bizony sem
logikájának nem válik dicsőségére, sem lelkének
nem fog vigasztalására szolgálni soha. Polonyi
ugyanis, helyesen k i m u t a t t a , hogy Magyarországban az alkotmány értelmében a királynak katholikusnak kell lennie : tehát zsidó az nem lehet.
Ez az egyik konklúzió. A másik konklúziónál
Polonyit már cserben hagyta a logika, mert azt
mondá, hogy „a király lehet bármely keresztény
felekezeten !" Hogyan lehet bármely keresztény
felekezeten,ha katholikusnak kell lennie? Hol van
itt a logika? Azaz, sajnos, tulajdonképpen nem
annyira a logika hiányzik ebből az észjárásból,
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mint a maga kath. hitéhez, vallásához és egyházához való hűség és ragaszkodás.
Feladni, meggondolatlanul, gyáván, hűtlenül
feladni mindent, a mi a kath. hitet e hazában
az ország törvényei szerint is megilleti: ime
Magyarország, ime, az apostoli királyság katholikus nevelésének országos ügye, országos eredménye, országos szégyenfoltja.
Kik tehetnek róla ?
Mi.
Erről akarunk e kolerás iskolai év elején
néhány eszmét megpendíteni.
***
A k e r e s z t é n y s é g és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos e's Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet,

111. kötet. A

hiszekegy.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

Tekintsünk egy kissé a h a j d a n k o r b a .
A római czirkusz fölött egy görög felirat áll, mely
az Istenről, mint három személyről beszél : „Méyag Qeoc;
@£oyévszoç, nag(çeyyï]q = N a g y Isten, Isten szülötte,
mindent beragyogó."
Es E g y p t o m b a n Serapis hires j ó s l a t a :

egyenlő, ezt bizonyítja a világ élete, tehát a pantheizmusn a k sincs helye. Csak egy szó kellett : Legyen, és minden
meglett, a geologusok egy része, és pedig a kitűnőbb
tábor fejet h a j t a teremtő erő előtt, a másik rész tudatlanoknak nevez minket. „Az anyagelviség fölvesz egy
marok port és szól: „Ez az eredete mindennek. Századokig t a r t ó vegyi elegyedés, átalakulás által ebből származott m i n d e n ; előbb az á s v á n y ; aztán a n ö v é n y ; majd
az állat, végre az ember. A tudomány ezt bizonyítja."
Csudálatos ! a materiálizmus megengedi az örök anyagot,
csak az örök szellemet nem, állításában nem a tudomány,
az elv, hanem az élv vezeti.
„A második örvény a pantheizmus. A pantheizmus
keleti termék. N y u g a t o n , ott, hol az ember csak erős
munkával termékenyíti a földet, el lehet feledni, meg
lehet tagadni Istent. Ám t a g a d j á t o k ama b u j a természet
ölén, Kelet hő ege alatt, a verőfény honában. Oh mily
piczinynek érzi m a g á t az ember ! Isten minden. A lények
csak az ő gondolatában lebegő képek. A világok : Istennek álma. Valamint én szendergéseimben lényeket látok
m a g a m előtt jönni-menni, melyek mintha élnének, ébredt e m k o r azonban elenyésznek ; épp igy Istenben is. Csakhogy a képek ő benne, hatalmasabbak, tovább fönmaradnak, testet öltenek ott, gondolatában egy pillanatig
játszadoznak, m i g Istennek, az egyetlen valódi létnek
kifürkészhetetlen mélységeiben örökre szétfoszlanak. Ez a
pantheizmus." A materializmus forrása az elaljasodás, a
pantheizmusé a kevélység. Az ellentétek találkoznak : „A
materializmus lenéz a p o r b a és szól : anyag minden. A
pantheizmus pedig azt mondja : Isten minden."

Miképpen j u t o t t Istennek eszébe a t e r e m t é s ? —
Hqùtu
@£og gsr£7i8Íta lóyog,
xcà IIy£vg.a ővvmegfelel B o u g a u d Malebranche gyönyörű versével :
avxoig, . . . . 6vg.cpv£TCi diq TQÍa Ttávta, xccl siïç; sv éora. =
Amikor érezem :
Előbb Isten, aztán az Ige, aztán a lélek ; három együtt
Megihlett szellemem
született és egyben egyesülő Isten." „Es Indiában OupEgy forró sóhaja,
nekkat-nak eme h e l y e : 9Sat (igazság) az Isten n e v e ; és
Egy lángoló szava
Egy pillanat alatt
az Isten Frabat, azaz három, mely csak egy."'
Meg T i b e t b e n : „Istent majd ugy nevezik: Koncikocich : egy I s t e n ; majd Koncioktum : három Isten. Valami olvasófélét használnak, mely fölött e szavakat ejtik
Az Om értelmet, hatalmat, H a a
ki : Om, Ha, Hum."
szót (igét), Huni szivet, szeretetet jelent. Ugyancsak Chinában is akadunk némi n y o m á r a a három személyü Isten
eszméjének.
A Szentháromságnak ékes hirdetője maga a világ ;
a physika, vegytan, csillagászat, élettan, lénytan, az ember működése a háromságot hirdeti, s ha itt bámulva
kell a tudósnak lerakni mikroskopját, mert szeme nem
bir behatolni a t e r e m t e t t dolgok belsejébe, ugy megvakulva kell lehajtani fejét, midőn az örök világosság
r a g y o g ó napjára, Istenre veti tekintetét!
A királyi lantos, Dávid király e szavakra fakadt,
midőn az eget n é z t e : E g e k beszélik Isten dicsőségét, s
kezei művét hirdeti az égboltozat. Csakugyan, ha szemügyre veszszük a világot, szépségétől elragadtatunk, benne
minden a legkisebb fűszáltól, a l e g n a g y o b b égi testig
nagy művészre val). Miből hozta ezt l é t r e ? m i k o r ? —
semmiből, időben, tehát nem létezik örök, ősanyag. Isten
lényegéből sincs, mert 0 megoszthatatlan, sem vele nem

Fényes világokat
Tudna teremteni . , •

A mit a költő önmagáról mondott, Isten is elmondotta évezredek e l ő t t ; létre j ö t t a világ, fényével, p o m pával , mint r a g y o g ó viszfénye Isten végtelen dicsőségének.
B o u g a u d általánosságban elveti a geologusok és csillagászok azon nézetét, mely a világ átalakulására évmilliárdokat követel, hogy a m i világunkat már más világok előzték meg, hogy léteznek bevégzett világok ; ezt azért kifogásolja, m e r t a teremtést örök „észbontó távolságba"
viszik. Az isteni szeretet sürgeti a teremtést, és nem halasztja
annak fejlődését milliárd évekre, de e szeretet daczára is,
mely szent türelmetlenségében alkotni akar, metaphysice
lehetetlen „hogy a teremtésnek kezdete ne legyen."
Avagy okunk van-e fenakadni a szentírás e kifejezésein :
Kezdetben vala az Ige ; kezdetben teremte Isten az eget
és a f ö l d e t ? " Azonosithatjuk-e a világ kezdetét a „Logos"-sal ? N e m . Az a bizonytalan meghatározás „kezdetb e n " mindkét helyen különböző időt jelent, az Igénél
örök, beláthatatlant, a világnál pedig oly időt, melynek
kezdete van, s m é g sem ismerjük, mert természeti titok,
_
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a miiven számtalan esik érzékünk alá, még sem fejthetjük meg. A teremtés folytonos, nem bevégzett, Isten
folyton teremt, világokat ugy, mint lelkeket, nem vonult
nyugalomba. „Mint az égő tűzhelyből szüntelen pattognak a szikrák, Istennek elragadtatott szivéből ugy támadnak és fognak támadni szüntelen a teremtések, melyek őt
megismerni, szeretni s végtelen boldogságában osztozni
képesek."
A csillagászat kérkedve dicsekedik vívmányaival,
kalapot emelünk előtte; e nagyszerű munkára rányomja
a mérhetetlenség, a végtelenség bélvegét, s azonosítja
Istennel. Isten éppen e nagyszerű műről ismerhető meg,
C3ak silánysága hozhatná hitünket zavarba.
Hogy földünkön kivül van e élet, nem tagadjuk,
csak sejtjük, e sejtelmünket nem rontja le a hitnek őre,
az egyház. A nagy Alkotó már az ember előtt teremtett
az embernél értelmesebb lényeket, kik milliárdan é9 milliárdan vannak, karokba osztva szolgálnak Istennek, bizonyítja Isten, Jobbal való párbeszédében: „Cum me
laudarent simul astra matutina, et jubilarent omnes Filii
Deiu (Jób. 38, 7.) E teremtett lények közt nincsen számarány, az értelmesebbek hasonlittatlanul többen vannak
az embereknél. Előttünk ismeretlen, fényesebb, ragyogóbb
csillagrendszerek vannak, s ezekben fensőbb szellemeket
hiszünk, alig üresek azok mondja Bougaud: „Sőt inkább
nyári estéken, midőn a mérhetetlenség ezer tűzzel ragyog,
az égboltját oly szivesen szemlélgetem! Egy egy égi
füstölőnek nézek minden csillagot. S mintha ima-zsongást
hallanék, mintha látnám mint lebben föl mindenik gömbről az imádás, dicséret és hála."
A földet „Az égi testek nagy hajóhadában törést
szenvedett hajó"-hoz hasonlítja, s meglátszik rajt egy
borzasztó katasztrófa nyoma. Mi a czélja tehát a világnak, csak bolyongani és egyszer megszűnni P Nem, viszszatérni Alkotójához, mert semmi sem vész el, még a
parány sem. A boldogságot itt nem találjuk meg, csak a
végtelen szeretetben, szépségben, jóságban és igazságosságban, s ez az Isten.
Nunc ad fortissimum ! Jön a teremtés hat korszaka,
a tudomány által mythosnak nevezett szentírási rész !
Vájjon ellenkezik-e vele? — Lássuk.
A tudomány fenakadt a „nap" kifejezésen, mely a
Genesisben fordul elő, hogy mi ez alatt nem a huszonnégy órára felosztott napot, hanem hosszú időszakot értünk, régi dolog. A föld belsejében tapasztalt átalakulások
után vitatni, esztelenség volna; ha a természet nem
ismer ugrást, ugy annál inkább kell hinni a geologusok
állításainak. Igy „Angliában, Amerikában, Francziaország
északi részén háromezer hatszáz méter mélyen van egy
más fölött nyolczvan, sőt száz külön kőszénréteg, melyeket több lábnyi vastag agvag-terület választ el. Mindenik réteg egy-egy erdőt képvisel, mely sarjadt, nőtt,
kifejlődött, aztán ott pusztult. A termő talaj lassankint
elborította; ez azután újra magot fogott, másik erdőt
hajtott, mely szintén elveszett; támadt harmadik stb."
Számos hely van ilyen, hát még mit szóljunk az ázalag
lerakódásokról, az Andesek és Cordillerák „csupa ázalag
temetők", mily idő kellett ennek lerakodásához, midőn

egy késhegyre millió és millió ázalagot lehet felvenni, s
ez nem más mint a kréta por.
„Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet. A
föld pedig puszta és üres vala ; sötétség vala a mélység
szinén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek fölött." —
„Meddig tartott e korszak? nem t u d j u k ; de hosszulehetett." Erre nézve mondja Bufí'on : „E kifejezések (a föld
vala, sötétség vala, lebeg vala) az igének határozatlan
múltjával nem azt jelzik-e, hogy a földi sokáig volt
puszta, a mélység szinét sokáig borította sötétség? Ha e
puszta állapot csak egy napig, sőt ha sokáig nem tartott
volna, €d szentiró vagy másképp fejezi ki, vagy föl sem
említi." (Buffon : Histoire naturelle, III. p. 195.)
Az isteni mindenhatóság egy pillanat alatt megteremthetett volna mindent, mégis hatizben fogott hozzá
a teremtéshez, hat egyenlő vagy nem egyenlő korszakban, az idő beosztásában bölcsesége vezette. „Csak Isten
lelke lebeg vala a vizek fölött," e viz könnyű gáznemű
anyag volt, később tömörült, sűrűsödött, ehhez egy tömörítő erő kellett.
Először, vagyis "első nap teremté Isten a világosságot, Voltaire, Diderot, D'Alembert gúnyolódva mond
ellene, de a tudomány bebizonyította : 1. „hogy a világosságot szükségképpen először kellett teremteni, a nap
előtt, a föld előtt. 2-szor, hogy a világosság függetlenül
is létezhetik a naptól, mely csak legragyogóbb, de nem
egyedüli ékszerésze. 3-szor, hogy valóban volt a földtekén
hatalmas világosság a nap előtt; ezt pedig igy bizonyítja. Mikor a kőszénbányákban az 03 világ romjai közt
kutatott, (Humboldt) óriási fákra akadt, melyek csupán
a mi napunk világossága alatt ily csodás nagyságra még
a forró égövben sem nőhettek volna. Es ugyané fákat,
ugyanazon roppant arányokkal, ugyanazon, több mind
délszaki, buja tenyészettel találta az egész föld felületén,
még a leghidegebb vidékeken, még a sarkok jege alatt
is." A második nap, vagyis a második korszakban alkotta
Isten az ég boltozatját, a rajta uralkodó légkör csodálatra ragad minket. Harmadik nap elválasztotta a vizet a
földtől, mely mindenféle füvet és gyümölcsöt termett;
negyedik napon a napot, holdat és csillagokat, innét kezdődik az idő számítása, már csak azért sem mondhattuk
volna 24 órás napnak a teremtés egyes napjait, mert a
naprendszer csak most alkottatott, nem volt előbb négy
évszak, mert nem volt meg a földnek nap körüli forgása.
Ötödik napon halakat és madarakat teremtette az Isten,
hatodik napon a négylábú és csuszó-mászó állatokat, s
végre ugyané napon a teremtés koronáját az embert.
„Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra."
Minthogy az ember a földön a legtökéletesebb teremtmény, teremtése utoljára maradt. Meghatározni az időt
vajmi bajos dolog, mikor jelent meg az ember? — hatezer évig visszamegyünk, de többet alig engedhetünk.
,.Az egyptomi papok testületeinek megalakulását Volney
nem habozott 13,000 évvel vinni fel Krisztus elé! Ami
Egyptom, India, Chaldaea királyainak névsorát illeti,
ezek, mondá Oupnig, a mesés hajdanba vesznek. E bohó
családfákon ma már mosolygunk." Fuhbrott azt tartja,
hogy az ember 2—300,000 év óta lakja a földet, többen
állítanak ily chimaerákat. Bougaud megfelel nekik:
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1. „Ha az ember kétszáz ezer évnél öregebb, magyarázzátok meg nekem, honnét van, hogy csak hatezer
éve hágy nyomot maga után." Kétszázezred év tehát e
szerint nyomtalanul tűnnék el az emberi művelődés történelmében.
2. „Azt mondják: E kétszázezer évet arra forditotta
az ember, hogy az állatiasságból kibontakozzék s a polgárosult ember méltóságára küzdje föl magát." A félszeg
tudákosság megkülönböztet kő, bronz és vaskorszakot. A
kovakőbalta használata merőben lehetetlen volt, nem
lehetett volna nyélbe illeszteni, fát vágni anélkül, hogy
ki ne csorbuljon.
3. „Erőszakolják a dolgot és azt mondják : ,.Azok
a kovakövek, emberi csontok együvé keveredve találhatók a mammuthok, mastodonok, ősbölények és egész sereg kiveszett állat csontjaival. Már pedig hány század
kellett e fajok kihalására!" Hány század? De hiszen nem
tudtak róla semmit. Valamelyik faj kiveszéséhez sok idő
kell, vagy igen kevés idő kell ; ez a körülményektől
függ . . . Természetes, hogy legelőször éppen a legóriásabb állatok vesztek el. Lomhábbak ; ellenségeik elől
nehezebben menekülnek; kevésbbé szaporák. Az embernek kevés hasznot hajtottak. Kevesebb tűz, kevesebb rugékonyság, túlságos zsir volt bennök, csoda-e, ha legkorábban pusztultak el?"
4. „Fölhozzák még s ez az utolsó ellenvetés: „Amaz
emberi maradványokat, kovaköveket, melyek a legrégibb
emlősök romjaival együvé keveredvék, hol találjuk ? A
lassan, olykor század — ezrek folyamán leüllepedett földrétegek alatt. De hát akkor ki számithatja ki az ember ősrégi voltát?"
„Ám, hogy ez okoskodásnak némi ereje legyen,
mindenekelőtt három dolgot kellene megállapítani : először, vájjon a talált tárgy valóban emberi kézmü-e ?
Másodszor a réteget, melyben hevert, az emberek vagy
elemek nem bolygatták-e meg? Harmadszor a kérdéses
réteg milyen korú ? „Már pedig, mond Desmoulins, a
magam és Gourges nevében kijelentem, hogy harminczöt
éve tanulmányozzuk az eszközöket, de egyetlenegyet sem
találtunk olyan rétegben, melyet emberi kéz nem háborgatott." (Desmoulins: La Question diluviale et le silex
ouvré, Paris, 1864.)
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Szerencs. A „dohos középkor" — és a
virágainak illatárja. — (Vége.)

protestantizmus

Megint Aranyhoz térünk, kinek irodalmi dicsőségéhez a katholikusok is csak oly nagy örömmel járulnak
koszorúik átnyujtásakor, mint a protestánsok; & különbség, — és pedig nagy különbség, — csak az, hogy, mig
mi Arany János kimagasló költői tehetségét magasztalva,
minden melléktekintet nélkül a nemzeti szellem ápolásának példányszerü, halhatatlan nevű munkását dicsőitjük
benne: addig a rSp. Lapok" kötekedő embere, midőn
megadja Arany szobrának leleplezésekor a honfiúi kegyelet adóját, — a nagy esemény napjának felemelő jeleneténél jónak látja összekötni az ünneppel a főrendeknek az
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egyházi politika ellen feltáruló ütközetét! — Nem igaz-e,
hogy egy közös örömre gyulasztó nemzeti ünnepünk sem
maradhat a katholikusok sértegetése nélkül ? ! Igv szól a
mély bölcseség maró nyelve — és pedig Arany szobrának
leleplezésekor : (Bizonyosan azért, mert a szobor és a
főrendiházi épület közel állnak egymáshoz!) „Benn a
muzeum dísztermében a dohos középkor itt feledt lovagjai, a tridenti zsinat dogmaistenitö főpapjai vivnak elkeseredett tusát az uj Magyarország munkában edzett harczosaival a szabadság és egyenlőség szent elvei ellen"
Ugyancsak ez alkalomból a „Pax"-os fővezérrel és Esterházy Móricz és Zichy Nándor grófokkal csak ugy foghegyről beszél, mintha egy tiszteletes fogadná az ünnepre
érkező igénytelen mendikást! Nagyvárad hatalmas püspökéről, ki szerintünk magas állásához legméltóbb módon
ragyogtatja a haza és egyház szeretetének hevében a
nagynevű Pázmány szellemfényét, — igy látja jónak nyilatkozni : „Nem sikerült tehát a hazafiság fényével oszlatni el a tudós czimen borongó homályt sem!* Dr Hornigot, a tudomány- és irodalmi munkásságában, a hazaszeretet és hitélet ápolásában kimagasló püspököt „Borna
felé hűséges rabszolgának" nevezi. És mindez megtörtént
vala a protestantizmus XIX. századbeli terjeszkedésének
fénykorában, midőn, a mint utolsó betű az ABC-ben a Z,
ugy berekesztője mindig a prot. czikkezésnek az a „papi
vagyon!" — még azon napon is, a mikor lehullt Arany
szobráról a lepel! Hiába, akinek a „dohos középkor" bántja
szagló érzékét a protestántizmus handabandái virágainak
illatárjában is, mely nem elég erős és kellemes arra, hogy
azt a kiállhatatlan dohszagot elűzné, — nem gyönyörködhetik önmunkája kertjének virágaiban, tehát csak a
doh szagát fogja érezni halála napjáig; és ama szagtól
szédülten ilyen berekesztőt í r : „Követeljük a papi javaknak saecularizálását is, mert e nélkül sem igazi nagy
reform, (! ?) sem állandó felekezeti béke nem képzelhető."
Valóban furcsa békealap, s még furcsább, hogy a „dohos
középkor" falatjainak megkivánása napi renden van ;
holott a protestánsok részéről azoknak élvezete is lehetővé válnék, ha az állandó béke alapjául Jézus Krisztus
anyaszentegyházának
nemzetboldogitó isteni tanítását
vennék, melytől egykor hűtlenül eltávoztak. Nagy ut
vezet odáig ; de a béke alapján álló megingathatatlan
épület elérhető. Hiába kisért az a „dohos középkor." Egykor, kedves támadóink, ti is abban éltetek, szülőiteket
tekintve. Arany, a ki „Fiamnak" cz. kedves versét megírta, szinte sokat birt, mi ég felé vitte lelke szárnyait,
— abból a kicsúfoltátok középkorból; mert különben
nem szólt volna igy :
„Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem."

Majd igy énekel :
„Oh, remélj, remélj egy jobb hazát !
S benne az erény diadalát :
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ." —

Hanem hát ki tehet róla, Luther szavaira emlékezve, ha „Az "emberi lélek sohasem tud nyugodni. Igy
még az alvó mellett is ott van a sátán, bár angyalok
is állanak körülte. Az ördög engem, — mondja tovább a
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„sötétség" egykori gyermeke, Luther, ki talán szinte alatt a magyar nemzet vitézségének és a műveltebb nemmegugrott bájos Katája kacsóinak szemlélésekor nagyon zetek példáján való nemes felbuzdulásának fényénél keérezte a szivből gyűlölt pápa kezei áldásának megveté- reste az egyház által nyújtott haladás éltető vizét és a
sével járó zúgolódás tőrdöféseit, — sokszor annyira kinoz munkás szeretet biztosította boldogság elérését? — Hol
álmomban, hogy homlokomra verejték ül . . ." így ol- voltak a protestánsok sz. István első királyunk idejében,
vashatók ez igék az „Analecta Lutherama et Melanch- midőn a magyarok a katholikus hit szelíd járma alá
toniana" cz. munkában. (V. ö. 49., 115. 1. Kiadta G. térittettek, s őket a szent király üdvös és mindenkor
Loesche, Gotha. 1892. 8°. VIII + 440. 1.) Ha tehát „min- korszerű alkotmány és intézkedések által az egyház gonden, mi a halálig rémít, . . . a hazugságnak
áll szolgá- dos kezei közt művelődött nemzetek diszes sorába állitá?
latában," Luther szerint, — akkor legjobb volna kedves Mért nem álltak elő akkor, midőn a tudós, szent embetámadóinknak a „dohos középkor - rémitgetéseinek szörny- rekre oly nagy szükség volt a magyarok első oktatása,
alakjaitól, az igazság bátoritó karját ragadva meg, őriz- haladásuk biztosítása alkalmával? S ha ugy tetszik, a
kedniök s ekként a rémitő veszélyes utakon nem állaná- középkor „dohos" levegőjét is megtisztíthatta volna akkor
nak a hazugság szolgálatában ! Még valamit. Midőn a a protestántizmus bölcseségének lengedőző szele?! Hol
nevezett munkában Luther, kiről tudjak, minek a szol- voltak „püspökeik", — mi vala nevök ? Mi okból nem
gálatában állott, — egy kedves szónok kellékeit is össze- hirdették akkor, hogy nincs földi helytartója Krisztusállítja, a többi közt azt mondja: „ne fogadjon el pénzt, n a k : nincs áldozat; . . . nem tiszteljük a szenteket, —
hanem inkább ő adjon másoknak, — és azt beszélje, a nem országunk pártfogóját, a Szűz Anyát ! . . .
mit szivesen hallgatnak." Beszélni csak beszéli a „Sp.
A „dohos középkor"-ra szörnyen prüszkölök seregéL." bemutatott nyeglesége szónoki hévvel mindazt, mit a hez intézett megjegyzése igen találó Csete István jeles
kollégiumban felekezeti dühhel készült, koholt, tehát ha- régi írónak: „Saját bőrüket nem volt mitől félteni oly
mis és a járatlanok
félrevezetésére,
— szabad legyen fejedelem alatt, a ki kegyesen fogadta a vendégekben
mondanom, butítására szolgáló alapokon emelkedett törté- Krisztust. Mondhatták volna (a protestánsok sz. Istvánneti (!) könyvek a katholikusok gyalázására és egy kanál- nak:) Jó király! meg ne csaljon a pápa. Mit költesz
vizben való megfojtására oly ékesen elzengenek ; tetszik annyit templomok- és barátokra? Ha szekerekkel viteted
ez eljárás, s a protestánsok olyan szivesen hallgatják, is az alapitványos kincseket, (tán a püspöki javak, mehogy már vérök lüktetését is csak ama szónoki hang I lyekre nagy az áhitozás ! ?) mi jutalmad lesz abból?
szabályozza ! De aztán adnak-e legalább szép szót a j Higyj és üdvözöltél" . . . De ők nem jövének a magyaszerintök „dohos középkor" szent emlékeit tiszteletben rok megtéritésére ! No, annál jobban jönnek most azoktartó kath. egyháznak ? Az egyháznak a művészet leg- nak az igaz hitet ápoló anyaszentegyház szeretetétől való
lelkesb pártolása és a tudományok leggyorsabb előhala- eltérésére. Ez ismeretes dolog.
dása dicsőitett idejében sem kell soha szégyelnie magát
Azt hiszem, a protestántizmus irodalmi kertjében,
ama protestánsi gőggel hánytorgatott középkor állapotai
melyet ez alkalommal „Sárospataki Lapok"-nak nevezünk,
miatt ! Valamint az egyház adta meg a magyarnak is a
a virágok illatárja után itélve, elmondhatjuk, hogy, bipolgáriasodást : ugy az egyház volt és lesz mindenha legzony, kár annak a középkornak „dohos* jelzőjével annyira
hívebb ápolója a hazaszeretet lángjának, elősegitője a
dobálózni; de egyszersmind szives olvasóim engedelmével
művészet és tudomány ápolásának ; mert az ócsárolt
azt sem fogom restelleni, ha az elől emiitett másfél hónap
középkor szellemi munkásainak tudománya és buzgalma,
alatt ott nyiló irodalmi virágok bemutatásának folytatáa remek templomok külső és belső szépségei, az egyházsával szolgálok.
ban pártfogást nyert kézmü-ipar remekei mind azt hanE szerint a folytatás következik.
goztatják, hogy ne fogadjátok el, kedves protestáns baráPaszlavszky
Sándor.
tink, multunk dicsősége ócsárlásának pénzét; hanem
inkább adjátok meg másoknak is az elismerés filléreit!
Würzburg, aug. 28. A katholikus nagygyűlés
—
A múltkor olvastam a „Sp. L."-ban, melyeknek
tegnap,
aug.
27-én,
este
8
órakor
kezdődött
az
u.
n.
tágas kertjéből az illatos virágokat bemutatni szerencsém
üdvözlő
ünnepélylyel.
Megnyitotta
az
ünnepélyt
a
helyi
vala — noha csak részben a középkor dohos levegőjének
elűzésére, — hogy bizonyos freskók feltűnései a régiség- bizottság elnöke, dr Thaler ügyvéd, a szokásos „Dicsértudomány és művészet kedveléséből a falak tovább való tessék a Jézus Krisztus" katholikus üdvözléssel és egy
levakarására buzdítottak egy tiszteles urat. Arpádkori talpraesett alkalmi beszéddel, a melyben visszatekintvén
falfestményekre akadtak az abauj-csécsi ref. templomban, az 1877-ben szintén Würzburgban tartott katholikus
a mint az ujságolás jelentette. Hogy kiké lehetett az nagygyűlés ideje óta történt dolgokra, konstatálta a válArpádházi királyok valamelyike alatt épült templom, tozást, a mely beállt. Az akkori kulturharcznak vége.
könnyű kitalálni. Hogy később kik, és kiktől vették el Vége, mert bebizonyult, hogy büntetéssel, karhatalommal,
erőszakkal, az sem szorul hosszú találgatásra. Mint más a kath. hiten és meggyőződésen nem lehet kifogni. Hanem
helyen, ugy egyházmegyénkben is számos, csinosan és a kulturharcznak, sajnos, sok gyászos következménye
művészettel épült erős templom van a pTotestánsok bir!) A következő leirásnak kettős czélja van : a) hogy tudotokában, a mely templomok egykor a katholikusok tumást szerezzünk a német katholikusok 40-ik nagygyűlésében törlajdonai voltak. Hol voltak hát abban az időtájban a
téntekről, b) hogy a mi katholikus nagygyűléseink számára eltaprotestánsok, mikor Árpádházi és későbbi királyaink
nuljuk az ügyrendtartást.

A szerk.
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maradt hátra, a mint ezt a hithű katholikusok előre
megmondották. A kulturharczos korszak iskolás nevelésének gyümölcsei sűrűen mutatkoznak. A nép is meg van
mételyezve. Egy szocziálista népképviselő a berlini parlamentben nyíltan ki merte mondani, hogy az öreg Isten
le van taszítva trónjáról, s helyét uj istenség, a szocziálizmus foglalta el. Az istentelenséggel karöltve jár az
anarchia, a teljes féktelenség. Ebben a zűrzavarban csak
a kath. egyház áll szilárdan, csak ő maradt egy és
ugyanaz, a mi volt, a czivilizáczió őre és ápolója. A
kath. nép hisz az Istenben, hisz az igazságnak végleges
győzelmében. És ebben a hitben a jelen év is megerősitöleg hatott. Az egyház feje püspöki jubileumát ülvén,
nemcsak a katholikus hivek, hanem mondhatni, az egész
világ hódolt lelki fensőbbségének s a benne élő erkölcsi
hatalomnak. Az egyház fejét illeti, katholikusok. így
végzé, hódolásunk első aktusa.
Viharos éljenzésben tört ki erre a gyülekezet, mire
a „katholikus férfiegylet" és a „katholikus legényegylet"
egyesült kara egy hymnust énekelt el. „Coeli enarrant
glóriám Dei", németül: „Die Himmel rühmen des Ewigen
Ehre."
Erre szószékre lépett Würzburg I. polgármestere,
dr Steidle udvari tanácsos, és a város nevében üdvözlé a
vendégeket, megköszönve a kitüntetést, hogy Würzburg
már harmadszor lőn kath. nagygyűlés tartásának színhelyéül kiszemelve. Würzburg, úgymond, nemcsak gazdag és szép város, hanem vallásos város is egyúttal. A
katholikusok mindig loyalis alattvalók. Azért felhívja a
gyűlést a bajor regens-herczeg éltetésére, a ki, úgymond,
mintája a keresztény katholikus embernek.
Következett szónokul dr Henner egyetemi tanár.
Mint ilyen látja, hogy sokakat ide egy bizonyos honvágy
hozott, mert egykor a würzburgi egyetemnek voltak tanítványai. A würzburgi egyetemet épp ugy, mint a német
katholikusok nagygyűlését, Németország minden vidékéről
szokták látogatni. Szónoknak igen jól esett, hogy nem
bajorok is éltették a bajor fejedelmet. Ebben a zivataros,
mindent felforgató időben, igazán ragaszkodni kell a társadalmi rend fenntartóihoz, az egyházi és világi legfőbb
hatósághoz, a pápához és a királyi trónhoz. De a német
katholikusoknak sok okuk van ragaszkodni a német császárhoz is, mert ő ismételten kinyilvánitá, hogy ő minden jogos igényt ki akar elégíteni. Még friss emlékezetben van az a fenséges jelenet, midőn legutóbbi római
utja alkalmával az ifjú császár a pápával mint szellemi
rokonával hosszú eszmecserét folytatott a népek jólétének
legfőbb kérdései felől. (Bravo) Szónok lelkes kivánatokkal élteti a császárt.
A hármas hódolás után a vendégek sorából egymásután jelentkeztek azok, kik az ország, sőt az egész
világ különféle vidékeiről üdvözletet hoztak a német
katholikus nagygyűlésnek.
3—4000 ember lehetet együtt a fényes megnyitó
ünnepélyben, a melynek bezárásául ismét ének és zenedarabok következtek. A zenét a 9. ezred kara szolgáltatta. Az ének és zene akkordjainak hatása alatt történtek a személyes üdvözlések és ismerkedések jelenetei.
Kivált a sok jeles között Löicenstein hg, a német
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katholikus nagygyűlések állandó nagybiztosa, a ki e tisztjét már 25 éve óta viseli nagy buzgósággal és tapintattal. 0 az összekötő kapocs az egymás után következő
katholikus nagygyűlések között.

IRODALOM.
Hám János é l e t é n e k leirása.
,. Memoria s e r v i Dei Joannis Hám, Episcopi olirn
Ssathmáriensis (1827—1857), quam pie recolit Dr Francisais Kessler Abbas, Cathedralis Ecclisiae Szathmáriensis
canonicus cantor."
Dr Keszler Ferencz apát-kanonok felhasználva a
püspök ő méltósága által nagy gonddal összegyűjtött
fe ljegyzéseket, kéziratokat és hivatalos okmányokat, továbbá Irsik Ferencz praelátus apát-kanonoknak rövid idő
alatt megjelenő terjedelmes kéziratát, Cicero nyelvén
irott önálló munkájában szép emléket emelt a nagy püspöknek és a főpásztor intentióinak megfelelőleg lehetővé
tette, hogy Hám életét a külföldön is megismerjék.
Szerző fiúi kegyelettel veszi kezébe gyakorlott tollát,
ihlettséget nyerve ama bánatos érzéstől, mely szivét a
nagy egyházfő halála napján elboritá. Leírja származását,
szegény anyagi viszonyait, ismerteti Lovassy Benedek
sz. ferenczrendi áldozópapot, ki az ifjú iránt állandóan
jóakaró pártfogást tanúsított, tudományával és példás
életével pedig akaratlanul is mintaképül szolgált. Előadja mindama jelességeket, melyek a leendő püspök
ifjúságát, áldozári életét kitüntették ; felsorolja papi erényeit, buzgó szándékát, hogy önmagát tökéletesítve, másokban igazi keresztény életet honosítson meg.
Hogy kitűnjék, mily istenes szándékkal lépett Hám a
püspöki hivatalba, közli első pásztorlevelét, melyben áhítatának, főpásztori buzgalmának keresetlen, szívből jövő
szavakkal kifejezett szép tanujelei vannak megörökítve.
Élénk színekkel festi a Gondviselésbe vetett rendithetlen
bizalmát, az imában való állhatatosságát, a sz. ténykedések alkalmával mindenki előtt feltűnt lélekemelő buzgóságát, az élet változó viszonyai között, sokszor nagy
küzdelmekkel szerzett lelki nyugalmát, a másokkal való
érintkezésben tanúsított szelidségét. A szerénységet, egyszerűséget kereste mindenben, hogy lelki békéjét fentartsa és mennél inkább hasznára legyen egyházmegyéjének. Helyesen jegyzi meg a szerző, hogy a nagy püspököt nem csak egyes tényeiből, hanem kiváltképen azon
szellemből kell megitélnünk, melytől egész lénye át volt
hatva.
Miután hü képét tárta fel a főpásztor nyilvános és
magán életének, áldásos tevékenységének, részletesen felsorolja nagy alkotásait, melyeket a szegények és betegek
gondozására és ápolására, az ifjúság nevelésére és oktatására, a hitélet fejlesztésére s megszilárdítására létesített.
Nem csoda, hogy apostoli tevékenységének annyi maradandó emléke az ország figyelmét feléje fordította, —
herczegprimás lett. Igen czélszerüen tesz szerző, hogy
Hám prímás működését emlékiratszerü feljegyzéseinek
szószerinti közlésével világítja meg. Itt, a szenvedésben
tűnik ki a nagy püspök valódi nagysága ; átélvén a meg-
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próbáitatásokat, az ellene intézett ármányos eljárás elől
kitért és visszaküldte a királyi kinevezést, melyet nem
keresett. Szerző szivét még most is átrezgi a fájdalom
és részvét, mit a visszatérő főpásztor láttára érzett; meghatóan irja le a viszontlátást. Következik alkotásainak
teljes sorozata és a főpap elhunytának kegyeletes leírása.
Nagyfontosságúak a püspökök és káptalanok részvétnyilatkozatai : mindmegannyi tanúbizonyság a leirtak igazolására. A végrendelkezésre vonatkozó feljegyzések és
szerző lelkes szavai zárják be az érdekes életirást, melyet
a Pázmány-sajtó állított ki fényesen, a nagy püspök arczképével, a székesegyház, kálvária és zárda stb. képeivel
díszítve. H. Sz.
^
= Rózsalevelek az élö rózsafüzérhez. Tartalmaznak 15 kettőslevelet a rózsafüzér minden titkához
egy névjegyzékkel. Az egyházi hatóság engedelmével.
Budapest. Wajdits Nándor „Szent Család" kath. könyvés mükereskedése, 32 r. 61 lap. Ara 15 krajczár, bérmentve 17 kr.
Csinos képekből, a szent olvasó titkait ábrázolókból,
és imákból álló koszorúnak mondhatni e kedves kis füzetet, mely a nagy áldásokkal járó sz. olvasó-imádság
végzésében becses szolgálatokat tehet.

H I V A T A L O S .
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére a csanádi székeskáptalanban Dobó Miklós
czimzetes apát és éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, Dollencz József czimzetes apát és őrkanonoknak az
éneklőkanonokságra, dr Speth Károly czimzetes apát és
székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, follimonovi Folly Emil pápai praelatus, czimzetes prépost és
ifjabb mesterkanonoknak az idősb mesterkanonokságra és
székesegyházi főesperességre, végre Hemmen Ferencz
Bonnaz-féle alapitványos idősb kanonok és papneveidei
igazgatónak az ifjabb mesterkanonokságra való fokozatos
előléptetését jóváhagyom.
Kelt Ischlben, 1893. évi aug. hó 21-én. F E R E N C Z
JÓZSEF, s. k. Gróf Csáhj Albin, s. k.

vegyesek.
*** Vaszary Kolos bibornok hgprimás a fővárosba
jött le s Kisasszony napján fogja fölszentelni a budapestbelvárosi plebánia-templom gyönyörű uj oltárát, mely a
főváros mint patrónus áldozatkészségéből stylszerüen teljesen majolikából készült s mint ilyen műkincs a maga
nemében.
— A kinek halála lúrét költötték és terjesztették a
napilapok, Ürge Ignácz lazarista atya, Chinában él. A
hazug hirt megczáfolta Medits atya Bécsből.
— Rómából érkezett haza e napokban egy magyar
egyházi dignitárius. Igen illetékes helyeken, Rampolla

bibornoknál és Agliardi nuntiusnál, — mint nekünk irja,
azzal a felhatalmazással, hogy a miről értesít, azt a
„Religio^ olvasóközönségével is közölhetjük, — azt találta, hogy „egyházpolitikai helyzetünkről jól vannak informálva" s azt hiszik, hogy éppen ugy mint Németországban történt, s a mint most Ausztriában készül,
nálunk is a kath. egyház és vallás ellen intézett támadásoknak erős védelem lesz a következménye s életre való
keresztény-konzervatív
parlamenti párt lesz a gyümölcse.
— Sz. József ünnepe 1894-ben. A ránk következő
évben nagyon korán esik a húsvét. A mozgó ünnepek
1894-ben a hónapok ugyanazon napjaira esnek, a melyekre 1883-ban estek. Februárius 7-én lesz hamvazószerda és márczius hó 25-én húsvét. A miből nyilvánvaló,
hogy sz. József ünnepe, vagyis márczius hó 19. a nagyhét hétfőjére esik. A szertartások kongregácziója 1892.
augusztus 15-én a következő határozatot adta ki szent
József ünnepére vonatkozólag : Si hoc festum occurrit in
Dominica Passionis, Iransferendum erit in fer. II. immediate sequentem ; et quoties inciderit in hebd. maiorem,
reponendum erit in fer IV. post Dominicam in Albis,
tamquam in sede propria. — E határozat értelmében
1894-ben a fehérvasárnapra következő első szerdán, vagyis
április hó 4-én tartja meg az egyház sz. József ünnepét
miséjében és officiumában. Márczius hó 19-én pedig a
nagyhét hétfőjének miséjét és oíficiumát, mint más években. Minthogy sz. József napja azon ünnepek egyike, a
melyeken a lelkipásztorok kötelesek a sz. misét híveikért
bemutatni, és a szertartások kongregácziója határozata
értelmében a lelkészeknek azon napon kell miséjöket a
népért felajánlaniok, a melyre esik az ünnep, nem pedig
azon napon, melyre áttétetik az ünnep officiuma, következik : hogy 1894-ben a nagyhét hétfőjén a népért fogják a lelkészek miséjöket felajánlani, április hó 4-én pedig
nem fogják ezt tenni. (E. E. K.)
— Önfeláldozó lelkész. Az ungi felvidéki árvizről
még egyre érkeznek részletesebb tudósitások, melyek
mind azt igazolják, hogy az áradat nem csak élettelen
dolgokat ragadott el, hanem igen sok embernek életét,
kik a vízhez közel laknak, ugyancsak próbára tette. Mint
értesülünk, irja a Kelet, az ungvölgyi h. é. vasút vállalata több munkásáról még most sem tud semmit ; az áradat elragadta őket. Hogy ily esetekben a bátor lélek, az
önfeláldozó sziv nem nyugszik, hanem oda hajtja az embert, hol legnagyobb a veszély, az igen természetes. Tudósítónk jelenti, hogy mikor az árviz legnagyobb erővel
nekirontott Zaricsó községének, Dudinszky Tivadar, aranyérdemkeresztes lelkész, 65 éves kora daczára saját élete
veszélyeztetésével éjnek idején 15 gyermeket mentett ki
a vízből és elvitte őket a lelkészi lak padlására, hová
már ekkor saját családját is fel kellett szállítania az ablakokon betóduló árviz elől. Az életmentő lelkész ur
különben maga is tetemes — mintegy 1000 frt — kárt
szenvedett az árviz miatt. Nagy bajban válik ki a nagy
lélek.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, bittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. EZ.)
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Megjelenik e lap hetenként kétezer :
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Előfizetési dij:
félévre helyben s poetaküldéssel 5 firt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok-. Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. Epistola Encyclica ad
Episcopos Hvngariae. — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítás : W ü r z b u r g : A kath. nagygyűlésről. — Irodalom : A
kalocsai érseki megye területén létező róm. kath, tanitó-egyesületek Értesítője. Stb. — Vegyesek.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS
DIVINA

PROVIDENTIA

PAPAE

XIII.

E P I S T O L A ENCYCLICA
AD
EPISCOPOS HVNGARIAE
VENERABILIBVS FRATRIBVS
PRIM ATI ARCHIE Pl SCOPIS EPISCOPIS
ALI1SQVE LOCORVM ORDINARIIS IN HVNGARÏA
GR ATI AM ET COMMVNIONEM
CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS

LEO PP. XIII.
VENERABILES

FRATRES

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Constanti HuDgarorum in hanc Apostolica m
Sedem pietati observantiaeque paterna semper
Pontificum romanorum benevolentia mutuo cumulateque respondit; Nosque ipsi praecipuae
caritatis providentiaeque testimonia nunquam
passi sumus a vobis, a gente vestra desiderari.
Istiusmodi vero animum Nostrum singulari quadam ratione patefecimus. cum Septem a n t e
annos maximi fausti ssim'ique eventus memóriám

Hungaria celebravit. Hanc siquidem opportunit a t e m nacti, epistolam ad vos dedimus, Venerabiles Fratres, in eaque tum avitam Hungarorum
fidem, virtutes et clare facta commemoravimus,
tum etiam consilia vobiscum de rebus communicavimus, quae ad gentis istius salutem e t
prosperitatem, per haec ta m infensa catholico
nomini tempóra, pertinere viderentur. Eadem
vero causa idemque propositum Nos modo impellunt u t iterum ad vos prescribamus. — Sane
in eo genere rerum, quae omnium animos istic
postremo hoc tempore permoverunt, Apostoliéi
officii Nostri ratio postulat, u t vos clerumque
vestrum ad animorum constantiam, ad concordiam, ad alacritatem in erudiendis monendisque
opportune populis curae vestrae concreditis enixius cohorternur. — Sed alia praeterea sunt
apud vos, quae novam sollicitudinis causam
Nobis afferunt: pericula intelligimus, quae religioni graviora quotidie impendent. — Haec
enimvero, uti praeeipuas curas cogitationesque
Nostras ad se convertunt, ita maxime operám
vestram, Venerabiles Fratres, vehementius efflag i t a n t ; eamque valde confidimus consiliis expectationique Nostrae parem omuino futuram.
Quod generatim ad officia catholicorum attinet, tam acri praesertim insidiosaque institutorum christianorum oppugnatione, maiorem in
modum oportet u t universi serio naviterque
perpendant quanti ref'erat in omni temporum
rerum que varietate salvam incolumemque esse
in civitate religionem, itemc^ue quantopere intersit perfectam stabilemque hac i n re animorum consensionem retineri. Causa nimirum agitur de summo maximoque omnium bonorum,
20
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quae est sempiterna hominum sains, neque minus de iis ipsis conservandis tuendisque rebus,
quae in civili societate vel ad quietem vel ad
veri nominis felicitatem irapense expetuntur.
— Ita plane excelsi illi viri, gratissimâque
omnis posteritatis memoria
d i g n i , sensere,
qui in eximium f'ortitudinis animi exemplum
ubique gentium, quavis aetate, mirifice eluxerunt, seseque velut murum pro domo Dei imp e r t i e r u n t ; non sua omnia solum, sed et vitám
ipsam, religionis Ecclesiaeque causa, parati profundere. — In quo pariter h a b e t Hungaria vestra
domestica exempla, eaque, longo a e t a t u m decursu. et multa et praeclaria. Quin immo quod
ipsa in catholiea fide a Stephano rege et Apostolo suo accepta, fideliter constant erque permanserit, in hoc sane, praeter singulare Dei
beneficium, agnoscendus est f'ructus firmissimi
perpetuique gentis istius propositi; quod nemque mature intellexerit quum de religione ageretur, de gloria nominis de ipsa incolumitate
generis sui causam agi. Mirum vero quam generosas et insignes istiusmodi animorum affectio
virtutes aluerit: quarum ope vel in summis
temporum difficultatibus magnitudini periculorum non dissimilem Hungari fortitudinis constantiaeque magnitudinem opposuerunt. Earum
sane praesidio virtutum, quum iteratas Tartarorum incursiones, tum etiam diuturnos immanesque Mahumedanorum impetus invicti refutarunt : digni sane qui in hoc t a m periculoso
certamine ab exteris etiam gentibus, a principibus summis, maxime a romanis Pontificibus,
omni adiuvarentur subsidio ; neque enim de fide
tantummodo imperioque Hungarorum, sed de
ipsa religione catholica, de Occidentis salute
dimicabatur. — Simili ratione recentiorum saeculorum procellas, quae t a m graves apud finitimas gentes edidere ruinas, etsi earum violentiam
ipsa quoque sensit Hungaria, iacturasque fecit
non sane leves, sospes tamen effugit; effugietque
in posterum si modo suus religioni stet honos,
omnesque pernoscant quae sua cuiusque sint quotidiana officia, eaque diligentissime colant.
Atque ut ad ea veniamus, quae propositum
Nostrum propius attingunt, haud mediocri profecto animi dolore perspeximus, praeter ea quae
in Hungáriáé legibus, uti alias conquesti sumus,
„cum Ecclesiae iuribus discrepant et eius facul„tatem agendi minuunt ac professioni catholici

„nominis o f f i c i u n t e t alia fuisse postremis
hisce annis vel publica auctoritate décréta vel
acta, haud minus sane Ecclesiae ipsi reique
catholicae perniciosa: eo autem qui nunc est
communium rerum vestrarum cursu, valde pertimescendum, ne longe graviora eveniant religioni damna. — Iamvero, quod nominatim
pertinet ad ea rerum capita, quae ferventius
apud vos proximo hoc tempore agitata sunt,
vestrum est, Venerabiles Fratres, studiose concorditerque dare operam, ut omnes tum sacerdotes t u m laici apprime agnoscant quid sibi
liceat et a quo cavere debeant, ne contra naturalis divinaeque legis offendant praescripta.
E t quoniam plerique vestrum de iis ipsis rebus
animarum curatores iusserunt Apostolicae Sedis
iudicium, a vobismetipsis perrogatum, expectare,
vestrum iam erit, Venerabiles Fratres, eosdem
sacrorum administros sedulo admonere ut religioni habeant ne minimum quidem ab iis discedere quae Apostolica Sedes vel statuerit vel
praeceperit: quod a u t e m sacerdotibus non liceat,
planum est ne laicis quidem hominibus illud
licere. — Ceterum ad prohibendam plurimorum
malorum vim, p e r m a g n i ponderis est. ut animarum curatores n u n q u a m désistant multitudinem commonere, ut ab ineundis cum alienis a
catholico nomine coniugiis, quantum fieri posait, abstineant. Probe intelligant fideles, notat u m q u e animis habeant, ab eiusmodi coniugiis,
quae semper Ecclesia detestata est, ex eo maxime esse abhorrendum, uti Nos ipsi alio loco
ediximus, 2 ) „quod occasionem praebent vetitae
„societati et communicationi rerum sacrarum ;
„periculum religioni créant coniugis catholici;
„impedimento sunt bonae institutioni liberorum,
„et persaepe animos impellunt, ut cunctarum
„religionum aequam habere rationem assuesc-ant,
„sublato veri falsique discrimine."
Sed avitae Hungarorum religioni maiora
impendent, uti monuimus, damna. Quotquot istic
sunt inimici catholici non dissimulant profecto
quid velint: nimirum, armis omnibus ad nocenclum aptioribus, illud assequi ut Ecclesia resque
catholica in deteriorem quotidie conditionem
compellantur. Vos itaque, Venerabiles Fratres,
vehementius quam unquam alias hortamur, nulli
ut labori parcatis, quo t a n t u m periculum a grege
') Epist. Encycl. ad Episcopos Hung, die XXII Aug.
MDCCCLXXXVI.
2
) Litt. Encycl. de Matrimonio christiano, an. MDCCC'LXXX.
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vobis commisso a patria vestra propulsetis. —
Illud imprimis curate atque efficite ut universi,
exemplo et auctoritate vestra confirmati, religionis causam fortes et animosi suscipiant, ürmiter
tueantur. Profecto, haud raro accidit, neque
enim reticebimus id quod est, ut nonnulli i n t e r
catholicos, quo tempore maxime deberent virt u t e constantiâque summa eniti in tuendis vindicandisqup Ecclesiae iuribus, specie quadam
humanae prudentiae ducti, vel in diversa abeant,
vel nimis in actione timidos remissosque se
praebant. Atqui facile perspicitur, istiusmodi
agendi rationem periculis sane gravissimis aditum patefacere, praesertim si de iis a g a t u r qui
vel auctoritate polleant vel in opinionibus multitudinis plurimum possint. P r a e t e r enim quam
quod officium deseritur iustum ac debitum, haud
levis plerumque offensionis affertur causa, et via
intercluditur ad eam obtinendam servandamque
concordiam, quae facit ut omnes idem sentiant,
idem suo facto comprobent. Qua sane re, catholicorum scilicet vel desidia vel dissensione, nihil
potest inimicis catholici nominis optatius contingere: haec nempe illuc, quo proclive est, crebrius evadunt, ut inimicis ipsis liberum expeditumque ad peiora audenda locum relinquant.
Oportet sane omnibus in rebus consilii prudentiam t e m p e r a n t i a m q u e habere comités; Ecclesia
ipsa vult in defensione veritatis consultam adhiberi agendi rationem : nihil tarnen a germanae prudentia legibus tarn alienum, quam committere u t religio impune vexetur, populi salus
in discrimen aaducatur.
Cum vero ad firmandam concordiam. aeque
ac ad actuosam catholicorum hominum solertiam
excitandam, mire efficacem salutaremque vim
habeant, uti experiendo patet, annui eorumdem
conventu«, in quibus de re catholica, de piorum
operum omnis generis incremento, Episcoporum
ductu atque auspiciis, communia consilia confer u n t u r ; ideo vehementer optamus u t ea naviter
perficiantur, quae vosmet non multo ante, hac
super re, opportune providisse cognovimus. Neque enim dubitamus, conventus eiusmodi, qui ut
aliis quoque in locis haberentur valde Nos
auctores fuimus, rationibus vestris magnopere
profuturos. — In eo etiam sedulo vos prospicere
decet, ut in legumlatorum coetus ii viri spectatae religionis probataeque virtutis cooptentur,
qui animum gérant tenacem propositi, videlicet
ad Ecclesiae reique catholicae iura vindicanda

p r o m p t u m semper atque alacrem. — Yidetis
praeterea, Venerabiles Fratres, t u m ephemeridum
t u m librorum ope, in id acriter incumbere qui
ab Ecclesia dissident, u t errorum perversarumque opinionum venena late spargant in vulgus,
mores bonos corrumpant, atque ab actione vitae
christianae multitudinem abducant. Intelligant
igitur homines vestri, t e m p u s iam esse conari
aliquid maius in hoc genere, omnique ratione
efficere ut scripta scriptis opponantur, quae
magnitudini certaminis paria existant, atque
idonea malis remedia suppeditent.
Maxime vero, Venerabiles Fratres, studia
vestra in puerorum atque adolescentium institutione fixa et locata esse volumus. Mens Nobis
non est ea iterare, quae j a m in iisdem ad vos
litteris, initio commemoratis, exposuimus: facere
tarnen non possumus quin nonnulla, quae gravions momenti sunt, breviter attingamus. — De
primordiorum scholis, instandum urgendumque
est, Venerabiles Fratres, ut curiones ceterique
a n i m a r u m curatores summo in eas studio continenter evigilent, maximasque ponant officii sui
partes in alumnis sacra doctrina erudiendis.
Tale vero munus, nobile atque grave, ne alienae
procurationi p e r m i t t a n t , sed ipsi sibi assumant
habeant que carissimum, cum certum sit a sana
piaque puerilis aetatis institutione, non familiarum solum, sed rei ipsius publicae incolumitat e m m a g n a m p a r t e m pendere. Neque industriam
solertiamque putetis ullam fore t a n t a m , quin
sit adhibenda major u t scolae eiusmodi laeta
quotidie i n c r e m e n t a capiant. Illud valde opport u n u m fuerit, in unaquaque Dioecesi Inspectores
s c h o l a r u m e t dioecesanum

e t decanales

constitui,

quibuscum quotannis Episcopi de scholarum
statu et conditione, immo et de ceteris rebus
ad fidem, ad mores, ad a n i m a r u m curam pertinentibus, consilia conférant. Quod si necesse sit
ut vel novae i n s t i t u a n t u r , pro locorum ratione,
scholae, vel ut iam conditae amplificentur, minime dubitamus quin vestra. Venerabiles Fratres, multis iam explorata argumentis, itemque
catholicorum hominum ex omni ordine liberalitas p r o m p t a sit et generosa adfutura.
De mediis vero, ut aiunt, deque maiorum disciplinarum scholis, perstudiose cavendum ne bona illa velut
semina in animos puerorum infusa, misere in adolescentibus pereant. Quantum igitur vel agendo vel rogando
potestis, tantum contendite, Venerabiles Fratres, ut eius
modi pericula vel amoveantur vel minuantur : imprimisque pastoralis solertia vestra in eo valeat, ut praelectio•20*
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nibus de religione tradendis probi deligantur doctique
viri, utque eae removeantur causae, quae salutarem atque
uberem earumdem fructum nimis saepe impediunt. —
Ceterum. etsi Nobis bene cognitae sunt probataeque curae
a vobismetipsis collatae ut istae studiorum optimorum
sedes, quae ex auctorum mente in Ecclesiae atque Episcoporum potestate esse debent, tales perseverent, quales i
ab ipsis constitutive, maiorem tarnen in modum vos hortamur, ut omni oblata opportunitate in idipsum pergatis
communi consilio, ut vestrum ius est et officium, incumbere. Quod enim dissentientibus a catholico nomine concrssum est, aequitati pariter iustitiaeque répugnât id i
catholicis denegari : publice autem refert, ut quae a maioribus tarn pie sapienterque instituta sunt, non in Ecclesiae fideique catholicae detrimentum, sed in utriusque
tutelam ac praesidium, atque adeo in ipsius rei publicae
bonum. perpetuo adhibeantur.
Hoc denique officii Nostri ratio exposcit, ut ea vobis impensissime commendemus, quae de adolescentibus
clericis. de presbyteris in fis ipsis lit,terÍ3 babuimus commendata. — Profecto si vestrum est, Venerabiles Fratres,
plurimum consilii atque operae in recte instituenda omni
iuventute ponere. multo vos magis in iis elaborare necesse est, qui in Ecclesiae spem adolescunt, ut nempe et
sacerdotii bonore digni sint et muneribus eius rite obeundis aptam pro temporibus virtutem praeseferant. In
quo quum praecipuas vigilantiae vestrae partes iure sibi
vindicent sacra Seminaria, alacriore in dies studio contendite ut optimis ea institutis floreant, abundentque
adiumentis iis omnibus quae necessaria sunt : ita sane ut,
delectorum moderatorum disciplina, ad mores, ad virtutes
sui ordinis proprias, atque ad decus omne doctrinae, vel
divinae vel humanae, sacrorum alumni mature optimeque
excolantur.
Quod vero ad fructuosam Cleri vestri actionem pertinet, hoc huius maxime est temporis, ut vestra, Venerabiles Fratres, sive in eo dirigendo concordia, sive in
hortando monendoque solertia et Caritas, sive in tuenda
ecclesiastica disciplina firmitas officii eluceat singularis. —
Vicissim quotquot sunt ex ordine cleri necesse est ut
Episcopis suis summa cum fide adhaerescant, eorum excipiant monita, consilia et coepta adiuvent ; in perfunctione autem munerum sacrorum, in laboribus pro salute
hominum sempiterna suscipiendis promptos semper alacresque, caritate duce. sese impertiant. — Cum vero in
omnes partes plurimum possint sacerdotum exempla, imprimis studeant, semetipsos vivam virtutis et continentiae
formám oculis cbristiani populi constanter exhibere. Caute
vero videant, ne civilium vel politicarum rerum studiis
plus nimio se dedant ; illudque saepe Pauli Apostoli meminerint: Nemo militans Deo, implicat se negotiis saecularibus : ut ei placeat, cid se probavit.Certe,
exteriorum,
providentiam, monente S. Gregorio Magno, in internorum
sollicitudine rectum est non relinquere: nominatimque
quum de religione tuenda aut de communi bono provehendo agitur. non sunt profecto ea negligenda praesidia
atque a d i u m e n t a

quae t e m p u s

V II. Tim. IL 4.

vel l o c u s

afferrat.

Summa

tarnen prudentiâ vigilantiaque opus est, ne scilicet gravitatem modumque transiliant sacri ordinis viri, et minus
ipsi caelestia quam humana curare videantur. Aptissime
idem Gregorius M. : „Saecularia itaque negotia aliquando
„ex compassione toleranda sunt, numquam vero ex amore
„requirenda : ne cum mentem diligentia aggravant, haue
„suo victam pondéré ad ima de caelestibus mergant " —
Illud etiam volumus. excitari a vobis qui curiis praesunt,
ut ecclesiarum suarum peculiiim religiose custodiant diligentissimeque administrent: si qua vero et hoc in genere
minus recta insederint, vos item aptam curationem pro
munere admovete. — Praeterea valde opportunum censemus, studiosam a Clero conferri curam, ut quae istic
sunt Sodalitates seu Conf'raternitates laicae in pristinum
decus revirescant Nempe de ea re agitur, quae non minus earumdem Sodalitatum, quam publicum spectet religionis bonum. Ut enim cetera omittamus, plurimum sane
adiumenti vobis cleroque vestro talia Sodalitia afierre
possunt quum in excolendo ad pietatem, ad christianam
vitam populo, tum etiam in firmanda salutari illa, quam
tantopere expetimus, animorum voluntatumque consensione.
Demum de iis omnibus, quae vel ad religionis fideique avitae tutelam, vel ad institutorum catholici nominis
incrementum. vel etiam ad Cleri utriusque disciplinam
pertinent, optimum sane saluberrimumque fore arbitramur, Venerabiles Fratres, si consilia identidem inter vos
conferre consueveritis, ea communi iudicio decreturi, quae
vel necessaria vel magis opportuna dignoveritis.
Futurum confidimus ut universi ex Hungaria catholici homines, tam plena periculi rerum suarum inclinatione perspecta, atque in his omnibus, quae diximus,
paternae Nostrae sollicitudinis studiosissimaeque erga ipsos
voluntatis testimonium recognoscentes, animum viresque
sumant; omnique, uti par est, religione consiliis monitisque Nostris obtemperent. Vobis autem, Venerabiles Fratres, itemque clero populoque catholico, una velut mente
unoque animo pro religione strenue adlaborantibus aderit propitius Deus, maximeque fehcem eoeptis vestris virtutem impertiet. Nec deerit profecto in causa sanctissima
iustissimaque summi Principis benevolum ac propensum
studium. Apostoliéi inquimus Regis vestri, cuius vel ab
initiis principatus sui late perspecta sunt in gentem vestram promerita.
Quo autem omnia secundum vota ac prospéré cédant,
magnas ad Deum preces et ipsi Nobiscum adhibete, Venerabiles Fratres : potissime patrocinium interponite
augustae Dei Genitricis : tum etiam implorate fidem
sancti Stephani Apostoli vestri, ut e caelo Hungáriám
suam benignus respiciat, in eaque divinae bénéficia religionis sancte inviolateque conservet. — Caelestium vero
munerum auspicem et paternae Nostrae benevolentiae
testem, Apostolicam benedictionem vobis, Venerabiles
Fratres, clero populoque vestro universo, peramanter impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum, die II Septembris
An. MDCCCXLIII, Nontificatus Nostri decimo sexto.
LEO P P . XIII.
l
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Arisztid.

(Folytatás.)

Ezután Bougaud részletesen leirja az ember teremtését, a földhöz való viszonyát, majd rátér azokra, kik a
test elemzése után elemezni akarták a lelket is. Eva
teremtetése után létre jön a házasság szent intézménye.
A szentirás azt mondja, hogy minden ember egyetlenegy férfiutói, s egyetlenegy asszonytól származik, bármily színű, bőrű, vagy koponyájú legyen az. A mai tudomány ezt megczáfolni igyekszik, de hasztalan. Ezt nem
akarja megengedni, hanem azt igen is, hogy az ember
„egyetlen állattól, egyetlen sejtből, egyetlen nap-kikeltette tojásból származik." De hát akkor mi nehézség van
abban, hogy az emberek egy emberpártól születtek ?
Nem kisebbek, mint : Jussieu, Candolle, Geouffrov, SaintHilaire, Buffon, Cuvier, Flourent, Quatref'ages, látták be
ennek igaz voltát. Bizonvitja ezt a két különböző f a j
egvesülete: a fehér és szerecsentől származik a mulatt,
az indián és szerecsentől a creol. Az emberi kor tartama,
a test hőmérséke, érverés gyorsasága, az áldott állapotnak ugyanazon ideje stb. Tekintsük a szellemet, bír a
jónak és rossznak fogalmával, ugyanazon lelki tehetségek,
ámbár nem egyformán kifejlődve. Talán a test szine az,
mely előbbi állításunknak ellene m o n d ? — nem, mert a
klimatikus viszonyok a fehér testet is képesek megváltoztatni, s a fehér családok között hányszor születik olajbarna, vagv rézszinü gyermek? „Egyébiránt napjainkban
tanulmányozták, miben áll a szín-különbség. A nyakhártva sejtjeiben lerakodó festanyagból származik. E festauyag az európai testén olykor mirigyekben rakodik le.
Ezt nevezzük szeplőnek, szépséglencsének. Máskor, a
szinek faja szerént, az egész bőrt ellepi. Az európaiak
és szerecsenek közt tehát, csak a kiterjedésben van különbség." E mellett bizonyít még a craniologia is. Az
emberi fej 75 — 80° szög között váltakozik, ellenben a
legkifejlettebb állat sem viszi 65° fokon tul. A m i a
különböző nyelveket illeti, az összehasonlító nyelvészet
beosztotta különféle csoportba, de kénytelen bevallani,
hogy e csoportok száma lassan lassan fogyni fog.
Az Isten mindent szépnek és jónak teremtett, egyszer csak megbomlik a szép rend és három hamis hangot hallunk. „Az első hamis h a n g : a fájdalom. Hogyan
magyarázható meg a fájdalom a szeretet alkotta lény
keblében ? Adhat e Isten létet valamely lénynek csak
azért, hogy szenvedjen? Vájjon a végtelen boldogság
ölén fogantatott e az ember, ki pillanatra csak azért jelen
meg a földön, hogy sírjon ? Valóban Isten képére van-e
teremtve az. kit egyedül a fajdalom tesz széppé, „s ki
csak könyeibeu n a g y ? " „A második hamis hang a halál,
a harmadik a rossz." Mi okozta ezt? — egy titok, az
eredeti bűn titka. A bűnt és ennek következményét örököltük mindannyian, kik Ádámtól származtunk. Ha az
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orvosi tudomány megengedi az elfajult vér tovább terjedését nemzedékről-nemzedékre, s ha az Isten büntetést
mér még a késő unokákra is apáik vétkeért, vájjon van-e
logikátlanság az eredeti bűn öröklésében ? Az ember vére
megromlott, a rosszra lett hajlandó, de „bukásában is
nagy maradt, miként a beomlott templom, mely romjaiban megőrzött valamit Isten fönségéből, ki benne lakozott. A jó a rosszal folytonos harczban áll, tapasztaljuk magunkon, látjuk azt másokban, az ókor költői hangoztatják, Versailles kapuinál ifjú leányok éneklik tizenhét
század előtt :
„Isten ! mily harcz, mily küzdelem !
Két lény uralg szivem felett :
Egyik téged forrón szeret,
Hüségi'e kér, int szüntelen ;
Másik kaczag törvényeden
S lázaszt, Uram, Te ellened."

E fölött kesereg Milton is „Elvesztett paradicsomában." Az általános romlásnak okait az eredeti bűnre
vezeti vissza Bougaud, lefesti a természetet, mely a bűn
elkövetése után fellázad az ember ellen, s ennek folytán
az ember telve van ellentétekkel. De leginkább kitetszik
az eredeti bűn következménye abban, hogy az emberek
szenvedélyeikben mindnyájan megegyeznek.
Valóban megfoghatatlan titok, oka nincs az emberben, „ki még semmit sem követett el, sem a szülőkben,
mert nem teremtők ; sem Istenben, kinek kezéből ferdeség nem származhatik." „De lehet-e ennél vérlázítóbb
tant még csak gondolni is? Hiszen, ha az elitélt börtönébe lép, elkíséri őt vétkének emléke, a lelkifurdalás,
mely azt mondja neki : ha bünhődöl, méltó vagy reá.
De tegyük fel, hogy ama pillanatban, midőn börtöne küszöbét átlépi, mintegy varázsütésre mindent elfeled : mi
akkor a börtön, a fekete kenyér, a társadalomból való
kizáratás, a kényszermunka neki ? Mindez utálatos, erkölcstelen, méltatlan." E kételyek után lássuk a hitágazat meghatározását.
„Az egyház tanítja, hogy az emberi nem ősatyja,
megszegvén Isten parancsát, kiesett az igazság és szentség magas állapotából, melyben teremtve lőn ; és hogy
e vétek által Istenen elkövetett fölségsértés miatt magára vonta haragját, s alá lőn vetve a halálnak, melylyel
fenyegetve volt." Továbbá: „hogy e törvényszegés nemcsak Ádámnak, hanem minden maradékának á r t o t t ; hogy
a természetfölötti adományokat, melyekkel elhalmozva
lőn, elveszté először magára, aztán reánk nézve; és hogy
engedetlensége által beszennyezve, gyermekeire átörökité
nemcsak a fájdalmat, a halált, vagyis a bűn büntetéseit,
hanem magát a bűnt is, mely a lélek halála." (Conc.
Trid. sess. V. can. 1. et 2.) Végre még azt is tanítja,
hogy ezen bűn mindaddig az ember tulajdona marad
„mig azt Jézus Krisztus érdemeinek alkalmazása el nem
törli."
(Folytatjuk.)
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EGTHAZI TUDÓSÍTÁS.
Wnrzburg, aug. 28. A katholikus nagygyűlésről. —
(Folytatás).
Tegnap este volt az ismerkedés és üdvözlés ünnepe ;
ma következett először is a nagygyűlés
ünnepélyes
megnyitása a székesegyházban pontifikális szentmisével,
melyet maga a püspök ur, dr Stein mutatott be az Urnák. Képzelhetni az egyházi zene kitűnőségét. A templom
hajója elején, ott hol azt korlátok választják el a szentélyről a különféle szinü egyenruhákat hordó német
katholikus tanuló-egyesületek 21 küldöttje állt zászlóikkal és teljes fényben („in vollem Wichs"). Igazán, pompa's látvány ! x )
Mise után következett az első zárt közülés, reggeli
9 ; / 4 órakor a Ludwigshalleban, melyet a helybeli, vagyis
az előkészítő bizottság elnöke, Thaler ügyvéd, mint ideiglenes elnök nyitott meg a szokásos keresztény katholikus
üdvözlettel. A gyűlés rendkivül látogatott volt. Szónok
köszönettel kezdé beszédét azért, hogy a nagygyűlések
biztosa (Commissär der Generalversammlungen) 2 ) Würzburg városát választotta az ezidei nagygyűlés szinhelyéül.
A würzburgiak ebben a választásban kettőt találtak magukra nézve különösen megtisztelőnek: először, hogy
biztak kipróbált, ősi vendégszeretetökben, másodszor, hogy
jó keresztényeknek tartják őket, a kik nem szégyenkeznek Krisztust, kiről ma gyakran megfeledkeznek az emberek, nyiltan és hangosan megvallani. (Élénk tetszés.)
Azért az előkészitő-bizottság is szivesen és örömest járt
el kötelességében. A német katholikusok nagygyűlése 40
évi működésre tekinthet vissza. Kicsi kezdeményezéstől
ezek a nagygyűlések nagyhatalommá nőttek fel a kath.
egyház mellett vivott harczok között. Világtörténelmi
események vonultak el mellette, s ő azoknak nem volt
csupán szemlélője. Az első két évtized a béke és nyugalom ideje volt. A katholikusok a jótékonyság, a charitás
műveinek szentelhették egészen magukat. A harmadik
évtized kezdetével a viszonyok megváltoztak. Alighogy
*) Bizony ez pompás látvány. Németország férfi korban levő
küzdő és fáradozó értelmi osztálya készen látja maga előtt a kath.
hitélet virágát, a jövő idők reményét, a következő generácziót,
egyesületekbe sorakoztatva, készen az ő hite szerint való életnek
fejlesztésére és bárhonnan jövő megtámadások ellen való megvédésére. Ez pompás, ez több, ez isteni látvány : előre, készen maga
előtt látni a jövőt ! Hát még az a gondolat az öregekben, hogy
hiszen ezt az ifjúságot mi neveltük, mi neveljük a hitvallás kész
falankszává az egyháznak : mily vigasztaló, mily örvendetes, mily
pompás lehet ez a gondolat ! Ily kész viszonyokat és helyzeteket
kivánunk mi a kath. vallásnak Magyarországban, a melyben még
az ifjúság is teljesen fel van készülve a maga kath. hitének és
vallásának az egész társadalom színe előtt való ielséges hatalmú
gyakorlására.
A szerte.
2

) Az első magyar kath. nagygyűlésnek egyik teendője lesz
ezt a tisztséget felállítani és egy buzgó, tapintatos katholikus előkelőséggel betölteni. Az ő személyében és megbízhatóságában van
állandósítva a német kath. nagygyűlések intézményének fennállása.
A város megválasztása, a hol a körülmények szerint legalkalmasabban lehet a jövő kath. nagygyűlést megtartani, első sorban az
ó szorgalmas és tapintatos körültekintésének köszönhető. Ö indítja
meg továbbá a nagygyűlés számára kiválasztott városban az akcziót
az előkészületekre. Alkotó és szervező, inventiós szellemmel kell
bírni az ily kath. nagygyülési biztosnak.
A szerk.

Németország leverte az ő külső ellenségét, azonnal kezdetét vette az a testvérharcz, melyet maró gunynyal kulturhareznak nevezünk. Az ebben a harezban kivivott
győzelmért hálával tartozunk a kath. nagygyűléseknek
is, mert itt aczélozódtok meg a szellemek, itt keltek szent
lelkesedésre,l) itt táplálták és tartották fenn a reményt a
végleqes győzelem bizonyosságába.
Végül ugyanezek a
nagygyűlések voltak azon tényezők is. melyek a szent
atya bölcs utasitásai értelmében a társadalmi kérdés nagy
veszélyeire hathatósan rámutattak. Itt mondották ki először a nagy vezérelvet, hogy toldozást-foldozást itt nem
szabad megpróbálni, hanem hogy a bajt gyökerében kell
orvosolni a keresztény szeretet és igazságosság szolgálata
által. Itt, e téren világosan ki van tűzve a czél : az egyházat győzelemre kell vezetni a szocziálizmus felett. Hanem erre nézve föltétlenül szükségünk van egyre : hogy
egy szivvel s lélekkel összetartunk. (Elénk tetszés.) Hisz
egy szivvel s lélekkel ragaszkodunk Krisztushoz és az ő
egyházához: maradjunk tehát igy s ragaszkodjunk egymáshoz mindnyájan mindenben, hogy az egyház ügyét
győzelemre segítsük. (Nagy tetszés.) Félre minden mellékes dologgál, minden melléktekintetekkel, a melynek az
idők változó gondjaival és szügségleteivel, egyre változnak. (Elénk tetszés.) Azt az egy nagy czélt tartsuk folytonosan szemünk előtt : a keleti bölcsek csillaga még
nem aludt ki, még mindig fenn ragyog az égen ! Rajta
tehát, menjünk utána ! Oda vezet el bennünket ez a
vezércsillag, a hol a szent család alázatosságban és szeretetben egyesülve az isteni gyermeket imádja, ( N a g y
tetszés.) oda, hol az angyalok megszámlálhatatlan karokban allelujával zengedezik : Dicsőség Istennek a magasságban és békesség a földön a jóakaratú embereknek.
(.Hosszantartó viharos helyeslés,)2)
E bevezető beszéd után Thaler elnök áttért az
ügyrend többi pontjaira, s mindenek előtt jelenté, hogy
az előkészitő-bizottság előzetes lépésül felirt a szent
atyához áldásért. A bizottság levelére a pápától válasz
érkezett, a melynek szószerinti szövege im itt következik :
„Szeretett Fiam! Üdvözlet és apostoli áldás!
Örömmel fogadtuk leveledet, melyben szeretett
fiainkkal, a bizottság tagjaival együtt arról értesítesz
bennünket, hogy tiszt, testvérünk, városotok püspökének
védelme alatt augusztus vége felé Würzburgban kath.
nagygyűlést kivántak előkészíteni. Ha már ennek hire is
kedves volt nekünk, annál inkább reméljük, hogy még
kedvesebb lesz a gyűlés lefolyása, mert az a sok jó, a
mit évek óta a nagygyűléseknek köszönhetünk, biztosítást nyújt arra, hogy az általatok előkészitett 40 ik nagygyűlés is gyümölcsöző lesz. Mindenekelőtt biztosan reméljük, hogy a kölcsönös szeretetet és Németország
katholikusainak szigorúan egységes összetartását elő fogja
Halljátok magyar testvéreim ?
A szerte.
) A mint látható, ezeknél a kath. nagygyűléseknél a szónokok egyedüli törekvése, a közügy, a lelki haszon emelése. Az
önbemutatás és fitogtatás oly profanáczíója volna a legszentebb
ügynek, hogy a ki ezt megtenni merészelné, örökre száműzve lenne
az ily magasztos kath. manifestatiók köréből. De az ily profanáczióhoz hozzá sem lehet ám jutni : oly gondosan, oly szigorral vá.logatják meg az embereket a szószékre.
A szerk.
2
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mozdítani annyi jeles férfiú együttléte és tanácskozása.
A ti bölcseségtek feladata lesz, hogy mindent megtegyetek, a mi alkalmas arra, hogy nálatok törhetetlenné váljék a szellemek egyetértése és összetartása. Gondjaitok
és törekvéseitek méltó tárgyául tekintjük a szocziális
kérdést, a mint azt helyesen jegyeztétek meg, a melyeket már huzamosabb idő óta tárgyaltatok gyűléseiteken,
a melyekből már sok hasznos alkotás eredt a népre nézve.
Ha tovább haladtok ezentúl is ez uton és ápoljátok azt, ami a munkások helyzetének javítására szükségesnek látszik, akkor mindenkinek be kell látni, hogy a
haza iránt a legjobb érdemeket szereztétek és mindenki
szivesen támogat benneteket elismerésével.
Mi pedig ezalatt imádkozni fogunk Istenhez, hogy
titeket, a kik ez ülést előkészítettétek, óvjon és védelmezzen gazdag mértékben terjeszsze fölétek segítségét,
világosságát és bölcseségét.
Egyúttal neked szeretett fiunk, és minden dolgozó
társadnak s mindazoknak, a kik részt vesznek a nagygyűlésen, egész szivünkből adjuk apostoli áldásunkat.
Rómában, sz. Péternél, 1893. jul. 26. pápaságunk
tizenhatodik évében.
XIII. LEO pápa.
Szeretett fiunknak, Thaler János doktornak, ügyvédnek Würzburgban."
Meghivta továbbá, így folytatá az ideiglenes elnök
jelentését, az előkészítő-bizottság a nagygyűlésre az apostoli szentszék müncheni nuncziusát, mgr Agliardit, kitől
köszönő és buzdító válasz érkezett, a mely a pápa levelével együtt felolvastatott a nagygyűlés előtt.
Az előkészítő-bizottság, szokás szerint, meghívókat
küldött Németország, Ausztria és Svájcz katholikus püspökeihez, mindenüvé, a hol német anyanyelven beszélnek
az emberek.
Örömmel jelenté az ideiglenes elnök, hogy a felszólított főpásztorok nem késtek válaszolni, a kath.
nagygyűlés tartását helyeselték, egyetértésre, szeretetre, bölcseségre buzdítanak, s áldásukat adták. Ok szellemileg mindnyájan jelen vannak s részvételük a kath. nagygyűlésben
biztosított.
Erre következett a nagygyűlés
tisztviselő
karának
megválasztása. Elnökké az ideiglenes elnök Galen Ferdinand grófot ajánlotta. A nagygyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadta az ajánlottat.
Galen Ferdinánd gróf a következő köszönő beszéddel foglalta el az elnöki széket:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus ! ( A nagygyűlés válaszol: Mindörökké.
Ámen.)
A helybeli bizottság javaslatához való csatlakozásuk
által e hely elfoglalására levén önök által felhiva, kívánságuknak legmélyebb hálám nyilvánításával teszek ezen') E meghívásoknak a cze'lja az, hogy a kath. nagygyűlések
folytonos érintkezésben legyenek az egyház kormányával; hogy
a püspököknek alkalom adassék a nagygyűlésben összegyülekező
vágj- az iránt messze távolról érdeklődő híveket az egyház szükségleteiről, kívánságáról és hangulatáról tájékoztatni, s így a kath.
nagygyűlések működésének irányzására, akár távollétben végzett
levelezés, akár megjelenés és élő szóval való felszólalás által, ha
kell, döntőleg befolyni.
A szerk.
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nel eleget. Azonban nem titkolhatom el önök előtt, hogv
én némi aggálylyal foglalom el ezt a széket, mert én
ismerve magam, jól tudom — és kérem, ne vegyék ezt
üres szójárásnak — hogy tehetségeim e nagytiszteletü
hely elfoglalására hiányosak. (Nem.) De én engedelmeskedem a szent ügy szolgálatában ; {Bravo.) mert a meghívás erre a székre, hozzám csak egy óra előtt érkezett
meg, és így én egészen készületlenül állok most önök
előtt. De ha megengedem minden itt jelenlevőnek azt,
hogy tehetségekben e hely betöltésére nézve engem
messze felülmúlnak, egyet nem engedhetek meg senkinek ; azt, hogy egyházunk iránt való szeretetben, hitünkhöz való hűségben és ragaszkodásban, a keresztény társadalmi rend védelmének állhatatosságában engem valaki
felülmúljon. Ezért voltam bátor a felhívást elfogadni,
bizva Isten segedelmébe és az önök kegyes elnézésébe.
{Bravo.)
Erre következett a többi tiszti szék betöltése, akklamáczióval, a következő rendben: első alelnök: Soden
Miksa báró; második alelnök: dr Henner egyetemi tanár ;
titoknokok : Antoni ügyvéd Schweinfurtból,
Heder-Bachmann magánzó Strassburgból, Löwenstein Alajos hg, dr
Göpfert egyetemi tanár. Valamennyi köszönettel elfogadták a választást s elfoglalták helyeiket. A nagygyűlés
szakbizottságainak
elnökeivé a következők választattak
meg : „a pápa és a római kérdés bizottságának" elnöke:
Bochow báró, őrnagy ; „missio és Charitas" : dr Pilser
Gladbachból; „keresztény művészet": dr Weber Antal
tanár Regensburgból; „tudomány és sajtó": dr Hűldkamp pápai praelatus; „iskola és nevelés": dr Nirschel
kanonok;
„egyesületi
élet, külsőségek, formáliák":
Breysing Konrád gróf.
Galen gróf elnök : A tiszti székek betöltéséről jelentést fogunk tenni a szent atyának és áldását fogjuk
kérni.
A katholikus nagygyűlés biztosa, Löwenstein hg
erre jelentést tett a legutóbbi nagygyűlés óta lefolyt év
alatt tett működéséről. A jelentést kinyomatva terjesztette
elő, hogy az időt az élőszóval való előterjesztéstől megkímélje, de azt mégis meg kell tennie, hogy köszönetet
mondjon a helybeli bizottságnak
(Localcomité), a mely
kiváló buzgalommal végezte az előkészítés
munkáját.
Jelenti továbbá, hogy ő a sajtóban a nagygyűlések ügyrendjének megváltoztatása iránt nyilvánult kívánságot
nem teljesíthette, mert az illető ur névtelenségéből kilépni nem akart. Kéri a tapasztalt embereket, hogy ha
valami javítani valót találnak az ügyrenden, azt haladéktalanul előadni sziveskedjenek, mert hiszen az ügyvezetés
folytonosan az ügyrend javításán fáradozik.
Ez alatt elkészült a pápához szóló távirat: „Rampolla bibornok államtitkárnak. Németország katholíkusainak 40-ik közgyűlése (Generalversammlung) hódolattal,
engedelmességgel, tisztelettel járul a szent atya elé és
kéri az ő apostoli áldását."
Következett a májusi római zarándoklatról
szóló
jelentés. Ez azon a czimén került elé, mert a zarándoklat
megtartását a tavalyi nagygyűlés mondotta ki; tehát a
dologról be kellett most számolni. Dr Steinte, a zarándoklat volt vezére kiemeli a szent atya megható gondos-
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eágát a német zarándokok iránt s köszönetet mond a
bajor vasutak kormányának az engedélyezett kedvezményért.
Galen gróf elnök jelenti, hogy a délután tartandó
első nyilvános köz ülésben a főt. helybeli püspök ur ő méltósága kegyes lesz néhány szót intézni a gyűléshez.*)
Szónokok lesznek továbbá: a) dr Hammer esperes a
Pfalzból: „A népnevelésről (Volksbildung) az iskolában ;t ;
b) dr Schell würzburgi egyetemi tanár: „A szükségbeli
iskoláról* (Nothschule) ; c) dr Kuhn Albert tanár einsiedelni benczés: „A keresztény művészetről" ; d) dr Schádler
tanár és birodalmi képviselő : „A szerzetesek kérdéséről"
(Ordensfrage).
Ezzel az ülés 11 órakor véget ért.
(Folytatjuk.)

IRODALOM.
-f- A kalocsai érseki megye területén létező római
kath. tanitó-egyesületek
ÉrtesitÖje. A társ-egyesületek
megbízásából szerkeszti és kiadja a kalocsa-vidéki egyesület választmánya. Kalocsa. 1893. 8-r. X. és XI. füz.
1880—1892. 215 1.
Tükör, melyben a kalocsai főegyházmegye népiskolai
tanügyének példás haladásának tényezőit látjuk szemünk
előtt elvonulni.
= Péter és Bánk bán ö s s z e e s k ü v e s e . Irta Érdújhelyi Menyhért. Újvidék, 1893. 8-r. 140 1. Ára 1 frt.
Becses, tanulságos dolgozat. Ifjú paptársunk irodalmi munkássága jó uton halad. Együttesen szolgál az
egyház és haza múltjának s a mult igaz ismeretének.
— Megállának a nap és hóid. Józsue csudája
hittudományi és csillagászati szempontból. A székesfehérvári egyházmegyei hatóság jóváhagyásával nyilvánosságra
bocsátja a szerző: dr Hufnagel János. Nagyszombat, 18y3.
8-r. 34 1.
„Előszó, Bevezetés, Szerintem csoda, A szentírás
kifejezései, A csoda csillagászati szempontból, Lehetett-e
melléknap ? Talán napfogyatkozás volt, Képletes magyarázat, Ivülérdek, Befejezés11 — czimek alatt fejti ki tárgyát, fő sulvt fektetve a jelzett csoda csillagászati lefolyásának kifejtésére és kimagyarázására, a mit eddig
tudósaink, szerző szerint, meg sem kísérlettek.

VEGYESEK.
*** A magyar ifjúság s a budapesti tudományegyetem evkönyvei hálás elismeréssel fogja hirdetni,
hogy a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem ifjúságának segély-kiáltását egy Mensa akademica, szegény
tanulókat élelmező intézmény felállítása ügyében az egész
országban Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás mélA mint látni fogjuk, felszólalt a bambergi érsek ur is,
annyira kérték, hogy ő is szóljon. Készületlenül engedett a kérelemnek.

tatta legelsőül figyelmére és adományára. Ö eminencziája
e napokban 500 frtot küldött a rektoratushoz a Mensa
academica javára.
— Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás gyengélkedése következtében a budapest-belvárosi templom uj
oltárának felavatása Kisasszony napjáról, most vasárnapra
maradt. O eminencziája egyébiránt jobban s már a fővárosban van. A szent szertartás a belvárosi templomban
vasárnap reggel 72IO órakor kezdődik.
f Nekrológ. A győri egyházmegye Nesztorát siratja
Badilich Lukácsban. A boldogult, ki 84 éves korában
hunyt el, gátai plébános, kiérdemült alesperes, szentszéki
ülnök volt és a Ferencz-József-rend lovagja. 6-ikán
temették el. R. i. p.
— Az olasz kormány nem akarja birtokba bocsátani a jun. 15-én praeconizált u j velenczei pátriárkát és
a többi püspököket, mert a szent atya nem akar beleegyezni abba, hogy a velenczei senatus püspökjelölési
joga az olasz kormányra szálljon által. Ha az ügy elmérgesedik, a be nem töltött püspökségek évről-évre fognak
szaporodni.
= Szomorú Mr. Hieronymi belügyminiszter, bár a
szabadkai helyhatóság nyilatkozata a kolera-veszély kérdésére vonatkozólag kedvező volt, a holnapra (folyó hó
10-ére) Szabadkára tervezett kath. nagygyűlést betiltotta.
Eltiltotta annak tartását most, koleraveszélyt látván Szabadkán most, midőn a Szabadka hivatalos képviselete, a
polgármester semmi veszélyt sem lát. Megálljt kiáltott
az exczellentiás ur a kath. hit nyilvánulásának, ő, a ki a
német nyelv nyilvánulásának nem mert „Halt wer dá"-t
oda kiáltani. A kolera, az bizony, ebben az esetben csak
ürügy. Az igazi ok, a radikális szabadelvű kormány kétesbecsü jóakarata, a kath. egyház iránt s félelme a kath
hit megmozdulásától 9 millió ember lelkében. Az urak
félnek, — nem a kolerától, ettől nem féltik a katholikus
ügyet, — attól a szellemtől, melyet maguk provokáltak,
a katholikusok önvédelmétől, a katholikus hitélet feltámadásától Kárpátoktól Adriáig. Az urak félelme nekünk
bátorítás !
— Sión őrei vigyázzatok! Az államiskola monopoliumának nem kísértete, hanem kézzelfogható fenyegetése
egyre sűrűbben jelentkezik. Nemrég a „kath." Polónyi
hirdette e monopolium panaceáját Hajdu-Szoboszlón ;
most a „Felvidéki Kultúregyesület" legközelebbi közgyűlése előtt a seimeczbányai választmány fog feliratot
indítványozni a kormányhoz a „népoktatás államositisa"
iránt. A nálunk szokásos életmód szeriut az emberek lassanként ebbe az ötletbe is beleheczczelődnek.
— Mibe kerül a núlitárismus
Európának?
A
„Courrier de Bruxelles" szerint Európa 23 állatna jelenleg fegyverben tart 3 millió 206.600 szárazföldi és
297 700 tengeri katonát. A modern békének ez a rettenetes ármádiája kerül az európai államoknak 4 milliárdba
és 782 millióba. Hát nem őrültséggel határos az ily békeszeretet? A nemzeteknek ez az egymás vérére és veszj tére való árverezése — ha nem pogányság, hát mi. Keresztény felebaráti szeretet bizonyára nem.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok:
Katholikus nevelésünk országos ügye.' — A'királyi magyar tudomány-egyetem ifjúságának
'felhívása az 'országhoz. — Magyarország katholikus. egyházi és világi értelmességéhez néhány útbaigazító szó-. — Egyházi
Tudósítás
•
, . W . ü r z b u r g : A kath. nagygyűlés. — Vegyesek.

K a t h o l i k u s n e v e l é s ü n k o r s z á g o s ügye.
. • „Aútyiunc, aut nunquam."
(Lotharing. Károly hg, Budavár
keresztény visszavivójának jelmondása.)

Még szól a legujabb pápai szózat s egész
Magyarország visszhangzik tanításától, hatásától.
Teljes akezió-programm XIII. Leo pápa
buzditó levele, melyben egy országot regenerálni
vágyó apostol áldó és intő kezével van kijelölve
az ut a keresztény katholikus újjászületés munkájának minden irányában.
Ma, korszakot alkotni hivatott- s XIII. Le.o
pápa világosságával megvilágitott katholikus
akczióinknak csak egy irányát, az ifjúság oktatását s nevelését veszszük elé, de ebből is, a
tárgy óriás nagysága miatt, csak egy tényezőt
teszünk ma szóvá tüzetesen: a felsőbb iskolák,
a tudomány-egyetemi oktatás-nevelés nagy problémáját.
Mit mond erre nézve XIII. Leo pápa?
Kevéssel igen sokat. E lapnak épp mai száma közli azt, a mit a kath. vallás és egyház
védelmében és a tudományok mívelésében mintanemzetté fejlődött német katholikusok az ő negyvenedik nagygyülésökben, Würzburgban, az ő
tudomány-egyetemi tanitásuk és tanulásuk rendszerére nézve vezérelvül kimondottak. Kérem az
olvasót, olvassa el azt az alább következő tudósitást s aztán mondja meg, nem meglepő találkozása a dolgok megitélésének nyilvánul-e a
pápa utasitásában és a német katholikusok eljárásában a tudomány-egyetemi tanitás és tanu-

lás,- a felsőbb iskolai . oktatás
és
nevelés
ügyében ? Mi a német katholikusok vezérelve a tudományok egyetemeivel szemben, >s mit mond a
pápa nekünk, hogy mit tegyünk ?
A német katholikusok vezérelve az, hogy ők
tudomány-egyetemeiken — m e r t ott bizony sok
van — •„történeti" és „gyakorlati" igényeiket teljes hatálvlyal érvényre emelik, kerüljön az bármennyibe. Ok a német tudomány-egyetemeket, a
szerint a mint azokhoz több vagy kevesebb történeti és gyakorlati igényök fűződik , vissza
akarják hódítani." Uj, a maga teljességében egészen az egyház rendelkezésére álló „szabad" kath.
egyetem létesítését is szemök előtt t a r t j á k folytonosan. De ezt az alkotó irányt magában véve
nem t a r t j á k elég erős befolyású expediensnek ; ők
a konszerváló irány izmositását is napirenden
t a r t j á k s az alapítás jogánál, valamint a katholikus lakosság igényeinek arányainál fogva
katholikus érdekszálak által körülfont valamenynyi fennálló tudomány-egyetemen a katholikus
hittel összhangban működő tanításnak és tanulásnak teljes érvényt akarnak szerezni. Nem otthagyni a fennálló egyetemeket a hitetlen tudománynak s az egyház ellenfeleinek prédául, nem
ez a német katholikusok eljárása, hanem az,
hogy odalépnek az állam és a társadalom elé
és azt mondják mind a kettőnek : a mennyi
jogunk vau ehhez és ahhoz az egyetemhez, anynyi jogot akarunk ott csorbítatlanul és hiány
nélkül élvezni. Es a mit mondanak, meg is
teszik. Ott maradnak a régi egyetemeken; ott,
a tudományos csaták terén, nem tágitanak az
21
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ellenfél mellől; mert ők csak akkor vélnek
győzhetni, ha az ellenfél mellett maradnak s az
ellenséget nem kerülik, hanem szemtől-szembe
néznek vele folytonosan. Bevonulni teljes erővel,
a katholiczizmus teljes nagyságával a tudományegyetekbe: ez a n é m e t katholikusok eljárása a
XIX. század végén a XX. századnak folytatás
végett örökségbe hagyva. 1 )
Szentséges atyánk, XIII. Leo pápa utasitása a
mi magyarországi felsőbb iskoláinkra vonatkozólag ugyanezt a k e t t ő s irányt, a j o g o k a t f e n n t a r t ó
konzervatív, és az u j j o g o k a t és intézményeket alk o t ó kreativ i r á n y t szabja elénk. A közép és
felső iskolai o k t a t á s t egybefoglalva buzditja a
püspöki kart. — „majorem in modum vos hort a m u r , " úgymond, — hogy „minden
alkalmat
megragadva, a mi j o g o t o k és kötelességtek a r r a
közös elhatározással („ com muni consilio") törekedjetek. *
S mire kell szentséges a t y á n k mennyei
ihlet által sugallt bölcsesége szerint n á l u n k törekedni?
Kettőre.
Először : hogy a katholikus iskolai alapitványok. „quae a m a i o r i b u s tarn pie sapienterque
i n s t i t u t a sunt, non in Ecclesiae fideique catholicae d e t r i m e n t u m , sed in utriusque t u t e l a m ac
praesidium, a t q u e adeo in ipsius rei publicae
bonum. perpetuo
adhibeantur%
„ut istae studiorum sedes, quae ex a u c t o r u m m e n t e in
Ecclesiae atque Episcoporum
potestate esse debent,
tales perseverent, quales ab ipsis constitutae. "

*) Érdemes a würzburgi kath. nagygyűlésen kifejtett német eljárást eredeti német szóval is elolvasni : „Es
ist dem Ansturm des modernen wissenschaftlichen
Geistes
gegenüber angezeigt, mondá dr Schell würzburgi egyetemi tanár, dasz wir unseren historischen und praktischen
Anspruch der gottesgläubigen Wissenschaft auf die öffentlichen Universitäten (közpénzből, adóból fentartott egyetemeken) mit allem Nachdruck geltend machen. (Lebhafter
Beifall.) Sie müssen von uns erobert werden zum gebührenden Antheil, um so mehr als die grosze Mehrheit des
Volkes, das katholische "wenigstens, getragen ist vom
Glauben. Die freien Universitäten
(az alapítandó u j katholikus egyetemek) werden nicht genügen den nöthigen
Einflusz auszuüben ; auch staatliche Schwierigkeiten ligen
bei diesen Anstalten vor. Wir sind siegreich, wenn wir
bei dem Gegner sind. Die Wissenschaft der streitenden
Kirche hat eben die Aufgabe, die Gegner aufzusuchen
und die AVeit geistig zu erobern. Wir müssen desshalb
mit dem Aufgebot aller Kräfte
auf edlen Gebieten der
Wissenschaft in die Universitäten wieder eindringen
und den gebührenden Einflusz für unseren Glauben, unsere Kirche, unsern Gott wieder zu erringen suchen
(Lebhafter Beifall)
„Augsb. Postz." 1893. aug. 30.

Másodszor: hogy a mi szabad a nem-katholikusoknak. azt tőlünk katholikusoktól sem tag a d h a t j a meg a magyar állam, az igazságosság
és méltányosság megsértése nélkül. „Quod enim
dissentientibus a catholico nomine concessum
est, a e q u i t a t i p a r i t ê r iustitiaeque r é p u g n â t id
catholicis denegari." Ha t e h á t a protestánsokn a k szabad Debreczenben r e f o r m á t u s t u d o m á n y e g y e t e m e t alapitani, szabadnak kell lenni nekünk katholikusoknak is, például Egerben vagy
Pécsett,
az o t t a n i érseki,
illetve
püspöki
lyceumokból katholikus tudomány-egyetemet kifejleszteni.
A mi névszerint a budapesti kir. m a g y a r
t u d o m á n y - e g y e t e m e t illeti, i t t kettős katholikus
p o s i t i ó n k a t kell teljes érvényre emelni: a t ö r t é n e t i t és a gyakorlatit. A t ö r t é n e t i katholikus
j o g i g é n y t és positiót kifejezésre j u t t a t j a az egyet e m i alapok évi jövedelme, a mely például az
lSS8/9-iki tanévben — m e r t e pillanatban éppen
ennek az adatai fekszenek előttem — 250,872
f r t o t t e t t ki. *) A g y a k o r l a t i jogigényt és positiót
kifejezi az ország katholikus lakosságának arányszáma, a mely tudvalevőleg a 60% körül jár.
Tehát az egyetemi alapok évi jövedelme egészen, é3
abból az összegből, melyet az állam a budapesti
kir. m a g y a r tudomány-egyetem költségéhez az
ország pénztárából dotatio g y a n á n t ad, 60°/o ugy
gyümölcsöztetendő, a hogy Magyarország katholikus a i n a k jogos igényei követelik, t e h á t a kat h o l i k u s vallás érdekei ellen semmi esetre, egy
j ó t á n y i t é r t elfoglaló t a n á r i kathedrán se, hanem
igenis a katholikus vallás igényeivel teljes összhangzásban.
Hogy ez a „quid iuris" t e k i n t e t é b e n megt á m a d h a t a t l a n elv gyakorlatilag hogyan lesz érv é n y e s i t h e t ő , a n n a k fejtegetése egy következő
czikkelynek legyen most fenntartva.
Nagy biztatás rejlik szentséges a t y á n k záró
s o r a i b a n , a hol az apostoli király h a t h a t ó s párt o l á s á r a u t a l j a r e m é n y e i n k e t és törekvéseinket.
„Nec deerit profecto in causa sanctissima iustiss i m a q u e summi Principis benevolum ac propensum s t u d i u m , Apostoliéi inquimus Regis vestri,
cuius vel ab initiis principatus sui late perspecta
s u n t in gentem vestram promerita."
T e h á t : „Sursum corda!" Az apostoli király
velünk van, és velünk lesz!
***
x
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A királyi magyar tudomány-egyetem
ifjúságának felhivása
az országhoz.
Magyarország

Polgárai !

Nagy ünnepre készül Magyarország : nemzeti fennállása ezredéves évfordulójának megünneplésére. Lázasan
folyik a készülődés erre az ünnepre mindenfelé ; mindenki
legjobb tehetségét, legkitartóbb szorgalmát szenteli annak
a munkának, mely a millennium jelszava alatt folyik o r szágszerte. — Óhajtjuk, akarjuk, hogy ez a nemzeti
ünnep méltó legyen egy ezredéves múlthoz, s hogy méltónak lássa akkor a világ ezt a nemzetet uj ezredéves
jövőhöz.
Az elsők között indította meg a mozgalmat az ország ifjúsága is a millenniumi ünnep érdekében. Egy szívvel és egy lélekkel fogtunk a munkához, egygyé tett
mindnyájunkat a czél, melyet magunk elé tüztünk. A
főváros főiskolai ifjúsága állt élére a mozgalomnak, s
megállapította a programmot, melybe fölvettük többek
között egy nemzetközi diákkongresszus tartását, az országos kiállításban való részvételt, mensa academica felállítását és egy diákotthon
létesítését is. Lelkesen fogtunk
hozzá a munkához, a programm megvalósításának munkájához ; egyesületeink, melyeket nem egyszer választ el
egymástól a mindennapi életben érdekeik eltérése, egyesitették mindannyian legjobb erőiket a czél érdekében.
Es mikor egybegyűltünk mindannyian a zászló alatt,
melyre a munka volt jelszónak fölírva, mikor igaz buzgalommal indulásra készen álltunk a czélhoz vezető ut
előtt, elfogott bennünket a kétség, megingott hitünk a
munka sikerében. Nem a győzelem reménye kisér bennünket a küzdelembe, de a félelem a balsikertől.
Hogyan, hát a magyar ifjúság elvesztette volna önbizalmát ! Nem bízik önönmagában, mikor a legnemesebb
ügyért akar sikra szállni ?
Nem. Egy ezeréves multu nemzet ifjúsága, a második évçzred legelső generacziója nem tagadhatja meg önbecsét. Nem az önbizalom hiánya csüggeszt. Más okának
kell lennie annak.
Más is az oka.
Most, mikor egy nagy czél egyesít mindnyájunkat,
az ország egész ifjúságát, most van alkalmunk érezni
igazán, hogy mindannyian
összeállva is milyen szegények
vagyunk. — Erezzük, hogy csaknem eredmény nélkül
való lesz mindannyiunk együttes munkája, mert a czél
eléréséhez nincs anyagi módunk. Egyesületeink, melyekre
támaszkodhatnánk, szegények, évről-évre tengődnek csak.
Nem támogatja azokat senki, csaknem teljesen magukra
vaunak hagyatva. Ha a jövő reményének az ifjúságot
méltán nevezik, ugy elmondhatjuk, hogy a jelen intézői,
a jelen társadalma nem igen, nem eléggé törődik a jövővel.
Talán sehol a művelt világon nincs az ifjúság ugy
magára hagyva, mint Magyarországon. Külföldön, a nvugoti államokban az egész társadalom által támogatott
virágzó egyesületekben találhatja meg az egyetemre fölkerülő ifjú kellemes otthonát, alkalma van társaival e g y ü t t
olcsón és jól étkezni, ha földhöz ragadt szegény is, tisz-

tességes existentiát biztosit számára az alapítványokból
fentartott segélyzőegyesületek támogatása, módjában áll
az iskolán kivül is szellemileg és testileg képezni magát.
Hogy csak egy példát hozzunk fel, csaknem valamennyi német Burschenschaftnak a saját házában vaa
kényelmesen berendezett helyisége, torna- és vívóterme,
még gyakran étkezőhelyisége is.
Nálunk ellenben, ha fölkerül az egyetemre a középiskolákat elvégzett ifjú, nem találhat oly helyet, hol
társaival együtt valóban otthon érezhetné magát. Egyetemi egyesületeink, ifjúsági olvasó- és önképzőköreink
valamennyien oly szegényesek, oly primitívek, ugy helyiségeiket, mint berendezésüket tekintve, hogy valóban nem
lehet csodálkoznunk azon, ha azokban senki sem érzi
igazán jól magát. A ki nem szokta meg az ilyen szegényes helyeken való tartózkodást és szerencsés vagyoni
helyzete nagyobb kényelemhez szoktatta, az egyenesen a
kávéházakra, a korcsmákra van utalva, ha pályatársainak
társaságában kiván szórakozni.
Ha még hozzá teljesen vagyontalan is az az ifjú,
ugy hogy egyetemi évei alatt önmaga kénytelen megélhetéséről gondoskodni, akkor helyzete valóban kétségbeejtő. Az állami, hitfelekezeti, családi ösztöndijak csak
igen csekély töredéknek biztosítják a megélhetést. Az a
szegény egyetemi hallgató, ki összeköttetések, protekczió
hiányában, vagy egyéb más okból nem tud ilyen ösztöndíjhoz jutni, az talán a jelen körülmények között a leghelyesebbeu cselekszik, ha nem is lép egyetemi pályára.
Mert bármily kiváló tehetséggel legyen is megáldva,
tanulmányaiban szükségképen mögötte marad más, talán
sokkal kevésbbé tehetséges és szorgalmas, de vagyonosabb
pályatársainak. Hogy érhessen el még csak elégséges
eredményt is tanulmányaiban az, aki hat—nyolcz órai
napi munkával szerzi meg magának mindennapi kenyerét ?
Külföldön az egyetemi segélyegyletek, mensa academicák e tekintetben valóban jótékony missiót teljesítenek.
Módjukban van a szegényeket teljesen megfelelő segélyben
részesíteni, esetleg ingyenes ellátásukról gondoskodni.
A mi egyetemeink kebelében is léteznek ilyen segélyző
egyesületek, el is követnek mindent a szegénysorsuak
érdekében, a mi csak tőlük telik.
Csakhogy tőlük kevés telik, mert maguk is szegények. Harminczra megy legfeljebb hónaponkint azoknak
száma, kiket egy-egy egyetemi segélyegyesület segélyben
részesíthet s ezek sem kapnak többet, mint átlag havi
5—7 forintot. Már pedig 7 forint — tegyük fel a legjobb esetet — nem oly összeg, melyből valaki a fővárosban csak valamirevaló existentiát is biztosithatna
magának.
Es még ha minden hónapban számithatna az illető
erre a segélyre 1 De foglalja el azt a teljesen szegény
ifjút egyik félévben jobban az az ügyvédi iroda, melyben néhány forint keresete fejében legalább is 6 órát tölt
naponta, vagy vegye idejét jobban igénybe a nevelősködés, a diurnistáskodás vagy egyéb eféle nyomorúságos
keresetforrás, avagy pedig egy-két hónapra döntse ágyba
a betegség és mulaszsza el ennek folytán csak egy ízben
is a félévi coloquiumokat : már egy egész féléven át
elesik ettől a segélyezéstől is, mert hisz az egyesületek
21*
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a száz és száz .folyamodó .közül csak a leg'szöígalrüasafa- kodva, örömínel .tapasztaljuk, hogy. a valódi tudást a
baknak adhatnak- segélyt. Azokról, kik tanulmányaik érde- tudományok "bármely ágában, is megszerezheti az, a ki
kében egész napjukat az egyetemen kénytelenek tölteni tanulni és dolgozni akar. és anyagi" viszonyai ebben nem
gátolják. Hálásak vagy űrit ezért tanáraink iránt, hálásak
9 kereset után nem nézhetnek, nem is szólunk.
azok
iránt is. kik a szellemi kiképzés ügyét szóval vagy
Hány tehetséges és valóban nemes ambiczióju ifjú
írással,
anyagilag vagy erkölcsileg támogatták, vagv tákénytelen-az anyagi gondok miatt ott hagyni az- egye*
mogatni'fogják.
De viszont szomorúan kell konstatálnunk
temet, hány züllik el egészen és sohasem viszi többre
falusi nevelőségnél, vagy diurnistaságnál és hányat riaszt azt, hogy egyetemünknek nincs oly intézménye, ha az
vissza teljesen a tudományos pályától a szegénység ! A ifjúsági egyesülétektől eltekintünk, a mely az ifjúság jeltehetség nem jár igen gyakran együtt a vagyonossággal és iem ének fejlesztését vallaná czéljának. Pedig bizony a csaminálunk a legtöbbször elvész az a tehetség, melyhez a sors ládjáért, nemzetéért vagy az emberiségért dolgozó, küzdő
férfiban ép oly fontos tulajdonság a jellem tisztasága és
vagyont• nem adott.
Mensa academieája, diákasztala sincs egyesületünk- ereje, mint a tudás.
nek sem. Nincs megadva sem szegénynek, sem vagyonoNem hivatkozunk mi itt, követendő példaként, a
sabbnak az az alkalom, hogy együttesen, magához hasongusgazdag angol kollégiumokra, csupán arra kívánunk
lók társaságában étkezhessék, a szegény ingyen, a vagyorámutatni, hogy nálunk egyedül a szegénységgel küzdő
nosabb olcsón és jól. Pedig akkor nem volna kénytelen
ifjúsági egyesületek állnak a jellemfejlesztésnek
szolgálatáa szegény egyetemi hallgató zugkocsmákban, esetleg hozzá
ban. Itt, az ifjúsági egyesületekben lüktet az az úgynenem való aljas társaságban étkezni és minden istenáldott
vezett if júsági közélet, mely a maga idealismusával minnapon érezni a nyomornak erkölcsileg is nyomasztó súlyát.
den egyéb szűkebb vagy tágabb körű társadalmi életnél
Mily szép volna, ha minden nap együttes és egyforma jó
jobban iskolája lehet a jellemnek.
ellátásban részesülne minden egyetemi hallgató, ki egyEzért kérünk mi anyagi és erkölcsi támogatást az
általán otthonán kivül kénytelen étkezni,, gazdag és szeifjúsági
egyesületek részére.
gény egyaránt. A gazdag megfizetné valamivel drágábban
A müveit magyar társadalomhoz fordulunk támomindennapi élelmét, de még mindig olcsóbban, mint azt
a vendéglőkben kapja és evvel módot nyújtana a sze- gatásért. A jövő érdekében a jövő reménye kéri a jelen
génynek arra, hogy az olcsóbban, esetleg ingyen kapja társadalmát : ne tagadja meg tőle ezt a támogatást. Ifjúugyanazt az élelmet. Hisz ily módon minden gazdagabb ságáról ítélik meg a nemzetet: ezredéves állami létünk
részéről az élelemért járó havidij egy alapítvány, mely- ünnepén legyen kedvező ez az ítélet, a müveit világ
Ivel, anélkül, hogy észrevenné, emberbaráti jótékonyságot ítélete.
gyakorol. Es e mellett kellemes szórakozás volna a mensa
Támogassa a társadalom anyagilag és erkölcsileg
academicában résztvevőkre nézve az étkezés ideje, kedves, egyetemi egyesületeinket, adja meg azoknak az anyagi
baráti társaságban volnának együtt minden nap s fejlőd- módot valódi diákotthon létesítésére, a mensa academica
nék véle a közszellem, a kölcsönös megbeszélés, az együvé fölállítására, a szegények segélyezésére, adja meg erköltartozás, as egyenlőség érzete is.
csi támogatását az egyesületi szellem fejlesztésére, a szelDe hát ifjúsági egyesületeinknek nem áll módjukban lemi és testi önképzésre és akkor a magyar ifjúság minmensa academicát állítani fel, más meg nem igen törő- denkor és mindenben nemcsak méltó lesz, de méltónak
is fog íátszati ahhoz a nemzethez, mely állami létének
dik véle.
Egyszóval : nagyon szegények vagyunk ; minden ezredéves évfordulóját készül ünnepelni.
egyesületünk nagyon szegény. Erezzük ezt mindannyian, a
kik magyar ifjaknak valljuk magunkat, hosszú évek óta
mutogatjuk ezeket a fájó sebeket és a társadalom, a
művelt magyar társadalom mindezideig nem vette észre,
nem akarta észrevenni azokat. Pedig, de sokszor teszik
szóvá felsőbb oktatásunk jó vagy rossz állapotát; és az
egyetem körén kivül állók közül mégis arra eddig senki
sem gondolt komolyan, hogy az tenné a legjobb szolgálatot a magyar felsőbb oktatás ügyének, a ki ezeket a
sebeket segítené begyógyítani. Azok között, kik bár nincsenek az egyetemmel, vagy általán a felsőbb oktatással
közvetlen összeköttetésben, de önérzettel mondják magukat a magyar nemzeti művelődés őreinek, eddig nem
akadt senki, a ki teljes erővel fölemelte volna szavát az
ifjúsági egyesületek érdekében, rámutatva arra, hogy ez
az ügy ép en olyan integráns
részét teszi a felsőbb oktatásnak, mint — teszszük fel — a szellemi kiképzés.
Örömmel ismerjük be mindannyian, kik a budapesti
tudomány-egyetem hallgatói vagyunk, hogy szellemi kiképeztetésünkről itt, az egyetemen, fényesen van gondos-

Legyen az egyetemi egyesületek segélyezése, alaptőkéik gyarapítása egy általánosan, országosan
elismert,
mindenki előtt friss emlékezetben levő jótékony czél. melynek j a v á r a adakozzék épenugy minden emberbarát, mint
a hogy egyéb jótékony czélokra adakozni szokott, melynek javára rendeznek mulatságokat, tánczvigalmakat,
hangversenyeket, melyet ne feledjen ki végrendeletéből a
gazdag örökhagyó, ki vagyonából nemes czélokra is kíván
áldozni. Menjen át a köztudatba az, hogy igazán nemes
és messzekibató jótékonyságot cselekszünk akkor, ha az
ifjúsági egyesületek és egyéb intézmények létének biztosításához és gyarapításához bármily kevéssel is hozzájárulunk.
Bízunk benne, hogy Magyarország lelkes polgársága meg fogja hallgatni kérő szavunkat s nem fog vonakodni az áldozatoktól azért az ügyért, melv nemcsak
az ifjúság ügye, de az egész nemzeté. Számítunk rá, hogy
a magyar sajtó, melynek az ifjúság eddig is már oly
sokat köszönhet, most is támogatni fog czélunk elérésében.
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És akkor hern, a ' balsikertől vaío félelem fog kisérni
bennünket nemesczéíu munkánkban, de a biztos győzelem,
a siker tudata.
Kelt az 1892—3-ik , tanév végén, a budapesti kir.
magyar tudomány-egyetem ifjúságának nevében.
Dr. Breznay
Bêla, e. i. rector. Hi'ndy Attila, az
Egyetemi Kör elnöke. Tlmrzó Ferencz, a Theológusok
Magvar Egyházirodalmi Iskolájának elnöke. Erdélyi Sándor, a Joghallgatók Segitő-Egyesületének elnöke.
Kéthj
'László, az Orvostanijaiig. Segélyző- és Onképző-Egyesületének elnöke. Tapp Endre, a Bolcsészettanhallgatók
Segitő-Egyesületének elnöke. Szalay Károly, a Gryógyszerészettanhallgatók Segélyző- és Önképző Egyletének
elnöke. Dr. Eötvös Bálint, az Egyetemek Kórház-Egyletének elnöke. Parcsetich László, az Ifjúsági MilleniumBizottság elnöke. ')

Magyarország katholikus, egyházi és világi
érteim ességéliez néhány útbaigazító szó.
A fentebbiek kapcsán néhány útbaigazító szót kell
szólnom Magyarország katholikus, egyházi és világi értelmességéhez
A M en sa academica nem légből kapott gondolat.
Bécsben már be van illesztve az egyetem szervezetébe s
az ifjúság nevelésének egyik leghatásosabb tényezője.
A Diákotthon
tudomány-egyetemünk ifjúságának
kedvencz eszméje. Az egyetemi hatóság s a közoktatásügyi kormány van hivatva, hogy az eszmének testet adjon, s a diákotthont az egyetem szervezetébe beillesz«ze.
Meg is fogják tenni kötelességöket.
A Mensa academica és a Diákotthon ügyét elaltatni
többé nem lehet. Azt az egyetemi ifjúság lelkesedése
Az adományok, melyek hirlapilag is nyugtáztatni fognak,
a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem rektori hivatalahoz
küldendők. Esetleges felvilágosításokért ugyanoda fordulhatni
Czim : A budapesti kir. m. tud.-egyetem nagys. Rektori
Hivatalának
— Budapest. Tud. egyetemi közp. épület.
Az adományok, ha csak hovaforditásuk iránt határozott intézkedés nem történik, a következő egyesületek, illetőleg létesítendő intézmények között fognak arányosan szétosztatni :
1. a Diákotthon, melyet a milleniumig akar az egyetemi
ifjúság fölépíteni, s mely állandó helyiségéül szolgálna az összes
egyetemi egyesületeknek. Yolna benne azonkívül torna- és vívóterem, étkező helyiség kizárólag egyetemi hallgatók részére stb. ;
2. az előbbivel kapcsolatosan a Mensa academica, mely minél
előbb, de mindenesetre legkésőbb a milleniumig létesítendő volna
s oly étkező helyiségül szolgálna, hol a szegény egyetemi hallgatók
ingyen, vagy legalább is igen csekély dij mellett étkezhetnének.
Ez utóbbi két czélra még egy fillér sem áll rendelkezésünkre ; a többieknél is, a mint következnek, a szükséglet mindenütt nagy, sőt néhol szembeszökően óriási és nyomasztó.
3. Egyetemi Kör, melynek alaptőkéje csak 2000 frt
4. Magyar Egyházirodalmi
Iskola, alaptőkéje : 3500 frt.
5. Joghallgatókat Segitő-Egyesület, alaptőkéje : 67,000 fît.
6. Orvostanhallgatók Segélyző- és Önképző-Egyesülete,
alaptőkéje: 37,841 frt 55 kr.
7. Bolcsészettanhallgatók Segítő-Egyesülete, alaptőkéje: 5815 frt.
8- Gyógy szerészettanhallgatók
Segélyző- és Önképző-Egylete,
alaptőkéje : 30,000 frt.
9. Egyetemek Kórház-Egylete, alaptőkéje: 7700 frt.

őrzi a tespedés és rosszlelküség ellen", a társadalom "pedig
s a közvélemény felkarolta.
•
A felhívásban említett többi egyetemi ifjúsági egyesületek és intézetek már léteznék és míikö'dnek. Azokat
ismertetni nem kell. Ott szerepelnek tiszti karuk bemutatásával évenkint az egyetemi Almanachban.
Most az a kérdés, hogyan történjék az adakozás
katholikus részről? Mert „quiquid agis, prudenter age, et
respice finem."
Ha alamizsnát adunk, nem nézzük ki az a nyomorral sújtott, pogány-e vagy keresztény. Felebarátunk. Ez
a jogczim elég.
Hanem ha valamely ifjúnak adunk eltartást, ez már
nem alamizsna, bármily szegény legyen az az ifjú, mert
az az ifjú, ha ágról szakadt szegény is most, nem nyomorult, mert „habet in s p e a jövőben kincsekkel és
h a t a l o m m a l rendelkező ur lehet. Reá nézve tehát minden
adomány, minden hozzájárulás az ő kiképeztetéséhez —
nevelés sorba megy en.
No már pedig senkinek se szabad vagyonával a
maga katholikus vallásának elidegenedteket, esetleg ellenségeket nevelni. Minden katholikus embernek a pénze
bizonyos értelemben katholikus vagyon, melylyel egyátalában nem szabad a katholikus vallás érdekei ellen gazdálkodni.
Hogyan kell tehát adakozni? Ugy, hogy az adomány, midőn tudomány-egyetemünk javát mozdítja elő,
egyúttal katholikus érdekeinknek is szolgáljon.
En például ugy intézkedem, hogy alapítványon:at a
Mensa academicára, a szabályok értelmében, a rektor kezelje; annak jövedelméről azonban a rendelkezés jogát
fentartom magamnak, s mig élek, a budapesti Szent-Imre
egylet adományzó bizottsága által fogom gyakoroltatni,
bizottsága az általa
ugy, hogy mielőtt a S zent-Imre-egylet
kijelöltet az egyetem rektorához felterjesztené, jóváhagyás végett nekem fogja előterjeszteni. Halálom után a
M ensa academicánál az én alapítványom alapján való
étkezés egy helyét a Szent-Imre-egyesület
maga fogja
gyakorolni, feltéve, hogy alapszabályaihoz hü és katholikus ifjúsági egyesület marad. Azon esetre, ha a SzentImre-egyesület
bármi okból megszűnnék, alapitó levelemben jogutódjává a budapesti érseki vicáriust nevezem
meg, illetve ennek jogutódját.
Ha katholikus részről a budapesti kath. ifjúsági
S zent-Imre-egyesület
országos tömeges megbízatást helyek
adományozására a Mensa academicánál, ez által az adományok helyes czélra való felhasználása is biztosítva lesz,
katholikus egyetemi ifjúságunknak a sorsa is szilárdabb
alapokra kerül, a Szent-Imre-egvesület ereje és befolyása
is óriásit nő az egyetemen és a társadalomban. 1 )

l

) Hogy miért nincs az „egyetemi ifjúság" Felhívása alatt
a Szent-Imre-egyesület aláírva, ez e kérdés az előtt, a ki az egyetem beléletét ismeri, furcsa kérdés, a ki pedig nem ismeri, arra
nézve természetes és érthető kérdés. Tájékozást nyújt mindenkinek
az egyetem Almanachja, mely évenkint csak a Felhívás alatt szereplő egyesületeket ismeri és nevezi meg, az egyetem szervezetébe
beoltott s a rektor hatósága alatt álló egyetemi ifjúsági intézetek
gyanánt.
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A Szent-Imre-egyesületet pedig én azért jelöltem ki
alapítványom helyének adományozására, mert ehhez az
egyesülethez a legkedvesebb emlékű kötelességek fűznek.
A Szent-Imre-egyesület eszméje s az ennek az eszmének
forrásul szolgáló érzemény, az én szivemből szakadt ki.
Nevet neki szent Imréről Szapáry László, Pálfy Pál,
Batthiányi Jenő grófok és Rupp János, akkor egyetemi
hallgató adtak, talpra pedig az egyesületet dr Steiner
Fülöp és Zichy Nándor gróf urak támogatása állította.
Fogadja a Szent-Imre-egyesület róla való megemlékezésemet oly szivesen, mint eddig tette.
A Mensa academicánál való alapitványos helyek
adományozására vonatkozólag egyébiránt, ha valakinek
tetszik, ugy is intézkedhetik, hogy már magában az alapító levélben is kimondja, hogy kinek : családjabelinek,
katholikusnak stb. adassék ki a hely. Vagy az adományzást például a budapesti egyetem hittudományi karára,
vagy a Felhívást aláirt közp. papnevelő-intézetbeli Magyar Egyházirodalmi Iskolá-rsL Ez utóbbinak az állását és
befolyását is emelni kell az egyetemi ifjúság körében.
Végül az a kérdés, mennyit adjunk? Felelet: ki
mennyit adhat. Egy-egy teljes alapítvány nagyságát könynyen ki lehet számítani. A bécsi Mensa academicánál
eddig havi 12 frtért (most feljebb fogják emelni valamivel) megszabott minőségű és mennyiségű meleg reggelit,
ebédet és vacsorát lehet kapni. A Mensa Academicánál
való étkezés idejét 8 hónapra lehet venni. 8 X 1 2 = 96 frt.
Az ennek megfelelő tőke az alapítvány minimuma. 8 X 1 5 =
120 frtnak megfelelő alapítvány a maximum lehet. Csak
hozzávetőleges számítást tehetek most, mert megállapítva
még semmi sincsen.
A kik örök alapítványt óhajtanak tenni, s a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen a katholiczizmus
positióját ez által erősíteni kívánják, — így járhatnak
el, a hogy kifejtettem. A kik manualis adományaikkal
járulnak a nagy czél megvalósításához, azok is talán
vagy magok jelöljék ki a segélyzendő ifjút, vagy bizzák
a kijelölést a fent említett tényezők valamelyikére. Clara
pacta, boni amici.
Igazi jóakarat, okosság, Isten áldásával, sokat tehet
a katholikus vallás javára a budapesti egyetemen a haza
oltárán áldozva az Istennek s osztogatva a felebaráti
szeretet adományait az oltár körül.
Dr Breznay
Béla.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.
Würzburg.

A

katholikus

nagygyűlés.

—

(Foly-

tatás).
Aug. 28-ának, a katholikus nagygyűlés első napjának második feléről, délutánjáról kell ma referálnom.
A reggeli 11 órakor végett ért első zárt közülés
után a szakbizottságok
alakultak meg, s kezdték meg
müködésöket. így telt el az idő délután 5 óráig. Ekkor
kezdődött az első nyilvános közülés, melyen jelen volt a
bambergi érsek és a würzburgi püspök, valamint dr
Lieber, Windhorst utóda a czentrumpárt vezetésében.

Galen gróf elnök az ülést a szokásos keresztény
katholikus üdvözléssel nyitotta meg. Első tette felszólitás
volt a közgyűléshez, hogy a megjelent két főpásztor iránt
megjelenésekért helyből való felállással nyilvánítsa a
közgyűlés, hálás köszönetét. Midőn, igy folytatá, én a
közgyűlést a „Dicsértessék a Jézus Krisztus" üdvözléssel
megnyitom, ez üdvözletemet először is oda át küldöm a
hegyek mögé, ultra montes, a szent atyának, ki iránt ez
évben jubileuma alkalmából üdvkivánatainkat fejezhettük
ki ; üdvözletemet intézem továbbá a főtisztelendő püspököknek, kik köztünk megjelentek, és Würzburg városának,
a mely bennünket szép ünnepi pompájával az üdvözlésben jóval megelőzött; ama katholikus üdvözlésemmel üdvözlöm önöket mindnyájukat is, mert ez az üdvözlet:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus* komoly terveket, uj czélzatokat foglal magában ; ebben az üdvözletben benne van
a társadalmi kérdés megoldása. A birodalmi kanczellár
ezt mondotta : Napjaink nagy harcza harcz a kereszténység
és az atheismus között ; és a mainzi püspök mult évben
ezt mondotta : Ez a mondás fordulópontot jelez az ügyek
kifejlődésében. A birodalmi kanczellár azt is mondotta,
hogy „hitvallás (Confession) nélkül nincs istentisztelet
(Religion), istentisztelet nélkül nincs egyház." Ezt a szózatot megragadjuk és síkra szálunk az egyház mellett.
Csak a szabadon működő egyház (die freie Kirche) segíthet a társadalmon. Élnünk kell és mi élni akarunk is
egyházunk tanítása szerint. A mi egyházunk a család
fogalmából fejlődött ki. A családban, mely körének betöltésére a községen és államon és az Isten kegyelméből
való királyon át és azon tul fel egész az égig törekszik,
leglényegesebb fogalom az „atya." Ez a fogalom jelenti
a tekintélyt, de csak akkor, ha az az isteni parancsolatra
támaszkodik, máskülönben felforgató párt a neve. E tekintetben friss emlékezetemben él a boldogult szent
atyának nyilatkozata, melyet egy bucsu-audienczián mondott : „Önök most visszamennek a világba és azt betegnek fogják találni. Sok orvos azt véli, hogy megtalálta
a baj különös gyógyszerét. De én azt mondom önöknek :
az egyedüli szer — és én, ha önök azt alkalmazzák, az
örök életet ígérem meg önöknek, — az egyedüli s z e r . . .
Isten és az egyház parancsolataimat hü és tántoríthatatlan megtartása." Ezt tegyük meg mindnyájan különkülön ; aztán igyekezzünk kiki hatása körében arra, hogy
ez mindenki által megtörténjék. Ha igy fogunk eljárni
most itt is, ez a gyűlés reánk és az egyházra nézve áldásos lesz. Ezzel felkérem a főtisztelendő megyés püspök
urat, hogy néhány szót legyen szives hozzánk intézni, és
ezennel az egész gyűlést az ő apostoli áldása alá bocsátom. (Élénk tetszés.)
Dr v. Stein würzburgi püspök mindenekelőtt köszönetet mond először is az érsek ur, azután a maga nevében az elnöknek imént hallott lendületes üdvözlőbeszédeért. A vallásosságban való elhidegedés szomorú
látványával szemben napjainkban igen örvendetes jelenség
is mutatkozik, és ez nem más, mint a keresztény szellemnek egyre sűrűbben jelentkező tömeges
megnyilatkozása.
Keresztény férfiak gyakran gyűlnek össze, hogy a béke
és szeretet szellemében tanácskozzanak a legalkalmasabb
eszközökről az iránt, hogy uj, járhatós utakat talál-
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janak a keresztény hit és szeretet izmositására, hogy
igy a keresztény társadalomba a keresztény szellem újra
beoltassék, hogy a keresztény társadalomban a keresztény
alkotó erő (Schaffenskraft) u j terekre tolassék ki. Az
ősrégi Würzburg épp most szerencsés falai köst egy
ily impozáns gyülekezetet üdvözölni, a mely gyűlésben szellem és tudomány, felvilágosult buzgóság és
őszinte ájtatosság egyesülnek, hogy eltökélt szellemmel
nyúljanak a legégetőbb napi kérdésekhez és ezeknek
megoldásában a keresztény életbölcseség világánál közreműködjenek. Köszönet önöknek, ezerszeres köszönet,
meleg hithűségökért, melyet e szép mainparti városba
magukkal hoztak. {Bravo.) E régi püspöki városban
üdvözlöm önöket az én egész püspöki megyém részéről
Az önök működésének czélja eltávoztatni
is. (Bravo.)
vagy legalább alább szállítani a nagy veszélyeket, melyek
napjainkban összes kulturánkat, a keresztény életnek legfőbb javait fenyegetik. Tagadni nem lehet, hogy sötét
örvényből egyre jobban kiemelkedik egy szellemi hatalom avval a czélzattal, hogy mindent elpusztítson a föld
színéről, a mi a keresztény népeknek szent és kedves.
Általános elvi harcz folyik az emberi élet minden hatáskörére nézve. Meg akarják törni a keresztény szeretet
csodás erejét, el akarják nyomni az emberi személyiség
jogait, szét akarják robbasztani a családi viszony minden
kötelékeit. Az istentisztelés helyére nem egyszerű istentagadást akarnak állítani, hanem Istennek nyilt gyülölését. A keresztény szeretet helyét a mindent brutális erővel egyenlősíteni akaró kíméletlen hatalom által akarják
betölteni ; a keresztény, valódi testvéri szeretet helyett azt
akarják, hogy frizisgyártó testvériség, a mely tulajdonképpen nem egyéb mint rut egoizmus, uralkodjék. (Ugy
van.) Honnan származik ez a szomorú jelenség? A társadalmi egyensúly azért van megzavarva, mert az emberek, a népek elhagyták a keresztény társadalmi rend alapelveit. Ennek következménye az, hogy az emberiség legmagasabb és tulajdonképpeni czélja homályba van burkolva.
A népek körében nyugtalan keresés nyilvánul czélok iránt,
melyek pillanatnyi kedvtelést nyújthatnak ugyan, de teljes megnyugtatást és tartós boldogságot soha. Egy
vigasztalásunk van e szomorú időkben : az, hogy a mi
keresztény népünk, legalább túlnyomó többségében, állhatatosan keresztény akar maradni. (Bravo.)
A mióta
népünk keresztény, a keresztény vallás, a keresztény
lét, életünk és történetünk főfaktora. A kereszténység
vérünkbe ment át, és a német nép nem szakadhat el ettől
a vallástól a nélkül, hogy meg ne tagadná magát 1 )
(Bravo)
így nyilatkozott Arnold hírneves írónk „Die
deutsche Urzeit" cz. könyvében. Maradjunk tehát rendületlenül a tevékeny kereszténység alapjain. Ez harcz
nélkül nem megy. Munka sincsen igazi — erők megfeszítése nélkül. Az egyház is, melynek tagjai vagyunk,
még nem a diadalmas egyház, hanem a „küzdő egyház."
Egyházunknak minden győzedelme még mindig csak
ideiglenes, bizonyos időre szól. De ez ne rettentsen vissza
a harcztól ; ennek igy kell lenni ; ilyen ideiglenes
sikerű harczokkal készítjük elő a végleges győzelmet s
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érdemeljük ki az örökkévaló dicsősséget. Nec terremus, nec
timemus. Jíem ijesztüuk senkit ; de nem is félünk senkitől se. (Elénk tetszés.) Kívánom, hogy ez a nagygyűlés
épp oly sikeres és dicsőséges legyen, mint legfényesebb
elődjei. (Bravo) Reggel már a templomban kikérték az
Isten segítségét ; most imádkozzunk itt is az Isten áldásáért. Szónok erre áldását adta a térdeplő nagygyűlésre.
(Viharos
tetszés.)
Galen gróf elnök köszönetet mond a püspök urnák
lélekemelő szózatáért, s kéri az érsek urat is, hogy a
gyülekezethez néhány buzdító szót intézni méltóztassék.
(Elénk
tetszés.)
Dr v. Schork bambergi érsek : Dicsértessék a Jézus
Krisztus ! (A közgyűlés rámondja : Mindörökké
Amen.)
Nem mertem volna önök előtt ma felszólalni, hogyha
nem oly sürgetően kértek volna reá. De most bátorságot
érzek magamban rá és ezt abból a helyből merítem, a
honnan jövők, a szent császári pár Henrik és Kunigunda
és szent Otto püspök sírja mellől. (Bravo.) A keresztény
hithűségnek, hitvallásnak hősei ezek. Voltak, kik ezeket
a mi kath. nagygyűléseinket szalmatüzneJc szerették nevezgetni. Nos, hát tüzek ezek a nagygyűlések ; u j tüzet
gyújtanak lelkünkben, a mely, ha szétmegyünk is, sokáig
Azt hallotfog égui és melegíteni keblünkben. (Bravo.)
ták önök ma, hogy a kereszténység a családon alapszik.
A mint a családban a szeretet az uralkodó, ugy a vallásban is. Rómában, egy régi monda szerint, egy örvény
nyilt meg, és az orákulum azt mondotta, nem fog becsukódni az örvény addig, míg a legfőbb jót bele nem
dobja valaki. Óriás kincseket dobáltak bele, de az örvény
nem csukódott be addig, míg bele nem ugrott egy lovag
Az emberiség előtt a jelenleg tátongó örvény is csak
akkor fog becsukódni, ha szeretet lép közbe. Szeretet és
igazságosság képes csak segíteni a társadalmi bajon. Se
munkás se munkaadó nem fog boldogulni másképp mint
ha visszatérnek mindannyian Jézus Krisztushoz, az Istenhez és az ő parancsaihoz. Ezzel a trónok szilárdsága is
vissza fog állni. Mi keresztények őseinket tiszteljük azokban a vértanukban, kik igy szóltak a római császárhoz:
Császár, akarod-e, hogy hűséges testőrség vegyen körül ?
Akkor vedd magad körül keresztényekkel ! A mai kor
uralkodói is jobb polgárokat mint a katholikusok nem
találnak. Es erre mi büszkék vagyunk. Minden czélra,
melyre a keresztény szeretet törekszik, egyesületek állnak
szolgálatban. Valamint a csillagoknak, ugy ezeknek az
egyesületeknek is van egy középpontja, egy központi
anya egyesülete, a mely körül rendre keringenek : és
ez a katholikus nagygyűlés x ) (Bravo) Innen viszik önök
szét minden kör, minden egyesület, minden gyülekezet
számára a szent szikrákat. Ez a katholikus nagygyűlések
feladata: éleszteni a kath. lelkesedés tüzét és szétküldeni
a katholikus alkotások szikrait mindenfelé. Mi a szeretet
szolgálatában állunk, és a szeretet legyőzte a világot.
Ott áll ennek bizonyságául a szent kereszt, a melyről

x

) Ez hiányzik még nálunk : a kath. egyesületeknek közép-

t) Mennyire ráillik ez Magyarországra i s !

A szerk.

pontja, az országos kath. nagygyűlés.

A szerk.
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nagy igazán mondta valaki azt, hogy „stat crux, dum
vplvitúr orbis.-' (Hosszantartó elénk tetszés./..
Galen gi;óf elnök indítványára, a nagygyűlés felállás
és háromszoros éljenzés által nyilvánítja köszönetét a két
.főpásztornak Következnek az ünnepi szónokok.*)
1

'•'

••

• •

-

(Folytatjuk) '

;

' •

•

VEGYESEK.
Érdekes az a büszke hang, melylyel a.jelenlegi,
vallási radikalizmussal megvert kormány félhivatalos sajtójában a pápa legújabb encyklikájáról beszél. A Pester
Lloyd" szerint a kormány a pápa encyklikájából a legutóbbi (multheti) minisztertanácsban még nem foglalkozott,
mert a k k o r ' m é g nem ismerték hiteles es hivatalos szövegében. Tehát a pápai encyclikákkal minisztertanácsok is
foglalkoznak. Mégis jók azok a pápai encyklikák ! Minisztertanácsokat foglalkoztatnák néha. No, de a legújabb
pápai encyklikával minisztertanács még nem foglalkozott,
de nem azért, mert nem szokott vagy nem akart volna,
hanem mert nem jutott hozzá a hivatalos szöveg. De
azért „illetékes körök", mondja a Pester Lloyd, távirati
kivonat alapján, mégis foglalkoztak már a pápai encyklikával. Es pedig olyan komolyan, hogy az embernek
kedve kerekedik elnevetni magát azon a szörnyű komolyságon. Egészen komolyan szó volt az „illetékes körökben 1 '
a P. Lloyd szerint arról, „vájjon nem kellene-e ennek a
pápai nyilatkozatnak a szószékről való publikálását
eltiltani." De valamint Scbopper püspök körlevelével, igy
folytatja a félhivatalos jelentés, „ezúttal is elálltak a jus
placeti alkalmazásától, mert manapság a sajtó utján /aló
publikálás illuzóriussá teszi a királyi placet-jog gyakorlását." Jó volt ezt a félhivatalostól megtudnunk. Legalább
uj bizonyítékunk van arról, hogy az „illetékes körökben"
a kath. egyház iránt mily fene jó akarattal és szándékokkal vannak. Még a sötét középkor rozsdás fegyvereit
is készek volnának szivébe mártani, ha attól nem félnének, hogy ez a rozsdás fegyver, hacsak hozzá nyúlnak is,
kettétörik s igy magukat kiteszik a világ gúnyjának,
hogy a XIX. században középkori fegyverekkel akarnak
csatákat nyerni. Gratulálunk a magyar kormány vallásügyi politikájának okosságához ! Már azt se tudják, hogy
mit beszélnek. Jus placetiről beszélni most a szólás és
sajtószabadság korszakában. De hát „stolz lieb ich den
Spanier", mondja a német. A magyar kormánynak is
keserű az a szőlő, melyet feje fölött magasan a pápai
encyklika lógat. Tehát büszke arczot vág hozzá és azt
hirdeti félhivatalosai által, hogy ,az egész pápai encyklikának tartalma, hangja, olyan ellentéteket állit a kúria
érdekei és a magyar állam érdekei közé, hogy a magyar
kormánynak nincs oka miért beereszkedni a kúria eszme*) iárgyhalmaz miatt a közlés itt a jövő számra marad.
A

menetébe." Bizony pedig egy kevessel. több a szerénységből és leereszkedésből a kúria, iránt nem ártana annak
a magyar kormánynak, a mély'a „magyar nemzet"-e't eltüntette s helyette csak „magyar nemzetiséget" hagyott a népek
szemében. Hja, ilyen politika! Átkot, vagy áldást hoz a
nemzetekre. A magyar szabadelvű politika sújtásra emelte
fel karját az egyház, a magyar állam, a magyar nemzet
szülő anyja ellen. S megfogott az Isten átka ! Mire megülni kellene a magyar állam, a magyar nemzet ezredévi
fenállását, — nem lesz „magyar nemzet", csak egy parányi
nemzetiség fog czéltalanul úszni a népek tengerében.
Büszke magyar kormány, hová tetted ennek az országnak
magyar államiságát, magyar nemzeti létét, mialatt' Isten
oltárait ostromoltad?! Szerencsére, a felelős kormánvok
nem örökké tartók. Megtanultuk elégszer azt is, hogy az ily
mulandó kormányok felfogása — szerencsére, nem mindig
az ország felfogása. Keljen már feí az nap, s verje le az
állandósulni akaró éjszaka sötétségét !
— Cselká Nándor
püspök, érseki helynök ő mlga
Wörishofenből, a hol több hetet töltött, a fővárosba
visszaérkezett.
— Lourdesból kapta a párisi „Univers" a tudósítást,
hogy a legutóbbi (mult hóban tartott) nemzeti zarándoklat ideje alatt, aug. 24-ig, 28 rendkívüli gyógyulásról vett
fel az orvosok bizottsága jegyzökönyvet. Ötven orvos
jeléntkezett vizsgálóul a bizottságnál, köztük egy angol
is, a ki valószínűleg mint katholikus hagyja el Lourdest.
— A Mensa academicára b. Wodianer Albert 1000
forintot adott.
— Gróf Zicliy Nándor ur kitűnő szolgálatot tett
az ország békéjének, midőn a félhivatalosok azon igyekezetére, melylyel elhitetni szeretnék, hogy a pápai
encyklikában emiitett apostoli királyi pártfogásra . mi
katholikusok nem számithatunk, azt felelte, hogy „nem
jól szolgálja a magyar állam monarchikus alkotmányát",
ki az apostolig királyba vetendő „bizalmat megingatja."
— Protestáns
nőnevelő-intézet
Nagy-Váradon.
A
bihari, érmelléki és nagyszalontai esperességek NagyYáradon internátussal egybekötött felsőbb leánynevelőintézetet állítanak fel. Az intézet alapját az illető egyházmegyék által.fölajánlandó segélyen kívül közadakozással
is növelni akarják s e czélból a három esperesség és a
nagyváradi hitközség képviselői Tisza Kálmánné védnöksége alatt felhívást bocsátottak ki, melynek befejezése igy
hangzik: „Gyüjtőiveink, melyek felhívásunkkal egybe
vannak foglalva, — az azon befolyó összegek tegyenek
fényes tanúságot arról, hogy azon áldozatkészség, a mi a
reformátusoknál mindannyiszor példát mutatólag fellángol,
valahányszor közös éltető elemök, vallásos hitöknek erősbitéséről vagy támogatásáról van szó, most sem fog hiányozni hanem vetélkedő versenyben nyilvánul." A lutheránusok Aszódon, a kálvinisták Nagyváradon csinálják a
felsőbb leány-nevelőintézetet. Jobb volna már egyszer a
köteles hitegységről elmélkedni,

szerk.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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szerdán és szombaton.
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyok : A beszterczebányai székfoglalóra, — Szelepcsényi György, Magyarország herczegprimásának
síremléke Mária-Zellben — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítás : W ü r z b u r g : A kath. nagygyűlés. — Kath. Köztevékenység : Felszólítás a dicső emlékű IX. Pius pápa sírjának, felékesítése érdekében. — Vegyesek.

ruházata, fegyverzetének felajánlása óta a magyarok Mária-Zellben sok fogadalmi tárgyat,
alapitványt, drágaságot téteményeztek le.
Mátyás király szép miseruháit, többi királyaink, főuraink ott hagyott kincseit, családi
ereklyéit nem is emlitve, nagyon figyelemre méltók azon emlékek, melyeket hazánk herczegprimásai i t t hagytak.
Ezen főpapi emlékek között első helyet
foglal el a főhajó baloldali legkiválóbb mellékkápolna, melyben Szelepcsényi György esztergomi
érsek nyugszik, és melynek vörös márvány szobrai, oszlopai, faragott kődiszei ezen hires főpapunk áldozatkészségét hirdetik.

CAROLVS RIMELI
EPISCOPVS NEOSOLIENSIS
SEDE POTIIVS

YIVAT
VIVat.
Szelepcsényi György, Magyarország herczegprimásának s í r e m l é k e Mária-Zellben.
Nagy Lajos királyunk Mária-zelli templomépitése, a törökök ellen nyert győzelmének emlékeiül hozott Mária-kép elhelyezése, ott hagyott

A kápolna vörös márvány-oszlopokkal ékít e t t oltárának közepén sz. László szobra áll ;
alább Magyarország patronájának képe üvegbura
alatt.
A főoltárral szemben ismét vörös márványdiszek és oszlopocskák keretében
Szelepcsényi
primás életnagyságú fehér kőszobra nagy feszület előtt összekulcsolt kezekkel imádkozva térdel.
A homlokzat csúcsán az érsek czimerében oroszlán és Ubique jelszó van kivésve. A homlokzat
mezejében olvasható:
Semper ubique sibi constat vir fortis et omnis
Vir prudens constat semper ubique sibi.
A szobor talapzatán pedig nagy betűk a
következő felszólitást t a r t a l m a z z á k :
Viator velis orare pro me
Qui docui orare pro te.
Sepultus IX. Mártii
Anno DMCLXXXV.
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A kápolnának vasrácsozatu bejáratával szem- : hol a szabadságnak, melv szülte azt, örökre megőrzi
ben, óriási nagy vörös márvány-táblán van arany pompás illatát." E szabadságot követelte tőle áldozatul
az Isten, mert a szeretet áldozatot kiván s áldozni kész.
keretben, arany betűkkel a tulajdonképeni sír- Hogy e megpróbáltatás ilynemű volt, a korhoz volt
felirat kivésve.
szabva, melyben Ádám élt: „Minden ember bizonyos
Minthogy ezt sehol másutt nem találtam tragoedia közepett születik, mely korának sajátja, s
hibátlanul, i t t a helyszinén magam másoltam le melynek változó külalakjai alatt az örök tragoedia rejtőegy tudós főpapunk kivánságára és mások hasz- zik." Isten egy fa gyümölcsétől tiltotta el, miért? — nem
mondta meg, ezzel értelmét próbálta meg, nem volt szanálatára, ime egész terjedelmében közlöm:
bad hozzányúlnia, ezzel akaratát vette próba alá. A paEpitaphium
Dicebar Pohroniz Szelepcsényi Georgius olim
Qui late gestis in orbe fui.
Me Bizantinum, me Dacia, Roma, Polonus
Oratorem habuit. Caesaris et Patriae
Pannoniae Prorex et Cancellarius aulae
Atque Archipraesul Strigoniensis eram.
Pressaper (Sic) Odrysium Begina Vienna Tyrannum.
Stat victrix opibus, quis neget ipsa meis?
His sacra claustra et iam multo cum paupere
gaudent
Has Caesar, miles, mysta et egenus habet
Mille et sexcentos t u m inceperat annos
Octuaginta simul quinque ref'erre polus
Dum nonaginta duos penetrassem aetatis in
annos
In Letovicz morior Morava terra tuo
Ad coelos et cellas inde relatus, utrumque
Hunc volui vivens semper habere locum
Haec tandem monumenta meo Maholányi
Joannes,
Sanguine coniunctus sarcophago imposuit.
*

Ezen kápolnához jelentékeny mise-alapitvány is van kötve a nevezett boldogult herczegprimás lelki üdveért. Requiescat in pace!
Récsey Viktor.
A k e r e s z t é n y s é g és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos éa Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

111. kötet. A

liissekegy.

Ismerteti: Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

Már most lássunk a fejtegetéshez. Az Isten az embert szabadnak teremtette, hogy szabadon szerethessük
önmagunkat, és Ót, a mi alkotónkat. Tehát a szeretetnek
elmellőzhetetlen feltétele a szabadság. „A siralom és szabadság völgyében, tövisek között hajt virágot a szeretet ;
s e fölséges virágot fölviszszük magunkkal a mennybe,

radicsomi fa az isteni hatalom jelképe volt; valamint a
nemzeti zászló egy nemzet hatalmáé, ki azt elárulja, s
megtépi, méltó a halálra. „Miként a lobogóban az egész
haza, hogy ugymondjam, összpontosul: ugy volt akkor
az egész vallás a megpróbáltatás fájában összpontosulva.
Mintegy oltár vala az, hol az ember föláldozta magát
a szeretetben, azon Isten lábainál, ki annyira szerette őt."
Hogy Isten Ádámot bűneért megbüntette, s hogy
e büntetés utódaira is átszáll, az ész nem ütközik m e g ;
hanem hogy magát a bűnt is örököljük, az már az ész
előtt igazságtalanságnak, erkölcsi képtelenségnek látja.
„A bukás egysége megfelel a lény egységének", az angyalok előbb voltak már megpróbálva, ott a kísértés
személvenkint történt, s minden angyal, külön egyed
levén mely más életét nem hordozza magában, egyetlen
tényével véglegesen döntött boldogsága vagy boldogtalansága fölött. Az embernél másképpen történt. Midőn az
embert teremtette, nem ruházta fel oly kitűnő értelmi
tehetséggel, mint az angyalokat, a szellemet testhez kapcsolta azért, hogy ha a megpróbáltatás nem sikerül, helye
legyen az elnézésnek, bocsánatnak. „A mennyei rangfokozatokban minden egyes angyal Isten kezéből egyenesen és közvetlenül nyert létet", vagyis „minden angyal
külön fajt képez." Embert csak egyet teremt közvetlenül,
s itt tűnik ki Isten jósága: a helyett, hogy minden embert próbának vetne alá, s igy a próbát sokan ki nem
állanák, csak Ádámot veti alá minden ember személyében,
kiknek életét magában hordja. Igy Ádám elbukván, nem
egy ember, hanem az ember, az egész faj vétkezett. Ha
a próbát kiállja, az egész emberi nem meg van mentve,
ha nem, vétke minden utódjára száll, de a bocsánat
könnyebb. Hol itt az erkölcsi képtelenség és igazságtalanság ? Oly természetes érvekkel támogatja Bougaud e
hitágazat valóságát, hogy lehetetlen meg nem hajolni
azok előtt. Hát még következményeit hogyan irja le ! —
mintha minden szó sóhajtások közt született volna meg !
Elmondja, hogy a lelkeknek idő, alkalom van adva,
a bukásból felkelni. „A bocsánat angyala, igazi őrangyal
gyanánt kísér minden embert, és irgalommal törli el
lépte nyomainak szennyeit." Az Isten átkot mondott a
földre, az embert szenvedésnek vetette alá, megszületett
a vétek után a fájdalom. Milyenek hatásai? — tapasztaljuk magunkon: „Ha felfuvalkodunk, a fájdalom először is visszacseppent bennünket illő helyünkre. Mint
valami zord szél, megcsapja hiu fenhéjázásunkat, és megalázza. Amit szellemünknek, tudományunknak, szépségünknek nevezünk : magával ragadja forgószelében, mint
törékeny virágokat. Gyöngén, letarolva, megtörve, erőtlenül, dísztelenül hagy hátra ; hiába szabódunk: megtanít,
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hogy kik vagyunk igazán. A gőgben elvesznénk; hát
megaláz . . . ." „A testet, mely bennünket rög felé von,
megtöri; a szivet, mely az önzésben sivárrá lőn, érzővé
teszi. E heves csapások alatt, melyeket egy gyöngéd és
avatott kéz sorban mindenüvé oda irányoz, hol uj életet
kell támasztani, lassankint szakitunk a földdel, megvetjük
a mulandókat; gyöngülni érezzük a kevélység, érzékiség
és lázadás hármas forrongását, mely ifjú éveinkben veszedelmünk vala; szelídek, türelmesek leszünk, azaz: készek az örökkévalóságra." A bűn másik következménye a
halál, ez is az Isten igazságának kifolyása: „Az ember,
ki szakított Istennel, hogy az anyaghoz tapadjon, erőszakosan szakad el az anyagtól, és ez elszakadás keserűségében megízleli az Istentől való sokkal keserűbb elszakadás keserűségét."
Az Isten a bűnbeesés után mindjárt szabaditót
ígért ősszüleinknek, megpendítette a megváltás végtelen
szépségű eszméjét. Habár az ember természete megromlott, a bűn az isteni vágyat nem ölte ki. „Az ember
hajdan csakis örömei által emelkedett Istenhez ; most
szomorúságai, csalódásai, fájdalmai által emelkedik hozzá ;
és a vétek óta hol nincsenek azok ? Fátyol borult minden dologra. Oramrepesve közeledünk feléjök ; és gyötörve, kiábrándítva utasítanak Istenig." A philosophia a
megtestesülést lehetetlennek állitja, vájjon a véges a
végtelennel egyesülhet-e? Készen van a felelet. „Ha
a végtelen nem egyesülhetne a végessel, nem léteznék
véges. Min alapulna? Levegőben álló szobor volna."
Bougaud az értelem, szabadság é3 szeretet világára utal :
„A véges értelem egyesülhet-e a végtelennel? Mintha
azt kérdenők : az értelem gondolkodik-e? mert ha gondolkodik, a változó, mulandó dolgok tömegén tui szükségkép találkozik a változatlannal, örökkel, föltétlennél.
Am e változatlan mi egyéb, mint a végtelen ? . . . .
a szív . . . . képes-e szeretni a jót ? . . . . A sziv, mely
szereti a jót, szereti a végtelent is, következéskép egyesül
a végtelennel . . . . mi egyéb a lángész, mint a szellem
hatalmas szárnyalása a végtelenben? Másokban a szentségig fokozódik, vagyis az akaratnak szabad, önkénytes,
hősies egyesüléseig a végtelennel."

beri akarat is alá volt vetve az isteninek. Ne ütközzünk
ezen fel, mert evvel a szabadság nincs korlátozva, sőt
épen abban áll, hogy az ember az Isten malasztjával
közremüködhetik, vagy pedig neki ellentmond. Isten
tehát egyesült az emberrel ennek váltságáért, oly szép
tény ez, melyet alig lehet szavakba foglalni, a pap is
csak térdet hajtva néhány szóban ácl kifejezést bámulatának. Jézus itt mint igazi eszmény tűnik fel: „Különös!
boldogságra vagyunk teremtve, s nem szeretjük a boldog o k a t ; tekintetre is alig méltatjuk őket. Ellenben a
szenvedőket szeretjük, tisztelettel hajlunk meg előttök.
Es ha a fájdalomban sorsosaink, ha együtt szenvednek
velünk, ez ellenállhatatlan rokonszenvet kelt. Közös szenvedés hogy összefűz ! Jobban, hatalmasabban, mint a
közös öröm. Megtörni ugyanazon csapás alatt, ugyanazon
vihar villámai alatt, kezet kézbe fogva, mily erős kötelék
a lelkek között! De tegyük föl, hogy a szenvedő sorsát
nem érdemli m e g ; ha megaláztatásában az ártatlanság
és fájdalom kettős fönségével áll előttünk ; na hálátlanokért adta oda magát: ez az erkölcsi szépség oly magas fokára helyezi őt, melyen tul már nem mehet."

Jézus Krisztus a megváltás megvalósítását leginkább
szent példájával eszközölte, a lélek felemelésére ez szükséges. Személybeli egységének csudái elhitetik velünk,
miszerint e munkára csak Isten vállalkozhatott. Jézus
maga volt az élő vallás. „Egy Isten, ki az élet szenvedései közt előttünk megyen ! Egy Isten, kit elárulnak,
mint bennünket; a ki elhagyatva, szegényen, egyedül
áll, mint néha jómagunk ! Egy Isten, ki keresztjét hordozza, mely a mienk ! Mindez a föld némely szerencsegyermekei előtt különösnek tetszhetik ; de csodálkozásuk
daczára örökre elragadó marad az emberiség előtt." Erre
csak egy végtelen szeretet volt képes, egy tiszta, tökéletes és a szentség fényében ragyogó sziv. „Sziv kell nekünk, melyben minden érzékenység meg legyen, hogy a
legkisebb köny láttára gyöngédségben olvadozzon ! Sziv
kell nekünk, melyben minden tisztaság meg legyen, és a
bűnös, a nyomorult láttára mégis meginduljon ! Sziv kell
nekünk, melyben a szeretetnek minden türelmetlensége,
szent sietsége meg legyen, s mégis várni tudjon; és ha
husz, harmincz évi várakozás után csak egyetlen lelket
Krisztusban egyesült az isteni és emberi természet,
is képes megmenteni, boldog legyen ! Sziv kell nekünk,
egyesült az Ige, Krisztus lelkével, s vajjou hány személy?
melyet nem riaszt vissza semmi : sem közöny, sem megCsak egy, és pedig isteni. Alapelv az, ha két nem
átalkodás, sem árulás; melyet a hálátlanság ellenkezőleg
egyenlő lény egyesül, az „én", a személyiség mindig a
csak jobban tüzel ; mely elhagyva, megvetve, megcsúfolva
magasabb lényben van. Melyik nagyobb ? — természeép azoktól, kiket legjobban szeretett, csak egy vágytól
tesen az Ige, az Isten, ki kezdettől volt, ebben van az
égjen : őket még forróbban szeretni ! Sziv kell nekünk,
„én". Tehát Krisztus isteni személy. Krisztusban az emmely odaadva mindenét, felsóhajtson, hogy többet már
beri természet alá volt vetve az isteni természetnek, a
nem adhat ; arról álmodozzon, hogy a szeretetben túlélje
mint a földön minden alá van vetve az Isten akaratának.
I
magát ; és kimondhatatlan utakat találjon, hogy szeresEzen alárendeltségben megmarad az emberi természet !
sen örökké, minden időben, minden helyen, minden emszabad akarata, de csak a jó választása körül, vagyis
bert, és a világ végeiglen!" Ezért Jézusban az emberi
Krisztus mint ember nem vétkezhetett. Miért? Mert
természet „a tökéletes szentség állapotára lőn emelve."
Krisztus nem született és fogantatott eredendő bűnben,
(S. August. : Enehir. c. XL.) Itt már Bougaud tollát
a ki pedig nem születik ebben, nem viseli következmémézbe mártotta, midőn Jézus szentségét és tökéletességét
nyeit. Az eredeti bűn egyik következménye: természeleirja, minden egyes szót ide kellene iktatnom, hogy mitünknek, akaratunknak a rosszra való hajlama, minthogy
ként merül el a nagy püspök Jézus szentségének csotehát Krisztus sem a bűnt, sem annak következményét
dálatában !
nem örökölte, szabad akarata csak a jó különböző nemei
közt való választásra terjedhetett ki. Úgyszintén az emA megváltáshoz vér kellett, egy fenséges áldozat,
-
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mely Istenhez legméltóbb legyen, s tökéletesen kiengesz- hogy bölcseje és keresztje itt legyen!" A végtelen mintelje. Az emberi nem régóta várt erre, a pogányok sej- denségben csak Jézus neve ragyog: „Nézzétek Jézus
tették, a zsidók jelképezték, mig végre a sok áldozatvér Krisztust a létező és jövendő szellemek roppant táboráután jött Jézus és vérét kiontotta minden emberért, nak közepeit; a teremtett értelmi lényekkel megrakott
minden bűnért, az engesztelődés megtörtént, az ég haragja csillagok megszámlálhatatlan sokaságának középpontjácsillapult.. Jézus ugy tett, mint a jeles szónokok tenni ! b a n : Jézus Krisztus ott magaslik, valamennyi világot beszoktak : a legcsattanósabb, a leggyujtóbb szavakat a ragyogva, élettel, világossággal, szeretettel, kegyelemmel,
szónoklat végére hagyják. „Miután tehát egész életét az i végtelen érdemekkel töltve el, a földteke egyik parányi
alázat, engedelmesség és áldozat drámájává tette, mely ! pontján oly tényt hajtva végre, mely áthat az egész teörökre páratlan marad; a halálban akarván felülmúlni remtésen, hogy megdicsőítse s már megistenitse azt ; és
önmagát mint a nagy szónokok, kik beszédjök végére mondjátok meg, ha vájjon mindez nem csodálatos-e, a
tartogatják a leghatalmasabb hangokat, a menyköveket, lelkeket lelkesedésre, térdre hulló imádatra nem rahogv a hallgatóság felkorbácsolva, megrendítve távozzék: gadja e ?"
A pátriárkák, próféták már kezdték festeni, minő
ugy tartotta vissza Jézus Krisztus az utolsó órára, élte
zárszavául, mit? a bitófát !" Utolsó szava Amen helyett lesz a Megváltó, mindegyik részéről egy-két ecsetvonás
és készen van a kép, ugy, hogy eljövetelekor alakja,
ez volt: Consimmatum
est!
A kereszt, a megváltás dicső jele nem tűnt el, áll élete nem képezhetett újságot, de nem ismerték fel ő t ;
ma is, és az emberiség annak árnyában keresi a boldog- most pedig két évezred hordja szivében Jézus eszményi
ságot: „Szeretettel megrakott dicső karjait kitárja min- szép képét. Nagy események lánczolata előzi meg, pogány
denütt ; a fájdalommal koronázott fönséges áldozatot költők róla énekelnek, a jósda képletekben róla jövendői,
mutatja mindenütt; és azt kiáltja mindenütt; Alázat, a bölcselet ő utána sóhajt, hogy tőle fényt nyerjen. Tel„önmegtagadás, engedelmesség . . . . Láttára hiába tombol jes szélcsend áll be. a világ békében él : „Róma, úgyaz eredeti bűn; az őrület óráiban hiába rohan reá, hiába mond Bossuet, karjait Caesár felé tárja, aki Augusztus
zúzza s mihelyt összetört : a világon többé meglakni nem név és császár czim alatt az egész birodalom egyedüli
lehet. A népeket rémület fogja el és csakhamar össze- ura marad. A Pyrenék felé megfékezte Cantabriát és
keresgélik darabjait a porban; a kétségbeesett közhatal- Asturiát; Aethiopia békeért esd előtte; a megrémült
mak pedig szövetkeznek, hogy az istenséget újra ki- parthok a Crassustól elvett zászlókat a római foglyokkal
együtt visszaküldik neki ; az indusok szövetségét keresik.
kiáltsák."
Fegyvereit megérzik a rhetek vagy grisonok, kiket heA megtestesülés és megváltás történeti valóságának
legfőbb bizonyítéka, hogy Krisztus Isten és ember volt gyeik nem tudnak megvédeni. Pannónia meghódol neki ;
egyszersmind. Isten kereste az embert, az ember az Germania rettegi őt és a Weser elfogadja törvényeit.
Istent. De az ember az isteni felség tekintetét nem birta Győzve szárazon és vizén bezárja Jánus templomát.
volna kiállani, tehát felvette az emberi alakot, minthogy Uralma alatt az egész földkerekség békében él : Virgil
pedig az emberi-ég megváltására végtelen értékű áldozat dalolt, és Jézus Krisztus világra jő." Es ez a Jézus Kriszkellett, odaadta szent vérét, melyet istensége oly értékűvé tus fenntartotta uralmát a lelkek fölött, s föntartja minemelt, hogy egy cseppje elég lett volna a megváltásra. dig, mert bölcsesége nem emberi: a társadalom nélküle
Ettől a pillanattól fogva a kereszt aljában nő az erény, hervadt, fonnyadt virág, az ő isteni irgalmának harmathősiesség, önfeláldozás és a szeretet szép virága. Es : cseppje üditi csak fel. Hiába igyekszik száműzni, nem sikerül, nélküle nem élhet. Jézus Krisztus egy fényes nap,
immobilis stat crux, dum volvitur orbis !
Miután e fő hitágazatokat tárgyalta Bougaud, még mely körül a lelkek, mint bolygók a központ körül foegyszer Krisztusra veti tekintetét, még egyszer ránéz rognak. A ki a sorból kizökkenik, jaj annak, mert e közisteni alakjára, hátha még nem mondott el róla mindent! ponton kivül nem kap meleget és világosságot !
Ezen értekezletében érdekes és megkapó az Istennek az
angyalokkal való társalgása ; mint jó Atya, előhozza
gyermekeinek a jövőre vonatkozó terveit, megmondotta,
milyen le3z az üdvrend, oeconomia salutis. Az angyalok
megborzadnak a gondolatra, hogy Isten letéve királyi
biborát, koronáját és jogarát, emberré legyen, s az emberek által a legmegvetettebb halálnemmel haljon meg.
Ilyen Istent ki tiszteljen, miért hódoljanak neki, Lucifer
már-már a nap fölé helyezné trónját, mig szent Mihály :
„Quis ut Deus?" szavaival a mélységre taszítja. Ez a
szent atyák véleménye az angyalok bukását illetőleg.
Hogy Jézus csupán földünkre, e szerény bolygóra
terjesztette-e ki a megváltás jótéteményét, nem vitatjuk,
de mi volna abban lehetetlen: „hogy mindama csillagok,
melyek bennünket nézni látszanak, valóban néznek is ; és
parányi bolygónkra tapadt tekintetökkel imádják Azt, aki
mint egykor Bethlehemet, e picziny bolygót választá,

(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.
Würzburg.

A

katholikus

nagygyűlés.

—

(Foly-

tatás).
Dr Schell egyetemi tanár: „Yiam veritatis elegi," az
igazság útját választottam. A zsoltáros e proklamácziójával kezdem themámat „Tudomány-egyetem
és katlioliczizmus." x) (Ekkor megszólal a 7 órai harangszó az „ Ur
') Az előző tudósításban, mivel a német kéziratban ,,Nothschule" volt Hochschule helyett, „szükségbeli iskola" csúszott be
„Tud. egyetem" helyett a magyar forditás szövegébe. Kérjük a
hibát kijavítani. A mai német szöveg is „Nothschule"-t ad elénk,
Ámde a szöveg és az egész beszéd értelme, tartalma azt mutatja,
hogy tudomány-egyetemekről van a szó.
A szerk.
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angyala*-ra. Az egész nagygyűlés feláll és hangosan imádkozik, a würzburgi püspök előimádkozása mellett.
Páratlan
látvány.)

nyomulni ') és ott a megillető befolyást hitünk,
egyliázunb
Istenünk számára újra kiküzdeni. (Élénk tetszés.) A tudományos kutatás és a tudományos tanitás egyesítését a
tudomány-egyetemeken katholikus hitünk javára is ki kell
zsákmányolni. Azért is harcz legyen a jelszónk, harcz
szellemi fegyverekkel Isten utasítása szerint : Certa usque
ad mortem pro veritate. küzdj halálig az igazságért. Az
igazság is harczolni fog értünk s nem hágy el bennünket
soha. (Viharos tetszés.)
Közben felolvasták a regens-herczeg köszönő válaszát a hozzáintézett hódoló táviratra.

A tavali közgyűlés ezt a themát bőven megbeszélte és
az illető körökben semmi sem akad oly ellenállásra, mint
az emiitett nagygyűlés határozata, a melyben panasz tétetik, hogy a tanszékeken
a keresztényellenes
világnézlet
tanítása már a gymnasiumokra
is kiterjeszkedik.
Jürgen
Bona Meyer egyetemi tanár Bonnban egy iratában azt
mondja, hogy a tudomány-egyetemeknek joguk van tiltakozni az ellen, hogy a népiskolák az Istenben való hitre
Hammer plébános Wolfsteinből „a népnevelésről és
legyenek épitve. Religio, vallás, hit, úgymond Meyer,
a
sajtóról"
: (viharos taps fogadja a szószéken).
nem lehet a tudomány-egyetem alapja, tehát a népiskoláé
Egy régi görög sajnálkozott a fölött, hogy nem
sem, mert nem lehet az egyetemnek más, és a népiskolának más alapelve. A két állitás közül az utóbbit elfo- egy magas toronyból szólhatott, hogy egész Görögország
gadom, az elsőt visszautasítom. Azt kérdem : lia a vallás meghallhassa szavát. Es hát mit akart ez az ember ?
nem lehet alapja az iskolának, akkor az csak a vallás- Panaszt emelt a gyermekek rossz neveléséről, mely nem
talanság lehet; de ezzel Jürgen Bona Meyer ur maga volt tekintettel a gyermekek szivére. Es ennek az embertekeri a kötelet a maga nyaka számára. Azt mondja to- nek igaza volt, mert a népnevelés csakugyan igen jelentős,
vábbá Jürgen Bona Meyer ur, hogy a tudománynak ne- nagy dolog. Ez a szószék itt nem oly magas mint egy
hezére esik egyenrangú tudomány gyanánt tekinteni az torony, de elég magas szellemileg arra, hogy a mit innen
oly tudományt, a mely valamely a világon kívül létező lényt mondunk, egész Európa, az egész katholikus világ meg2
a világba belemarkolni enged. Ezért, úgymond Meyer, vallja. [Bravo.) ) Mult évben a mi nagygyűlésünk ünnepi
a theologiai tanárok kizárása a rektorátusból és a sana- termében ez a felirat is ott tündöklött: „Omnium quciesminden kérdést megold.
tusból, a mint ezt Tubingenben már indítványozták, és tionum solutio christusKrisztus
Ezt
a
tételt
ma
sokan
nem
engedik
meg s azért látjuk
általában a theologiának kizárása a tudomány-egyetemből
a
szükségnek
különféle
tanácsosait
tanács,
tájékozottság
— jogosult eljárás. Mi ezt válaszoljuk : A tudomány szanélkül
bolyongani
az
útkeresésben.
Es
ha
utat
találnak
badsága bizonyára nem elvtelenséget jelent. Minden tuezek
az
urak,
hát
az
félrevezető
tévút.
Senki
más
alapot
domány saját tárgyához, saját eredményeihez van kötve
nem
tehet
le,
mint
a
mit
Krisztus
tett
le.
Hány
népbolés ez világos, hogy nem ellenkezik a tudomány szabadságával. Mi itt Bajorországban csak egyenjogosságot kö- dogító lépett fel már! De egy sem szárított fel még
vetelünk. és ez katholikus országban bizonyára nem sok, könnyeket. Csak Krisztus tud a bajban és nyomorúságban
Nolumus hunc regnare
hogy ezen alapon az erők az egyetemek küzdőterén meg- alaposan vigasztalni. (Bravo.)
super
nos.
Ez
most
sok
patentált
népnevelőliferánsnak a
mérkőzhessenek. Ennyit a védelemre. Most valami positiv
szive
kívánsága,
ki
éppen
ezért
bukik
meg a népnevelés
irányzással is kell már szolgálnom. A modern tudomá
ügyében
hozott
minden
törvény.
Egy
frankfurti
lap főszernyos szellemmel szemben a katholikus törekvésnek Nékesztője
a
népnevelési
törvény
fölött
folyt
vita
idején azt
metországban sürgetős kötelessége, hogy a hitvallásos
mondta,
hogy
ők
jogot
tartanak
arra,
hogy
hitetlenek
tudomány történeti és gyakorlati igényeit tudomány-egyelehessenek.
Ugyan
miféle
jog
lehet
ez
a
furcsa
kis jog ?
temeinkre teljes nyomatékkal érvényre emeljük. (Elénk
x
A
pfalziak
azt
mondanák
:
jog
czipőstől,
harisnyástól
az
tetszés.) ) Meg kell ezeket az egyetemeket a bennünket il2
ördög
torkába
jutni.
(
Viharos
tetszés.)
A
modern
műveltlető részben hódítanunk, ) annál inkább, mert a nép legnagyobb része, legalább a katholikus nép, hisz és hitéből ség urfiai tehát fatalis egy jogra tartanak igényt. No nem
él. Szabad katholikus egyetemek nem lennének képesek bántjuk őket ! (Derültség.) Csak azt mondjuk, hogy nekünk
elég befolyást gyakorolni ; állami akadályok is fellépnek e jogból nem kell; hanem kell a magunk joga. Mi követetszés),
ezeknek a szabad tudomány-egyetemeknek az ügyénél. teljük a jogot, hogy hivők lehessünk, (Elénk
hogy
katholikusok
lehessünk,
(Nagy
tetszés),
hogy
ultraMi győzünk, hogyha az ellenfél mellett maradunk. A küzdő
montánok
lehessünk.
(Viharos
tetszés.)
Kinek
mi
köze
egyház tudományának épp az a feladata, hogy az ellenegész
Németországban
ahhoz,
ha
mi
ezek
és
ilyenek
séget felkeresse és a világot szellemileg meghóditsa.
Kötelességünk tehát minden erőnk megfeszítésével a tudo- vagyunk ? (Derültség.)
mányok minden terén a tudomány-egyetemekbe
újra beHanem a modern népiskola nemcsak hitetlen, hanem erkölcstelen is akar lenni. ( U g y van.) A természetes
1

) Mintha csak nékünk adna utasítást ez a bajor kath. tudós
a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemre vonatkozva.
A szerk.
2
) Tegyünk „az egyetemeket" szó helyett a „budapesti kir.
magyar tudomány-egyetemet" kell tenni s akkor előttünk áll
Magyarország 9 millió katholikus joga érvényesítenének a módja a
Pázmány-alapitotta egyetemmel szemben.
A szerk.

1

) Itt ismét a többes számú „tudomány-egyetemekbe" helyett
a „budapesti kir. magyar tudomány" nevét kell tenni s ki van
jelölve a czél s az ut előttünk, Magyarország katholikusai előtt,
Pázmány, Lósy, Lippay, Mária Terézia kath. örökségének fentartására s a mennyiben szükséges, visszahódítására.
A szerk.
2
) Mily jogos önérzet ez a német katholikus nagygyűlésben
összegyűlt német katholikusok önérzete !
A szerk.
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tudósok, midőn az embert az állatoktól származtatják le,
ezzel egyúttal jogot akarnak leszármaztatni arra, hogy
az emberek állatok módjára élhessenek. És ezek az urak
ugy irnak, hogy a ki könyveiket olvassa, csaknem kedvet kap négykézláb járni. (Derültség.) A legbotrányosabb
ebben a dologban az, hogy ezek az urak az ő véleményeiket a népiskola csatornáján át a nép lelkébe akarják
átvezetni: az egyetemeken, a középiskolákon át a népiskolákba akarnak ezek az urak betolakodni már. Nagynevű Jansenünknek egyik utolsó gondoskodása vala
figyelmeztetni a katholikusokat a hitetlenség főforrására :
a tudomány-egyetemekre.
(Ugy van.) Igen találóan mondta
Bécsben egy rajxráti képviselő a tanárokról, hogy azok
a nép pénzéből fizetett császári-királyi pusztitói az Istenben való még fennálló kevés hitnek. (Derültség és helyeslés.) Mi nem egyezünk bele, hogy a népiskolát használják fel a Krisztus elleni gyűlölet terjesztésére a nép
körében. Azért minden gyűlésünkben tiltakozunk ez
irányzat ellen. Rég elmultak azok az idők, midőn a katholikusoknak némi sikerrel azt mondhatták : „Megálljatok !" „Halt wer da!" A kath. egyház sose állt meg ily
fenyegetésekre. Tudott szenvedni, tudott vérzeni, de megállni félelemből nem tudott soha. (Elénk tetszés.) A „Megállj" bennünket meg nem ijeszt. Nálunk van, a mienk
az igazi népnevelés, ezt mi jól tudjuk, azért az ellenfeleknek azt kiáltjuk oda a „Halt wer da"-ra, hogy ti álljatok meg urak, ti csempészek vagytok, ti cholera-baczillust csempésztek urak, azért hát — „megálljatok!"
(Derültség.)
De ezzel még nem tettünk meg mindent.
Claudius Mátyás követ halálos ágyán fiának ezt mondotta : El ne hagyd ezt a világot anélkül, hogy tiszteletednek, szeretetednek, háládnak valami nyilvános emlékét ne hagyd, a kereszténység nagy alapitója iránt. Ez
nekünk is szól. (Elénk tetszés.) Senki igazi műveltségre
köztünk igényt nem tarthat, csak a ki hivő keresztény
ember marad. Ez szól különösen a sajtó Íróinak. Tavai
egy hatalmas szó, mely most már nincs itt (Windhorst)
azt mondotta a német kath. sajtóról, hogy az kitűnően,
.„famóz" van szerkesztve. En azt mondom önöknek: Ei
ne hagyják ezt a világot addig, mig élő kereszténységet,
élő hitet, reményt és szeretetet nem raisonniroznak önök
vissza az országba, (Derültség.) A keresztes vitézeknek
hajdan elég volt sirjukra ez a felirat: „Credidit" : mi is
az Isten jogaiért harczolva ugy viselkedjünk, hogy jellemzésünkre elég legyen azt mondani : „Credidit." A régi
üdvözlet „Dicsértessék a Jézus Krisztus" lebegjen előttünk a népnevelés terén is, mint vezércsillag. (Élénk, tartós tetszés.)
Prof. dr Schüdler birod. képviselő : Németországot
u j veszélylyel szemben mozgósitják némely emberek. A
„Hamb. Fremdenblatt"-ban azt olvastuk, hogy Borkum
szigetének lakóit jó lesz az antiszemita Invasio ellen
védelmezni; hanem az antiszemita Invasiónál sokkal veszélyesebb ellenség fenyeget a katholika egyház részéről,
fekete alakok suhannak át szakadatlanul a városon. Nem
szándékom az antiszemitákkal foglalkozni, s csak arra
gondolok most, mily lármát csapnának Borkumban az
őrök, hogy azok a borkumi sötét alakok jezsuiták voln á n a k ! Lfgnagyobb rettegés a fanatizmus rettegése.
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Egész testükben remegnek az ilyen urak. No, de ha magas helyen is a jezsuitákat dobják oda a tengernek áldozatul, hát akkor nekünk itt Würzburgban okvetlenül a
jezsuitákkal. (Bravo ) A szerzetes rendek, a védtelen
apáczák kiűzetésének törvényét visszavonták. A jogtalanságot szüntessék meg teljesen. A jezsuitáknak is joguk
van itt köztünk létezni. Ez a mi jogunk, hogy itt létezzenek. Ezt nem mint kegyet kérjük, hanem mint jogot.
(Bravo) Jogokért nem szokás koldulni, jogokat követel
az ember. {Bravo.) Az alkotmány mindenkinek személyes
és lelkiismereti szabadságot garantiroz. Micsoda személyes szabadság az, hogy jezsuita nem lehet az ember
Németországban, kapuczinus nem lehet Badenben vagy
Württembergben. Hát ez lelkiismeretszabadság? Istentagadó lehet bárki tetszése szerint, de istentisztelő tetszése
szerint nem lehet az ember. A tanár még fizetést is kap
az államtól az ő istentagadásáért ; katholikus ember nem
tisztelheti az Istent ugy, a hogy lelkiismerete sugallja.
Nem foglalkozom a szerzetes rendek érdemeivel. A szabadságot követelem számukra a személyes lelkiismereti
szabadság nevében. (Bravo.)
Az állam minden jogával
együtt elismerte a mi egyházunkat. Nos, a szerzetes rendeknek létezése és szabad kifejlése ezeknek a jogoknak
egyikét teszi. Ne beszéljenek nekünk confessionális békéről. Mikor zavarták meg a szerzetesek az interconfessionális békét Németországban ? Ha igen, hol voltak
a közvádló urak ? Hja, ráfogni nem járja. Mi a szerzetes
rendeket a világ állására való tekintetből is követeljük.
A társadalmi kérdés most már nem csupán has és gyomorkérdés, hanem az erkölcsi világrend épségének a
kérdése. Ide imádság és példa kell most. Oh ti kedves
honfiak, kik most távol imádkoztok értünk és hazánkért,
vegyétek észre, hogy nem vagytok elfeledve. Az egész
német kath. nép miatt egy tölgyfaerdő áll mellettetek és
becsületbeli kötelességének tartja nem nyugodni addig,
mig ti mindnyájan, kivétel nélkül mindnyájan, itt nem
vagytok. ( Viharos tetszés, " taps.)
Ezzel az első nyilvános közülés 8 órakor bezárodott.
(Folytatjuk.)

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
Felszölitás a dicső emlékű IX. Pius pápa sirjának
f e l é k e s í t é s e érdekében.
Jelige : „Minden tiszteletnyilvánitás,
mely az egyház mostani feje közvetetlen elődének, a nagynevű PIUS pápának emlékére vonatkozik, ő Szentsége
kiváló tetszésével találkozik. Azért
mindazok, kik IX. PIUS tiszteletét előmozdítják, különösen igényt i r t h a t n a k
XIII. LEO jóindulatára."
Rampolla bíboros államtitkár
Aquaderni grófhoz.

A legnehezebb időben harminczkét éven át dicsőségesen uralkodó IX. P I U S pápa végrendeletében meghagyta, hogy holttestét a római falakon kivül levő sz.
Lőrincz bazilikában helyezzék el és pedig azzal a kővel
szemben, melyen a nagy diakónus, szent Lőrincz vértanú
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vérének maradványai még ma is láthatók. A síremlék
költségei 400 scudónál többre ne rúgjanak. A szerény
sirkö külsején felül a tiara két kulcscsal legyen látható,
középen ez a f e l í r ' s : Ossa et Cineres Pii IX. Summ.
Pont. Vixit ann
In Pontificatu Ann . . . orate
pro eo. Alul, mint családi czimer, egy halálfő jöjjön.
A végrendelet ez intézkedésének annak végrehajtói
eleget is tettek, a siremléket épp ugy, ahogy a boldogult pápa kívánta, elkészíttették, a drága hamvakat 1881.
jul. 12. és 13. közti éjjel — tudvalevőleg a pápaság
ellenségeinek szentségtörő merénylete mellett — oda szállíttatták.
1881 vége felé olasz zarándokok látogatták a nagy
pápa sírját s abbeli kívánságuknak adtak kifejezést, hogy
a S. Laurentii bazilika Narthexének az a fala, melyen a
sírbolt van elhelyezve, felékesittessék. Aquaderni gróf a
mozgalomnak élére állott s a megállapított terv kiviteléhez szükséges 12,000 lirát 25 centesimós aláírásokkal
akarta egybegyűjteni. Ámde 1882. márczius 16-tól 1883.
márczius 16-ig 80,000 lira gyűlt össze, mire a „IX.
P I U S síremlékének müve" czimet viselő bizottság, élén
Aquaderni gróffal, elhatározta, hogy az egész Narthexet
a művészet remekévé teszik. E czélból felszólítást intéztek a világ minden egyházi főhatóságához, minden szerzetes-rendhez, testvérülethez, papnevelőhöz, katholikus
egyesületekhez és kiváló magánosokhoz, hogy a nagy mü
költségeihez tehetségükhöz képest járuljanak.
Ámde a költségek roppant nagyok ; miért is a „IX.
PIUS síremlékének müve" szüntelen hangoztatja kérő
szavát, hogy IX. P I U S emlékének tisztelői járuljanak a
költségek fedezéséhez.
Aquaderni gr. ez év junius havában dr Kiss Jánost,
a Szent-István-Társulat lelkes igazgatóját szólitotta fel
az ügy képviseletére hazánkban, a ki édes hazánk egyházi és világi buzgó katholikusait, felsőbbranguakat és
alsóbbrendüeket egyaránt, mindazokat, kik előtt szent
és dicső IX. Pius pápa emléke, arra kéri, kegyeskedjenek
a Narthex díszítésének nagy müvehez hozzá járulni, a
következő módok valamelyikén.
1. „IX. Pius siremléke müvének" védő tagjai (olaszul soci promotori) azok a magasrangu személyek, kik
a mü létesitéséhez szorgalmazó ajánlásuk mellett 5 lirát
( = 5 frankot) adományoznak. Igy bíborosok, érsekek,
püspökök stb.
2. „IX. Pius siremléke müvének" pártoló tagjai
(olaszul soci promotori) azok a többi egyháziak és világiak, kik a mű javára 5 lirát adományoznak.
3. „IX. Pius siremléke müvének" segitő tagjai
(olaszul soci cooperatori) azok, kik a mü létesitéséhez 1
lira összeggel járulnak.
4. r I X . Pius siremléke müvének" résztvevő tagjai
(olaszul soci offerenti) azok, kik 1 líránál kevesebbet,
bármily csekély összeget adnak.
5. A nagyobb adománynyal járulók mozaik-müben
kiállított neve és czimere a sir fölött fog ékeskedni. E
kit üntetésben egyházmegyék, papnevelők és egyesületek
akkor részesülnek, ha legalább 500 lirát adományoznak;
magánosok és családok pedig akkor, ha legalább 1000

lirát adnak. Hazánkból eddigelé a kalocsai és a székesfehérvári egyházmegyék czimerei tündökölnek IX Pius
siremléke fölött.
6. Levelező tagok (olaszul soci correspondenti)
azok, kik a müvet, valamely területen képviselik.
7. A sajtó azáltal csatlakozik a műhöz, ha a síremlék fölött mozaikból készülő Szalezi szent Ferencz
kép költségeihez 5 lírával járul s a müvet ajánlja, terjeszti. 1 )
Mindazok, kik e miiben bármelyik módon részt
vesznek, részesülnek a következő lelki jókban : 1. 1893.
május hótól kezdve a sz. Lőrincz-templomban, minden
hónap első napján egy szent misét mondanak s nyilvános imákat végeznek a csatlakozókért. 2. Ugyanott minden hónap 7-ik napján — és az mindenkorra el vau
rendelve — halotti mise mondatik az elhunyt csatlakozókért. Ugyanott ugyané czélra minden év február 7-ikén
elmondják a halottak zsolozsmáját.
A Narthex művészi kiékesitését a bizottság, IX.
P I U S születésének századik évfordulójára, 1894. május
13-ikára, befejeztetni szándékozik.
Az érdeklődők jelentkezésükkel (ragy mint védő,
vagy mint pártoló, segitő, illetve résztvevő tagok, vagy
egyéb módon) és adományokkal szíveskedjenek vagy dr
Kiss János úrhoz, vagy Aquaderni grófhoz (Illustrissimo
signore Conte Giovanni Acquaderni, Bologna, Via Mazzini, 94.) fordulni.

vegyesek.
*** Vaszary Kolos bibornok hgprimás bölcs és
igazságos, vallásos és hazafias lelkére történeti nevezetességű ügy van bizva. A kormány véleményt kért tőle a
nagyváradi sajnálatos ügyben, mely a gör. szert. kath.
püspök ur és egy papja közt kitört baj kapcsán az egés^
országot elkeserítette. Vaszary Kolos messze néző vallásos
és hazafias lelke történeti nevezetességű véleményt fog
mondani, messze időkre kihatót. A vallás és hazafiság angyalai békítő véleményt fognak neki sugallni.
Vajha megértenék mindnyájan, a kiket az ügy jelenleg
és a jövőben érdekel !
— Beszterczébányáról
az uj püspök bevonulásáról
és trónfoglalásáról irják, hogy mind a két ünnep fényes
volt és maradandó emlékű. Dr. Rimely Károly, a beszterczebányai egyházmegye uj püspöke, f. hó 13-án vonult
be székhelyére. A város már reggel óta díszben volt, a
házakat fellobogózták s az erkélyeken virágdísz pompázott. Hajnikon, a hol az erdészeti igazgatóság szép diadalkaput emeltetett, a megye küldöttsége fogadta az u j
püspököt, ki meghatva mondott köszönetet.
Onnan
hosszú kocsisorral kisérték a püspököt Beszterczebányára,
hol a felállított diadalkapunál a polgármester üdvözölte.
A templomi ájtatosságok végeztével Rimely püspök
rezidencziájában fogadta a különféle küldöttségeket. Este
a várost fényesen kivilágították. Az uj püspök másnap,
l
) Mi ily módon csatlakozunk a hálás kegyelet e maga? szellemű mozgalmához.
A szerk.
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e b<5 14-én, d. e. 9 órakor kezdte ineg trónfoglalásának
az ünnepét a beszterczebányai vártemplomban. A papság,
mely nagyszámban jelent meg, a templom ajtajánál fogadta a püspököt. A templomban Berlioza Ferencz nagyprépost latin beszéddel üdvözölte a püspököt ; utána felolvastattak a kir. kinevezési okmány és a pápai bulla,
minek végeztével a püspök remek latin beszédet intézett
a papsághoz, mely után kézcsókra járultak a jelenlévő
papok. Azután a püspök magyar, német és tót beszédet
intézett a hívekhez s nagy misét mondott, melynek befejeztével első püspöki áldását osztotta. A püspök 1000
forintot adományozott különféle jótékony czélokra. A
püspöki trónfoglaláson roppant közönség vett részt. Még
a szomszéd megyékből is voltak ünnepi vendégek.
— Szokatlan újdonság. A pénzügyminisztérium kettős uton sürgeti a lelkészi párbér bevallását, de az egyházmegyei hatóságok mellőzésével. Szokatlan dolog, ezen,
a lelkészekkel az egyházmegyei hatóságok tudta nélküli
rendelkezése. S mi akar az lenni : adóemelés, vagykongruajavitás ? A papság a kongrua-javitás reményét a püspöki
kar közvetítésével egyedül ő felsége apostoli királyunkba
helyezi, ki mint valódi apostol mély vallásosságánál fogva
nagynevű elődeinek egyházunk iránti halhatatlan érdemeit, annak jólétének biztositása által megkoszorúzza.
Éppen ez idén 200 éve annak az apostoli fogadalomnak,
melyet I. Lipót királyunk tett, melynek érdekes szövege
a következő : Omnipotens aterne Deus, per quem Reges
regnant, et in cujus manu sunt omnium potestates, jura
Regnorum, Ego Leopoldus humilis servus tuus, coram
divina Majestate tua prostratus, immortales tibi gratias
ago, quod in virtute et magnitudine brachii tui. Turcarum et Barbarorum exercitus immanes nominis tui hostes
ab Austriae Metropoli ejusque finibus abegeris, quod
inclytum Hungáriáé Regnum olim a S. Stephano, Antec e s s o r meo, admirabili Matri tuae donatum, post vero
Turcarum tyrannide eius cultui prope totum ereptum,
mihi clementissime restitueris, gratias inquam, reddo tibi
ego mortalis, quam possum maximas, Victoriarum omnium
Largitori, et restitutum mihi a potenti tua dextra Regnum, clementissimae et admirabili Matri tuae coeli terraeque Reginae, Magnae Hungáriáé Dominae iterum dono,
dico et dedico, totumque eius protection! consigno, humillime orans, velit in illud, tamquam iterato suum, misericordiae suae oculos convertere, paganorum gentes, qui
in sua feritate confisi, illud infestare non desinunt, potenti sua virtute conterere, ac utrumque hoc bellum pace
universali, firma ac stabili, ad maximam tui gloriam
terminare. Insuper voveo ac pro me Successoribusque meis
Divinae Matri tuae promitto, me ad propagandam nominis tui gloriam et Matris tuae Dominae nostrae honorem,
parochiales Ecclesias per Hungáriáé Regnum, tum Barbarorum tyrannide, tum temporum calamitate destructas,
iterum erecturum et competente Parochos sustentatione
dotaturum, ut omnes a d e m e n t i a tua meo Imperio subjecti populi Te verum Deum debito cultu adorare, sanctis

simam Matrem tuam, magnam Dominam nostram venerari discant ; spondeo praeterea me ad perpetuam tanti
beneficii memóriám, Sacellum S. Leopoldi in monte
Caesio, unde primo singulare tuae protectionis auxilium
in propulsandis hostibus apparuit, restauraturum, ac in
eodem aram Dominae Virginis, sub titulo Auxilii Christianorum, dedicaturum. Suscipe igitur clementissime Deus,
servi tui demisse Te adorantis vota, me, coniugem meara,
liberos, domumque meam, populos, exercitus meos, regna
omnia ac provincias continua Misericordiae protectione
custodi, guberna, defende, Amen!" (Köszönet a beküldőnek.)
— Szeged város fejedelmi adományt igért annak,
a ki őt tudomány-egyetem felállításában megsegiti. Az
adomány készpénzben egy millió korona, telekben 128,000
ft, a városi közkórház felajánlott átalakításának költségében 100,000 ft. Már állandó bizottság is van választva
s kiküldve. A királyt és a közoktatásügyi minisztert fogják először a fejedelmi adománynyal megkínálni . . . Ha
ezek el nem fogadnák azt, s például Pozsony mellett
döntene a „sors" : arra az esetre vájjon mit gondoltak a
nagyra termett szegediek ? s Magyarország 9 millió
katholikusa gondol-e valamit erre az esetre ? Talán érdemes lenne ezért a másfél milliónyi csekély összegért
lehajolni?! Bolond ficzkó az a szerencse! Vagy mi vagyunk a b o l o n d o k ? . . .
— A költő pap siremléke. Rónay (előbb Augsburger)
Istvánnak, a néhai priglevicza szent-iváni plébánosnak és
országgyűlési képviselőnek, a priglevicza-szent-iváni temetőben művészi síremléket állíttatott nővére, özvegy Gräber
Miklósné. Az emléket Köllő Miklós készítette s magas
alapzatán Jézus szivének szobra áll. Az alapzat középmezején van a boldogult magyar, német és latin költőnek jól talált relief arczképe, körülvéve az elhunyt szellemi jelentőségét kifejező emblemákkal, lanttal, babérkoszorúval, pálmaággal, feszülettel és könyvvel. A könyvbe
bele van vésve a boldogultnak külföldön nagy figyelmet
keltett egyik költeménye, a „Hymnus gloriae sanctissimi
cordis Jesus devotus", melynek szövege igy hangzik:
„Ecce cor, quod nos amavit,
Sanguine dum nos lavavit !
Adorandum nunquan satis
Miraculum charitatisCordium cor, lumen clarum
Salve sidus animaruja !
Pangimus te mirabundi
Sola salus huius mundi."

A szoboralapzat baloldali mezejébe Rónay Utolsó
szó czimü magyar, baloldali mezejébe pedig Requiem
czimü német költeményének egy-egy versszaka van bevésve. A pazmanita évek óta ismertük egymást. Ny. b.
— Sajtóhiba-igazitág. Előző számunk harmadik czikkében
a 165 lapoldal 2. fele'n „megbízatást" után kap olvasandó. Ugyanannak a czikkelynek a ve'ge felé, a 156. lapoldal 1. felének 19.
sorában „ JsfcoZa-ra" után bizza teendő.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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TARTALOM. Vezér eszmék és Tanulmányok:
Isten szolgájának Hám János néhai szatmári püspöknek remélhető kanonizácziója. —
A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Szent István napja mint nemzeti ünnep ellen. — K ő s z e g :
Tisztelgések a királynál. — B e s z t e r c z e b á n y a : Bevonulás és székfoglalás. — Irodalom : A Szent Család képes naptára. — Az
egységes házasságjog alapvonalai. — Vegyesek.

Isten szolgájának
Hám János néhai szatmári püspöknek
remélhető kanonizácziója.
A szatmári egyházmegye apostoli buzgalmu főpásztora, méltóságos és főtisztelendő Meszlényi Gyula püspök ur, Magyarország vallási,
egyházi, sőt állami történetére nézve is óriás
h a t á s t igérő lépésre szánta el magát.
Elhatározta, hogy a szentség hirében elhunyt Hám János püspök-elődjének boldoggás illetve szentté avatási processusát meginditatja.
Erre a korszakos püspöki elhatározásra, ha
annak az országban s ennek határain tul, Krisztus egész nagy világegyházában, hire megyen,
hatás csak egy következhetik be: meghatottság
a fenséges hir hallatára és — elismerés a kezdeményezőnek.
Valóban, a mit Szatmár püspöke tervez,
arról az egész keresztény világ készségesen teszi
le azt a tanúbizonyságot: „Voluntas Dei est", az
Isten keze működik benne, mert az nem egyéb
mint egy valóban „grandé beneficium Dei" a
lelkek üdvösségére, Magyarország felett az Isten
malasztjának megnövelésére, a magyar katholikus papság, a magyar kath. társadalom regenerácziójának emelésére s jó világhírének siettetésére.
Előttünk fekszik egy püspöki nyilatkozat
Szatmárról, a melynek elolvasása Magyarország
egész katholikus közönségét örömre fogja gyulasztani s hálára kötelezni a Hám János papi

erényeinek oltárra emelése ügyében erélylyel és
bölcseséggel megindított tevékenységeért.
A szatmári püspök ur nyilatkozatának szószerinti szövege ez:
Praeclari Antecessoris mei, Joannis Hám
Episcopi Szathmáriensis, vita t a n t i s abundat
sanctimoniae indiciis, ut in aditu muneris mei
Episcopalis apud animum constituerim vitae eius
monumenta coliigere. Conatus ex animo susceptus felices habuit successus ; plurima etenim
oblata fuerunt documenta, ex quibus clara efformari potuit magni Episcopi vitae cursus imago.
Memóriám t a n t i Praesulis recolere officii
mei duxi, auctorque fui, u t duo opera in lucem
prodirent : unum sermone hungarico fusiori calamo conscriptum, alterum lingva s. Matris Ecclesiae adornatum.
Quum respectic habito ad vitae sanctitatem processum canonizationis introduci sperern,
communionem precum éxorare audeo."
Tehát: Magyarország papsága : Sursum Corda !
Emelkedjél fel a készülődő nagy esemény kiszámíthatatlan nagy vallás-erkölcsi értékének értelmére s buzgó imákban kérd és kéresd az Isten
kegyelmét, hogy Magyarország, s benne kiválóan
a magyar katholikus papság felmagasztosulásának ezt a kezdeményezését siker koronázza.
Hám Jánosnak Isten oltárain az örök boldogság dicsőségében való ragyogása s e ragyogásból Magyarországra eső isteni áldások kiáradása : ez legyen Kárpátoktól Adriáig buzgó imák
és esdeklések tárgya, mig csak meghallgatást
nem nyertünk.
Magyarország védőangyala sirva borul le
23
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velünk az Ur t r ó n j a előtt s esdekelve könyörög
a mentő s felmagasztaló isteni irgalom siettetéseért !
***

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

IV.

kötet. Az

egyliáz.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

„Mennyei Musa, te ki megihleted Sorrent költőjét
és Albion vak dalnokát, te ki magános trónodat Thabor
hegyén ütöd föl, te ki kedvet találsz a komor gondolatok, komoly és magasztos elmélkedésekben ; most a te
segélyedért esdek. Tanits meg Dávid hárfáján az énekekre, melyeket zengenem kell, adj mindenek előtt szemeimnek néhányat a könyekből, melyeket Jeremiás Sión
szerencsétlenségén hullata: az üldözött egyház fájdalmát
mondom el." (Chateaubriand: A vértanuk, ford. Varga
F. I. 1.) Igy sóhajtott fel Chateaubriand, midőn az egyházzal való kiengesztelődése emlékül, hibáját jóvá teendő.
„A vértanuk" czimü müvét irta. Ha élvezettel olvassuk
a szép prózák e remekét, melyből kiérzik egy bánatos
sziv szende ibolyájának kedves illata, hol minden sor a
bűnbánat könyeivel van megöntözve, mit szóljunk annak
munkájáról, kit, az áramlat szele nem sodort el, kinek
tiszta lelke mindennap szárnyat öltve csak Istenével foglalkozott? — bizonyára arany keretbe foglalandó eszméket foglalhat magában ! Ezt következtetjük már a jeligéből is, melyet Bougaud munkájának elejére tűzött:
0 ! quam te memorem, Virgo : namque haud tibi vultus
Mortalis, nec vox hominem sonat. 0 Dea, certe !
(Virgil. Aeneid. I. 331..)

Bougaud az egyházat, annak szépségét, jóságát azon
lelkesültséggel magasztalja, melylyel egy szerető gyermek beszél édes anyjáról. Lássuk.
Krisztus Jézus müvét, melyet az emberi nem üdvözitésére alkotott, nem elég csak szemlélni, eszméit magunkévá tenni, hanem: „be kell lépni egyházába; mert
alapított egyet ama meghagyással, hogy folytassa az ő
küldetését, terjeszsze szét a tér és idő minden pontjára a
világosságot, erényt, isteni életet, melyet a földre hozott.
Ha ezt nem teszi vala, miért jött volna a világra? Halálával a szellem visszaesett volna régi sötétségébe, a sziv
régi gyarlóságaiba és romlottságába. Krisztus teljesen
elenyészett volna, mint ama ragyogó és haszontalan meteorok. melyek bevilágítják az ösvényeket, de nem segítenek át rajtok."
Az egész mű négy részre oszlik:
1. Az egyház önmagában tekintve.
2. Az egyház és az egyházak.
3. Az egyház és a mai társadalom.
4. A pápa.
hol megénekelve, hol vér E k k é n t édes Anyánkat,
delmezve, fejére minden lépten egy-egy koronát tűzve,

egy kardcsapással az ellent visszaverve, régi eszméket uj
kívánalmakkal vegyítve, megkíséreljük elmondani: mit
kiván a hívek hite, s mit követelnek szomorú korunk
vívódásai és homálya."
Ki alapította az egyházat? Jézus Krisztus. Mi
volt az inditó ok ? A szeretet. Ez építette és építi
most is az egyházat. E szeretet kettős, kölcsönös: „Isten
szeretete a lelkek iránt, és a lelkek szeretete Isten
iránt," ezek összeölelkezve egyesülve „örök, isteni és
emberi szépséget" adtak az egyháznak. Az egyház: test,
e testnek tagjai vannak, élő, mozgó tagok együttvéve társaságot képeznek, eredete azon időből származik —
mondja Bougaud, — melyről szt. János evangelista
mondja : Kezdetben vala az Ige. „Es hogy a lelkek eme
szent társaságában minden szépség meglegyen, Isten az ő
isteni Fiát választja ki annak központjául és tűzhelyeül.
Belőle merítik a lelkek minden időben, minden égalj
alatt az életet. Magasztosabb és tisztább forrásból nem
nverheték." Es ha bámulatba ejtenek minket az egyház
testének alkatrészei, mit ítéljünk szelleméről, mely czéljául tűzte ki, hogy benne a lelkek az igazság, igazságosság és a szeretet után lelkendezzenek ?
Az egyháznak vannak hivatalos és nem hivatalos
tagjai. Hivatalosak azok, „kik a látható kapun léptek
be" ; nem hivatalosan tagjai, akik az egyházon kívül az
Istent szeretik. „Aki tehát Istent szereti, szükségkép tagja.
Aki az eretnekségben vagy szakadárságban megőrzi valódi szeretetét Isten iránt, élő tagja az egyháznak. Még
az is keveset határoz, hogy a keresztséget nem vette földjoggal tagja, mint ama gyermekek, kik este elkésve, ott
bolyongnak az apai ház körül, és a sötétség miatt nem
találnak haza." De ha az ilyen eretnekségben vagy szakadárságban levő az egyházat, mint isteni intézményt
elismeri, kötelessége abba belépni ; ha nem ismeri fel, a
legyőzhetetlen tudatlanság kimenti őt. Ez az Isten jóságának és igazságosságának kifolyása, ugyanis 0 azt
akarja, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére, szent Fiának vére elfolvt minden nemzetekhez; hogyan tilthatná ki azokat, kik házába külső körülmények
kényszerétől lenyűgözve be nem léphetnek, de azért a
házon kivül is szeretik?
Jézus Krisztus — a káté szavai szerint — a végre
szerzette az anyaszentegyházat, hogy általa az embereket
igaz hitre és örök boldogságra vezesse. De hát hozzá
méltó társaságot szervezett-e ? tagjai talán ragyogó csillagai a tökélyetességnek és szentségnek? Nem, hisz1 0
mondja : Nem jöttem híni az igazakat, hanem a bűnösöket; Nem szükséges az orvos az egészségeseknek, hanem
a betegeknek. Tehát tagjai gyarló emberek, éppen ebben
mutatja meg az Isten, hogyan tud 0 remekelni, hogyan
tudja magához fölemelni a sárba esett sziveket! „Pál ma
egyházüldöző, holnap apostol. Ágoston ma szabad gondolkozó, ki könyeket facsar anyja szeméből ; holnap püspök és hittudós. E siralom völgyében ki sem állandó a
jóban ; de ki sem csökönyös a rosszban. A lelkekben
bizonyos tétova van, mely fölséges itt, siralmas amott, s
mely az egyház tragikus és megható szépségét képezi.
Oly egyház, melyben nem volnának bűnösök, nem volna
emberi egyház. Nem érdekelne bennünket. Nagyon ma-
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gas, nagyon rideg volna. Kézzel foghatatlan, láthat tlan
volna. Márvány volna. Isten jobban szokott remekelni."
És ez az egyház nagy, mint a világ, a lelkeknek nagy
számát fűzi koszorúba, tehát összefüggnek, társaságot
képeznek: „Az ember társas lény; örömei, fájdalmai,
gyöngeségei, szelleme, szeretete, társulásra vágynak." E
társaságba önként léphet kiki, s ki is vonhatja magát,
mert az Isten maga az, ki legnagyobb tiszteletben tartja
szabadságunkat. „A lelkek szabadoknak lőnek teremtve.
Isten nem akarta őket csak ugy végzetszerűen odadobni
a világosságba és szeretetbe. Elhatározá, hogy csak ugy
bocsátja be őket az égi örök egyházba, ha szabadon lesznek tagjai a földi egyháznak. Földi hitök és szeretetök
mértéke szerént élvezik majd az örökkévalóságban a végtelenig fokozott világosságot és szeretetet." Vagy talán
Jézus képviselői, hivatalnokai, a kegyelmek csatornái tiszt á k ? Talán mivel ők a bűnt másokban elfojtani hivatvák,
a bűntől mentve vannak ? Vagy az igazság hirdetése hazug, hamis, tudatlan, korlátolt lényekre van bizva? Ez
absurdumnak tetszik. Pedig itt tapasztalható, mily kifürkészhetetlenek az Isten utai ! „Minthogy müvéhez az
embert akarta alkalmazni, nem rettent vissza e bökkenőktől ; sőt e bökkenők Örvényéből ragyogtatta elő a katholikus egyházkormányzat fölséges épületét. Aki megtűrte
egyházában a bűnösöket, azt akarta, hogy őket szintén
gyarló, de természetfeletti módon az igazság romlatlan
eszközeivé és szent testének élő ütereivé vált bűnösök
emeljék föl s szenteljék meg." Tehát a kegyelmek hatását nem tette függővé az osztó szentségétől, ez esetben
üdvösségéről ki volna biztos? Isten figyelme kiterjedt erre
is, jól tudta, hogy a lelkek nagy károkat szenvednének,
s azért: „Még ha elestek, elbuktak is, ha tilalom alatt
állnak, hitehagyottak is, hatalmok az isteni élet közlésére számtalan esetben megmarad. Miért? Nem magukért
nyerték azt, hanem a lelkekért, kik nem szenvedhetnek
az ő árulásuk miatt. Mikor a lelkek veszélyben forognak,
az egyház által felfüggesztett eme hatalom föléled. A halálos ágy mellett a méltatlan papra kimondott tilalom
elenyészik. A szerv, a szent ütér működésbe jő. Az élet
kerengését minek sem szabad megakadályoznia."
Ezen életnedv folyton működik, hatása szembeötlő :
a lelkek termékenyekké válnak, s természetfeletti tettekre
képesittetnek, igy látjuk azután a hit és hitbuzgóság
müveit; a bűnbánat, kiengesztelés, alázat, Istenért és emberért való önfeláldozás műveit. A hit tanitja, hogy az
egyház egyességben van az angyalok, a szentek egyházával, s itt felkiált Bougaud: „Oh szépséges katholikus
egyház! Oh mily pompás aranyaidnak mérhetetlensége !
Oh mily tökélyetesek különböző részeidnek arányai ! Oh
isteni élet, mely feneketlen és parttalan óczeánként minden partot megfürösztesz és megtermékenyitsz, ki érthetne
föl, ki magasztalhatna méltókép?"
Ha az egyház testület, társaság, sőt még több :
Istennek földi országa, akkor kormányzásra szorul, másképpen fejetlenség keletkeznék. A világ nem tudott választani a kormányformák között, pedig három állott
rendelkezésére : a monarchikus, az aristokratikus és a
demokratikus ; végre is azt hitte, hogy egy bölcs törvényhozó e hármat egybeolvasztja, s a háromból lesz egy
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tökélyetes kormányforma. A legfőbb törvényhozó, Jézus
Krisztus igy tett. „Előveszi először a monarchikus formát, az isteni formát ; aztán oly mértékben, melynek
szépségét mindjárt látni fogjuk, összeköti vele a két emberi formát : az aristokratikus és demokratikus formát,
ezeket összeolvasztja, egymás által megjavitja, és oly
művészettel, oly tökélyetes arányokban egyesíti, hogy itt
mindenik elveszti hiányait, fogyatkozásait, és oly széppé
lesz, minő még soha. A monarchikus forma elveszti korlátlanságát: az arisztokratikus forma gőgjét, szigorú és
féltékeny kizárólagosságát; a demokratikus forma hevességét és a fejetlenség túlkapásait."
A monarchikus szervezést megkezdi, midőn Pétert
az anyaszentegyház fejévé teszi, s ezzel a pápaságot megteremti. Hatalommal, tekintélylyel ruházza fel : kötni és
oldani ; a legfőbb tekintélynek teljes világosságra van
szüksége, mert a lelkeknek eme világosság nélkül nem
mutathatná meg a mennybe vezető utat, egy kiváltságot
ad n e k i : a csalatkozhatatlanságot: Könyörögtem éretted,
hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Miért adta Jézus
egyedül csak a pápának a csalatkozhatatlanság kiváltságát, miért nem az egyház többi tagjainak is? Bougaud
igy felel : „Ha az alap és tető erős : az egész épület
erős."
Minthogy a pápa egymaga nem elég, hogy a világon élő lelkeket felöleljeu, Jézus megalkotja az arisztokratikus formát a püspökök által. Itt polémiába elegyedik
Bougaud azokkal szemben, kik a papokat a püspökökkel
egyenlőknek tartják, de a püspöki rendet ő is csak az
áldozárság teljének mondja: „. . . jobban mondva csak
egyetlen papság van, melynek telje a püspökség, s forrása és koronája a pápa."
A demokratikus kormányforma a papságban van.
Talán kevésbbé magasztos hivatása van amazokénál? Nem.
Van e reá szükség ? A lelkik nagyon is érzik azt. Es ez
a három kormányforma össze van olvasztva ; a pápa nem
választható el a püspököktől, papoktól s viszont, egy testet képeznek. A pápának és a püspököknek kiváltságaik
vannak: a pápának csalatkozhatatlanul tanítani, a püspököknek papokat szentelni, bérmálni, de ez utóbbi a papra
is ruházható, s igy kérdezhette egykor szt. Jeromos is :
Quid facit Episcopus excepta ordinatione, quod non faciat
presbyter? Mennyire külömböznek e hivatalok a polgári
társadalom hivatalaitól, méltóságaitól : trónok dőlnek le.
vele együtt esik a király is, mert a hatalom jellegét
nem nyomhatták lelkébe, de: „a pap, a püspök homlokára nyomott szent jelleggel nem birnak a legerősebb
zivatarok sem. Fogságban, száműzetésben a pap mindig
p a p ; a püspök mindig püspök; a pápa mindig pápa.
Üljenek börtönben vagy trónon, engedelmeskednek nekik ;
és a szent egyházszervezet szilárdan áll."
Ez a hierarchia. De a hatalom küldetéssel jár, küldetése van az emberi társadalomhoz, itt külömbözők a
kormányformák, mit mond Jézus apostolainak, talán,
hogy ide, vagy oda tartsanak ? Korántsem : Tanítsatok
minden nemzeteket, s minden kormányformát
helyesnek
tart, as egyhás, mely Isten törvényével nem
ellenkezik.
Erejével nem bírtak a századok viharai, nem fog rajt a
sophisma éle, a kard pengéje, vagy a máglyák tüze. Meg23*
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látszik, hogy e titkos erőt Jézusból meriti. Ha Caesár a
vihartól remegő hajóst igy bátoríthatta : Quid times ?
Caesarem vehis ! Mit félsz ? Caesárt viszed, ugy a keresztény önmagát lelkesítheti e szavakkal : Quid times ?
Jesum Christum vehis! Mit félsz ? Jézus Krisztust viszed !
Jézus az anyaszentegyházat az igazság letéteményesévé, a világosság tárházává tette, hogy ebből kiki vihessen magának, az Isten maga kinálja nekünk, nem utasíthatjuk vissza azt. Ha a kisded nem képes megélni az
anyatej nélkül, vagy legalább is elsatnyul, ugy mi sem
tudunk élni anélkül, hogy az egyház az igazság tejével
ne tápláljon bennünket. Ez éltet, s ezen életnek központja Isten. Az embernek három életre van képessége :
a testi, értelmi és isteni életre, s ez utóbbi az, mely szellemünket e földről fensőbb régiókba viszi: „igen, vannak
idők, órák, midőn egész játszva vagdosom el szárnyaimat;
midőn égre törő legmagasztosabb vágyaimból gúnyt
űzők; midőn azon veszem észre magam, hogy a világosság és szeretet ama lényét, mely bennem van, a sárban
vonszolom!" Ki szabadítja ki az embert, ki vezeti ki
ezen ingoványból ? Azon világosság, mely csak az anyaszentegyház birtokában van, az egyház erős keze, mely
daczára az ellenállásnak biztos talajra vezet.
Az Isten midőn az ember testét megalkotta, lelket
lehelt belé, saját szentséges képét nyomta reá, felezve
azt, hogy egyedül Neki van joga felette rendelkezni,
másodsorban, hogy fenséges czéljának, rendeltetésének
megfeleljen. Mihelyt tehát megalkotta egyházát, ebbe is
lelket lehelt, ezt pedig ihletnek hívjuk másképpen. Ezt
lehelte a prófétákba is, hogy a választott népet az igaz
uton megtartsák, örökölni kellett tehát ez ihletet az egyháznak is, melynek czélja a híveket az igaz hitre és örök
boldogságra vezetni. Multifariam multisque módis leventus est olim locutus est Deus Patribus in Prophetig, novissime vero in Filio sur. Utoljára tehát sz. Fiában nyilatkozott az apostoloknak, és ezzel a revelatió bezáródik,
de az ihlet megmarad, s ma a XIX. században is hallhatjuk a próféták és apostolok beszédeit, az ut meg lett
mutatva, csak menni kell rajta a kitűzött czél felé.
Az egyház különbözik egyéb társulatoktól. Mielőtt
valamely társulat megalakul, tervezetet készítenek, megcsinálják az alapszabályokat írásban, hogy az alakuló
gyűlésen felolvastassanak, s pontjai a tagok által vagy
elfogadtatnak, vagy módosíttatnak, vagy elvettetnek.
Jézus élő szóval alapítja meg egyházát, tanítványait, nem
írni, hanem prédikálni küldi, tehát egyenesen az 0 szájából tudunk mindent, az egyházra bizta tanításának meg
őrzését, amiből következik : „Nem a letétemény tartja
fenn az egyházat; az egyház tartja fenn a letéteményt."
Minthogy pedig: „Az emberi nem ingatag, változandó.
Porba tiporja ma, a mit tegnap még imádott, vagy kiábrándulva, legalább is eldobja. Mi több, irtózik attól,
ami korlátozza. Minden gyakorlati igazságot előbb-utóbb
megtagad, arczul ver az ember; és nincs igazság, mely
magától megálljon", az egyház isteni hatalommal lett
felruházva, isteni segélyben részesül, ihletben, nem ugy
mint a próféták vagy apostolok, a kiknél az ihlet egyenlő
a kinyilatkoztatással, a kiket az Isten lelke írni késztet,
az egyház e sorokhoz többé nem toldhat semmit, nem

irhát semmit! „Négyezer év alatt elmondott mindent,
amit mondani akart nekünk. Számunkra nem marad
e
gyéb, mint szavait fontolgatni, megnyitni, mint a virágot, hogy a bennök rejlő illatot föltaláljuk." Biztosítva
van a segélyről ezen szavakban : Menjetek, tanítsatok
minden nemzeteket ; tanítván őket megtartani
mind,
amiket parancsoltam nektek. És ime, én veletek vagyok
a világ végezetéig. Ezzel az egyházat és annak fejét a
pápát a csalatkozhatatlansággal ajándékozta meg, mely a
hívektől nemcsak külső, hanem belső hódolatot is követel, s nem marad nekik más hátra, mint fejet hajtva,
kezöket szívökre téve mondani : Credo !
Lássuk először is a pápa csalatkozhatatlanságát !
Az egyház és a pápa tekintélye ellen hányan fellázadtak már, hányan mondották magokat az egyház fejének, Isten küldöttének, de: „sem Luther, sem Calvin,
sem VIII. Henrik, sem Anglia királynője, sem Oroszország czárja nem merték állítani soha. hogy csalatkozhatatlanok ; ugyan kinevették volna őket. Az egyház
mondja, és nem nevetik ki. Isten voltának hatalmas érve
ez." Igen, volt bátorsága kimondani, hogy a csüggedőkbe erőt öntsön, s ez egyház ellenei előtt imponáljon.
„Mert végre is, mit jelent ez: vallás, isteni vallás, ha
nem azt, hogy a Sinairól szállt alá, homlokán világossággal, kezében a törvénytábláival ; hogy az utolsó vacsora terméből lépett elő, fején a pünkösdi tüzes nyelvvel ;
hogy igy szól az emberiséghez: „Igazság után epedsz, ím
itt van ; szelídség után vágyói, ím itt van ; Istenhez akarsz
jutni, nyújtsd kezedet, én tudom a hozzá vezető utat."
Hanem mindezekre a csalatkozhatatlanság nem szükséges-e ? Ha megcsalhatsz, és az igazság helyett tévelyt
nyújthatsz; ha az utat nem tudod, és a helyett, hogy
egyenesen, biztosan vezetnél, örvényekbe vezethetsz : eredj
nincs szükségem reád ; igyekszem utamat megtalálni egyedül." Az Isten az ő egyházának kezébe egy égő lámpát
adott, hogy világítson azoknak, kik az igaz utat keresik,
csak világosság nyújthat világosságot. „Simon, Simon!
én könyörögtem éretted, hogy el ne fogyatkozzék a te
hited, és te egykoron megtérvén, erősítsd meg atyádfiait."
(Luk. XXII. 32.) Kellenek ezeknél világosabb szavak ? —
ugyhiszem, hogy nem. Talán csak egyszer nyilatkozott
igy Krisztus — nem ! „Te Péter vagy, és e kőszálon fogom építeni anyaszentegyházamat", — „En veletek vagyok
a világ végezetéig", — „Neked adom a mennyek országának kulcsait." Nyíltan és emphaticusan szólt, az Ur
szavai kétséget nem hagyhatnak hátra, Péterben megígérte a csalatkozhatatlanságot minden pápának. Midőn a
chalcedoni zsinaton 451. évben felolvastatott I. sz. Leó
pápa levele, mely Entiches tanával szemben kifejtette az
egyház hitét, a jelenvolt atyák lelkesedve hangoztatták :
„Petrus per os Leonis locutus est!"
„Hanem egy sötét pont volt a láthatáron" — jegyzi
meg Bougaud, a konstantinápolyi pátriárkák, a pápa után
a második helyet vindikálták maguknak, okul adván;
„A püspöki méltóságnak, követni kell a városét; és mivel
Konstantinápoly a világ székhelyévé és első városává lőn,
püspökének is fönhatósággal kell birnia a többiek fölött."
Azután következtek a viták, hogy Bulgária a latinok,
vagy a görögök joghatósága alá tartozik-e, a szakadást
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Photius megkezdette, Cerulár bevégezte. Ke'sőbb szent
aggály támadt egy Gersonban, d'Aillyben, ez is megszűnt,
tanuk forradalmi volt, „mely szabadjára hagyva, az egyház épületét aláásta, megingatta volna." A II. lyoni zsinatnak jutott részül kimondani a pápa fönhatóságát az
egész világ fölött, midőn Paleolog Mihály görög császár
kisérleteket tett a latinokkal való egyesülésre politikai
okokból, a flórenczi zsinat is megerősitette ezen határozatot. E fönhatóságnak később lánglelkü védői különösen
Bellarmin, Suarez és Szalezi sz. Ferencz voltak.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, szept. 16. Szent István napja mint nemzeti ünnep ellen — rugdalkozik f. hó 7-iki számában a
„Protestáns egyházi és iskolai Lap" egy hosszú vezérc i k k e n át, mely Révész Károly kassai ref. lelkész tollából látott napvilágot.
Először jön a panasz, — véres kard alakjában körülhordozza az országon, mindenütt, a hol csak protestánsok laknak, azzal a riadóval, hogy : protestáns atyámfiai ! Ha tovább is igy megy a dolog, pár évtized múlva
csakugyan
„Mária-orszácja"
lesz ismét
Magyarország."
„Valósággal ugy állunk," — (szittyavitéz protestáns
atyámfiai,) igy szól a kassai riadó tovább — „hogy a
katboliczizmus folyton-folyvást hódit — (már az igaz,
hogy hódit; annyira, hogy majd kidobnak már bennünket dogmáinkkal együtt ebből az országból!) mi protestánsok pedig vagy nem látjuk, mert benne élünk, a
katholikus eszméknek a közéletbe és köztudatba való
tervszerű beoltását (hát hogy van az, hogy a „Prot. e.
és isk. Lap" eddig rendesen mindig az ellenkezővel dicsekedik, avval, hogy az ország a protestáns „szabadelvű" eszméket szőröstől-bőröstől elnyelte és azokból él
csupán ?) ; vagy ha észreveszszük is e veszélyes jelenséget nem sokat gondolunk vele, sőt hamisan ugy vélt
hazafiságból némelyek közölünk meg egyenesen tolják is
a romanizmus trójai falovát saját egyházunk puritán kőfalai felé." (Borzasztó! Azt a protestáns Tróját utoljára
is beveszik még azok a pápista ostromlók. Hiszen csak
ne volnának ezek a jámbor ostromlók oly aluszékony
"vitézek !)
„Augusztus 20-ka, igy folytatódik a kassai protestáns riadó, aug. 20-ika, mely napon a róm. kath. egyház
Magyarországon Szent István napját tartja, ez évben éppen
vasárnapra esett. Egy veresbetüs nappal tehát kevesebb
van az idei naptárban, egy nagyon
figyelemreméltó
tapasztalattal azonban gazdagabbak lettünk.
„Ma már általánosan „nemzeti ünnepnek" tartják és
hirdetik Szent István n a p j á t ; a hetedik nagy hatalom, a
sajtó különösen kitűnik e téves felfogás terjesztésében.
„Amint átnéztem az aug. 20 ki lapokat, valóban
elszomorodtam. Nemcsak a gyorsan szerkesztett napilapok
ephemér értékű, de azért nagy befolyással biró vezér- és
tárczaczikkei, de még a nagyobb gonddal szerkesztett
képes hetilapok közleményei is egyremásra országos nemzeti ünnepként tárgyalták és dicsőitették Szent István

napját, a róm. kath. egyház saját ünnepét." (Halljuk a
lapokat !)
„A mai országos ünnep, — szól a protestáns riadalom tovább — melyet . . . hagyományos kegyelettel tart
konfessziók különössége nélkül az egész nemzet" (Budapesti Hirlap). „Avagy nem méltó-e a vallásivá sublimált
nemzeti kegyelet minden felekezeti szemponttól független
összes tiszteletnyilvánitásaira az egykor hatalmas és bölcs
kéz"? (Nemzet) „Szent István a világnak egyetlen szentje,
a kit nemcsak a pápista tisztel, hanem a kálvinista és
lutheránus is, a zsidó is, unitárius is." (Magyar Hirlap).
A nagy gonddal szerkesztett s méltán közkedvességnek
örvendő Vasárnapi Újság szerint is (melyet pedig sokan
kálvinista újságnak tartottak eddig, sóhajtja a kassai
riadó) „az egész magyar nemzetnek ünnepe Szent István
napja". Az „Ország Világ" a legderekabb, ez már nemcsak Szent István napját, hanem az aug. 15-én ünnepelt
Nagy Boldogasszony napját is országos ünnepnek tartja,
s erősen reméli, hogy „a millennium után az első magyar
király szent kultusza újra vérré válik az egész nemzet
hálás szivében." S igy folytathatnám még sokáig az
idézéseket, de ennyi, azt hiszem, elég, mondja a kassai
riadó.
„De nemcsak a lapok hasábjain, panaszolja tovább
a prot riadó, hanem a napi élet jelenségeiben is nagyban nyilvánult a „nemzeti ünnep". Nem is szólva a budai fényes szertartásokról, melyekben a kormány tagjai,
az állami és közigazgatási főhivatalnokok, a katonaság,
szóval az egész hivatalos Magyarország
(Tisza Kálmán
mindig Ostendebe szökött szt. István napja elől. Tisza
Lajos, Szilágyi Dezső és Bethlen gróf miniszterek pedig
ezidén Tátrafüreden, a király születése napján (aug. 18-án)
nem a tátra-füredi katholikus kápolnában, hanem a lutheránus Szontágh ujtátrafüredi lutheránus kápolnájában
jelentek m e g ; szent István napjáról pedig tudomást sem
vettek. Történeti tények.) részt vettek, a vidék városaiban,
sőt falvaiban is ünnepi diszre virradt augusztus 20-ának
szép reggele A középületeket nemzeti lobogók, az üzletek és műhelyek (az 1891 : XIV. t.-czikk 1. §-ának rendelkezése szerint) zárva, a templomok, és pedig nemcsak
a római katholikus, hanem a kálvinista templomok is
telve, vagy legalább sokkal tömegesebben látogatva, mint
egy közönséges vasárnapon."
Eddig

szól

a protestáns

riadó szent István napja

ellen.
Aztán elmondja a kassai ref. lelkész ur, hogy ő mit
tett, mit prédikált szent István napján Kassán ? Prédikált
szent István napja ellen. (Ha ezt nem mondja is, az
előzmények után úgyis tudtuk volna.) De ő nem elégszik
meg az ő kassai prédikácziójával ; mond egy prédikácziót
az összes magyar protestánsoknak is arról, hogy mit
tudott ő meg szent István napjáról a történelemből ;
aztán, hogy szent Istvánt mint szentet csakis a római
katholikusok ünnepelhetik meg.
Ezt a szent István napjára vonatkozó érdekes országos prot. prédikácziót, a fentebbi országos protestáns
riadó után, lehetetlen lesz meg nem ismertetni, még pedig
szintén eredeti szövegek bemutatásával.
??
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Kőszeg, szept. 18. Tisztelgések a királynál. —
Tegnap, f. hó 17-én, volt a kőszegi királynapok
fénypontja : a tisztelgő küldöttségek fogadása.
A küldöttségek fogadását megelőzőleg, minthogy
vasárnap vala, csendes mise volt a katonai intézet kápolnájában, melyen ő felségén kívül Albrecht, Vilmos, József,
Jenő és László főherczegek voltak jelen. A misét Hidassy
Kornél szombathelyi püspök mutatta be az Urnák. Jelen
voltak még a miniszterek, Steiner Fülöp püspök, Zichy
Nándor gróf és ő felsége kísérete.
Délelőtt 9 órakor kezdődött a küldöttségek fogadása.
Elsőknek fogadta ő felsége az udvari főméltóságokat és kamarásokat, Wekerle miniszterelnök és minisztertársai jelenlétében. Azután következett a katholikus klérus, melynek élén dr Zalka János püspök a következő
beszédet mondta:
„Felséges Császár s Apostoli Király !
Legkegyelmesebb Urunk !
Az ország dunántuli e része örömmel üdvözölte
azon hirt, mely szerint császári és apostoli királyi Felséged e vidéket is meglátogatja, hogy személyesen megjelenvén, a haza védő erejének állapotáról s képességéről
újra tudomást szerezzen, annak irányt adjon s azt kitartásra és haladásra lelkesítse
Örömtől áradozott e vidék, mert cs. és ap. királyi
fölségednek e honatyai fáradozása által mindenki az ország tekintélyének emelkedését, erejének fokozását s ezek
által a béke áldásainak állandósítását biztosítva látják.
Az öröm teljes lett, midőn a hir valósággá vált.
A közörvendezés e napját felhasználva, siettünk cs.
és kir. fölséged legkegyelmesebb színe előtt megjelenni,
hogy legmélyebb tiszteletünknek s legalázatosabb hódolatunknak kifejezést adjunk ; de ezen fölül mi, kik az egyházi rendből itt vagyunk, mint egyházunk hagyományos
érzelmeinek örökösei, élénk s legbensőbb ragaszkodásunk
alázatos nyilvánítását is kívánjuk bemutatni legkegyelmesebb urunknak királyunknak.
Iparkodni fogunk fölséges urunk királyunk e kegyességére magunkat legbensőbb ragaszkodásunk s hűségünk által méltókká tenni.
Fölséged dicső háza, s jelesül Felséged szent és
sérthetlen személye iránt tántorithatlan e hűségünk, sőt
szivünkben hazánk és nemzetünk iránti szent szeretetünk
is csak akkor egész, ha az a fölséges király iránti legmélyebb tisztelettel, szeplőtlen hódolattal, s változhatlan
hűséggel egyesítve van.
Fogadja kegyesen Fölséged a legalázatosabb hódolatunkat s törhetlen hűségünk igéretét azon benső óhajunk imaszerű kifejezésével, hogy a jó Ur Isten császári
és királyi Fölségedet országlási bokros gondjai között a
legjobb egészségben tartsa meg sokáig, sokáig !
Legyen Fölséged a benne bízóknak gyámolója.
Mindent felölelő, s körültekintő bölcsesége, igazságszeretete s egyenessége szolgáljon világitó lámpakép
mindazoknak, kik a közügyek különféle ágában a közvetlen vezetésével megbízva vannak.
Óhajtott siker és dicsőség koszorúzza császári és
királyi Fölséged minden lépését.

Ajánljuk magunkat császári és apostoli királyi Fölséged legmagasabb kegyelmébe." (Elénk éljenzés.)
0 felsége Zalka püspök beszédére következőleg
válaszolt :
„Örömmel fogadom a magyar katholikus klérus e
küldöttségét és vegyék őszinte köszönetemet megjelenésük és hűségük biztosításáért. Ismerem a kath. papságnak
mindenkor tanúsított hű érzelmeit és reménylem, hogy
az jelenleg is buzgóan fog közreműködni azon czélra,
hogy az állam és az egyház méltóságának megóvása mellett a közérdekek és az olyannyira kívánatos vallási béke
az országban ne szenvedjenek. Bízzunk az Istenben és a/.
É g áldani fogja a közjóra irányuló törekvéseinket." (Lelkes éljenzés.)
Beszterczebánya. Bevonulás és székfoglalás.l) —
Mélt, ft. Rimely Károly, beszterczebányai püspök
folyó hó 13-án tartotta Beszterczebányára bevonulását.
0 méltgát Zólyom vármegye határán Zsilinszky Mihály
főispán, Sztrázson Zólyom város küldöttsége, Hájnikon
pedig, a hol szép diadalkapu volt fölállítva, Csipkay Károly, derék alispán vezetése mellett a megyei küldöttség
fogadta. A püspök urnák Hajnikról Beszterczebányára
valóságos diadalútja volt ; a menetet vagy 60 tagból álló
bandérium nyitotta meg, ez után a főispán a központi
főszolgabiróval, utána a püspöki diszfogat, s ez után
nemeskéri Kiss Pál, cs. és kir. kamarás hintaja után 50
kocsi haladt. Ö méltósága székhelyére délután öt órakor
érkezett; itt ezen alkalomra fölállított impozáns diadalkapunál Csesznák Gyula, polgármester üdvözölte a főpapot, ki, valamint Hájnikon, ugy itt is a lelkes fogadóbeszédekre még lelkesebben válaszolt, röviden vázolva
vallás-erkölcsös s hazafias szempontból való küldetésének
nemes feladatát. A püspök ur ezen lelkes és szívélyes
fogadtatás után a sz. Erzsébet templomba lépett, a hol
a szentség-imádás rövid elvégzése után magára vette az
egyházi ruhát, beült a kocsiba, s tengernyi nép közepette haladt tovább a városon a székesegyház felé ; itt
Berlieza
Ferencz cz. püspök s kápt. nagyprépost vagy
200 beszterczebányai és más megyei pap jelenlétében
fogadta az egyháznagyot, ki rövid ima után ünnepélyes
áldást adott a jelenlevőknek. Ezután a püspök rezidencziájába vonult, s a küldöttségeket fogadta, és pedig a
következő sorrendben :
1. a papságot,
2. Turócz, Zólyom s Barsmegyét,
3. Beszterczebánya város képviselő testületét,
4. Korpona és Breznóbánya város küldöttségét,
5. a beszterczebányai városi római kath. kegyúri
széket,
6. a beszterbányai evang. hitközséget,
7. a beszterczebányai izraelita hitközséget,
8. a királyi törvényszéket, járásbíróságot, s király
ügyészséget,
9. a pénzügyigazgatóságot s az adóhivatalt,
10. a bányakapitányságot, rézpöröly s zólyom-brezói
vasgyár küldöttségét,
') R. levelezőnk tudósitása.
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11. az erdőigazgatóságát s erdőfelügyelőségét,
12. a kir. kath. főgymnasiumot,
13. a felső leányiskolát,
14. a polgári iskolákat,
15. a kath. tanítókat,
16. az ügyvédi kamarát,
17. az osztálymérnökséget posta- s távirda és vasúti hivatalt,
18. a kath. legény-egyesületet,
19. a be3zterczebányai ipartestületet.
A város ez alkalommal fel volt lobogózva, este
pedig fényesen kivilágítva. A beszterczebányai r. kath.
polgárság saját költségén a losonczi katonai zenekart
hozatta, mely a püspöki palota előtt szerenádot adott.
Másnap 9 órakor volt a vártemplomban az ünnepélyes
beigtatás, mely alatt a fáradhatlan főpásztor a papsághoz latin, a néphez pedig magyar, német és tót beszédet
intézett; az isteni tisztelet után a katonaság tisztelgett
az uj beszterczebányai püspöknél.
Délután a püspöki rezidencziában 40, a takarékpénztár nagy termében pedig 191 teritékü ebéd volt. Az
első pohárköszöntőt az ünnepelt főpap mondotta a pápa
ő szentségére s a király ő felségére; utána
Berlioza
Ferencz nagyprépost klasszikus latin nyelven köszöntötte
fel a püspököt. Felköszöntőt mondott még a zólyommegyei főispán, beszterczebányai polgármester, Degen Gusztáv országgyűlési képviselő stb. A püspök ur áldozatkészségének mindjárt beigtatása alkalmából jelt adandó,
a beszterczebányai városi szegényeknek valláskülönbség
nélkül 500 frtot, az apáczáknak 200 frtot, ugyanannyit a
helybeli kath. legény-egyesületnek; a megyei közkórház
javára pedig 100 frtot adományozott.
Szept. 15-én és 16-án délelőtt látogatásokat tett,
16-án délután pedig Gr. Sz. Keresztre indult. — Megjegyzendő, hogy a pápa ő szentsége a fentdicsért egyháznagynak beigtatása alkalmából Rampolla bibornok s
•államtitkár utján apostoli áldását küldte.

IRODALOM.
*** XI. Évfolyam. A Szent Gsalád k é p e s naptára
az 1894-iki .évre. Budapest, a „Szent Család" naptára
kiadóhivatala, üllői-ut 21. sz. Ara 30 kr.
Átlapoztam és némely czikkét e naptárnak nagy
figyelemmel elolvastam s mondhatom, hogy egy-két gyengébb markolásu dolgozatot kivéve, ennek a népnaptárnak
a tartalma egy állandó, mindennap szóló lelkes családi
hittérítő működésével felérő megbecsülhetetlen munkát
végez katholikus családjaink tűzhelyénél. Az olvasmányok
nem szórakoztató és csupán az idő hasznos elűzésére
szolgáló olvasmányok, hanem valóságos velőt rázó Herkó
páterek a bűnös lelkiismerek felrázásában, a bűn kiirtásában, és igazi angyali megnyugvást és szelídséget szétárasztó szalézi szent Ferenczek a magyar kath. nép vallásos
lelkületének kiművelésében. Amahhoz a fajtához tartozik
például „Az öldöklő rossz lelkek" és Molnár János komáromi apát ur „Hétfejű Sárkány "-ából bemutatott részlett a „torkosságról." A hitvalló apáfc ur oly tárgyismerettel, a lelki tanitás oly hatalmával ir, mint egy szent

183

a t y a ; magyar stílusa pedig Pázmány ősi erejére emlékeztet. Egyszóval : ez a naptár igen sikerült, mondhatni
remek ponyvairodalmi termék, kitűnő népnaptár ja a magyar
népnek. Ha mégis egy-két észrevételt teszünk reá, általános becséből azzal nem akarunk levonni semmit. Jó lett
volna a hirdetések részéből hátul az Amerikába csalogató
„Red Star Linie" (Vörös Csillag utja) nevű hajózási vállalatot a magyar nép szeme elé nem is hozni. Aztán „A
régi magyarok történeté"-ben, ott, a hol azt mondja,
hogy „nem ugy van most mint volt régen; még nap is
más süt az égen," jó lett volna, ha a magyar népnek
megmondja és kifejti, hogy ez a „más napu a keresztény
vallás, vagyis az, hogy őseink a kath. egyház tagjai lettek. Később, igaz, a megtérés tárgyalásánál, jövő esztendőre, rámutathat a ker. vallás nagy jótéteményére. Ámde
már most a pogány állapot kontrasztja mellett a keresztény vallás által teremtett páratlan átalakulás megkapóbb
alakban jelent volna meg. Már mondtuk, hogy észrevételeink daczára ezt a naptárt a legmelegebben kell ajánlanunk, oly sikerült, oly jó, — oly nagyhatásra termett
népies irodalmi munka.
= Megrendelési
felhívás ily czimü röpiratra : Az
e g y s é g e s házasságjog alapvonalai. Az országgyűlés
mindkét házának ajánlva. I r t a : Dr Surányi
János.
Az államkormány ez őszi ülésszakban a képviselőház elé terjeszti egyházpolitikai törvényjavaslatainak során a 4-dik javaslatot: Az egységes állami házasságjoga
kötelező polgári házasság alapján.
S ámbár még nem ismerjük e javaslat tartalmát
közelebbről : annak megítélésére elegendő a czime. Eszerint a kormány kizárólag állami intézménynek tekinti a
házasságot s ebből kifolyólag az állam jogkörébe utasítja
az összes házasságjogi törvényhozást és törvénykezést.
Indokolja pedig ezen egységes állami házasságjog
elodázhatatlan szükségességét a sokféle felekezeti bázasságjogok miatt tűrhetetlenné vált házasságjogi bizonytalanság és zűrzavar világra szóló botrányosságával, mi
nemcsak számos magánjogi érdeket sért, hanem a családi
békét, sőt magát az állami jogrendet is bontogatja. S
azért az egységes állami házasságjognak a kötelező polgári házasság alapján való megalkotását ugy állitja oda,
mint a íelekezeti jogegyenlőségnek, a szabadelvű jogfejlődésnek, s a magyar nemzeti állameszme megszilárdításának elengedhetetlen követelményét.
De a mily jóhiszemű a kormány szándéka e törvényjavaslattal : éppoly egyoldalú és téves a javaslat
alapja; következésképp czéltévesztettnek és károsnak fog
az bizonyulni mint törvény akivitelben, vagyis a tényleg
létező bajok orvoslásának hatályaiban.
A házasságjog az észjog és ezen alapuló római jog
szerint nem polgárjogi, hanem természetjogi intézmény
(officium naturae), következésképp az egységes tételes
(állami) házasságjognak nem a polgári házasságjog alapvonalai : a házassági kötelék egysége, felbonthatatlansága,
ethikai szent jellege: ezeken kell tehát alapulnia az egységes állami házasságjognak is.
E sarktételnek leginkább jog- s erkölcs-bölcseleti
szempontból való bizonyítása, s az ellenérvek kritikai
megvilágítása czélja jelen röpiratnak ; ime a sorrendje:
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A házasság észjogi meghatározása.
I. Az egységes tételes házasságjognak nem lehet
más alapja, mint mi a természeti házasságjog alapja : a
házasság egysége, felboathatatlansága, erkölcsi szent
jellege.
1. A házasság egysége.
2. A házasság felbonthatatlansága.
A) A házasság kötelék felbonthatatlansága.
a) Az ész és lelkiismeret előtt.
b) A történelem előtt.
b) A felbonthatóság kritikai megvilágitása.
3. A házasság erkölcsi szent jellege.
II. A polgári házasság negácziója a természeti házasságjog két alapelvének : a házasság felbonthatatlanságának s erkölcsi szent jetlegének.
III. Egységes tételes ész és lelkiismeret előtt kötelező házasságjog csak egy van. Ez a történelem bizonysága szerint a természeti jog s ethika törrényein alapuló
keresztény házasságjog.
E röpiratnak korszerűségét a mai egyházpolitikai
helyzet adja meg, mit a sajtó is osztatlanul kiemel.
A 4 ives 8-rétü diszes kiállítású füzetnek megrendelési ára bérmentes szétküldéssel 50 kr. Legczélszerübb
a postautalvány. (Győr, Káptalan-domb 19. sz.)
Győr, 1893. szept. 8-án.

A

szerző.

=
Alulírottnál megrendelhető: 1. ,,A Megváltó"
czimü, Jézus földi életét tartalmazó, nagy képes könyv.
Ára fűzve 60 kr, diszkötésben 90 kr. — 2. „A keresztény Szeretet leánya", emlékirat egy képpel. Ára fűzve
50 kr, diszkötésben 80 kr. Szatmáron. Dr Búza Sándor,
papneveidei aligazgató.

VEGYESEK.
** XIII. Leo pápa püspöki jubileumának éve jövő
február 19-én jár le. A nagy nyári hőség s a kolerahirek miatt abba maradt zarándoklás a jövő október hóban újra meg fog indulni. Valószinü, hogy a sz. Joakim
tiszteletére épülő votiv-templom, mely közadakozásból
ajándékul készül XIII. Leo pápának félszázados püspöki
jubileuma alkalmából, febr. 19-ére egészen elkészül, s
ennek a templomnak a íölszentelése lesz a jubiláris ünnepségek epilógja.
— Felfordult viláq. A „Moniteur de Rome" minapi számaiban a Magyarország püspöki karához intézett
pápai encyklika hatását akarván ismertetni — kit, illetve
kiket idéz? A „Neue freie P r e s s e n t , a „Tagblatt"-ot, a
„ Volkszeitung".ot, a „Vaterland"-ot Bécsből és a „Germania"-t Berlinből. Magyarország német nyelvű politikai
sajtója egészen fölösleges nyűg az ország nyakán. A német közvetitést teljesítse, jól van, a bécsi és berlini német
sajtó. De arról már csakugyan gondoskodni kellene Rómában is, hogy Magyarország ügyeiről rendes, hü magyarországi tudósításokat kapjanak a lapok. Ez a leg-

közelebbi országos magyar katholikus nagygyűlés feladatainak egyik legelseje.
— „Parva sapientia regitur mundus.u A nagy vallási szakadásokat mily ostoba tévedések okozzák és mérgesitik, mutatja a sok közöl a következő eset. IV. Iván,
a „rettenetes" muszka czár 1582-ben Possevin jezsuitával r
mint az apostoli szentszék követével, vitatkozásba bocsátkozott az okok felett, a melyek miatt a muszkák a római pápával egyességben lenni nem akarnak. A „rettenetes" czár a következő okokat emiitette: „a pápa Isten
gyanánt imádtatja és hordoztatja magát körül, borotválkodik és czipőjén keresztet visel." A szegény Possevin
ilyen argumentumokkal szemben világos hogy semmire
se mehetett. És ily egetverő butaságok tartják fenn a
keresztény népek közt a szakadásokat !
— Abból az alkalomból, hogy legújabban ismét
szóba került, és pedig most a románok közt a „czár"
atvuska mint „szabadító", eszembe jutott lord Brougham
mondása a czároknak mint vallási és nemzetiségi protektoroknak az eljárásáról. A czárok, Brougham szerint, az
ily czimen indított háború elején rendesen prédikácziószerü kiáltványt
adnak ki, a melyben a politikát egy
szóval sem emiitik ; háború végével azonban oly békekötéseket kötnek, a melyekben viszont szó sincs a vallás
ról, hanem annál több az anyagi érdekekről s a nyereségről.
— A legelegánsabb kath. tudomány-egyetem jelenleg
a lillei. Évenkint 700,000 frank költségbe kerül. És ezt
a nagy összeget nagyrészt évenkint adják össze a jótevők. Egy ily benefactor évenkint 300,000 frankot ad
maga. A tanuló-ifjuság száma 500. A tanuló-ifjuság
neveléséről és társaséletéről úgynevezett „maisons de
famille"-ek (családi házak) által történik gondoskodás, a
hol több egyetemi hallgató együtt lakik, gyakran egyegy tanár közvetlen felügyelete alatt. A német burschenschaft a francziáknak sem kell. Más alakban gondoskodnak az egyetemi ifjúság neveléséről a társasélet terén.
S íme sikerül a dolog — az úgynevezett családi együttlakás utján.
— Egerben uj, és pedig politikai és társadalmi
lapot indit meg nagy tapasztalásu s nagyérdemű kollégánk Luga László. A lap czime lesz: „Egri Hiradó."^
Pártoktól függetlenül, magyar nemzeti politikát fog követni. Eger és vidéke „életének igaz képét" fogja feltüntetni s ez által a központi országos lapoknak is biztos,
nélkülözhetetlen forrásul fog szolgálni. Magától értetik,
hogy a kath. vallás és egyház jogai és érdekei hathatós
szószólót nyernek az u j lapban. Örömmel üdvözöljük az
egri uj lapot, mely az e nyáron megszűnt „Eger" czimű
hetilap hatását bizonyára hatványozni fogja.
— Theologiai
tanárainkat
figyelmeztetjük
egy u j
Fundamentalisra. Irta Egger tanár. Czime : Enchiridion
theologiae dogmaticae generalis. 8-r. V. 644 lap. Kapható Brixenben Wegernél. Ára 8 korona.
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Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS
DIVINA

PROVIDENTIA

PAPAE

XIII.

E P I S T Q L A ENCYCLICA
AD
PATRIARCHAS PRIMATES
ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS
ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS
PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE
HABENTES

DE ROSARIO MARIALI
VENERABILIBVS FRATRIBVS
PATRIARCHIS PRIMATIBVS
ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS
ALIISQVE LOCORVM

ORDINARIIS

PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE
HABENTIBVS

LEO PP. XIII.
VENERABILES

FRATRES

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Laetitiae sanctae, quam Nobis annus quinguagesimus ab episcopali consecratione feliciter

plenus adduxH, pergrata nimirum ex eo fuit
accessio, quod omnes, p e r universitatem catholicarum gentium, non secus ac filios pater, consortes habuerimus, fidei et amoris significatione
pulcherrima. In quo nova semper cum gratia
agnoscimus et praedicamus Dei providentis consilium, et summe in Nosmetipsos benevolum et
Ecclesiae suae haud leviter profuturum ; neque
m i n u s / a v e t animus, eiusdem beneficii optimam
apud Deum conciliatricem, Matrem eius augustam, salutare laudibus e t efferre. Huius quippe
eximia Caritas, quam diuturno varioque aetatis
spatio sensimus Ipsi multis modis praesentem,
praesentior in dies ante oculos fulget, atque
animum suavissime afficiens, fiduciâ non humana
confirmât. Caelestis Reginae vox ipsa exaudiri
videtur, Nos benigne tum erigentis in asperrimis Ecclesiae temporibus, tum consilii copia ad
instituta communis salutis proposita adiuvantis,
tum etiam admonentis u t pietatem omnemque
virtutis cultum in christiano populo excitemus.
Talibus respondere optatis iam pluries antehac
iucundum Nobis sanctum que fuit. In fructibus
autem q u i hortationes Nostras, ipsa auspice,
sunt consecuti, dignum est quod commemoremus,
perampla religioni sacratissimi eius Rosarii allata
esse incrementa; hanc in rem sodalitiis quoque
piorum qua auctis qua constitutis, scriptis docte
opportuneque in vulgus editis, ipsis elegantiorum
artium nobilissimis ornamentis inductis. -— Nunc
vero perinde ac si eamdem studiosissimae Matris
excipiamus vocem, qua urgeat, Clama, ne cesses,
rursus de mariali Rosario vos alloqui libet, Venerabiles Fratres, appetente octobri ; quem mensem esse ei devotum, acceptissimo eiusdem
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Rosarii ritu, censuimus, tributis sacrae indulgentiae praemiis. Oratio tarnen Nostra non eo
proxime spectabit ut addamus, vel laudem precationi ex se praestantissimae, vel fidelibus stimulos ad eam sanctiore usu colendam; verum
de nonnullis dicemus lectissimis bonis, quae inde
hauriri possunt, temporum et hominum rationi
maxime opportunis. Sic enim Nobis persuasissimum est, religionem Rosarii, si tarn rite colatur, ut vim insitam virtutemque proférât suam,
utilitates, non singulis modo, sed omni etiam
reipublicae esse maximas parituram.
Nemo est quem fugiat, quantum Nos, pro
supremi Apostolatus munere, ad civile bonum
conferre studuerimus, ac porro p a r a t i simus, sie
Deus adsit, conferre. Nam, qui imperio potiantur, eos saepe monuimus, ne perferant leges per
easque agant, nisi ad normám aequissimam divinae Mentis; cives autem, qui ceteris, sive ingenio, sivp partis meritis, sive nobilitate fortunisque antecellant, crebro adhortati sumus ut,
consiliis collatis et viribus, res maximas potissimasque civitatis t u e a n t u r et provehant. -— Sed
vero nimis multa sunt, quibus, ut modo est
civilis consociatio, publicae disciplinae vincula
infirmentur, atque populi a iusta. morum honestate persequenda abducantur. Iam Nobis tria
praecipue videntur t e t e r r i m a in communis boni
perniciem :
fastidium;
ramns,

ea
horror

sunt,

modestae

patiendi

vitae

; futurorum,

et

actuosae
quae

spe-

oblivio.

Querimur Nos, ipsique f a t e n t u r ultro ac
dolent qui omnia revocant ad naturae lumen et
utilitatem, vulnus humanae societati, idque vehemens, ex eo infligi, quod officia virtutesque
negliguntur, quae genus vitae exornant tenue et
commune. Hinc enimvero, in domestica consuetudine debitam n a t u r a obedientiam a liberis
detrectari proterve, omnis impatientibus disciplinae, nisi si quae est voluptaria et mollis. Hinc
opifices suis se artibus removere, defugere labores, nec sorte contentos, altiora suspicere, improvidam quandam expetentes aequationem bon o r u m : similia multorum studia, u t , natali rure
relicto, urbium rumores capiant effusasque illecebras. Hinc inter ordines civitatum aequilibritas
nulla; nature omnia, animos simultatibus invidiaque torqueri, ius conculcari palam, eos denique, qui spe sint falsi, per seditionem et turbas
publicam tentare pacem. iisque obsistere quorum

est illam tutari. — Contra haec curatio petatur
a Rosario mariali, quod simul certo precum
ordine constat et pia mysteriorum Christi Servatoris et Matris commentatione. Nempe g audiorum mysteria probe et ad vulgus enarrentur, ac,
veluti picturae quaedam imaginesque virtutum,
in oculis hominum constituantur : perspiciet
quisque, quam ampla inde quamque f'acilis, ad
vitam honeste componendam, offeratur docum e n t o r u m copia, mira animos suavitate allicientium. — Obversatur Nazarethana domus, terrestre
illud divinumque sanctimoniae domicilium. Quantum in ea quotidianae consuetudinis exemplar!
quae societatis domesticae omnino perfecta species! Simplicitas ibi morum et candor; animorum perpetua consensio; nulla ordinis perturbatio; observantia m u t u a ; amor denique, non
ille fucatus et mendax, sed qui officiorum assiduitate integre vigens, vel oculos intuentium
rapiat. Illic datur quidem studium ea parando
quae suppeditent ad victum et cultum; id vero
in

sudore

vultus,

e t u t a b eis,

qui,

parvo

con-

t e n t s potius agant ut minus egeant, quam ut
plus habeant. Super haec omnia, summa tranquillitas mentis, par animi laetitia ; quae duo
recte factorum conscientiam nunquam non comitantur. — Quarum exempla virtutum, modestiae nimirum ac demissionis, laborum tolerantiae et in alios benevolentiae, diligentiae
t e n u i u m . officiorum quae sunt in quotidiana
vita, cetera demum exempla, simul atque concipiantur sensim animis alteque insideant, sensim profecto in eis o p t a t a consiliorum morumque m u t a t i o eveniet. Tum sua cuique munera,
nequaquam despecta erunt et molesta, sed grata
potius et delectabilia : atque, iucunditate quadam
aspersa. enixius ad probe agendum conscientia
officii valebit. Ex eo mores in omnes partes
mitescent; domestica convictio in amore et de! lieiis erit, usus cum ceteris plus multo habebit
! sincerae observantiae et caritatis. Quae quidem.
ex homine singulari, si late in familias, in civitates. in universum quempiam populum traducantur, ut ad haec instituta moderentur vitam ;
: quanta inde reipublicae emolumenta sint ob ven1
tura, apertum est.
Alterum. sane funestissimum, in quo deplorando nimii nunquam simus, eo quia latius in
dies deteriusque inficiat animos, illud est, recusare dolorem, adversa et dura acriter propul-
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sare. P a r s enim hominum maxima tranquillam
animorum libertatem non iam sie habent, ut
oportet, tamquam praemium iis propositum qui
virtutis f u n g a n t u r munere, ad pericula ad labores invicti : sed commentitiam quamdam civitatis
perfectionem cogitant, in qua, omni i n g r a t a re
submota, cumulata sit delectationum huius vitae
complexio. Porro ex tarn acri effrenataque beate
vivendi libidine proclive est ut ingénia labef a c t e n t u r ; quae, si non penitus excidunt, at
enervantur tarnen, u t vitae malis abiecte cédant
miserabiliterque succumbant. — In hoc etiam
discrimine, plurimum quidem opis ad spiritus
roborandos (tanta exempli auctoritas est) ex
mariali Rosario expectari licet ; si dolentia, quae
vocantur, mysteria, vel a primis puerorum aetatulis, ac deinceps assidue, tacita suavique contemplatione versentur. Yidemus per ea Christum,
auctorem

et consummatorem

Fidei

nostrae,

coepisse

facere et docere ; ut, quae genus nostrum de
laborum dolorumque perpessione docuisset, eorum
in ipso exempla peteremus, et ita quidem ut,
quaecumque difficiliora perpessu sunt, ea sibi
ipse toleranda m a g n a voluntate susceperit. Maestitia videmus confectum, usque eo ut sanguine
totis artubus, veluti sudore, manaret. Videmus
vinculis, latron um more, constrictum ; iudicium
pessimorum s u b e u n t e m ; diris, contumeliis, falsis
criminibus impetitum. Yidemus flagellis caesum;
spinis coronatum ; suffixum cruci; indignum habitum qui diu viveret, dignum qui succlamante
t u r b a periret. Ad haec, Parentis sanctissimae
aegritudinem reput am us, cuius animam doloris
gladius,

non

a t t i g i t m o d o , sed pertransivit,

ut

mater dolorum compellaretur et esset. — Virtutis t a n t a e specimina qui crebra cogitatione,
non modo oculis, contempletur, quantum ille
profecto calebit animo ad imitandum ! Esto ei
q u i d e m maledicta

tellus

et spinas

germinet

ac

tri-

bulos, mens aerumnis prematur, morbis urgeatur
corpus; nullum erit, sive hominum invidiâ, sive
ira daemonum, invectum malum, nullus publicae
privataeque calamitatis casus, quae non ille
évinçât tolerando. Hinc illud recte. Facere et
pati

fortia

christianum

est ;

christianus

etenim,

quicumque habeatur merito, Christum patientem
nonsubsequi nequaquam potest. Patientiam autem
dicimus, non inanem animi ostentationem ad
dolorem obdurescentis, quae quorumdam fuit
veterum philosophorum ; sed quae, exemplum ab
illo t r a n s f e r e n s qui, proposito

sibi

gaudio,

susti-

nuit

crucem,

confusione

contempla,

*)

ab

ipsoque

opportuna gratiae exposcens auxilia, p e r p e t i
aspera nihil renuat atque etiam gestiat, perpessioneinque, quantacumque ea fuerit, in Incris
ponat. Habuit catholicum nomen, ac sane habet,
doetrinae huius discipulos praeclarissimos, complures ubique ex omni ordine viros et feminas,
qui, per véstigia Christi Domini, iniurias acerbitatesque omnes pro virtute et religione subirent, illud Didymi, re magis quam dicto, usurp a n t e s : Eamus

et nos, et moriamur

cum

eo.2)

—

Quae insignis constantiae facta etiam a t q u e
etiam multiplicentur splendide, unde praesidium
civitati. Ecclesiae virtus augescat et gloria!
Tertium malorum caput, cui quaerenda est medicina,
in hominibus maxime apparet aetatis nostrae. Homines
enim superiorum temporum, si quidem terrestria, vel
vitiosius, adamabant, fere tamen non penitus aspernabantur caelestia: ipsi ethnicorum prudentiores, hanc nobis
vitam hospitium esse, non domum, commorandi diversorium, non habitandi, datum docuerunt. Qui nunc vero
sunt homines, etsi Christiana lege instituti, fluxa praesentis aevi bona plerique sic consectantur, ut potiorem
patriam in aevi sempiterni beatitate, non memoria solum
elabi, 9ed extinctam prorsus ac deletam per summum
dedecus velint; frustra commonente Paullo : Non habemus
hic manentem civitatem, sed futur am inquirimus.3)
Cuius
rei explorantibus causas, illud in primis occurit, quod
multis persuasum sit, cogitatione futurorum caritatem
dirimi patriae terrestris reique publicae prosperitatem
convelli : quo nihil profecto odiosius, ineptius nihil. E t e nim non ea sperandarum natura est rerum, quae mentes
hominum sibi sic vindicent, ut eas a cura omnino avertant praesentium bonorum ; quando et Christus regnum
Dei edixit quaerendum, primum id quidem, at non ut
cetera praeteriremus. Nam usura praesentium rerum,
quaeque inde honestae habentur delectationes, si virtutibus vel augendis vel remunerandis adiumento sunt; item,
si splendor et cultus terrenae civitatis, ex quo mortalium
consociatio magnifice illustratur, splendorem et cultum
imitatur civitatis caelestis ; nihil est quod rationis participes dedeceat, nihil quod consiliis adversetur divinis.
Auctor est enim naturae Deus idemque gratiae ; non ut
altera alteri officiât atque inter se digladientur, sed ut
amico quodain foedere coeant, ut nempe, utraque duce,
immortalem illam beatitatem, ad quam mortales nati
sumus, faciliore veluti via, aliquando contingamus. — At
vero homines voluptarii, sese unice amantes, qui cogitationes suas omnes in res caducas humiliter abiiciunt. ut
se tollere altius nequeat, ii, potius quam a bonis quibus
fruantur aspectabilibus aeterna appetant, ipsum plane
amittunt aeternitatis aspectum. ad conditionem prolapsi
indignissimam. Neque enim divinum Numen graviore
1

) Hebr. XII. 2.
) Ioann. XI. 16.
3
) ß e b r . XTII 14.
2

24*

188

RELIGIO.

ulla poena multare hominem possit, quam quum illum
blaudimenta voluptatum, bonorum sempiternorum immemorem, omni vita consectari permiserit. — A quo tarnen
periculo ille profecto aberit qui, pietate Rosarii usus,
quae in illo proponuntur a gloria mysteria, attenta repetet frequentique memoria. Mysteria etenim ea sunt, in
quibus clarissimum christianis mentibus praefertur lumen
ad suspicienda bona, quae, etsi obtutum oculorum effugiunt, sed certa tenemus fide praeparasse Deum diligentibus se. Docemur inde, mortem, non interitum esse
omnia tollentem atque delentem, sed migrationem commutationemque vitae. Docemur, omnibus in caelum cursum pátere ; quumque illo Christum cernimus remeantem,
reminiscimur felix eius promissum : Vado par are vobis
locum. Docemur, fore tempus, quum absterget Deus omnem lacrimam ab oculis nostris, et neque luctus, neqye
clamor, neque dolor erit ultra ; sed semper cum Domino
erimus, similes Dei, quoniam videbimus eum sicuti est;
poti torrente voluptatis eius, Sanctorum cives, in magnae
Reginae et Matris beatissima communione. — Haec
autem considerantem animum inflammari necesse est, atque tum illud iterare Viri sanctissimi : Quam sordet tellus.
dum caelum aspicio ! tum eo uti solatio, quod momentaneum et leve tribulationis nostrae aeternum gloriae pondus operatur in nobis. Enimvero una haec est ratio praesentis temporis cum aeterno, terrestris civitatis cum
caelesti apte iungendae: hac una educuntur fortes animi
et excelsi. Qui quidem, si magno numero censeantur,
dignitas et amplitúdó stabit civitatis ; florebunt quae vera,
quae bona, quae pulchra sunt, ad norman illam expressa
quae omnis veritatis, bonitatis, pulcritudinis summum est
princípium et fons* perennis.
Iam videant omnes, quod principio posuimus, quarum sit utilitatum fecunda marialis Rosarii virtus, et
quam mirifice possit ad temporum sananda mala, ad gravissima civitatis damna prohibenda. — Istam vero virtutem, ut facile cognitu est, illi praecipue uberiusque percepturi erunt qui cooptati in sacra Rosarii Sodalitia,
peculiari et inter se fraterna coniunctione et erga sanctissimam Virgin em obsequio prae ceteris commendantur.
Haec enim Sodalitia, auctoritate romanorum Pontificum
comprobata, ab eiusque donata privilegiis et muneribus
indulgentiae, suo palam ordine ac magisterio reguntur,
conventus st.atis habent temporibus, praesidiis optimis
instruuntur quibus sancte vigeant et ad commoda etiam
societatis humanae conducant. Haec sunt veluti agmina
et acies, praelia Christi per sacratissima eius mysteria
pugnantes, auspice et duce Regina caelesti : quorum illa
supplicationibus, ritibus, pompis quam adsit propitia,
praeclare omni tempore patuit, magnifice ad Echinadas.
— Magno igitur studio in talibus Sodalitiis condendis,
amplificandis, moderandis par est contendere et eniti, non
unos inquimus alumnos Dominici Patris, quamquam illi
ex disciplina sua debent summopere, sed quotquot praeterea sunt animarum curatores, in sacris praesertim aedibus ubi illa iam habentur legitime instituta. Atque etiam
Nobis maxime in votis est, ut qui sacras expeditiones ad
Christi doctrinam, vel inter barbaras gentes invehendam
vel apud exultas confirmandam obeunt, hac item in re

elaborent. — Ipsis omnibus hortatoribus, minime dubitamus, quin multi e Christifidelibus animo alacres futuri
sint, qui tum eidem Sodalitati dent nomen, tum eximie
studeant bona intima, quae exposuimus, assequi. illa nimirum quibus ratio et quodammodo res Rosarii continetur. Ab exemplo autem Sodalium maior quaedam reverentia et pietas erga ipsum Rosarii cultum ad ceteros
manabit fideles : qui ita excitati, ampliores impendent
curas ut, quod Nobis desideratissimum est, eorumdem
salutarium bonorum copiam abunde participent.
Haec Nobis igitur praelucet spes, hac ducimur atque
in tantis reipublicae damnis valde recreamur: quae ut
plena succédât, ipsa exorata efficiat Rosarii inventrix et
magistra, Dei et hominum Mater, MARIA. Fore autem
vestrâ omnium opera, Venerabiles Fratres, confidimus, ut
documenta et vota Nostra ad familiarum prosperitatem,
ad pacem populorum et omne bonum eveniant. — Interea divinorum munerum auspicem ac benevolentiae
Nostrae testem, vobis singulis et clero populoque vestro
Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die VIII Septembris
anno MDCCCXCIII, pontificatus Nostri sextodecimo.
LEO P P . XIII.

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Forditották : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

IV.

kötet. Az

egyház.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

J ö t t a XVI. század, Luther a pápa bulláját nyilvánosan elégeti, a pápa tekintélyét megveti, mi lett volna
rá a felelet ? — nem más, mint a pápa csalatkozhatatlanságát hitágazatilag kimondani, éppen ugy, mint mikor
a konstanczi zsinaton csorbították a pápai tekintélyt, a
flórenczi zsinat a lyoni zsinat határozatának megerősítésével felelt rá. „A trienti zsinat nem gondolt erre." Itt
Bougaud oly tényt, oly igazságot tár elő, melyet számos
egyházi iró figyelmen kivül hagyott: „Tisztelet a zsinat
iránt, de mondjuk ki, hogy ez nagy baj volt. Ha a
trienti zsinaton a pápai csalatkozhatatlanságot kimondják, valószinüleg nem értük volna meg sem a gallicanismust Francziaországban, sem a josephinismust Németországban, sem a regalismust Olaszországban, sem azokat
a különös fajta nemzeti egyházakat, melyek a királyokra
támaszkodtak, hogy a pápával jobban daczolhassanak."
Ez igaz, de Bougaudnak emlékeznie kellett volna arra,
hogy a vatikáni zsinaton találkozott ám egy Döllinger,
ki nem nyugodott meg a zsinat határozatán, sőt egy
sekta feje lett. Talán, ha a Irienti zsinaton kimondják,
bizony bizony, abban a reakczionárius világban megelőzték volna Döllingert. Az egyház ezt bölcsen tette, régebben kimondhatta volna, de mikor oly ember szólott a
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pápai csalatkozhatatlanság mellett, mint szt. Bernát, a
mézajku egyháztanító ! Azután Rheimsi Hincmar, Blois-i
Péter, Chartres-i Ivo, Párisi János is hathatós védői voltak a csalatkozhatatlanságnak.
Végre a vatikáni zsinat szt. Péter öröksége megtámadóinak a pápai csalatkozhatatlanság kimondásával
felelt, időszerű volt, mert ismét a legfőbb tekintélyt vették támadás alá. Ugy körvonalozta a hitczikkelyt, hogy
a ferdítést azonnal fel lehet ismerni, kimondja az aggódó
lelkek megnyugtatására, hogy a csalatkozhatatlanság jellege : „nem a személyhez, hanem a méltósághoz, és e
méltóság bizonyos meghatározott működéseihez kötött
kiváltság", — vagyis a zsinat szavai szerint csalatkozhatatlan akkor, midőn mint a kereszténység pásztora és
tanitója hit és erkölcsre vonatkozólag határoz — rövidebben : dum ex cathedra loquitur. Bougaud ezután a
már előttünk ismert rendszerben fejtegeti a csalatkozhatatlanság jellegét, a hitczikkelyt kellő világításban mutatja fel. Ezeket olvasva mondhatjuk, hogy erős várunk
van, s oly sánczok mögé vonhatjuk magunkat, hová nem
ér az ellenség golyója.

világító tornyot, mely a hullámok partján ragyog, s nem
panaszkodnak, hogy nagyon világit."
E tan kimondásával a pápa szt. hivatalában védelmezve van, s az egyházra nagy haszon háramlik, lassankint élvezni fogjuk a bölcs eljárásnak gyümölcsét.
Az egyház él, életképes, az élet pedig kettőt tételez fel: „változatlan részt; másképp a lény megszűnnék;
változó részt, másképp a lény megkövesülne." A lényeg,
az alkotórész nem változik, maga az élet, a fejlődés, haladás a változandó. Tehát a lényeg változatlan az egyházban, miért? mert az egyház az emberekért lett alkotva: „hogy ott álljon minden egyes emberöltőnek
bölcseje fölött ; de haladnia is kell, mert az ember halad, előre tör ; halad szellemében, mely mindig ujat akar ;
halad szivében, mely igy kiált: no még, no még; sőt
halad physikai lényében is ; itt a halál megcsalja ugyan ;
ám a halál nem megállapodás, nem is vég; a halál kezdet. Következésképp, ha az egyház az ember vágyainak
meg akar felelni, kell, hogy haladjon, mint az ember, és
a változatlan régiség fönségével a szüntelen megujuló
ifjúság szépségét és kellemét egyesitse."

Eleinte a zsinat négy dologra akarta kiterjeszteni a
csalatkozhatatlanságot : a hitre, erkölcsre, a fegyelemre,
és az egyház kormányzatára, de csak a két elsőre mondotta ki „mint Istentől kinyilatkoztatott hitczikkelyt,
hogy e határozatok, a pápának, sz. Péter személyében
megigért isteni segélyzésnél fogva, minden tévelytől ment,
biztos, azaz csalhatatlan jelleggel birnak." Ez a jelleg
minden pápának megadatik, legyen tököletes, vagy tökéletlen, mert nem az emberhez, hanem Isten helyetteséhez
van kötve, a ki kételkedik ebben, gondolja meg, melyik
nagyobb : hogy egy egyszerű pap szavára leszáll az Isten
az oltárra a kenyér és bor szine alá, pedig ez is csak
ember, vagy pedig csalatkozhatatlanul tanítani ; ha hiszik
az elsőt, a nagyobbat, miért nem hiszik el a másodikat, a
kisebbet. — Az egyház maguk között az emberek között
nem tesz különbséget, a pápa midőn meghal, épp ugy
esedezik annak lelkeért, mint más közönséges keresztényért. Az egyik főérvét az ellenfélnek igy silányítja
tönkre Bougaud: „Azt mondják: „Jó, j ó ; de mi történnék, ha a pápa és az egyház megtalálnak hasonlani ?
Képtelen feltevés. Mi történnék, ha a kocsi egyik kereke
jobbra, másik balra tartana ? Azt felelitek : Lehetetlen
az; hisz egy tengelyök van. Es ha valakinek a feje erre,
a lába meg arra indulna? Lehetetlen; hisz egy lelkök
van. Igy áll a dolog a pápával és az egyházzal. Mozgatójok egy ; mind a kettőt azon egy Szentlélek vezérli."
Egymásután jönnek a lövegek, de mind az ellenfélre hullanak vissza, Bougaud az ő nyájas, szelid modorával felel
meg a támadásokra. Persze ! nem tetszett a protestántizmusnak, mert a csalatkozhatatlanság a szabad kutatásnak
ellenlábasa, az emberek ennek világánál : „tisztán látnak ;
itt a szellem békéjét élvezik ; az élet kételyei és szorongásai közepett, itt van egy határozott ingatlan pont, hol
a nyugtalan lélek megpihenhet. Látjuk ezt az u j megtérteknél, Angliában és Amerikában. A pápa csalatkozhatatlan tanítói hivatalát senki jobban nem dicsőíti, mint
ők : miként a sötét éjben hajótörést szenvedett, keserű
habokba merült tenyeren járók örömrepesve üdvözlik a

Az egyház életének első jellege az előbb-létezés, a
régiség, a második a kiáradás, harmadik a szentség, az
egyháznál tehát érvényre jut a közmondás : Mens sana
in corpore sano. De értelmi életének is tisztának kell
lenni : „Azért lőn alkotva, hogy a lelkeket fölemelje, a
földtől elvonja az eszményi világba emelje. Ha e nemes
hivatását nem tölti be, a lelkek elromlanak, elpuhulnak;
veszni térnek."
Mit mondjunk régiségéről, maradandóságárói, mely
jelleget az Isten végtelen szeretetéből adta az egyháznak : „Ugy kellett, hogy megjelenése pillanatában az
emberiség ott találja bölcseje fölött az egyházat, végtelen
világosságot és malasztot osztogatva ; és másrészt ugy
kell, hogy az emberiség, bármily hosszú is élete, ott
találja az egyházat még sirja fölött is, az emberi nem
gyámola- és vezéreként, magasztos hivatását betöltve."
Az egyház egy, szent, egyetemes és apostoli; ezen ismertető jelekről lehet ráismerni, valamint több nő között
felismerjük anyánkat szeretetteljes mosolyáról, vagy másképen is, mert szivünk megsúgja, melyik az, ki az életet
adta ! Aranyba mártotta tollát Bougaud, midőn az egyház
isteni változatlanságát leirta Perreyve abbé u t á n : „A
keleti Origenes, a jogász Tertullián, a platonikus szent
Jusztin, az eklektikus Kelemen, a szónok Aranyszájú sz.
János, a bölcsész sz. Ágoston ajkain ugyanaz marad. Elfogadják az ábrándos és költői lelkek, mint Nazianzi sz.
Gergely ; el a gyémánt lelkek, mint sz. Athanáz. Nem
változik, mikor az alexandriai finom okoskodásokból átmegy egy sz. Leónak, egy sz. Gergelynek, e komoly és
szabatos rómaiaknak, kormányférfiaknak irataiba, kiknél a
gyakorlati irány a túlnyomó." Daczára a számtalan üldözésnek, melynek az egyház ki volt téve akár az álbölcselet, akár a nyers erő részéről, nem tudták legyőzni ;
az igazságot nem lehet erővel elnyomni, egy bátor franczia képviselő szavai szerint: „Ha a fejemet levágjátok,
hát tisztábban láttok?" — „Az eszmék ereje tulajdonkép sokkal félelmesebb. Mi a kard az eszme mellett ? A
kard veszendő, mint maga a kardforgató." — »Hol van-
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nak Arias, Nestorius rendszerei ? Sőt hol vannak Luther,
Calvin, Bajus, Fansenius tanai?" Az egyház kétféle változatlansággal bir: a lét változatlanságával a nyers erővel szemben, és a tan változatlanságával az értelmi erővel szemben. „Az ókorban valamennyi bölcsész ingadozott. Az ujabb korban valamennyi vallásalapító, eretnekfőnök ingadozott. Az egyház soha. Nem áldozott föl
egyetlen erényt; nem adott föl egyetlen elvet; nem szentesitett egyetlen szenvedélyt."
Az Isten midőn megteremtette a physikai életet,
azt akarta, hogy a teremtést mintegy az ember fejezze
be, hogy munkálja a földet, s igy a physikai élet folytonos haladásban van. Igy tett anyaszentegyházával is.
Egyszerre megalkothatta volna müvét, de nem, azt akarta,
hogy emberek fejezzék be. Valamint nem akadályozható
meg a physikai fejlődés, ugy nem akadályozható meg az
egyház életének fejlődése sem, e fejlődés kihat mindenüvé, a tan. az élet egyetemes. Nincs Patriotismus,
mely a nemzeteket elidegenité tanától, nem áll bizonyos
század uralkodó eszméinek befolyása alatt, s mig az idő
halad, minden egyébb eszmét magával visz, az egyház
tanának megsemmisítésére nincs ereje. Minden eszme az
egyházon kivül szükkörü, mint az ember agya, s a z é r t
nem is lehet egyetemes, mig az egyház eszméje igen.
Csudálatos, hogy a patriotizmus eszméi mily lelkesítők,
igaz, meg van az oka, azon földhöz van nőve szivünk,
melyen születtünk: de még csodálatosabb lelkesedést
mutat fel az egyház : „lm egy husz éves ifju. Páris
utczáin, közterein sétál. Ifju m é g ; boldog lehetne. E g y szerre csak egy gondolat villan meg benne ; igy tűnődik: „A tengereken tul népek vannak, kik sötétségben
élnek. A helyett, hogy anyám, nővéreim karjaiban élnék,
unokáim által környezve halnék meg, megyek, fölkeresem
e vadakat, világosságot viszek nekik." Es megy ; elhagyja
hónát, a kis lakot, mely születni látta, a fát, első ábrándjai tanuját, mindazon kedves dolgokat, melyeknek
becsét csak akkor értjük föl, ha megválunk tőlök. Elhagyja agg atyját, anyját, kiket nem lát többé, nemzeti
öltönyét, nyelvét. Ekesszóló, tudós nem lesz soha; mindig csak dadogni fog. Elete ezután nem tevékenyen foly
le; idegen kiejtése elárulná; elrejtőzve él kivájt fatörzsben, odúban; honnét csak éjjel lép ki, mint valami gonosztevő. Előbb-utóbb megfogják, nyakába kinzó jármot
vetnek ; megfojtják, agyonbotozzák. Tudja, és megy. Megy
borutlan ; mit mondok? boldogan. Fut, repül. Mi üzi?
Ki beszélt szivére? Ki támogatja? Ki leheli homlokára e
derűt, lelkébe a mámort? Szelek, vegyétek szárnyaitokra.
Habok simuljatok el. A katholikus egyház kél útra. Az
igaz egyház indul gyermekeit keresni.

hirdette volna. Mutassatok egyetlen egyet, ki életét Krisztusért feláldozta volna. Ah ! nem ütött még az óra, hogy
a protestántizmussal leszámuljunk. De szeretném nekik
mégis odamondani: „Miért nincsenek többé apostolaitok ?
Van eszetek, annyi, mint nekünk; pénzetek, hajótok, több,
mint nekünk; bítorságtok közmondásos; a vágy jobban
űz, hogy bekalandozzátok a világot. Es nincsenek többé
apostolaitok! Hát mi híjával van egyházatok? Vagy nem
volna többé anya ?"
(Folytatjuk).

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, szept. 20. Rébuszok királyi szavakkal. —
A római katholikus papságnak s a zsidók küldöttségének Kőszegen f. hó 17-én adott királyi válaszokról
kell itt e czim alatt kedvetlenül megemlékezni. A kálvinistáknak és a lutheránusoknak adott királyi válaszok
nem rébuszok, találgatásokra okot nem szolgáltatnak, oly
világosak, oly határozottak.
Örömmel kell konstatálnunk, hogy a katholikus
papságnak hódoló üdvözletére adott királyi válasz, ha
csak ő felségét magát, az ő katholikus hithüségét és
királyi jóakaratát tekintjük, igazán királyhoz méltó, megnyugtató és biztató szózat. Ö felsége az állam méltósága
mellett az egyház méltóságát is szem előtt tartja, s mind
a két érdek „megóvása" mellett törekszik a közérdek kielégítésére s „az oly annyira kívánatos vallási béke" megőrizésére. S ő felsége eme nemes törekvésének sikerét
reméli. Áldott királyi eljárás !
A mily élénk örömmel konstatáljuk a királyi válasz
e biztató oldalát, oly fájdalommal kell figyelmeztetnünk
a királyi válasznak mintegy hátterül szolgáló körülményekre. Ö felségét köztudomás szerint oly kormány veszi
körül, mely a kath. egyház méltóságával, e méltóságnak isteni dogmáival, bizony, a mint többszörösen megmutatta, nem nagyon törődik. Ott vannak azok a törvényjavaslatok, amelyek már részint megnyerték a király beleegyezését, részint még várják ugyan, de, azt mondják,
nem hiába várják. Ha ezek a javaslatok törvényerőre
lépnek, a magyar állam de jure seripto megszűnik nemcsak katholikus lenni, a mi már úgyis csaknem bevégzett
tény. hanem megszűnik egyátalában Krisztust és a kereszténységet vallani, „tökéletes egyenlőséget és viszonosságot" statuálva minden vallás között, ide értve még
a „vallástalanság" vallását is. Hogy ez mily megóvásával
fog járni az egyház méltóságának, arra igazán kíváncsi
lehet az egész világ.

A királyi trón iránt való hódolatunk teljes erejével
ragaszkodunk a kőszegi királyi szózat első, királyi
Ezután egész történeti sorrendben tárgyalja Bougaud ! értelméhez. Ö felsége reméli, hogy az egyház méltóságáaz egyház terjedését, s szembe állítja az igaz egyház nak megóvása mellett fog a közérdek és a vallási béke
egyetemességét a protestántizmus prozelvtáskodásával. A kielégítést nyerni. Bízunk ő felsége biztató szózatában.
protestántizmus a nationalizmus terjesztője, csak a világi S éppen azért mert bizunk benne, levonjuk belőle a konhatalommal oldala mellett merészel oly földre lépni, hol a szekvencziákat, melyek közöl most elég lesz csak egyet
czivilizáczió áldásait éppen nem élvezik. Ilyen az angli- említeni. És ez az, hogy vagy kormány változás van kékán sebizma: „Angol zászlóval törnek előre vagy vonul- szülőben, vagy a jelenlegi kormány hajlandó valláspolinak vissza. Nem az angol egyház, de a britt birodalom tikai törvényjavaslatainak az egyház méltósága ellen iráterjeszkedik. Mutassatok anglikán püspököt, ki az angol ; nyúló éleit feláldozni — a hatalomért. Ha ez utóbbi
hatalom határain túllépett s az evangéliumot élte árán van készülőben, akkor a szabadelvű, a félhivatalos sajtó,
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mely büszke önérzettel hirdeti a világnak, hogy a kormánynak sikerült radikális, vad vallásügyi törvényjavaslatai számára a királyt egészen megnyerni, oly vakmerő
játékot üz a közvélemény jogaival, hogy érette képtelen
lesz méltó satisfactiót adni.
Kívánatos, nagyon kivánatos, hogy ugy legyen minden, a mint a kőszegi királyi válasz mondja és reményli.
Kormányváltozással, mely több önérdektelenséget s nagyobb
melegséget a nemzeti érdekek iránt hozna be magával
az ország kormányzásába, a királyi szavakban jelzett
kibontakozásnak legtisztább s legkirályibb módja lenne.
A zsidó küldöttségnek adott válasz az már aztán
igazán valóságos rebuszszá duzzadt fel, a királyi válasz
fogalmazójának rossz fogalmazása, no meg az ismeretes
zsidó érzékenységnek nagy volta következtében. Legújabb,
még pedig állítólag beavatott helyről kapott magyarázat
szerint a király szavaiban, — melyre az egész zsidóságban felfortyant a megütközés, no meg az ismeretes történeti nagy bátorság, — tulajdonképpen nem korholás
vagy ijesztés, hanem a legmagasabb fokú dicséret és elismerés rejlik. 0 felsége t. i. e szerint a magyarázat
szerint azt akarta mondani a zsidóságnak, hogy ő annyira
meg van győződve a zsidóság hűségéről és ragaszkodásáról, hogy lehetetlennek tartja még csak gondolni is arra,
hogy ő az ellenkező miatt valaha kénytelen lenne kedvezőtlen lenni a zsidóság iránt.
Gondolom,
beérhetné!

ennyi

dédelgetéssel

a zsidóság igazán
??

Páris. A lülei szabod Jcath. tudomány-egyetemről
olvassuk a „Can.-Verr.-Corr." egyik legutóbbi számában ;
„A katb. egyetemeket könnyen meg lehet számitani. A
modern állam a hajdani kath. egyetemeket mind magához ragadta s elszabadelvűsitette, a mi tudvalevőleg
egyértelmű a ker. vallástól való elidegenítéssel, elvadulással. Már IX. Pius idejében kezdődött a kath. népek
körében gyökeret verni a meggyőződés kath. tudományegyetemek szükségessége iránt, XIII. Leo pápa bölcselő
szelleme pedig erős lökést és hathatós irányítást adott a
kath. restauráczió mozgalmának a művelődés minden
terén, tehát a legfőbb fokú tanitás, a tudomány-egyetemi
tanitás és nevelés tekintetében is. A katholikus népek
saját ^rejökből, állami segitség nélkül, mindenfelé u j kath.
tudomány-egyetemeket állítanak fel és szerveznek. Az
erőfeszítés és áldozatkészség néha igazán óriási munkát
végez egypár esztendőn át. Igy például a freiburgi kanton Svájczban, bár mint földmivelő ország a szegényebb
kantonok közé tartozik, néhány év alatt több millióra
rugó alapítványt adott össze. Itt az a rendkívüli eset
fordult elő, hogy a kantoni kormány, mely állandóan
katholikus elveket követ, hathatósan támogatta a kanton
katholikus lakosságának törekvését s maga is majdnem
két milliót áldozott az egyetem czéljaira. S ha kérdezzük,
miért tették a freiburgiak ezt az óriás megerőltetést és hősi
áldozatot, világos feleletet lehet reá adni. Mert komolyan
veszik kath. hitök tiszteletét és megbecsülését s lelkiismeretesen gondoskodnak arról, hogy a kath. ifjú nemzedéket ne
tegyék tönkre holmi protestáns és nem-protestáns hitetlen tudomány-egyetemek. És ennek a freiburgi katholi-
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kus egyetemnek az a különös sajátsága is van, hogy az
mintegy összekötő kapcsot képez a német és a franczia
egyetemi tanitás között. Nyelvére nézve is kettős: franczia és német. Latin előadások is előfordulnak benne és
pedig nem csupán a theol. karban. A lillei kath. egyetem Francziaországban az már tisztán franczia intézet, a
franczia kath. szellem alkotása, a franczia kath. egyetemek legkifejlettebbje. Alapították 1876-ban, akkor, midőn
Francziaország kormányzását a szabadkőművesek ragadták magukhoz. Várszerű, monumentális épületek rövid idő
alatt készültek el. Megjegyzendő, hogy Lille vidéke az
ország legiparosabb s leggazdagabb vidékei közöl való.
Egész Francziaországból a legjobb erőket gyűjtötték
össze. Pénzben nem fukarkodtak sem az intézetek felállítása, sem a tanárok díjazása körül. Vagy egész és
nagy tudomány-egyetemet, vagy semmit, — ez volt a
jelszó akkor. Francziaországban legjobb családjai küldték
Liliebe fiaikat nevelésbe és tanulni. Külföldről is sok
tanuló kezdett járni, ugy hogy most az egyetemi tanulók száma már 500-on tul van, daczára annak, hogy a
városban egy állami tudomány-egyetem is működik. Megjegyzendő, hogy a szabadkőműves befolyás alá került
köztársasági kormány megijedvén a kath. egyetemek hatásától, (hetet alapítottak a franczia katholikusok), keresztül hajszoltak egy törvényt, mely a kath. egyetemeket alárendeli az állami egyetemeknek, az által, hogy a
kath. egyetemeket megfosztja a vizsgálatok és fokozatosztogatások jogától s ezek tekintetében azokat az állami
egyetemekhez utasítja. Hanem ez a szűkkeblű eljárás nem
tette meg a kivánt hatást. A kath. egyetemek tekintélyének és üdvös hatásának nem ártott semmit. Sőt ellenkezőleg, az állami egyetemek tanárai nem győznek csodálkozni a kath. egyetemek ifjúságának fényes sikerű rigorosumai felett. A legszebb jutalmak a kath. egyetemek
ifjúságára esnek. Lilieben minden tudományszaknak megvan a maga virágzó kara ; de legvirágzóbbak valamennyi közt
az orvosi és a jogtudományi, tanáraik híressége és tanulóik
növekvő száma miatt. Es mig Freiburg Svájczban a világ
legolcsóbb kath. egyetemének mondható, Lille a leggazdagabb és legelegánsabb valamennyi között. A német
burschenschaftokat itt az u. n. maisons de famille-k helyettesitik igen sikeresen. Ezekben több tanuló lakik
együtt, legtöbbnyire egy-egy egyetemi tanárnak családfői
felügyelete és vezetése alatt. Az együttlakás a fő dolog itt,
különben a tanuló egyéni szabadságának szabad terenyilik,
hogy igy megtanuljon az életben számot tevő egyéni önállóságra és kiválóságra szert tenni. E mellett az egyetem mellett legújabban, vagyis a jelen iskolai félévben egy egészen
sajátságos és uj intézmény lép életbe: az u. n. „école
politique", a politikai iskola. Ez egy két évre terjedő
tanfolyam, mely ugy van szervezve, hogy a joghallgató
két év alatt teljes otthonosságot szerez a jelenlegi politikai élet minden ágára nézve.') Az is rendkívül jó hatásúnak bizonyult be, hogy a karok bármelyikébe beigtatott hallgató más karok előadásait tetszése szerint hallgathatja. Annak az école politiquenak, hogy visszatérjünk
reá, tulajdonképpeni rendeltetése az, hogy képzett katbo') Nálunk politikai szemináriumnak
ményt, a németek mintájára.

neveznék az ily intézA szerk.
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1
mit den Christen betreffende Gesetze der Juden." Ujra
likus publiczistákat, lapirókat és képviselőket adjanak az
kiadta dr Ecker, Paderbornban, a Bonifacius-sajtó által.
országnak.
Ez a közvetlen czél. A távolabbi czélok
hatásköre megmérhetetlen, beláthatatlan. A lillei kath. Amaz 590, emez 112 lapra terjedő munka. A harmadik
német mű. mely a zsidókérdésre vonatkozólag figyelmemet
egyetem évi budgetje, hogy erről is szóljunk, 700,000
frank. Az állam nem ad ide semmit; mindent a franczia magára vonta, egy 80 lapnyi értekezés. Czime ez : „Lenz,
katholikus hivek adnak össze. Egyetlen egy lillei kath. i Alban Stolz und die Juden." Münsterben jelent meg,
polgár maga évenkint 300,000 frankot ad az egyetem évi Russelnél. Szerző Stolz Albán elveit gyűjtötte össze a
örömünkre szolgál,
költségeinek a fedezésére. Ugyancsak egy lillei sörgyár zsidókérdésre vonatkozólag. Nagy
egész tiszta jövedelmét a szabad kath. tudomány-egye- hogy Stolz Albán csaknem szórói-szóra azt vallotta, a
temre fordítja. És ezek a gazdag kath. polgárok mindezt mit mi itt a „Religio"-ban állapítottunk meg vezérelvül,
egyedül azért teszik, mert lelkökben él a kath. hit, tud- t. i. se philo-, se antiszemitizmus, hanem felsőbbségének
ják, ismerik annak nagyszerű hatását a köz- és magán- egész nagyságában kifejlesztett keresztény hitélet benéletre egyaránt s örömüket, gyönyörüket találják abban, nünk keresztényekben, a zsidóságnak pedig a keresztény
ha a nemzet virága számára biztosithatják a keresztény ! szellem fensőbbsége által iparra, földmivelésre, kézi munkára való tömeges szorítása. Ez a zsidókérdés megoldása
hit és czivilizáczió dicsőségét. Példájok megérdemli, hogy
Stolz
Albán szerint.
az egész világ kath. közönsége ismerje és magasztalja.

fiPF" A budapesti központi papnevelde

IRODALOM.

dékeinek tudomására

hozatik,

növen-

hogy jövő október hó

6-ára, a központi papnevelő-intézetben okvetlenül meg= Regensburger Marien-Kalender für das Jahr
í
jelenjenek.
A budapesti központi papnevelde
1894. 29. Jahrgang. Ausgabe für Oesterreich-Ungarn.
igazgatósága.
Druck und Verlag von Friedrich Pustet. Regensburg,
New-York und Cincinnati. Nagy 4-r. 208 lap szöveggel.
— Az első katholikus
lap chinai nyelven most jeAra 36 kr.
lent meg. „I-ven-lu" a neve, a mi annyit jelent, hogy
Beküldetett s mi készséggel ismerjük el tartalmá- „Dolgok, melyeket jó tudni." Jezsuiták adják ki. Szernak becsét épp ugy, mint kiállitásának csinosságát. A kesztője P. Li Lőrincz. A lapnak kettős czélja van : jó
kinek német naptár kell, ennél jobbat keveset vagy egyet olvasmányt nyújtani a chinai keresztényeknek, másrészről a
se talál. A jó német szomszédok azonban, sajnosan kell
konstatálni, sehogysem tudják megérteni, Magyarország chinai pogány társadalomban jó véleményt kelteni a
állami önállóságát Ausztriával szemben. Az uralkodó- keresztény vallás érdekében fáradozó missionáriusok műházról csak mint „Kaiserhaus von Österreich" szól ez a ködésének áldásos eredményei felől.
naptár s Magyarországot egy rangba helyezi a nem—
Roskoványi
Ágoston
feledhetlen főpásztora
létező Lodomeriával és Illiriával. Jó lenne, ha valaki
Nyitramegyének azon ritka tulajdonnal is dicsekedhetett,
tőlünk figyelmeztetné a jó szándékú és nagy igyekezetü
hogy minden legcsekélyebb levelet, levelező lapot, mely
Pustet-féle könyvkiadó czéget arra, hogy Magyarországhozzá érkezett, megőrzött. Levelei 1826-ban kezdődnek
ban csakis a kormány gondatlansága következtében sikeés 1891-ig tartanak. A levelek 27 folio kötetre terjednek
rülhet az ily sérelmes irodalmi termékek árulása, de tuchronologikus sorrendben. Ott látható egy sereg levél
lajdonképpen Magyarország közjogának sértegetése se
I S . Pius pápától le az utolsó kispapig ; József és Albrecht
nem szabad, se nem illik, annak, a ki naptárjával nálunk
főherczegtől az igénytelen honvédkáplárig; Bach, Eötvös,
akar üzletet csinálni.
Trefort s más még élő miniszterektől le az alázatos drótos tótig. Ez utóbbiakról dicséretesen legyen mondva,
hogy soha segélyt nem kértek, csak boldog újévet, vagy
VEGYESEK.
névnapot kívántak „szeretett püspök atyjoknak" a világ
— A német nép és társadalom nem hagy kifogni legkülönbözőbb részeiből. De nemcsak nem kértek, hanem még dátumot sem tettek ki, jobbára a postabélyegmagán a zsidó által. Egy óriás erejével folytatja a küzről kellett kibetűzni azt — Hatvanöt év (1826—91.) ledelmet a zsidóság megfékezésére. Mutatja a küzdelem forgása alatt különféle dolgok gyűlhetnek össze egy
nagyságát az antiszemita és keresztény szocziális irodalom püspöki levélgyüjteményben. Érdekes kuriózumnak tartjuk
termékeinek sürü megjelenése. Most például egyszerre két, felemlíteni a híres Wrabelly György vándorjogász ékes
egy-egy hadsereggel felérő könyvet adtak ki a németek a rigmusait, melyeket az elhunyt főpásztorhoz piros és zöld
tintával, hallatlan kacskaringós betűkkel kiczifrázva intézsidók ellen. Az egyik egy kétszáz éves óriás munkának
zett. A tragikomikus dal igy végződik: „Tarts soká emEisenmenger „Entdecktes Judenthum" cz. müvének kivonata. lékben a jelen sorokat, — Mert nagy kinok között szerMegjelent Dresdában, Brandnernél. Eisenmenger könyvétől kesztem azokat, — A szép és fenséges Páris-városában
annyira félnek a zsidók, hogyannak régi példányait összevá- — És leírtam Nyitrán Szarvas-szállodában — 7-edik
sárolták s eltüntették a könyvpiaczról. A másik műnek számú utczai szobában — Feltámadás után jókedvű órában." (Ny. Sz.)
ez a czime : Dr Justus, Judenspiegel oder 100 neuent— A lazaristák budapesti templomára és kolostorára
hüllte. heutzutage noch geltende, den Verkehr der Juden
eddig begyült 16,172 frt.
l
) Mit lehetne tenni egy kath. egyetemen Magyarországban
— A Salvatorianus ferencziek tartományi főnökükké
— egy nemzedék alatt!
A szerk.
i ft. Zsembery Rudolfot választották.
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési
dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.
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Budapesten, szeptember 27.

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok:
Ujabb bajok. — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások:
Beszterczeb á n y a i e g y h á z m e g y e : Egyházi beszéd. — R é v f a l u : Uj mise. — P a r i s : XIII. Leo pápa politikai akcziójáról Francziaországban. — Kath. Nevelés és Tanitásügy : Felelet egy kérdésre. — Irodalom : A mező-kövesdi kath. iparos segédek társulatának
alapszabályai. — Vegyesek.

Ujabb bajok.
A magyar társadalom két hatalmas faktorának a kebelében nem várt nyugtalanság ü t ö t t
tanyát. Ertjük a tanítóságot és a papságot. Amazokat nyugtalanítja — és méltán — a nyugdíjtörvényre vonatkozó miniszteri rendelet, mely egyik
kézzel elveszi azt a nemzet napszámosaitól, a m i t a
másikkal nekik a d o t t ; a papságnak pedig ha
nem is aggodalmat, de mindenesetre indokolt
nyugtalanságot okoz az a pénzügyminiszteri rendelet, melyet JSTógrádmegye kir. pénzügy igazg a tója
f. évi aug. 22-én kelt 54. sz. leiratában hoz
tudomására

valamennyi

községi

körjegyzőnek.

Nem kevesebb foglaltatik ebben a körrendeletben m i n t az, hogy a jegyzők szerezzék b e
a kerületükhöz tartozó plébánia-hivatalra nézve
azokat az adatokat, melyekből kitűnik, hogy az
egyes

házasfelek,

nosságukra,
párbér
ben,

illetőleg
állásukra

fizetésére
akár

akettőben

pedig

vannak

özvegyek
stb.

való

kötelezve

tervnesztményekbenf

esetleg
tekintettel
akár

vagy

ominő

készpénzvagy

mind-

?

Nem akarom mondani, hogy gyanús, de
mindenesetre érthetetlen és a praktikus eljárás
szempontjából sem helyeselhető intézkedés a
fent emiitett pénzügyigazgatóságé, már csak azért
sem, mert egyházi adóról lévén szó az utasitásban, sokkal hiteltérdemlőbb helyről
lehetett
volna beszerezni a szükséges adatokat, mint az,
ahova a pénzügyigazgató ur fordult.
Teljes tisztelet a jegyzői karnak, nem a k a rom én ezzel azt mondani, mintha az általuk
beszolgáltatott adatokat ők maguk, készakarva

falzifikálnák; hanem csak azt, hogy sok esetben
nem lévén alkalmuk a canonica visitatio, az
egyház t ö r t é n e t k ö n y v e és egyéb — e tárgyra nézve
elmulaszthatatlanul szükséges — forrásuk áttekintéséhez, a kivánt a d a t o k a t , minden hiány
nélkül, vajmi nehezen állithatják össze.
Meg vagyok arról győződve, hogy a magyar
hazafias papság egy pillanatig sem fog gondolkozóba esni aziránt, vájjon a keze ügyében levő
hiteles okmányokkal segitségükre legyen-e ebben
a dologban a jegyzőknek. Nem is ez i t t a bökkenő, hanem az, hogy igen sok esetben a párbér megállapításáról szóló okmányok nem találhatók az egyes plébániák levéltárában, hanem
csak az egyházi főhatóságnál. Hogyan fog most
m á r ily esetben procedálni az a községi jegyző,
akinek a kezeihez bizony nem köteles e l j u t t a t n i
archivumába t e t t o k m á n y a i t az az egyházi főhatóság, melynek megkerülésével,
mondhatnám
mellőzésével akarnak hitelt érdemlő adatokhoz
j u t n i az egyház szolgáinak vitális érdekeit nagyon is közelről érintő ügyben?
Az ilyen „de me, sine me "-féle eljárás látt á r a határozottan a r r a a gondolatra jöhetnek
az egyházi főhatóságok képviselői, hogy irántuk
való bizalmatlanság vezethette a pénzügyminiszt e r ur előkelő közegét arra a lépésre, melylyel
adatokért a községi jegyzőkhöz fordul.
Nyilvánvaló dolog, bogy a közelmúlt években a papi kongrua rendezéséhez szükséges adatok egybegyűjtése alkalmával az egyházi főhatóságuk minden legkisebb adatot a leghiteltérdemlőbb formában és bizonyítékokkal szerezt e k be maguknak. Igen egyszerű és biztos eljá25
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rás lett volna tehát, ha a pénzügyigazgatóság
hiteles fölvilágosítást o n n a n kér, ahol minden
t e k i n t e t b e n legilletékesebb a pontos és megbizh a t ó a d a t o k megadására.
Lehet bár a l e g á r t a t l a n a b b czélja ezekkel a
b e k i v á n t a d a t o k k a l , ilyen p r a e m i s s á k u t á n biz
o t t rossz néven sem veheti a pénzügyigazgatóság, ha az egyházi f ő h a t ó s á g azt t a r t j a , hogy
„timeo Danaos, et dona f e r e n t e s ! " Ok v e t e t t é k
el a gyanakodásnak a m a g v á t ezzel az eljárással
a papság szivébe.
Lévay
Mihály.

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

IV.

kötet. Az

egyház.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

Az emberi szellem tevékenységének nagy tér nyílik
a teremtett világban, az Isten gondoskodott arról, hogy
az czéljához mérten ki is elégíttessék. Az egyház nem
nyűgözi le, sőt ellenkezőleg, fölemeli, magasztossá teszi,
midőn elétárja az egyedül üdvözítő tant, mondván:
Crede, ut intelligas ! Igy azután fejlődik az emberi szellem, a mint fejlődik, halad az egyház is, mig a személy,
az egyház ugyanaz marad a haladás után. „A virágzó
gyermek és az érett férfi között bizonyára nagy a különbség. De a férfi ugyanaz, a ki a gyermek volt . . . A
haladás eme törvényét tehát az egyház tana is kövesse ;
a korral fejlődjék; ám mindig ugyanaz, tiszta, sértetlen
maradjon." Nevezetes tényt emlit fel Bougaud a b e.
IX. Pius pápa idejéből a hitczikkelyek elfogadásáról.
Ugyanis IX. Pius az „Ineffabilis" bulla kibocsátása előtt
a bibornokok s hittudósokból álló bizottsághoz ezt a kérdést a d t a : „mily föltételek mellett lehet egy tant hitczikkelyül kimondani?" A felelet ez volt:
1. „Hogy valamely tan hitczekkelyül kimondható
legyen, nem szükséges, hogy arra nézve a vélemények az
egyházban sohasem különböztek, sem az, hogy a hivek
és a hittanitók mindig megegyeztek legyen.
2. Nem szükséges, hogy e tan mellett a Szentírásnak nyílt vagy hallgatag bizonyítékai szóljanak. Valamely tan, kimondható csupán a hagyomány alapján is,
a Szentírás bizonysága nélkül.
3. A hagyomány megállapítására nem szükséges az
atyák bizonyítékainak szakadatlan, vagyis oly lánczolatát
felhozni, mely az apostolokig fel — s onnét napjainkig
visszanyúlik."
Nekünk azután nincs más hátra, mint hinni, az
aggályosokkal szemben Krisztus szavait idézhetjük : Non
potestis portare modo.
Az egyház él és halad a szeretetben. Mi az egyház ?

— a lelkek egysége a szeretetben; a feje szeretet : Jézus
Krisztus, ki szeret és szerettetik. Ez a szeretet képezi az
egyház szentségének lényegét, Jézus iránti szeretete nélkül nem haladna. „Szemléli, csodálja, megénekli ; tökélyeinek szemléletébe kéjjel merül bele; s mert Jézus,
mint Isten, végtelen : untalan visszatér reá, de vele betelnie nem sikerül soha. Majd általános pillantást vet
reá, mely elragadtatásba ejti. Majd, hogy tüzetesebben
lássa, elemezi, részletezi. Mondják, hogy Jézus Krisztusban mindent tagadtak, mindent leköptek, mindent gyalázattal halmoztak e l : lábait, kezeit, fejét, szivét, emberségét, istenségét, életét, halálát. Ez áll. Az egyház pedig
mindent imádott, mindent csodált, mindent csókjaival,
lelkesedésével vagy könyeivel halmozott el." E néhány
szóban ismertetve van az egyház élete ; ez az élet hozta
azután létre a legszebb erényvirágokat, s ha valahol tér
nyilik az eszményi szépségeknek, ugy az egyházban a
végtelenig hatványozva, megtaláljuk azokat. A coelibatus,
a szent fogadalmak és ezek hősei kit nem ragadnak bámulatra ?
Az élet lelket tételez föl, ez mozgatja a tagokat,
erkölcsi értéket ad tetteiknek. Az egyháznak is van lelke,
éltető szelleme s ez : Jézus Krisztus örökségül hasrvta
ö n m a g á t : „En veletek vagyok a világ végezetéig." (Máté
28, 20.) „Az egész egyházat isteni élettel, világossággal,
érzékekkel és szeretettel árasztja el. Nincsen egyetlen
megkeresztelt lélek, kiben az egyház lelke ne lüktetne;
a papnak, püspöknek egyetlen működése, hol a külső
alak alatt ne kellene J é z u s Krisztus valóságos jelenlétét
imádnunk. A szent keresztségben, az eltörölhetetlen jelt
a lélekre ki n y o m j a ? Jézus Krisztus. A szent oltáron, a
kenyér és bor lényegét ki semmisiti m e g ? Jézus Krisztus.
A bérmálásban, az egyházi rendben ki munkál, ki működik ? Jézus Krisztus. A működések egész sora ez, mely
az isteni életet az egész egyházon, legkisebb idegein is
átkerengteti. „Meus agitat molem, et toto se corpore
miscet."
Vájjon ez érvek után keressük-e még az egyház
lelkét? Rejtve van az, de elég ha áldásos működését látjuk és érezzük !
Minthogy az egyházzal az igazság lelke van, az
igazságnak csakis ő lehet birtokában, beigazolják ezt a
letűnt századokban elhangzott theologiai viták, igazolja
a jelen század is, mely hitetlensége, vagy indifferentiznausa daczára kénytelen meghajolni a Vatikán bölcsesége
előtt ! Az áltudomány az egyház igazsága előtt összezsugorodik, hánykolódik, mint a lángok közé jutott féreg, s
mig a világbölcsesége keresi a homályt, a myszticzizmust,
addig az egyház tanítása, vagy halározotabban szólva a
; kereszt bölcsesége a verőíényes napon kiállja a kritikát.
Bougaud elsorolja az egyház szellemi harczait, de nem
hallgatja el a nagy férfiak tévedéseit sem, csak szenr
Ágostont, s aquinói szt. Tamást hozza tel, elég is, hisz
ezek a lángész portentumai.
Az egyház öntudatát, meggyőződését jellemzi a bámulatos lelki erő, melyrt az üldözésben, bántalmakban
tanusit, ugy hogy Bossuet is csudálkozva kiált fel: „Oh
: egyház, oly régóta ütnek! Isten magadra hagyott? Még
1 ha csak néha napján, de annyi század óta! . . . A sze-
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lek tombolnak, a hullámok háborognak ; hab és vihar
korbácsoltan ide s tova hányatol; nem félsz, hogy elmerülsz?" Ugyancsak ő felel vissza a szentírás szavaival:
Saepe expugnaverunt me a juvantate mea. Földi hatalom nem töri meg, hiába viszik fejét számkivetésbe,
Szentlélek az ő vezérlője, mikor a világ nem is sejti,
váratlan fordulattal diadalt szerez ügyének. Ereje szivében rejlik, nem a földi hatalom czimeit vette fel, hanem
az egyszerű, de sokat mondó anya nevet. Gyengéd, kedves hatalom ! Mindazon bájjal el van látva jegyesétől,
melylyel egy nő, anya dicsekedhetik, de halljuk erről
Bougaudot: „Es e mellett meg van nála a nőnek megható gyöngesége. Vértet nem visel ; kardot nem forgat.
Vannak jobb fegyverei: szelídsége, türelme, gyöngédsége,
könyei. Ha könyez, ellenállhatatlan. Az egyház a földi
hatalmaktól ebben különbözik. A sírdogáló nemzet veszve
van. Lábbal tipornak, gúnyolnak, elnyomnak, oh nép !
Ne pityeregj. Szégyeld magad. Talpra! fegyverre! és kiáltsd: Mig eremben egy csöpp vér leszen, határomat át
nem lépitek! Az egyház mennyire különböző ! N ő ; anya;
ellenségei csak saját fiai: Kezet nem emelhet rájok. Csak
sirni, könyörögni, remélni, keblet tárni, szeretni tud. Az
ő erőssége : gyöngesége, az a fönséges női, anyai gyöngeség, melynek bája ellenállhatatlan. Az emberek megadják magukat. Lelkiismeretök, becsületérzetök feltámad.
A hatalmasokhoz, erősekhez, igy szólnak : Elég ! Hát nem
látjátok, hogy nővel van dolgotok. Ám egy nőt megütni
gyalázat. Es egy anyát megütni, átok és kárhozat !" Hogy
hasonlatát még szebbel tetézze, az egyház felismerését
igy adja tudtunkra: „A költő egy istennőt feltűnni látván, járásáról ráismere." Az egyh z is igy ismerhető föl;
elég szive dobogását hallanunk, és érezzük, hogy benne
istenség honol.
Az egyház továbbá méltó alak jegyeséhez Jézus
Krisztushoz, ugyanazon pházisok vannak életében, mint
Jézuséban. Látjuk Krisztust a Táboron, látjuk a Golgothán, halljuk a hosannát, és halljuk a „Feszítsd
meg"-et, látjuk őt megvetve, lepökdösve, meggyalázva,
látjuk végre dicsőséges testben. Ez az egyház élete is.
Küzdés, szenvedés, megvettetés ; diadal, dicsőség, hatalom.
Méltó pendentia az apostoli hitvallásnak Bougaud Credója
az egyházról határozottság, kerekdedség tekintetében alig
marad el tőle.
A mű második része az egyházat hasonlítja össze
az egyházakkal, vagyis azon felekezetekkel, melyek az
„egyház" czimét vindikálják maguknak; de különösen a
protestántizmussal akar itt leszámolni, amint a prológból
kitetszik. Czélja a protestáns hatalom lármáját lehangolni,
s lerántani az álarczot, mely annyi hivőt csalódásba ejt.
Lássuk !
Első fejezet. A protestantizmus
vallási állapota, hogyan fejthető meg, hogy a protestáns
vallás még áll, és
elve miatt el nem enyészett. Problémaként állítja fel e
tételt Bougaud ; nem csodálkozik az arianizmus bukásán,
mely csak négy száz évig tartotta fenn magát, nem a
mohamedánizmus hanyatlásán, melyet Európa politikai
okokból szükséges rossznak t a r t ; hanem a protestántizmus fenállása felett nem fogy el csodálkozása, hogy oly

ölő féreggel bensejében, mint a szabad kutatás, miképpen
állhat fenn. Ezt akarja fejtegetni.
Bougaud a már előttünk ismeretes egyháztörténelmi
tényeket hozza fel, melyek Láthert az egyháztól elszakították: Luther és az ágostoniak személyeskedését a dömések ellen, melyet X. Leo pápa a művészet varázslatától
visszatartva nem mérlegelt eléggé s csak „barát verseng é s i n e k nevezett. Luther eljárási módját, ki a pápa és
püspökök ellen fordulva igy szólott: „Kik vagytok? Ki
tett titeket azzá, aminek magatokat tartjátok ? Nemde
Isten igéje ? No hát ! Isten igéje ugy az enyim, mint a
tietek : mindenkié ; magamévá teszem, csak rá hallgatok !
Egységesebbek, szentebbek, régiebbek, egyetemesebbek,
csalhatatlanabbak vagyto-k-e mint Istennek igéje ? Akinek
bibliája van, mindene van ; és nem szorul senkire." Es
Luther e szavakkal elámitja Európát, mely szájtátva
figyel reá, hazug, mint az, a kiről a szentírás mondja,
hogy igazság nincs benne, kezdettől fogva hazug: a
sátán! Csak a mi a bibliában van ! Semmi újítás ! Mintha
csak a paradicsomi kigyó szavát hallanók : Semmiképpen
sem haltok meg ! Pedig mily mérget adott át Luther a
szabad kutatásban, nem is kell bizonyitani ! Meg is mondja
Bougaud Luther szemébe: „Nem, csupán Isten igéjének
alapján vallást alapitanod nem sikerül. Nem lesz egységed, mert ennek alapját a tekintélyt elveted; s helyébe a
szabad kutatást téve, a fejetlenség uralmát hozod be.
Nem lesznek hitczikkelyeid, mert a hitczikkely fogalma
magával hordja értelmünk megalázását egy magasabb,
csalatkozhatatlan tekintély előtt, szerénted pedig mindenki a maga tanítója, Ítélőszéke és birája lesz. Nem
lesz erkölcsi törvényed, mer,t ennek magyarázatára nem
az erényt hanem a szenvedélyeket, az erkölcsi törvény
legnagyobb ellenségeit hívod föl. Nem lesz papságod ;
mert a régi papi rangfokozatot felforgatva, és a fogadalmakat eltörölve, a papot megfosztod kettős dicskoronájától : isteni hatalmától és világi tisztaságától. Sorban leszállsz a szentségnek minden magaslatáról ; s ami legjobbat
remélhetsz, csak az, hogy megnyugszol a becsületesség
alantasabb légkörében ; mig végre az észelviség és teljes
vallási közöny örvényében elmerülsz
Luther elültette ezt a fát, élvezte is keserű gyümölcsét még életében: „Látta, mint szaporodnak vég nélkül a symbolumok, hitvallások, mint züllik szét műve ;
és aggkorának keserűségei hinnünk engedik, hogy kiábrándulva, és h a j h ! ama biztos tudattal szállott sirba,
hogy az általa letett alapelv vallási agyrém."
Ez a protestántizmus valódi képe s csak a vallási
indifferentizmus sivatagja mutathatja ezt fordítva !
Mily absurdum a bibliára való hivatkozás, és csak
az abban foglaltakat fogadni el hitelvül, még maguk a
józan gondolkozású protestánsok is belátják, midőn ez
elv a protestántizmust, a hány ember, annyi felé forgácsolja! Hogyan állhat fenn az ilyen intézmény? A szentírás mennyi látszólagos ellenmondást foglal magában még
a paralell helyeken is, ezek tekintély nélküli magyarázása után hova jutnánk? Hogy a szentírás olvasása szükséges az üdvösségre, ezt még maga Lessing is kigúnyolja: „Szegény, együgyű lelkek, mint szánlak benneteket, kik oly nyelven beszéltek, melyre a biblia még
26*

RELIGIO. 196

196

lefordítva nincs ! És titeket is, kik olvasni nem tudtok !
Mert meg vagytok keresztelve, azt hiszitek, keresztények
vagytok ; szerencsétlenek ! tudjátok meg, hogy az olvasás
épp oly szükséges az üdvösségre, mint a keresztség."
(Lessiüg : Munkái, V. k. 96. 1.) Ha a protestáns a hit
dolgában logikai lahyrinthba jut, hogyan jut ki ? Pásztó
rához forduljon ? — hisz az is csak a bibliát böngészi !
Vagy hol a tekintély, mely az általa magyarázott helyet
elfogadtassa? Sehol, nem is volna észszerű. Talán egyházához fordul, de ez is a bibliára utalja, ez sem érti
jobban, mint az egyes. Tévedhet. Nos hát ez az az erős
alap, melyen a protestántizmus nyugszik !
Büszkélkedve hirdetik, hogy a Szentlélek belső ihletéséből magyarázzák a szentírás helyeit. De vájjon az
igazság Lelke magyarázhat-e egy helyet többféleképen,
kinek-kinek saját izlése szerint? — Nem. És még ily
szellemi kudarcz után meri a protestántizmus magára
venni az igaz egyház ismérveit, mint a mesebeli madár a
páva tollait, s azokkal dicsekedni ! Bougaud alaposan kiábrándítja ! Hiszen tekintélyt nem ismer, papsága nincs !
A hol tekintély nincs, lehet-e egység ? Ki fogja hiveit
szentségre vezetni, ha nincs papsága? Hódol a nationalizmusnak, lehet-e közönséges ? Megtagadott mindent, mit
az apostolok hirdettek, lehet-e apostoli? Nem. Nos, ezek
után nem nagy jövőt jósol neki Bossuet, a szabad kutatásból kifolyó indifferentizmus meg fogja ölni, de csak
lassan, mint a féreg a fát.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Beszterczebányai egyházmegye. Egyházi beszéd, —
melyet ünnepélyes beigtatása alkalmából megyéje híveihez intézett Rimely Károly, beszterczebányai püspök 1893.
évi szeptember hó 14-én :
Az élő Isten anyaszentegyháza az
igazságnak oszlopa és erőssége.
Sz. Tál Timoth. I. 3. lő.

A mi urunk Jézus Krisztus Istennek fia, ki a mi
üdvösségünkért leszállott az égből, emberi alakot öltött,
hirdette az örök igazságot, hogy minden a ki benne hisz
m e g ne haljon, hanem éljen Istenben, megalakította egyházát, mielőtt áldozatként miérettünk bűnösökért meghalt, s vigasztalásunkra önerejéből föltámadott.
Ezen anyaszentegyházát szent Péter apostolra, mint
egy sziklára alapította, azon biztosítással, hogy az ellen
a pokol kapui sem fognak győzedelmeskedni soha. Ezen
szavakkal előre megjövendölte Üdvözítőnk, hogy az általa
örök időkre alapított egyház sorsa külfelé folytonos küzdelem leend a gonosz lélek ellen, mig rendeltetése befelé
a lelkeknek megmentése a gonosztól. A ki hinni fog és
megkereszteltetik és az egyházba felvétetik, az üdvözül,
a ki pedig hinni nem akar az elkárhozik, mondá maga
Krisztus Jézus.
Es a mint Krisztus ezen egyházát megalapította,
ugy áll az ma is, a hitetlenség által időről-időre egy helyen megfogyva, de a hit ereje által másutt gyarapodva, ;
mindig élve, mindig küzdve, mindig boldogítva egyeseket,

népeket és nemzeteket; az ő tanítása és más felekezetek
tanítása között véghetetlen a különbség, m^rt az egyházat Isten-ember alapította, mig minden más intézet, alapították bár azt bölcsek, hatalmasok, nagy nevü fejedelmek csak merő emberi mű, melyről nem mondta Isten,
hogy örökké fenn fog maradni, mint az egyház. Hijjában keresünk a történetben hasonló alapitást, minő Jézus
Krisztus egyháza, hijjában keresünk oly bölcseséget, minő
a szent evangéliumokban foglaltatik, s melyek Krisztus
egyházába letéve vannak, sem az emberiség, sem a századok, sem a természet története nem mutatnak nekünk
oly tüneményt, melyet Krisztus egyházával összehasonlítani lehetne, minden rendkívüli, minden isteni ebben,
minden az emberi lélek üdvösségére van mondva, van
elrendelve ebben ; a tudomány és bölcseség, mely egyedül magában nem volt képes Krisztusig megmenteni a
világot, mely sem a létezők eredetéről, sem Istennek
benső természetéről megnyugtató világosságot adni lelkünknek nem volt képes, Krisztus tanításában csak másodrendű dolog, mért abban minden csak a lélek érdekében a hitre vonatkozik ; mert valóban nem Isteuen kivüli
büszke öntudatossággal szárnyaló tudomány, hanem az
Isten bölcs intézkedéseibe vetett hit adja meg a lélek
nyugalmát a földön, adja meg a reményt valódi rendeltetésünkre, az örök életre. Elismerik ezt maguk a gonoszak is, csak megvallani átalkodnak félelemből, meg
szégyenből. Hisznek a gonosz lelkek is, mondja az apostol, és rettegnek.
No de hát nézzük közelebbről, micsoda is az a
Krisztus egyháza? Ez Krisztus híveinek látható gyülekezete, melyért Krisztus élt és halt, ez egy sziklára épített ház, Istennek élő temploma, melynek alapja, és
szögletköve maga Krisztus Jézus, az örök Istennek fia,
azért örökös és erős ezen épület, megküzd a folyton
zugó tenger habjaival; másod alapjai az apostolok és
próféták, mert azoknak tanítására építtetett e ház, azért
változatlanul igaz ezen egyház tanítása, magyarázható, de
meg nem változtatható, egy és nem felosztható, mert
maga az igazság. Ezen Isten élő templomának alaprészei
az apostolok utódai a püspökök, kik ezen szent tanítás
hagyatékát őrzik, továbbá alkatrészei az oltár szolgái, s
mindennemű hivek, kiket az élet szentségére buzdit az
egyház szünetlenül Krisztustól nyert eszközei által, s
azért szent rendeltetésénél fogva.
Ezen egyház terjedelmére oly bő, hogy átkarolja
az egész világot, azért katholikus vagy általános, mely
az emberi nemet szünet nélkül hivja a megváltás forrásához, s a megváltottakat egyre hitküldéreinek vérével
táplálja, és szaporítja. — Ezen egyház apostoli, mert az
apostoloktól származtatja le püspökeit és papjait, és oly
egyházi rendhatalommal bír, mely nem emberi, hanem
isteni bölcseségre vall. — Ezen egyházban kereshető és
található fel Istenünk, Atyánk, kiben élünk, mozgunk és
vagyunk, itt beszélhet vele lelkünk áhitatossága a szent
imában, a hivők ezen szent szövetkezésében érezhetjük
legjobban azon boldogító rendeltetésünket, hogv szentek
legyünk, minő szent Istenünk, és Megváltónk Jézus Krisztus és minő szentek annak felszámithatlan követői.
Krisztus egyháza tehát oly gyülekezete a hívőknek,
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melynél egységesebb, szentebb, általánosabb s tisztább
termékenységi! nem létezett soha — és ezen boldogító
egyháznak vagyunk mi hivei ; ezen egyház látható feje
Jézus Krisztus helytartója a földön, azon szikla őre,
melyre Krisztus egyházát építette, küld engemet is hozzátok keresztény hívek, hogy mint az apostoloknak soha
meg nem szakadt következésben utóda, vezéreljek titeket
az üdvösség utain ; nehézzé válik reám ezen nem várt
küldetés, mert e küldetéssel fellángolt lelkemben irántatok a szeretet, mint a jó anyának szülöttei iránt, és
Krisztustól nyert ezen szeretet ösztönöz is, hogy minden
erőmet javatok, boldogságtok előmozdítására fordítsam,
és éppen e szeretet, melynek boldogítani kellene engemet is, aggálylyal tölti el lelkemet azért, mert aránytalanul hosszabbak már átélt multam eseményei, mint jövőm reménye, Istennek szolgálni, Istennek tetszeni,
Istennek akaratát teljesíthetni, híveimmel embertársaimmal sok jót tehetni.
De hatalmas az Istennek keze a gyöngét és törődöttet is felemelni szolgálatára, az én feladatom azért
csak ugy tanítani szóval és cselekedettel, hogy midőn másokat oktatok magam haszontalanná ne váljak.
Legyetek azért segélyemre kedves híveim, ajtatos
imáitokkal, valamint én sem fogok megszűnni értetek
kérni az Istent, hogy segéljen titeket minden jóban ; szeressük egymást kedves hiveim, s szeressük közösen Krisztus egyházát, mely üdvösségünknek hajléka, legyünk
igaz, buzgó hivei egyházunknak, szavunk és cselekedetünk
mutassa mindenkinek és mindenhol, hogy Krisztus hivei
vagyunk, kinek szeretetétől minket sem a sanyaruság,
sem szorongattatások, üldözések, gúnyolódások, veszedelmek, sem hatalmasok, sem a jövő, sem a jelen, maga a
halál sem fog elválasztani, amint nem választotta el sz.
Pál apostolt, ki leginkább szenvedéseiben mutatta meg,
mennyire szereti Krisztust, és ki felsóhajtott, hogy óhajtana feloszlani csak hogy Krisztussal lehessen.
Mivel pedig az, ki valakit fiatalságában tanult szeretni, nem szűnik meg könnyen szeretni azt későbben is,
és mindvégig, azért tanítsátok kedves híveim mindenekelőtt azokat, kiket legjobban szerettek, s kiknek boldogságáért remeg szivetek, saját gyermekeiteket szeretni
Krisztus egyházát, melybe a szent keresztség által felvé»
tettek. Ha gyermekeitek Krisztus szeretetétől felmelegednek, nem fogja azoknak hitét és erkölcsét könnyen megdermeszteni a hithideg világnak veszedelmes befolyása,
mert régi igazság az, hogy a mire gyönge korán képeztetik a gyermek, az fog maradni, életének üdve, boldogsága ez időben válik el.
Nagy a panasz korunk nevelési módja ellen, melyet
már igy, már ugy forgatnak és idomítanak, hol többet,
hol kevesebbet kívánva a gyermek tehetségétől, és ha a
kívánt siker még sem akar mutatkozni, észre nem veszik,
vagy venni nem akarják az úgynevezett népboldogitók a
hiányt, a siker akadályát, mely nem egyéb, mint hogy a
fejlődő gyermek lelkében a vallás érzete nem fejlesztetik,
nem ápoltatik kellőleg, és igy jellemmé nem is szilárdittatik meg lelke. Nem én, de egy más vallású nagy államférfiú hazája erkölcsi romlottsága fölött feljajdulva, azon
meggyőződésre jutott, hogy ennek oka az, hogy a nép
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nevelése nem vallásos légkörben eszközöltetik, nem onnan
vétetik, nem onnan adatik. A vallásos érzület gyülhelye
pedig reánk néz7e az egyház, melyben Isten képére újra
születtünk, s mely ha nem anyánk, nem lehet Isten a m i
atyánk, mint azt egyházunknak legbölcsebb szent férfiai,
Cyprián Ágoston és mások ismételve mondották.
Buzgólkodjunk magunk is szentegyházunk szeretetében, példánkon fog megszilárdulni leginkább a fiatalság
hite, áhítata és erkölcse ; buzgólkodjunk szeretni egymást,
mert ha egymást szeretjük, szeretjük az egyházat, mely
nekünk, Krisztus híveinek és hitfeleinknek Krisztusban
látható gyülekezete, és hogyan fognánk mi, mint ilyenek
egymás közt megélni Krisztus egyházában, hol annyi
egymástól külömböző nézet, vágyódás, törekvés, állapot,
szenvedélyes izgatottság és sok egyéb választana el egymástól, ha a szent szeretet nem egyenlítené ki a sok
külömbözetet, azon szeretet, melynek ereje hathatosb az
argyali hangoknál is, mely több a legerősebb hitnél, a
legszilárdabb reménynél, mely nélkül semmi, nyomorult
az ember, a mint azt sz. Pál mondja, ki is a szent szeretet tulajdonait élénken ecseteli a korinthusiakhoz irt
levelében, elmondván, hogy a szeretet türelmes, kegyelmes, nem versengő, nem felfuvalkodott, nem kevély, nem
önző, nem izgékony, nem gondol rosszat, örvend az igazságnak, tür, hisz, remél, elviseli a rágalmat, üldözést, sőt
magát a halált is.
A ki szereti egyházát, az szeretni fogja hazáját is,
mely világi czélok elérésére ugyan olyan gyülekezete egy
ország polgárainak, mint az egyházé lelki czélok eszközlésére, hiszen az egyház alapitója, maga Jézus Krisztus
annyira szerette népét és hazáját, Jeruzsálemet, hogy
midőn az vesztének indult, sirt fölötte. A haza szeretetét
mindig szentesitette az egyház, a kereszténynek tehát
hazáját szeretni szabad és kell, csak bálványozni, isteníteni nem, mert imádni csak Istent lehet és szabad lélekben és igazságban, mig hazánkat Istenünkre támaszkodva
karral és lelkünk erejével kell hogy támogassuk.
A ki szereti egyházát, az készségesen engedelmeskedik az egyház parancsainak is, és védelmére kel, ha
megtámadtatik, egész erejével, — de nem lázit, inkább
tür, bizván Istenben, ki nehéz probáltatásoknak teszi ki
olykor az egyházat, de el nem hagyja soha, és nem kevesebb erő fekszik szavában, ha a jogért, igazságért
emeli azt fel, mint türelmében, ha az ész és keresztény
szeretet kivánja azt.
A ki szereti egyházát, az vágyva él annak szentségeivel, kegyszereivel, azokban keresi erejét, ha lankad,
vigaszát, ha szenved, reményét, ha magát elhagyatva
érzi. Hány az élet viszontagságai által feldúlt kebel lelhetné fel vigaszát és nyugalmát, ha szentegyházában
imádkozni tudna, annak szentségeivel élni akarna; ámde
a világ rohamos forgása hány hivőnek vakitja el szemét,
hogy üdvösségének utait ez egyházban fel ne találja!
Szentegyházunknak tehát legyünk hivei rendületlenül,
mert nincsen az ég alatt nekünk adatva más, mint Jézus
Krisztus és annak egyháza, melyben üdvözülhetünk, azért
is választottam szentegyházunkat első szent beszédem
tárgyává, melyet hozzátok kedves hiveim, mint főpásztorotok intézek, közös anyánk ezen egyház, közös a mi
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kötelességünk, azt szeretni, azt védeni, annak engedelmeskedni, annak tanaihoz szilárdan ragaszkodni, azokat
semmi tekintetből soha fel nem adni. különben pedig példásan engedelmeskedni a hatóságnak is, melyet Isten
fölénk helyezett, nem csak a büntetés félelme, hanem
lelkiismeretünk sugalma miatt is, mely mondja, hogy
nincs hatalom Isten nélkül, ezen hatalom által vezérel,
de büntet is sokszor minket Isten.
És végre mivel az egyházban keresi és találja közlekedését Istennel lelkünk, s az egyház igy a közös imának helve, sorakozzunk kedves hiveim, emeljük fel szivünket Istenhez, kérjük ábitattal fohászkodva szent áldását,
hogy hitünk meg ne fogyjon, reményünk az örök boldogságra teljesüljön s a szent szeretet egyesítsen minket ;
imádkozzunk szentegyházunk felvirágzásáért és oltalmáért; imádkozzunk az egyháznak folytonos szorongattatások és üldözések közt élő látható fejéért, a magaskoru
szentséges pápáért, imádkozzunk Isten által kegyelt, mert
nagyon kipróbált apostoli királyunkért, és a szép szeretet
anyjának, a nagy hatalmú boldogságos szűz Máriának
ótalma alatt álló szeretett hazánkért, imádkozzunk egymásért, hogy üdvözüljünk Jézus Krisztus érdemei által.
Amen.
Révfalu, szept. 24. Uj mise. — Rendkívülivé lett
az az u j mise, melyet itt Révfalun ma bemutatott nt.
Sankovics J. Gyula, Eger-főmegyei áldozópap, azáltal,
hogy — a mi bizony fölötte nagy ritkaság — két paptestvérének közreműködése mellett ment végbe az ünnepély. Az öregebbik ezek közül. Sankovics Bertalan, révfalusi fiatal plébános, a „Közvélemény" szerkesztője, volt
a manuductor ; a fiatalabbik, S. László, szintén Esztergom-főmegyei áldozár s káplán, volt az ünnepi szónok.
Az ünnepélyt emelte továbbá az a körülmény, hogy a
három pap testvér édes szülei még jó testi és lelki erőben e harmadik primiczián is jelen lehettek. Telhetett
örömük a három szálos, erőteljes Istennek, szentelt fiukban, kik közül az első Budapesten, a második Esztergomban, a harmadik a Pázmaneumban végezte tanulmányait. Emlékezetessé tette azt a primicziát még az is,
hogy egy eddig református hajadon az uj misés kezébe
letette a kath. hitvallást, s hogy első miséje közben vette
először az Ur testét. Szép volt a kezdet — in fertő B.
V. M. de mercede ; legyen ez omen, hogy áldozári pályáján sikerülend neki sok lelket kiszabadítani a sátán, a
bűn, az öntudatlanul követett téves hit békóiból.
-f-

P á r i s . XIII. Leo pápa politikai akcziójáról
Franciaországban
— téves vélekedések keringnek a világon.
Igy legújabban a „Moniteur de Rome" újból, és pedig
már nem tudom hányadszor, bebizonyította, hogy a Vatikán politikájáról éppen annyit tud, mint a vak a fehér
színről. Ez a lap azt állította most, hogy XIII. Leo
pápa már 1878-ban elhatározta, hogy a katholikusoknak
a köztársasági kormányformához való átlépés megparancsolása által a monarchikus pártot megsemmisíti. Az
itteni royalisták egyik főfő lapja, a „Gazette de France"
a nevezett római lapnak állítását komolyan veszi s ke-

mény támadást intéz miatta XIII. Leo pápa ellen, mint
aki alattomos módon tör a monarchikus elv ellen. A
„Moniteur de Rome" fontoskodási mániával, a royalista
urak pedig vaksággal vannak megverve. A „Moniteur
de Rome"-nak tudnia kellene a tényeket, a royalista
uraknak pedig nem mendemondákra, hanem tényekre és
elvekre kellene alapitaniok politikájúkat és ennek a taktikáját. XIII. Leo pápa nem 1878, nem önként s nem a
monarchikus elv ellen lépett akczióba Francziaországban,
hanem csak 1886-ban, a franczia köztársasági kormány
fejének a javaslatára s tisztán csupán azért, hogy megvédje és biztosítsa az egyház érdekeit Francziaországban.
Annak idején a lapok 1886-ból kivonatosan közölték azt
a levélváltást, mely a mondott esztendőben Grévy köztársasági elnök és XIII. Leo pápa közt lefolyt. XIII.
Leo pápa panaszt emelt a franczia köztársaság egyházellenes törvényei ellen s felszólította Grévy elnököt, hogy
tegyen valamit a jogtipró egyházüldözés ellen. Grévy
elnök azt válaszolta erre, hogy ő annál kevésbbé tehet
e tekintetben valamit, mert az uralkodó köztársasági párt
hivei abban a meggyőződésben élnek, hogy a katholikusok, a
kath. egyház a köztársaság ellen van és azt a monarchia
javára meg akarja buktatni. Ha valaki, csakis a pápa
tehet valamit, az által, ha a franczia katholikusoknak
más magatartást szab elő, s ez által a köztársasági páit
panaszait alaptalanokká teszi. Azóta a tárgyalások a
franczia kormány és a szentszék közt ebben a tárgyban
s ebben az irányban többször ismétlődtek. Bizonyítja
ezt a jegyzék, melyet 1891. nov. 17-én Ribot miniszter
a képviselő-kamra előtt felolvasott. A kormány ebben
azzal a megkereséssel járult a szent atya elé, hogy a
püspököknek más magatartást írjon elő, mert addigi fellépésűk a kormánynak nehézségeket okoz. Ez által a
kormánynak annál nehezebb lesz a Concordatum megvédése, minél erősebb Ígéretet tett arra a kamra előtt.
Mi történt tehát? Az, hogy a szent atya nem saját kezdeményezéséből, hanem a franczia kormány figyelmeztetésére és megkeresésére nyúlt bele a franczia politikai
viszonyok rendezésébe. Hosszú idő, például pápasága eleje
óta előkészített tervszerűségről s monarchiaellenes szándékosságról szó sem lehet. Minthogy Francziaországban
az egyház kritikus helyzetbe jutott, a pápának kötelessége volt közbelépni. És az egyház elveihez valamint az
apostoli szentszék szokásos eljárásához képest XIII. Leo
pápa nem tehetett egyebet, mint, hogy a püspököknek,
a papságnak, a híveknek a fennálló kormányformához
való csatlakozást ajánlotta, a fennálló hatalom iránt való
engedelmességet megparancsolta. A pápára nézve Francziaországban más kormány nem létezik, mint a jelenlegi, melyet a hatalmasságok mindnyájan elismernek, s
melylyel a pápa Francziaországra nézve kizárólag s rendes összeköttetésben él. Kétséget nem szenved, hogy XIII.
Leo pápa, a ki a francziaországbeli viszonyokról igen
jól van informálva, előre látta a bajokat és nehézségeket,
melyekbe az ő fellépése ütközni fog s már is beütközött.
De ez nem tartóztathatta őt vissza hivatalos kötelességének teljesítésétől. 0 kötelességet teljesített; a többit nyugodtan az isteni Gondviselésre bízhatja. Hogy hány
! nyílt, és bátor katholikus férfiú jutott a pápa fellépése
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következtében a franczia országos képviselő testületbe, az
másodrendű dolog. Először is ki tudja, meddig lesz együtt
ez az uj országgyűlés? A köztársasági kormány kénytelen a Concordatumot fenntartani s a katb. egyházzal
megférni. Egyebet nem tehet. Ha rögtönözve eltörli, kitör a kulturharcz, a melynek következményei beláthatatlanok s a köztársasági párt részére éppen nem rózsások.
A Concordatum egy század viharai közt mondhatni csaknem egyedül maradt épségben. Császárság, királyság,
köztársaság sorba váltakoztak ; a Concordatum maradt
megingathatatlan alaptörvény. A mostani köztársasági
kormányforma is marsok mindenféle viszontagságot kiállt;
a Concordatum eltörlése következményeit nem lenne képes
kiállni.

KATH. NEVELÉS és TANITÁSÜGY.
Felelet egy kérdésre.
Arra a kérdésre, mely filozófiai tankönyv lenne
mintául elfogadható Magyarország papi szemináriumai
számára a mostani négyéves kurzusok megtartása mellett, avval a rendeltetéssel, hogy a 8 gymnáziális osztályt
végzett theologus a hittudományi tanfolyam első esztendeje alatt teljes filozofiát vagyis: logicát, dynamologiát,
idealogiát, criteriologiát, ontologiát, cosmologiát, anthropologiát, theologia naturalist, és ethicát, befoglalva ebbe
a jus naturalét végezhessen, én itt adom meg a választ,
igen röviden. Igen röviden azért, mert ha jól veszszük a
dolgot, mikor a tanok tisztaságára nézve semmi különbség nincs több jeles tankönyv között — a minthogy
nem is szabad lenni — akkor, ha a tanok alkalmas,
iskolai kézikönyvbe illő előadása tekinteteben is jelesnek
elismert több tankönyv közt lényeges különbség nincs, a
választás gusztus dolga marad, erről pedig az vagyon
megirva : „de gust.ibus non est disputandum." A mit tehát a fentebbi kérdésre válaszolva mondandó vagyok,
nem avval a czélzással mondom, mintha kétségbe akarnám vonni, hogy másnak más, jobb filozofiai tankönyvvel ne lehetne ismeretsége. A tankönyvekkel való ismeretség tapasztalás dolga. Ez pedig árnyalataiban annyiféle, a hányféle ember teszi. De térjünk a tárgyra. En
egy isk. évre terjedő filozofiai tanulás számára, hogyha
azt a papnövendékek 4 évi theologiai tanfolyamába kell
szervesen beoltani, legalkalmasabb kézi könyvnek tartom
a következő czimü könyvet: „Cajetani Sanseverino Philosophia Christiana in compendium redacta.11 Két apró kötetben jelent meg, negyedik kiadásban, Nápolyban 1876-ban.
Sanseverino Kajetán, néhai nápolyi kanonok és tanár, a
keresztény vagyis az u. n. iskolás filozofia restaurácziójának történetében az úttörők közt első rangú
tekintély.
A/ele, működésével, s annak nagy eredményével érdemes
lesz külön foglalkozni. Az imént mintául ajánlott könyv
I. köt. 16-r. 278 lapon együvé van szorítva: logica,
dynamilogia (másképp psychologia), idealogia, criteriologia.
A II köt. 16-r. 405 apró lapon tárgyalja az ontologiát,
cosmologiát, anthropologiát és a theologia naturalist.
A mint látjuk, ebben a műben a filozófiának csak az u.
n. elméleti fele van feldolgozva. Hogy teljes legyen a
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tankönyv s a gyakorlati filozofiát is egészen felölelje,
Sanseverino kanonoknak (f 1865.) egyik tanitványa és
tanszékében utódja a fentebbi két kötetnél még kisebb
két kötetben megirta hozzá a Philosophia morálist, vagyis
az ethicát és a jus naturaet. Tulajdonképpen az elméleti
rész két kötetét is nem maga Sanseverino irta meg,
hanem az ő vezérlete alatt Signoriello készítette Sanseverino nagy filozofiai műveit kivonatolva. Ennek a
gyakorlati résznek J ) a czime ez : Philosophiae Christianae
cum antiqua et nova comparatae in compendium redactae
pars altera Philosophiam moralem complectens. Az
I. köt. 16-r. 232 apró lapon a „generalis", a II. köt. 201
l a p r a a „specialis" ethikát tárgyalja. A mi ezt a kézikönyvet mások fölött kitünteti, az, hogy a tanulót megtanitja nemcsak mindenre a mire egy gondolkodó embernek szüksége van, hogy gondolkozása müveit legyen,
h a n e m megtanítja egyúttal arra, hogyan kell a filozofia
száraz tanait az élettel és a történelemmel való szerves kapcsolatukban felfogni és élvezni. Ez a tankönyv nem monoton
tarlója a tanoknak, hanem olyan mint egy virágos és
gyümölcsös kert, telve a filozofia történetéből és folyó
életéből vett érdekesbnél érdekesebb idézetekkel. Stöckl, a
kinek vaskos „Lehrbuch"-ja szintén jeles, az egész filozofiát felölelő tankönyv, mely egy évi tanításra szintén igen
alkalmas, a filozofia történetéről irt kézi könyvében bámulattal nyilatkozik Sanseverinóról, „dessen Schriften
durch grösste Klarheit der Darstellung, ungemeinen
Reichthum des Inhaltes und durch staunensioerthe Reichhaltigkeit des literarischen Apparats sich auszeichnen.
(Lehrb. der Gesch. der Philos. 1870 851. 1.) Megvallva
az igazat, — én Tongiorgi világos és szép latinságu
tankönyvéből tanultam legelőször tüzetesen a scholasticát
ismerni, mert ez akadt először a kezembe; de a mióta
Sanseverino müveit ismerem, ezeknek adom az elsőbbséget. Ajánlhatni egy legújabban megjelent kézi könyvet
is, a mely egyenesen a papi szemináriumok számára van
irva. Czime ez: „Summa philosophica ad mentem D.
Thomae. In usum alumnorum Seminariorum. Auetore G.
Lahousse s. J. Lovanii. Petersnél, 1892. 2. köt. 408 és
419 1. A terjedelem körülbelül egyenlő a Sanseverino"féle mű négy kötetével. Hibája az, hogy az ethika csak
mintegy toldalékul van hozzá ragasztva és csupán csak
vázlat. Legyen ma elég ennyi. Megjegyzek még kettőt.
Először, hogy csak mintát akartam felmutatni. Másodszor, hogy a theologusok első hittani évében (4 évre
terjedő theologiai kurzus mellett) a filozófiának egyik
főtárgynak kell lenni. Yele együtt kellene az első évben
elvégezni még az egész, ó és újszövetségi biblicumot.
Második évre jönne a fundamentális és a história, harmadik évre a specziális dogmatika és a morális, negyedikre a ius és a pastoralis. Igy lehetne, csekély véleményem szerint, teljes filozofiai iskolázást beilleszteni papnevelő intézeteink 4 évre terjedő theologiai tanulmányi
rendjébe. Az egyetemi theol. tanfolyamról más a véleményem. Azt ki kellene terjeszteni 5, sőt 6 évre s a
tanulást és búvárkodást filozófiában és theologiában egy') En, a mit a latinul irók philosophia tlieoretikának és philosophia praktikának neveznek, szeretném a gondolkodás e's az élet
\ filozófiájának nevezni.
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aránt oly arányokra kellene felnöveszteni, hogy 6 év
multán minden egyetemi theologus hallgató doktori koszorúval a fején, mint kész tanár és iró térjen vissza
egyházmegyéjébe. De ez utóbbiról majd máskor, ha például megkérdez valaki, mint most történt.
***

IRODALOM.
-f Beküldetett:
A mező-kövesdi kath. iparos
segédek társulatának alapszabályai. Eger. 1893. 8-r. 71.
Nem állván rendelkezésünkre valamely katholikus
legény-egyesületünknek alapszabályai, nem vagyunk abban a helyzetben, vájjon csak névleges e vagy egyúttal
tényleges, is a különbség kath. legény-egyesületeink s a
mezőkövesdi kath. iparos segédek társulata között.

VEGYESEK.
*** Tetté vált királyi szavak. Ő < felsége, a mi
apostoli királyunk, Kőszegen azt mondotta, hogy ő nemcsak az állam, hanem evvel együtt az egyház méltóságának is megőrzésére törekszik a közérdekek kielégítésében
s az ország vallási békéjének visszaállításában. Most
arról értesült az ország, hogy az ország hgprimása,
Vaszary Kolos bibornok s esztergomi érsek Bécsbe utazott a király meghívására. 0 felsége a legújabb pápai
encyklikáról és a kormány törvényjavaslatokba foglalt
egyházpolitikájáról kívánta a herczegprimás nyilatkozatát
hallani. A királyi szó tetté vált. 0 felsége, a mint ezt
másképp gondolni se lehetett, az állam méltósága mellett
az egyház méltóságát is szeme előtt tartja és védi. A
hgprimás f. hó 25-iki bécsi kihallgatásának folytatás i
van Budapesten. 0 emja Bécsből egyenesen Budapestre
jött le s tegnap meglátogatta Wekerle miniszterelnököt,
hogy vele konferáljon. 1848 óta nem volt az ország s
benne a kathoíika egyház helyzete oly kritikus, mint
jelenleg. Három férfi lelkén van a legnagyobb teher s a
legnagyobb felelősség: a királyén, a herczegprimásén, a
kormány elnökén. A „fensőbb egyházpolitika 8 , melynek
állítólag közlönye sincs hazánkban, a bibornok herczegprimásban van megszemélyesítve. Áldás legyen minden
lépésén, minden gondolatán! Most fog kitűnni, van-e
Wekerle miniszterelnöknek államférfiúi hivatása, avagy
csak jeles ressortminiszteri képességgekkel van megáldva ?
A felhalmozott valláspolitikai kérdések ügye már dűlőre
került. Wekerlén fordul meg a király és a herczegprimás
intenczióinak megértése. Ha ez sikerül, simán fognak a
dolgok lefolyni; ha nem, nagy küzdelmek elé megyünk.
— Könnyű Németországban
kath. centrum-pártot
fenntartani, mikor az ottani különféle főiskolákban összesen 21 kath. ifjúsági egyesületben növekedik a német
kath. értelmesség ifjú generácziója bátor, lelkes és öntudatos katholikus férfi nemzedékké. Ez a 21 katholikus
egyetemi ifjúsági egyesület a würzburgi kath. nagygyűlésen megjelenve a nagygyűléssel egyidejűleg tartotta

együttes értekezését. Képviselve volt a Guestfalia (ez az
ifjúsági egyesüket neve) Tübingenből. az Aenania Münchenből. a Winfridia Boroszlóból, az Austria Innsbruckból, a Bavaria Bonnból, a Saxonia Münsterből, a Hercynia
Freiburgból, a Svevia Berlinből, a Rhenania Marburgból,
a Burgundia Lipcséből, a Hasso-Rhenania Gieszenből, a
Silesia Haliéból, a Badenia Strassburgból, a Norica Bécsből, a Palatia Göttingenből, az Arminia Heidelbergből, a
Carolina Gráczból, a Teutonia svájczi Freiburgból, az
Alemannia Greifswaldból, a Gothia Erlangenből. Mi a
német katholikus egyetemi ifjúság e társas életi gazdagságához képest koldusok vagyunk. Csak két egyetemünk
van s ezek közt is csak a budapesti egyetem mellett létezik az egyedül álló Sz. Imre-egylet !
— A Szent-István-Társulat
1893-ik évi szept. hó
28-án délután 4 órakor Budapesten, Lövész-utcza 13. sz.
a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat : Folyó ügyek.
— Mélt. és ft. Meszlényi Gyula szatmári püspök
ur mult pénteken Rómába érkezett és a „Hotel Hassler"-ben vett szállót. (Mon. de Rome.)
— A keresztény archaeologiai kongresszus, mely ez
őszre Spalatóba volt tervezve, de kedvezőtlen egészségügyi viszonyok miatt elhalasztatott, jövő pünkösdkor lesz
megtartva ugyancsak Spalatóban, a papnevelő intézetben.
Kívánatos, hogy hazánkból sokan ránduljanak le az eleső
keresztény archaeologiai kongresszusra.
— Francziaországban
a nagy forradalom utolsó
torzszülöttje, az u. n. „Petit Eglise" schismatikus hivei
készülnek visszatérni a kath. anyaszentegyházba. XIII.
Leo pápa tüzetesen foglalkozik evvel az ügygyei a Boitiersi püspökhöz irt levelében.
— Vanghan bibornok westminsteri érsek f. hó 17-én
arról tartott szentbeszédet, miért kell és hogyan lehet
Angolországban a kath. templomokban szokásos helypénzszedést beszüntetni s az egyházaknak ez által első
jövedelmét más forrásokból pótolni.
— Eladó szentképek. A kegyesrendiek trencséni házának folyosóit valamikor nagy szentképek diszitették,
melyek a háznak legutolsó restaurálása idején nyugalomba helyeztettek ugyan, de mindamellett csekélyke
renoválással bármely templomnak diszére válnának még.
E képek olcsó pénzen eladók ; az egészen szegény templomok ingyen is kaphatnak belőlük. A kik érdeklődnek
ez iránt, forduljanak főt. Arányi Béla házfőnök úrhoz
Trencsénbe. (Ny. Sz.)
— Plébános beiktatása. Folyó 1893. évi szept. 24-én
volt Pécskán Szathmáry
Géza plébános ur beiktatása.
Midőn a szives meghivóért köszönetet mondunk, a beiktatandó plébános ur működésére Isten bőséges áldását
kérjük.
— Jótékonyság.
Benedek Ferencz székesfehérvári
prépost-kanonok ur az épülőfélben levő sárbogárdi templomra 1000 frtot adott a székesfehérvári püspök ur
kezébe.

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznav Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉYFOLYAM.

Budapesten, szeptember 30.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Dictio. — À kereszténység és korunk. — Egyházi
Tudósítás : B é c s : A katholikus
mozgalom Ausztriában. — A „Religio" Tárczája: Egy kis történet. — Kath. Egyesületi Élet: A Szent-István-Társulat. — A budapesti
Kath. Kör. — Vegyesek.

D I C T I O

qua cum cathedram suam solemniter capesseret,
Venerabilem clerum Dioecesanum allocutus est
Carolus Rimely episcopus Neosoliensis die 14.
Septembris 1893.
Yenerabiles in Christo Fratres!
Filii dilectissimi !
Quae homines ingenio et potentia validissimi saeculorum decursu constituerunt magnalia,
ea in nihilum quasi recidunt, si cum Ecclesia
comparentur, quam Christus Dominus noster
super petram aedificavit, ut esset aeterna, ut
esset salvifica, ut esset scala, quae terram caelo
conjungit, ut esset sanctos generandi fons indesinens, et plantarium hyerarchici ordinis indeficiens. Et ecclesiae hujus membra sumus Fratres
et Filii dilectissimi merito Salvatoris nostri Jesu
Christi, considerate jam cujus civitatis cives
sitis.
„Ecclesia haec visibilis est, ut mons, una,
ut civitas Dei spiritu unita, sancta, ut Jerusalem caelestis, in qua Deus in spiritu et veritate
adoratur; catholica, angelos et sanctos omnes
vocatos ubique complectens; apostolica, per Spiritual sanctum, apostolorum ministerio fundata
e t g u b e r n a t a ; Christiana, habens Christum m ediatorein pontificem, et victimam, cujus sangvis
clamat pro nobis; divina, opus sedes et domus
Dei." Yidete cujus domus sitis domestici, cujus
corporis membra, cujus sanctitatis debeatis esse
participes.
Hujus in aeternum fructiferae matris virtute
genitus, ad ejusque servitium segregatus, subli-

mem hodie apostolorum sedem conscendo, dum
electum me cerno ad munus ep^scopale cum
auctoritate inter Vos sustentandum, ipsis tarnen
angelicis humeris formidandum; et dum me
talem vobis sisto, sentio cum Leone magno, inde
mihi oriri difficultatem fandi, dum ratio adest,
imo Caritas me urget non tacendi.
Verum enimvero, si celebratissimus antiquitatis orator se in principio dicendi t o t a mente,
omnibusque artubus contremiscere fassus est,
quid ipse in conspectu Yestro dicam de me,
qui nec rostra, nec cathedras eloquentia illustravi
tali, quae in admirationem rapuisset doctos,
quae vitis et invitis placuisset. Ast non conturbor, quia non ipse sum qui terso, ut tali
occasione assolet sermone, contendo loqui ad
Vos, sed is, qui ignarum me electionis meae
mittit me ad Vos praecipit mihi, inclamando:
extolle vocem tuam, clama quasi tuba, fremit
enim mare, validoque quatit ictu petram in qua
excubias ago qui mitto t e !
Et is, qui sic mittit me ad Vos, summus est
Christi in terris vicarius, supremus ecclesiae catholicaePontifex,quiannuensvotis clementissimi Regis
apostoliéi, jubet mihi jam jam ad vesperas procedenti, ire ad praelia, quibus incessanter decert a t ecclesia, praecipitque mihi loqui non in
quaesitis, doctisque humanae sapientiae verbis,
quae longo sermonis ambitu hodie fatui ignis
instar, amplius ac frons, oculi vultusque mentiuntur, sed praecipit mihi inclamare negantes
Deum, qui aeternus est, nec terrenuin aliquod
principiorum genus, sed causa creans omnia,
indensque entibus creatis ad movendum vires,
26
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spiritus aeternus, quem in spiritu et veritate
adorare oportet, nec imbecilli scrutari superbia
mentis; inclamare jubeor eos, qui vultum hominis ad imaginem Dei factum, limo terrae infigentes, materiam et n a t u r a m creatam idoli instar colunt, omnemque prosperitatem et salutem
in ea quaerunt, nec tarnen inveniunt, magno
enim Hypponum episcopo attestante, ad Deum
facti sumus, inquietumque r e m a n e t cor nostrum,
donee requiscat in illo; inclamare j u b e o r : non
mundus, non materies, nec instantia, nec futura,
nec opes, nec dignitates, sed Deus est, in quo
vivimus, movemur et sumus! haec sors nostra
est, quam quo pervicacius quis pernegare conatur, eo am^lius, intensiusque diversis fortunae
casibus persentiscit vivus, persentiscetque, dum
natura vitae finem faciet, propriis erroribus
seduetus.
Frémit m a r e ! diffidentia populis insidens,
ad incitas redigit gentes, a consvetudine parentum, a virtute, a vetere patriae gloria, a fidei
constantia ad saevitiam cum improperiis desciscunt nationes, aures ipsorum christifidelium,
non amplius u t Atticorum teretes et religiosae,
vix aliis p a t e n t suggestionibus, quam quas in
vulgus validis clamoribus spargunt licentiosae
effrenaeque quidquid agendi libertatis venumdati
sodales, quorum tyrannide, si rerum potiantur,
vix noscitur major.
Quomodo jam non contremiscat animus
loquentis, dum tantis oneratur quaestionibus,
quas silentio premere velle, vitae morális excidium foret, ingeminante mihi Domino hodie per
apostolum : argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina ; et per prophetam : ecce
posui te u t evellas, et destruas, et disperdas, et
aedifices, et plantes; evellas vitia, destruas crines, manusque idolorum mundi, disperdas libellos mendacii, aedifices vitae exemplo, plantes
benefactis virtutes.
Non ergo dictiones ornatas exigit a me,
qui me mittit Dominus, sed actiones divinas,
dictaque factis exequi jubet, hincque oritur difficultas non tarn fandi, quam agendi, fides enim
nostra absque operibus, teste scriptum, m o r t u a
est, nec spem habere quis potest firmám qui
mereri non contenait, amoris autem vis factis
comprobatur, hic totius scripturae sacrae complet s est, quem omnes norunt spiritu, qui pie
vivere volunt in Christo, utque omnes, aut ut

quam plurimi sic vivere velint cura missionis
meae est, postulatum vitae, exemplique mei
est, prout id a discipulo suo Tito postulavit
apostolus Paulus, eum adhortando, ut in omnibus se praebeat exemplum bonorum operum,
in doctrina, in integritate, in gravitate.
Deo optimo maximo gratias ago, quod missio mea non dirigatur ad populum non credentem, et contradicentem, portio enim vineae
dominicae quae mihi concreditur nec fide, nec
boni operis fructu caret, et praesidio solum ac
tutela indiget ad instar primorum christifidelium, de quibus protestatur apostolus Paulus,
quod a prima die ingressus sui inter illos, curam
quidem eorum habuerit vigilantissimam, quos
t a m e n periculis expositos praevidit, cum incessanter i n t r e n t in gregem lupi rapaces, et in
ipso grege exurgant viri loquentes perversa acl
abducendos discipulos post se. Quae omnia perpendenti et animo revolventi angustiatur cor
meum, et terrore corripior. Caelesti tamen monito edoctus, quod sicut nemo de sua justitia
praesumere ita de Dei misericordia et adjutorio
diffidere nemo debet: „patreui iccirco totius
consolationis assidue deprecor. ut qui t a n t i honoris mihi f u i t auctor, non dedignetur fieri excubiarum mearum adjutor, et ne sub oneris
g r a v i t a t e succumbam, erigat me, et virtutem
largiatur, qui contulit dignitatem."
Ad Te igitur Domine levo ante omnia anim a m meam. Deus meus in Te confido, non erubescam. Vias tuas Domine notas fac mihi, semitis tuis assvefacito me. Dirige me in veritate
tua, et instrue me, quia Tu es Salvator meus.
Tu sustentas fragiles, et collapsos erigis. Sit
manus t u a in auxilium mihi labenti, et dirigat
me in omnibus operibus meis. Ne auferas de
ore meo verbum veritatis, et cor meum malitia
non inhabitet. Oculi mei ad Te semper Domine,
doce me facere voluntatem tuam. In Te speravi
Domine, non confundar!
Sed eheu ! propositis solum affluit cor meum, velle adjacet mihi, a st dum perficere non
invenio, quaerens levo oculos meos in montes,
un de mihi veniat auxilium ab alto, et ecce dum
rubens haereo, emicat velut obrysum aurum f'ulgens lumine fidei et sanctitatis vir de petra,
summus Christi in terris vicarius, fortitudine animi tredecim exaequans Leones, qui docet verbo,
inflammat exemplo, suffert longanimus s ae va,
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orat dictis, operatur factis, vincit patientia, trahit am ore, — cui firmiter adhaerere tu tarn en,
quem sequi victoria est.
Salubriter insuper t r i t a vestigia caliium,
quibus claro honore incessere praedecessores mei,
viam demonstrant, qua eundem mihi erit, ne in
vacuum curram ; contulit quilibet horum ad provehendam salutem, prosperitatemque subditorum
sibi fidelium, ingenii sui animique excelsi vires,
quos ergo ipse, minor licet sequar; hi enim
fecerunt et docuerunt, hos „audierunt fratres
parva mandantes, et grandia viderunt facientes".
(Vége köv.)

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

IV.

kötet. Az

egyház.

Ismerteti : Kiss

Arisztid.

(Folytatás.)

A protestántizmus már kezdetben megtagadta önmagát, látva a zavart, melyet tanításával előidézett ; a szabad kutatást csak fegyverül tartotta meg, elfogadta a
tekintély elvét. Luther, Kálvin, Béza, Melancbton sóhajtoztak a püspöki, sőt Melanchton még a p pai tekintély
után is ; nyíltan nem merték tenni, féltek a gúnytól, mely
követőik részéről érte volna őket. De elég világosan
szólnak a protestánsok a vitréi zsinatban (1617.) „Isten
előtt fogadjuk, hogy mindannak, amit szent
gyülekezetetek
végez és határoz, engedelmeskedünk,
magunkat
alávetjük
és azt teljes erővel végrehajtjuk ; mert megvagyunk győződve, hogy ott Isten az intéző, és Szentlelke által benneteket teljes igazság- és méltányosságban vezérel."1 Ugyanígy a
sainte-foi zsinat is 1578-ban. Ez az a mi még fenntartja
őt a szabad kutatás elve mellett ! Álljanak itt a nagy
püspök szavai: „Tegyünk egy protestáns hitközséget, és
hasonlítsuk össze egy katholikus hitközséggel. Az elv és
hitszabály szempontjából hol a különbség? A protestáns
elmegy a hitszónoklatra, mint a katholikus a misére.
Hallgatja pásztorát, mint a katholikus az ő plébánosát.
Tesz-e nagy kutatásokat, hogy személyesen és a bibliából ismerje meg, amit Istenről, a mi Urunk Jézus Krisztusról hinnie kell? N e m ; hisz pásztorának. E személyes
kutatást megtehetik a pásztorok ; de a hivek nem teszik.
A nagy tömeg nem tanul semmit, nem kutat semmit ;
nem is képes tanulni, kutatni semmit. HÍSZ. Távol, jóval
fölötte, magasabb légkörben, a pásztorok világában, ott
folynak a szabad kutatás szülte viták. Ám ezek is mily
ritkák ! Hány pásztor nem tanul semmit, nem kutat semmit; elfogadja egészen az egyháztanács tanait, és e
tekintetben szintén katholikus módon él. Ime, itt állnak.
Nem volt érdemes a tekintély elvét elméletben elvetni,
hogy gyakorlatban visszatérjenek reá."
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De leginkább fentartja magát a protestántizmus az
által, hogy „kezeit a polgári hatalom békóiba nyújtja."
Rabszolgaság, csúszás, mászás, meghunyászkodás a nyers
erő előtt az ő élete. Vallási szabadság ennélfogva előtte
ismeretlen valami, közegévé válik a polgári közigazgatásnak ! Eltörölt, rombolt mindent, ami az egyházban
eszményt, szabad tért nyitott az erkölcstelenségnek, s ez
megegyez a világ szája izével. Nem gondolta meg mit
dob el, s azért a jobblelküek érezték is a vallás vigasztalásának hiányát, ébredni kezdettek : „A protestántizmusnak e sivár mezőin vannak nemes, de szenvedő lelkek,
kik kérték azt a mannát, melytől meg van fosztva templomuk, hitszónoklatuk, néma, élettelen urvacsorájok, ez a
szemfényvesztés, mely Jézus Krisztust igéri és Jézus
Krisztusból nem ad semmit nekik," . . . „Ime magunkra
hagyatvák ; segély, Isten igéje, papi szolgálat, hitvallás,
szentségek nélkül ; megteszik az egyetlent, ami számukra
fenmarad ; repesnek Isten, e távol és végtelen oczeán
felé, kalauz és iránytű nélkül, saját tevékenységök szárnyain ; szállnak, Gasparin különös kifejezése szerint, szállnak mint merész léghajósok, „négyszem közt-re Istennel,"
hogy „e közvetlen találkozásban világosságot és szeretetet kérjenek."
A protestántizmusnak nagy baja az, hogy az embert
saját eszére hagyja, s ez az elv, ami őt feldarabolja; belőle származtak a deisták, észelvüek, istentagadók, nemcsak, hogy belőle származtak, de benne is élnek. Itt
Bougaud az 1. és 2. fejezetben mondottakat összegezi.
Harmadik
fejezet. A protestántizmus
politikai és
társadalmi állapota. A protestáns nemzetek emelkedése s a
katholikus nemzetek állítólagos hanyatlása. Ami a protes
tántizmus politikai és társadalmi állapotát illeti, a látszat
neki kedvez, mig „a katholikus nemzetek mint : Franczia-,
Olasz-, Spanyolország, Ausztria forradalom által emésztve
alapjaikon ingatlak, s ugy látszik elháríthatatlan hanyatlás áldozatai ; ellenben a protestáns nemzetek Angol-,
Németország, az Egyesült-Államok napról-napra gyarapszanak s elvök daczára is, mintha az uralom és hatalom
tetőfokára emelkednének."
Bougaud a latin faj szellemi suprematiáját védelmezi egyéb fajok ellenében, hiába mondanak ellenök
rosszat; hanyatlásukat is az egyházzal való visszavonásra
vezeti vissza. Dé kérdés, ilyenek maradnak-e ? Nem lappang-e bennök az erő, mely az Isten intésére előtör és
az álhaladásnak határt szab ? Mi kell hozzá, hogy az egyházzal újra kezet fogjanak ? Egy kis szerencsétlenség,
melytől megriadva várakozó anyjukhoz meneküljenek!
Az állitólagos haladás a protestáns nemzeteknél valóban
a katholikus nemzetek rovására esik ? Ha fellebentjük a
fátyolt, e haladás borzasztó sebeket rejteget, születése
pedig Európa felforgatását eszközölte. Vagy tán haladás
Angolországban a rettenetes pauperismus, egy szabad
nemzetnek eltiprása? Haladás Németországban a meg
nem oldott munkáskérdés? A szocziálizmus ? Anarchizmus ? A hatalom csak ilyen bázison áll, s igy csak a
pünkösdi királysághoz hasonlítható ! Hát a többi protestáns ország? — beszéljen Döllinger: „Holland-, Svájcz-,
Skót- és Svédország, Norvégia . . . hol ez eretnekség a
szabadságot eltiporta, az abszolút hatalmat fölemelte."
-
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(Döllinger : L'église et les églises, III. 69.) A protestáns
államok helyzetére helyesen mondja Bougaud: „Ha a
reformáczió a protestáns nemzetek nagyságán lenditett
valamit, ez nem tulajdonai által, hanem ellenkezőleg
hiányai, veszélyei által történt; valamint az idült betegség egy időre hozzájárulhat a betegben némi erő fentartásához, mert óvatosságot parancsol s a kihágásokat
lehetetlenekké teszi. Ez a protestáns nemzetek igazi
helyzete, pillanatnyi nagyságuk különös oka."
Az okot három tényre alapítja:
1. A protestáns nemzetek az Istent nem száműzték
a társadalomból.
2. A természeti erényeket magukban megőrizték,
fejlesztették.
3. Nem gyötrődtek a forradalom csapásai alatt. Ez
utóbbi azonban nem dicsőség a reformáczióra, mert a protestántizmustól nem kellett tartania, elvtársára talált.
De a protestáns hatalmak nem tehetik most azt,
amit régen, ha hódit megszűnik nemzeti egyház lenni,
mert a katholikusoknak kénytelen jogokat engedni s igy
lassan elválnak nemzeti egyházaiktól. Igy van ez most az
Egyesült-Államokban. „Csak saját életerejökből, az állam
támasza nélkül élő vallások lesznek. Akkor meglátjuk,
mit ér a protestántizmus s meddig tartja fönn magát a
szabadsajtóval és forradalommal szemben. Kitűnik majd
az oly nagyoknak látszó államok szilárdsága is. A forradalom csapásai alatt siralmasabb romok fognak támadni,
mint minőket a katholikus nemzetek tüntettek fel."
A protestántizmus hatalma azért sem állandó, mert
a nemzeti hibákat nem tudja megszüntetni, de nem is
akarja, sőt dédelgeti. Hizeleg a porosz nyerseségnek, a
genfi sivárságnak, az angol önzésnek, az amerikai anyagiasságnak. Ezek ellen küzd az egyház, s a dicsőség egy
szer csak az övé lesz !
Hogy a jólét min alapul, amelylyel dicsekszik a
protestáns hatalom? — nem is mondható el a jobb emberi érzés fellázadása nélkül ! De szellemi hátramaradásuk
is meggyengíti őket, nem ideálisak, nyelvök durva, nem
ébreszt sympathiát, egyéniségük önhitt, kérkedő; ilyen
tulajdonságok mellett nem nagy jövőt jósolhatnak magoknak. Mi módon juthatnának a latin fajok felszinre?
„Hogy győzelmesen keljenek ki a válságból; hogy kihányják a bennök duló mérget; hogy megingott alapjaikon helyreállítsák a politikai, polgári és családi tekintélyt ; s hogy elvetvén a gyászos tévelyeket, törvényeik és
alkotmányaik trónjára visszahelyezzék Istent. Akkor erőre
kapnak s az ő vezérletök alatt újjászületni látjuk majd a
protestántizmus
feltűnése által megszakasztott
polgárosodás
egyetemes lendületét."
Ezután a társadalomnak az egyházhoz való viszonyát
ismerteti Bougaud, különösen pedig egymásközötti harcznak okait. Ki támasztja a harczot; az egyház, vagy a
társadalom? Az utóbbi Pedig az egyház méltányolja
erényeit; hogy is n e ; hisz' a kereszténységből veszik
eredetöket ! Vagy az elsorolandók közöl, melyiknek ellensége az egyház ?
„1. Az egyéni szabadság
biztonsága.

s a tulajdonnak

föltétlen

2. A polgári egyenlőség; mindenkinek egyenlő volta
a törvény előtt.
3. A közhivatalok hozzáférhetők bárkinek.
4. . . . a rokonszenv a szenvedők iránt; a gyöngéd
vonzalom a kicsinyek és szegények iránt."
Ezek közöl melyiket bántotta az egyház? Egyiket
sem, mert saját erkölcstanának mondott volna ellen. Az
egyházzal a harczot nem a tudomány, hanem a tudákosság kezdi meg s az elfogult jelzővel illeti. „Az egyház
nem fél s tudománytól, hanem a tudákosoktól," mert a
tudomány az igazság előtt nem huny szemet, de a tudákosság igen, ferdités, hamis itészet jellemzi őt! A tudomány felfedezései csak megerősítik az egyház hitét, tanításával a hajszálig megegyez ; a tudákosság a puszta
tapogatás után a megismert igazság ellen harczol.
Az egyház mily nyugodtan fogadja a harczot biztos győzelmének tudatában, a szelídség fegyverével, mely
csak az igazság birtokában létezik, lelohasztja a bukása
felett való korai örömet. A tudomány tekintetében, a
társadalom nem áll harczban az egyházzal, mert: „a mai
társadalom az egyháznak köszöni az észnek azt az érettségét, a szellemnek azt a fegyelmezettségét, mely a korunkat jellemző s dicsőse'gét alkotó szárnyalásra, merész búvárkodásra, szerencsés fölfedezésekre képesiti."
Az alkotmány eszméje, s az ebből kifolyó jogok és
kötelezettségek, melyek a kölcsönösség jellegét viselik
magukon, honnét veszik eredetüket? Az egyház elveiből.
Ha igy van, lehet-e a társadalom ellensége az egyháznak?
Szavazatjog, szabad véleménynyilvánítás, sajtószabadság,
mind az evangéliumból származik! Ha ezt nem ismerik
el, a vallás nem ad tekintélyt az elveknek csak forradalom lehet az eredmény, mely az egyházzal szemben párbaj életre és halálra ! Bougaud művének nagy részét
kellene itt idéznem, ha magyarázatának szépségét, alaposságát kimutatni akarnám, melyben mint nagy történész mély kritikai talentumot árul el. A bajnak, a romlottságnak, mely a forradalom előidézője volt az 1791.
szept. 3 —14. manifestum szerint: „az emberi jogok nem
tudása, elfeledése vagy megvetése;" s a keresztény elvek
mellőzésével a következő forradalmi eszméket hirdették ki :
„I. czikk. Az emberek szabadoknak s egyenjoguaknak születnek és azok maradnak. A társadalmi különbségek csak a közjón alapulhatnak.
II. czikk. Minden politikai társulat czélja az ember
természetes és elévülhetetlen jogainak fentartása. E jogok:
a szabadság, biztonság s ellenszegülés a zsarnokságnak.
III. czikkből: „Minden fönhatóságnak valódi kútfeje a nemzet; sem testület, sem egyed nem gyakorolhat olyan tekintélyt, mely nem nyilván abból származik."
Ugyan ilyen izü a VII., VIII. és IX. czikk is, a X.
pedig éppen forradalmi : „ Véleményeiért.
még a Vallásiakért sem háborgatni senkit, ha csak nyilvánításuk a
közrendet nem zavarja." Ez utóbbi czikkelyen kívül, mivé
lettek volna ezen elvek, ha a kereszténység hirdeti? Az
1789-iki évnek folytatása lett, s a forradalmi aera most
is ónsuly gyanánt nehezedik a társadalom vállaira! A
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társadalom mily boldog volna egy vallás, egy istenitisztelet, egy egybáz alatt, kifejezi Lemoinne: „Oh !
bizonynyal, az emberiségnek jobb volna, ha egy Istennel
csak egy vallás, egy istenitisztelet, egy egybáz volna. De
hagyjuk e pontot, mely már az eszmény hónába tartozik." (John Lemoinne, Journal des Débats, 13. mars.
1882.) A pápaság mindig barátja a társadalomnak, természetfeletti bölcseletével, isteni szövétneket gyújt a társadalomnak és forradalomnak !
Ezután Bougaud czáfolja a mai kor tételeit a kath.
vallást illetőleg, melyek leginkább a syllábust támadják
meg. Végre e czikk méltó befejéseül a pápa iránti kegyeletet ajánlja, mert ő Jézus Krisztus földi helytartója,
kinek kezébe isteni hatalom adatott. De az egyház láthatatlan feje is jelen van az oltáriszentségben, csodálatos,
természetfeletti módon kormányozván hiveit, s hogy ez
mennyire szükséges, az emberiség ó h a j t j a : „Jer, szállj
közénk, légy emberré, légy inkább márványnyá, ha kell,
csak a valóságos jelenlét boldogságát add meg nekünk."
De jelen van a pápa által is, csalatkozhatatlanságának
éppen ebben birja legfényesebb bizonyítékát, s e két jelenlét kiegyenlíti egymást. „Nekem adatott minden hatalom
az égen és a földön," e szavak leigázták a lelkeket, a
Péternek mondott igék, s az utolsó vacsorán elmondott
szavak bizonyosakká tesznek bennünket az ígéret beváltásáról : „En veletek vagyok mindennap a világ végezetéig."
Az oltári szentség és a pápaság fátyol, mely alatt
e világon való jelenlétét mérsékli, eltakarja.
Az ember ingatag, változékony, erőségre van szüksége, s ez erőség mi volna más, mint e kettős jelenlét:
az oltári szentség és a pápaság. Az elsőről mondja
Bougaud : „Oda járul minden lélek, ott üdül fel minden
szomjas ; ott a balzsam minden sebre s minden beteg
szív ott talál reményt. Onnét csörgedeznek az élet patakjai, melyek elborítják a lelkeket, s midőn némileg
magukba fojtják, az örök szeretetnek ujjászülik. Mindez
rejtve van a sziv elől, mely kétkedik, tagad ; de él, és
látható a szívnek, mely hisz, mely bizik és szeret." A
pápa mint az egyháznak látható feje sajátságos módon
egyesül a láthatatlan fővel Jézus Krisztussal, s amit a
pápa tesz, erősítést nyer az égben, hiába ejti ki Pascál
haragjában e szavakat: „Ha könyvemet elitélik Rómában,
fölmentik az égben." A czáfolatot erre talán ne is
írjunk !
Az egyház iránti tiszteletünket Bougaud a következő
fejezetek által iparkodik fokozni: VI. Érzelmeink a pápa
lábainál. VII. Az oltáriszentség tiszteletének s a pápa
iránt tartozó kegyeletnek párhuzamos fejlődése. A második fejezetben a pápa személyét állítja a katholikus világ elé, kimondja a látható fővel : „Confidite ego sum" ;
mert élete egyenlő az egyház fenállásával, ha Hyppocrates bölcs szavainak igazat adhatunk : „Ha az ember egy
volna, nem halna meg." Mielőtt a pápa személyét magasztalná, igy fohászkodik: „Oh Jézus! mielőtt tovább
mennék ; ki kell-e mondanom, hogy te vagy s te léssz
örökre egyetlen atyánk? Kell-e hangsúlyoznom, hogy
egyházadnak soha más alapja nem lesz, mint magad?
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Oh Megváltóm ! a lelkeinket eltöltő életet, azt szólaltassam meg, hogy tőled, egyedül tőled származik ? Im megteszem ; azután annál inkább kedvemre magasztalhatom
az atyát, kit te adtál nekünk s az alapot, melyre te állítottál minket!"
Hogy a pápa az egyháznak központja és alapja,
nagyon sokba kerül, mennyi szenvedés, küzdelem, különösen e szavakért : „Erősítsd meg atyádfiait" ; de mily
vigasztalás ez: „Oh mily dicső ez apostoli működés ! Mily
ékesszólók azok a pápai bullák, hol a fönséges tekintélyt, mely int és kárhoztat, mérsékli a nyájas szeretet,
mely kér, sóhajt. Balsorsunkban mily jó az Isten ! Lesz
hát e sivár földön, lesz mindig egy hang, melyet sem
tévely, sem szenvedély el nem fojt soha ; hang, mely
vigasztalni fogja a gyötrött eket, bátoritni az áldozatokat,
dorgálni a bakókat, siratni az elesetteket; és mely az
igazság meghazudtolása, az eltiport méltányosság veresége, a becsület és jog vonaglása között is minden lárma
ellen biztosítani fogja az igazságot, erényt, becsületet,
jogosságot, szabadságot, a megvigasztalt, a megbőszült
lelkek tapsai közt!" E tekintély a vérző
dynasztiánalc
tagja, szenvedése daczára „Beatitudo Vestra", mert alapja
a szeretet, melyet üdvözítőnk Pétertől kívánt!
A pápa az egyház szentségének élesztője és szabályozója. Mily tapintat szükséges ehhez : szt Teréziát
nagy reformmunkájában diadalra segiti az üldözők ellenében, Fénélont hibáira figyelmezteti, Muardot mérsékletre inti, szenteket nevel az által, hogy a lelkekkel az
Istent hatványozva megszeretteti ! Ismerjük működését,
ismét ismerhetjük kötelmeinket is: az engedelmességet
és a hozzá való ragaszkodást különösen az üldözések
napjaiban.
A harmadik részben a római pápa lakhelyének eredetét írja le. Mintha a nagy Bossuet tollát vette volna
kölcsön, oly alapos töiténésznek mutatja magát, ugyanazon hév buzgóság jellemzi irályát. A kötet befejezéseül
még a mai kornak szivére köti, hogy kötelmeit az egyház feje iránt teljesitse, mert nagyon közönyösen, néha
ellenségesen viseli magát.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS.
BéCS, szeptember 20. A JcatJioliJcus mozgalom
Ausztriában. —
Az osztrák katholikus-konzervativ párt és a keresztény-szocziális párttöredék a lefolyt nyáron rendkívül
élénk agitatórius tevékenységet fejtettek ki. Itt, természetesen, lehetetlen valamennyi összejövetelről és gyűlésről
tüzetesen szólni, minthogy azoknak a száma száz körül
jár. Csak az oly gyűlések megbeszélésére vagyunk itt
kénytelenek szorítkozni, melyeknek vagy már magukban
véve nagyobb a jelentőségök, vagy mert várható, hogy
eredményeik a többiekénél nagyobb arányokban vagy biztosabban fognak mutatkozni.
A vándorgyűléseit sorát a keresztény-szocziális párt
nyitotta meg. Magában Bécsben, ez a keresztény-szocziális mozgalom jelenleg lassúbb tempóban mozog, sőt tu-
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lajdonképpen nem is mozog. Hatalmában van az egész
III. választó testület, figyelemre méltó positiói vannak a
II. választó testületben és már rést ütött az I. választó testületen. Élénkebb tevékenységet a párt ismét csak akkor
fog kifejteni, hogyha majd a városi képviselő testületbe
való pótválasztások kerülnek napirendre. Ez időszerint
a párt arra szorítkozik csupán, hogy a bécsi választó
polgársággal az összekötetést fentartsa s olykor-olykor
kerületi gyűlésekben a választó polgároknak tájékoztató
jelentéseket tegyen.
Ellenben, annál buzgóbban karolta fel a keresztényszocziális párt ezidén a tavai meginditott
vándorgyűlések
tartását a vidéken. A keresztény-szocziális párt vezérei
megjelentek Felső-Ausztriában, Alsó-Ausztriában, Salzburgban, Tyrolban, Morvaországban és éjszaki Csehországban, s a katholikus-konzervativ-pártiakkal egyetértőleg nagy gyűléseket hívtak össze és mindenütt élénk
tetszést és elismerést arattak.
Igy például a f. szept. hó elején dr Lueger Reichenbergben, Warnsdorfban és Karbitzban tartott gyűléseket,
melyeket az tette nevezetesekké, hogy azokon az ottani
szocziáldemokraták
közöl is sokan megjelentek. Ebből
következett aztán, hogy ezek a gyűlések nem folyhattak
le botrányos incidensek nélkül, sőt a reichenbergi gyűlést mindjárt megnyitása után fel kellett oszlatni. Warnsdorfban, hol a szocziáldemokraták több tisztességet tanúsítottak, Lueger és Opitz vitatkozó értekezésbe bocsátkozhatott a szocziáldemokratákkal, a minek valószínűleg
ahg lesz valami jó eredménye. A rendelkezésre álló rövid
jelentés szerint ugyanis dr Lueger sikertelen kísérletet
tett az iránt, hogy a szocziál-demokratákat a keresztényszocziális párt programmjának megnyerje. A szocziáldemokrata „társak" oly szenvedélyesen törtek lándzsát
atheistikus álláspontjuk mellett, hogy dr Lueger kénytelen volt igyekezetét abba hagyni. „Ha a szocziáldemokrata urak ( !) azt hiszik, hogy nincs Isten, akkor a gyáros uraknak joguk van ugy eljárni a munkásokkal szemben, a hogy eljárnak. Mindenki azt teheti a mi tetszik:
ha tehát a gyáros urak a munkások bőrét is lehúzzák,
csak azt teszik a mire joguk van, hisz nincs felettük ur,
a ki nekik „nem szabad"-ot parancsolna." Hogy megrögzött szocziál-demokraták még ily beszédek által sem téríthetők meg, világossá lett a jelen esetben. Az ily vitatkozásoknak gyakorlati haszna csak rendkívüli esetekben
mutatkozik.
Igen fényes lefolyású volt a kath. egyesületek első
nagygyűlése
Elbe melletti Aussigban. A megjelentek
száma meghaladta az 500 at. Számos kitűnőség által volt
képviselve az értelmesség is. Így, jelen volt például
Lobkovitz Zdenko hg, Clary-Aldriugen Carlos gróf, Croy
Elek hg, P. Pesch Henrik s. J. hires sociolog. Lobkovitz
hg a következő tételt fejtegette: „Mit akarnak a keresztény-szocziálisták ?" A pártprogrammot fejtegette. A muns B desre vonâtkozolâ^ â hg a munkásokhoz való közeledést ajánlotta, figyelmeztetve Scheicher szavaira: „A
munkásokat félrevezették, bolonddá tették, még nem
késő a felkelésre." Aztán a katholikus konzervativek és a
keresztény-szocziálisok viszonyát fejtegette a herczeg. Az
egész nagygyűlés viharos tetszése közt mondotta szónok

a többi között : „Hogyan lehet annyira jutni, hogy ez a mi
keresztény-szocziális programmunk képes legyen nagy,
tevékeny, öntudatos, keresztény-szocziális pártot alapítani
és fenntartani ? Itt mindenek előtt fel kell említenem,
hogy ebbe a pártba mindazokat az apró különbségeket
be key foglalni, melyek jelenleg a nyilvános életben szerepelnek. Sokan katholikus-konzervativek, sokan keresztény-szocziálisoknak nevezik magukat stb Nagyjában s
egészében véve a dolgot, ez a kettő tulajdonképpen csak
egy. Mi mindnyájan konzervativek vagyunk, mikor kell,
és bizonyos, jó értelemben vett liberálizmus minden keresztény embernek sajátsága. Az is egyik oka a mi gyengeségünknek, vagyis inkább annak, hogy erőnk és hatalmunk le van kötve, az az egyik oka. mert apróságokon
megütközünk. Ezt az eljárást bizony abba hagyhatnók
már és egyszer már a nagy keresztény zászló alá vonulhatnánk apróbb egyéni véleményeink és kedvencz önálló
eszméink kára nélkül. A keresztény táborban duló egyenetlenséget az ellenfelek igen ügyesen használják fel
ellenünk és pedig nagy sikerrel." Végül a
szabadkőművesség és zsidóság titkos aknamunkájára figyelmeztetett a
herczeg, a mely a keresztény népet szellemileg a sajtó
és társadalmilag a gazdasági viszonyok által rabszolgájává
tette magának, habár a szabadkőműves és zsidó urak,
mondá a hg., nálunk „csak idegenek." A konzervatív
magas arisztokraczia és a papság számos tagjának jelenlétében mondott szavai a herczegnek, kivált a keresztény
frakcziók közös érdekeiről mondottak, nagy hatást keltettek ugy a konzervatív, mint a liberális irányzatnál. A
konzervatív magas arisztokraczia ily előkelő tagjának
szava nagy sulylyal esik a latba.
Georgswaldeban f. hó 10-én, vasárnap, volt éjszaki
Csehország katholikus férfi egyesületeinek nagygyűlése. Jelen
volt Schöbel leitzmerizti püspök s beszélt is a nagygyűléshez. A papok száját bedugni akaró államférfiak érthetnek belőle egy kicsit, ha akarnak. Ezt mondá a többi
között: „A politikának semmi dolga az iskolával, a nyilvánossággal. Hát igaz ez ? Dehogy. Ma az egész világ
politizál. Csak a keresztény katholikus hivő ember és a
pap legyen ettől eltiltva? Ha ezeknek nincs joguk arról
beszélni s arra törekedni, hogy a keresztény elvek nyilvános elismerést nyerjenek a közéletben ? Vagy, a közéletben jelenleg minden oly rendben van, hogy ahhoz
szó sem férhet, hogy katholikus ember, kath. pap
ahhoz szót sem szólhat? Vajha igy állnának a dolgok;
de sajnos, másképp állnak. Nekünk katholikus
képviselők
kellenek, hogy a mi nincs az meglegyen, t. i. rend az
Isten örök törvényei szerint." Vonatkozással I. Ferencz
császár alapmondására: „Justitia est regnorum
fundadamentum", a püspök ur az igazságosság eszméjét fejtegette s azt mondotta ki, hogy annak forrása nem az
„állam", hanem „a szentháromságu, élő, igazságos Isten."
„Jogsértés megtorlás nélkül nem marad. En csak, úgymond, egy ily sérelmet emlitek most, azt, melyet a pápa
ellen elkövettek, midőn sz. Péter örökségét tőle erőszakosan elvették. Ez a rablás nyíl a társadalom testében.
Nem lehet a társadalom egészséges addig, mig ezt a nyilat
testéből ki nem veszik.11
Az osztrák keresztény pártok nyári müködésökkel
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meg lehetnek elégedve. Ők nagy dolgot vittek véghez.
Kivitték a köz- és magánélet keresztény elveit a vidék
sok városába és községébe, oda, hol P. Pesch szavaival
élve, a hol vagy a szocziálista faczipők vagy az atheista
lakczipők adták eddig a tónust. Az is bebizonyult, hogy
a különféle frakcziók igen szépen tudnak megférni egymással, ha akarnak, a nélkül, hogy bizonyos fokig illetékes önállóságukban kárt szenvednének. Nagy hatalom az
összetartás ; övé a jövő!

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA.
Egy kis történet.
Pár hónappal ezelőtt együtt utaztam egy felvidéki
úrral, kivel nem is tudom hogy-hogynem, de egy félórai
beszélgetés után igen jó barátok lettünk. A többi között
felemlíti útitársam egyetlen fiát, ki elvégezvén középiskolai
tanulmányait — papnak konkurált. Midőn én emiatt csodálkozásomnak adtam kifejezést és oka után tudakozódtam, barátságos útitársam egy kissé elkomolyodva igy
szólt, ha nem untatja fiam története — szivesen elmondom !
Tizenkét évvel ezelőtt, éppen ugy mint most, hűvös
esős novemberi idő volt; a szél csak ugy fütyült a fákon
keresztül, oly jól esett a kandalló mellé húzódni s onnan
nézni az elemek csatáját!
A természet szomorúsága az ember kedélyén is viszszatükröződik. Magamnak sem volt semmi kedvem a dologhoz, s nőm is szokatlan bágyadt volt, kis fiam pedig,
— a ki mindig oly vidám, derült kedélyű volt, hogy
kedves csevegésével sokszor elűzte homlokomról a redőket s felvidított mindnyájunkat — most még ő is levert
volt ! Oda húzódott édes anyja mellé s olyan bánatosan
vetette fel reá szép kék szemeit!
— Talán
dém tőle.

valami bajod van,

Józsikám ? —

kér-

— Nincs nekem, apuskám, semmi bajom, csak azért
nincs kedvem, mert ti is szomorúak vagytok !
En tehát megnyugodva a gyermek válaszán; nem
tulajdonítottam semmi komolyabb jelentőséget a dolognak. De másnap reggel mindjárt feltűnt, hogy az én kis
fiam nem szalad az ő apuskájához jó reggelt kivánni,
őt megcsókolni, ez most mind elmaradt. Azonnal eszembe
jutott tegnapi bágyadtsága, ágyához siettem tehát. Csakugyan ott feküdt, mint egy kis sebzett galamb, olyan
volt ártatlan szende arczával, szép kék szemeivel, mint
egy kis angyalka.
— Hát Józsikám most ilyen lusta vagy, nem jöttél
apuskát felkölteni, mit álmodtál kis fiam?
— Nem álmodtam én most apa még a kávéval sem,
nem tudtam elaludni. Itt mozog valami, és nagyon szúr,
s kis ujjával a gyomrára mutatott.
— No ne félj kis fiam, majd meggyógyulsz, mindjárt küldök a doktor bácsiért!
Az orvos megérkeztéig mindenképen megakartam
magamat nyugtatni, de önkénytelen az lebegett szemem
előtt, ha kis fiamat elveszitem, mit teszek, hisz az az I

egyedüli boldogságom ; utána fog menni édes anyja, az
én szeretett nőm, a ki minden gondomat megosztja, a
ki a lehetetlent is lehetségessé tenné, csak hogy azzal
az én kedvemet keresse; s akkor követem én is őket,
mert én csak ő bennök élek. Minden perez egy örökkévalóságnak tünt föl, mig az orvos megérkezett.
Aggódva lestem arczát, a mint fiamat vizsgálta, s
lábaimról majd leroskodtam, mikor félrehívott, homlokát
komoly ránezokba szedve igy szólt: „Nagy gondatlanság
volt ily későre hagyni az orvosi segélyt, a gyermek bagymázban van, a láz már is erős, ha fokozódik igen komoly vége lehet!"
Mikor az orvos a szükséges intézkedések után magamra hagyott, akkor láttam, hogy milyen gondatlan apa
vagyok. Képtelen voltam tisztán gondolkozni; nőm vigasztalt szegény, a ki maga is kétségbe volt esve.
Eljött az orvos másodszor is. Lélegzetemet is visszafojtottam s ugy vártam, hogy mit fog mondani.
A láz emelkedett, ha még egy fokkal növekszik, ő
meg;zünt élni!
Higyje el barátom, nem felejtem el életemnek ezen
napjait sohasem. Remény és kétségbeesés között lestük
minden mozdulatát. Nőm végkép kimerült a nagy testi s
lelki nyugtalanságban, nekem pedig nem jött egy vigasztaló szó sem ajkaimra.
— Oh Istenem én vigasztaljam, én ápoljam, mikor
a fájdalom majd meghasította szivemet, mint valami tébolyodott ugy szaladgáltam egyik szobából a másikba.
Egyszer gyermekem ágya előtt megállapodtam s
tekintetem a keresztre vetődött. Ugy éreztem magamban,
mintha ez a tekintet megvigasztalt volna. Balzsam volt
sebeimre, egészen nyugodt lettem ; tekintetem mindig a
kereszten volt, mig ajkam ezen szavakat suttogta : „Uram,
te tudod legjobban, megnyugszom a te akaratodban" !
Ki voltam merülve, elszunyadtam. Mire fölébredtem,
már reggel volt. Józsimra tekintek, a kinek kezében az
ágya fölött levő kis képet láttam, ez a kép szt. Józsefet
ábrázolta, karján a mosolygó kis Jézussal. Józsikám
rám nézett, mosolyogni kezdett, s alig hallható hangon
szólt: „Apuskám ugy-e sírtál? ne félj nem halok ám
meg ! Edes mama mindig azt mondta, hogy szent József
megsegíti a kis fiukat, ha betegségben hozzá fordulnak,
én is ő hozzá imádkoztam — majd meglátod apuskám
meghallgat engem!"
*

*

Mindjárt befejezem fiam története't, kedves barátom.
Mikor a doktor eljött újra, kis fiam mosolyogva mondja:
„Nem kell már nekem az orvosság doktor bácsi, már
meggyógyultam !"
*

*

Látja kedves barátom, ez az én kis Józsikám most
már pap lett. Mikor elvégezte a középiskolákat, igy
szólt: „Emlékszik-e még kedves apám arra, mikor én
olyan nagy beteg voltam ? Az, kit az ágyam felett levő
kis kép ábrázolt, visszaadta egészségemet. En akkor meg
fogadtam, hogy ha életben maradok az Ur szolgálatába
lépek. Kérésem meghallgatást nyert, én tehát most teljesitem fogadásomat!"
Êbneth Lajos.
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-f- A Szent-István-Társulat választmányi ülést tartott f. hó 28-án. Napirend előtt Borszéky Soma üdvözölte
Kisfaludy A. Béla alelnököt, préposttá történt kinevezése
alkalmából. Elnök Zichy Nándor gróf megemlékezett a
társulat halottjairól, Markus Gyula püspökről és Sztáray
Antal grófról. Az utóbbinak halála folytán a gazdasági
bizottságban megüresedett helyre Barkóczy
Sándort választották meg. A társulati igazgató ezután bemutatta a
sajtó alól ujabban kikerült könyveket; indítványára a
választmány elhatározta, hogy egy hatvan nyomtatott
ivre terjedő munkában megíratja az általános egyháztörténetet. Azon alkalomból, hogy Lukács Béla miniszter
felszólitotta a társulatot, hogy a millenáris kiállításra
tervezett közművelődési kongresszus eszméjét tanácskozásai tárgyává tegye ; az elnök indítványára megalakították a millenáris bizottságot, melynek feladata lesz a társulat részvételét az 1896-iki kiállításra előkészíteni. A
bizottság tagjai : Barkóczy Sándor báró, Czobor Béla dr,
Gervay Mihály, Kalmár Endre, Komócsy József, Lipthay
Kornél, Nóvák Lajos, Szent-Iványi Zoltán, Kiss János dr
és Hummer Nándor. A titkár bejelenti, hogy a társaság
tagjainak száma 3 alapitó taggal és 50 rendes taggal
szaporodott. A társulat 87 iskolának adott ingyen könyveket. Bevételei az utolsó négy hónapban 25,935 frtra
rúgtak, kiadásai 25,258 frtra. Az ügynökség forgalma
az utolsó négy hónapban: könyvekben 315,274 darab,
képekben 6525 darab, vegyes nyomtatványokban 16,446
darab és irkákban 27,750 darab.
= A budapesti Kath. Kör f. hó 28-án tartotta a
nyári szünet után első ig. választmányi ülését. Pintér
Kálmán alelnök megemlékezvén XIII. Leo pápa hozzánk
intézett legújabb körleveléről, azt indítványozta, hogy a
budapesti Kath. Kör feliratban mondjon köszönetet a
szent atyának a közfigyelemnek a világi katholikusok
egyesületi életére való felhívásáért.

VEGYESEK.
** *

A keresztény vallás bevonulása a bécsi
községi iskolákba befejezett tény. Bécs városának tanácsa
e napokban, f. hó 20-án, 4256 frton 1120 feszületet vásárolt a bécsvárosi iskolák számára. Sajátságos tünemény !
Bécs város képviselő testületében többségben vannak a
szabadelvűek. Többségök daczára érzik, hogy Bécs lakosságának többsége nincsen hátuk mögött. Ezért engedtek
a népszerű keresztény mozgalom kivánatának. Más tekintetben is tanulságos ez az eset. A szabadelvű többség a
Gemeinderathban kisebbségben levő keresztény-szocziális
párt unszolására határozta el a feszületek visszavitelét
az iskolákba. Látszik ebből, hogy egy erélyes kisebbség
is sokat tehet. Rábírhatja a többséget még arra is, hogy
kívánságát teljesítse, nemcsak hogy elveit tiszteletben
tartsa. A minoritás respectabilis egy dolog, ha magának
tiszteletet tud parancsolni, törekvéseinek érvényt tud sze-

rezni. Azért nem kell félni nálunk sem, hogy esetleg
kath. minoritás talál bejutni a képviselőházba. A minoritás, az hatalom, — a nullitás, az semmi!
— Beiktatás. F. hó 30-án iktatják be hivatalába az
angol-kisasszonyok budapesti házának uj főnöknőjét,
nt. Almásy Mária k. a. uj hivatalába. Az uj budapesti
főnöknő két évig állt az eperjesi intézet élén, azelőtt
pedig Budapesten működött nagy elismerés között. Midőn
előkelő u j állásában üdvözöljük, Istentől sok áldást kívánunk fáradozására.
—- Szvorényi-emlék.
Borsodmegyében az elhunyt
nagy tanférfiu tanítványai körében mozgalom indult meg
az iránt, hogy kedves emlékű tanáruk szülőháza Sátában
diszes emléktábla által legyen megjelölve.
— Előadások
kezdete. A budapesti kir. m. tudomány-egyetem hittudományi karában az előadások október
9-én kezdődnek.
— Harminczkét évi fenállás után f. hó végével szűnik meg az „Eger" czimü lap. Utódja az „Egri Hiradó"
lesz Luga L. szerkesztésében.
— Gratulálunk!
F. hó 17-én ülte meg Babőcsay
Pál cz. kanonok, bodonyi esp. pleb. a pécsi egyházmegyében ötven éves irói jubileumát.
— Az angolkisasszonyok budapesti uj iskoláját, azt
az impozáns uj épületet, mely az egész környéknek
díszére válik, e hó 30-án fogja megáldani az intézet
érseki biztosa, Romeiser József belvárosi prépost-plébános, s fővárosunknak e legújabban átalakult kitűnő kath.
nevelő-intézete megkezdi nemes hivatását.
— A Mátyás-templom orgonája. A Mátyás-templomnak már elkészült az orgonája is. Magyar gyártmány,
Aradon készült, tizennyolczezer forintba került s 36 változat van rajta. Az u j orgonát október 1-én, vasárnap,
délelőtt fél 10 órakor, a nagymise előtt áldja meg Bogisich Mihály prépost, esperes-plebános. Ugyanekkor kap
egyházi áldást a lorettói kápolna díszzászlója is, mely
Schulek tanár tervei szerint készült, s melyet ma aggattak tele a templom fogadalmi tárgyaival.
— Magyar gör. kath. papi gyűlés Amerikában. A
Felvidéki Szemlében olvassuk, hogy az Amerikában levő
görög katholikus lelkészek, számszerint tizenheten, szeptember 5-én gyűltek össze Olyphanton, Pennsylvániában,
hogy az évek óta húzódó vikárius választást megejtsék,
a mennyiben arra Rómából megjött az engedély. Igy
tehát a gör. kath. lelkészek szeptember 5-én választották
meg a püspöki helyettest, aki közvetlenül Róma fennhatósága alatt fog állani. A választási aktus — melyet
az olyphanti templom felszentelése megelőzött, érdekes,
már csak azért is, mert a szeptember 5-én megválasztott
vikárius az első magasabb magyar papi méltóság Amerikában. A 17 lelkész közül 15 magyar és 2 galicziai van.
— Egyedüli jelölt Chanáth Nicephor passaici gör. kath.
lelkész volt. Chanáth a budapesti szemináriumban végezte
el a theológiát s mint törekvő, tanult és jó magyar érzelmű papot ismerik. — Gratulálunk. (Kelet.)

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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D I C T I O

qua cum c a t h e d r a m suam solemniter capesseret,
venerabilem clerum Dioecesanum allocutus est
Carolus Rimely
episcopus Neosoliensis die 14.
' Septembris 1893.
(Vége.)

Quos mihi obvios saluto F r a t r e s , Yos proximi mihi facti estis, Yos ergo appello fidenter,
s u p p o r t a t e me, qui venio ad Yos in n o m i n e
Domini : Yos venerabiles a e t a t e et d i g n i t a t e viri,
corona cathedrae meae, senatus capitularis ecclesiae huj us cathedralis, quos p r o b a t a fides, mor u m gravitas, scientia infucata, et r e r u m gerendarum dexteritas ad subsellia haec evexit, Yos
oro et obtestor, u t memores m o n i t i concilii
Tridentini, me Praesulem Yestrum, ad omnia,
quae r e c t a et sancta sunt p r o n u m opera et officio adiuvetis, et u n a mecum ad conservandam
a u g e n d a m q u e ecclesiasticam disciplinam collaboretis. Si enim aevum c o n t u e a m u r n o s t r u m , cont e r r i t i cernimus molimina contra omnem, h u m a nam non minus, quam divinam a u c t o r i t a t e m ,
qua r u e n t e r u i t lex, r u i t disciplina, r u i t fidelitas, ruit obsequium, s a c r a t i o r a q u e pietatis, relligionis m o r u m q u e e pectoribus h o m i n u m eradic a n t u r sensa, c u n c t a q u e obedientiae c o n v e l l u n t u r
repagula, i n t e r ipsas quoque proh dolor! Deo
sacratas personas, quas non seducere modo, sed
in apicem collocare m o l i m i n u m i m p i o r u m cont e n d i t genius aevi perversus, qui non aliter ac
t e m p o r i b u s Ezechielis consuit pulvillos sub o m n i
cubito manus, et facit cervicalia sub capite universae aetatis ad captivandas animas.
Ast

mactos

Yos

gloria

Fratres

et Filii!

curiones sacri, genus electum, regale sacerdot i u m ! acl vos c o n v e r t i t u r sermo meus, quibus
concredita est cura m y s t e r i o r u m Dei, Yos m a g n o p e r e censeo obsequiosos, nec dégénérés ecclesiae matris, i m m o continuo m e m o r e s v i r t u t i s
p a t r u m , qui p e r i m p o s i t i o n e m m a n u s Yos gen u e r u n t Christo, s p i r i t u s q u e f o r t i t u d i n e vos m u n i v e r u n t , u t i n t r e p i d i eatis, et f r u c t u m afferatis,
et f r u c t u s Yester m a n e a t . Novi a e r u m n a m esse
saepe s o r t e m Vestram, quia placere Deo magis
q u a m mundo, in s o r t e m elegistis v e s t r a m ; s t a t e
iccirco fortes in fide, r e s o n e n t q u e verba evangelii in suggestibus sacris de ore vestro indesin e n t e r , c u s t o d i a n t scientiam labia Yestra, psalmosque assidue m o d u l e o t u r ordini vestro p r a e seriptos, mystas m u n e r i s vestri actiones t r a c t a t e
g r a v i t e r et sancte, ne ob i r r e v e r e n t e m r i t u m
agendi sacra, v i t u p e r e t u r m i n i s t e r i u m v e s t r u m ,
luceatque sic in omnibus v i t a v e s t r a coram hominibus, u t v i d e a n t opera vestra bona, glorific e n t q u e P a t r e m , qui in caelis est. N o n a b d u c a t
vos in devia m u n d u s promissionibus, sermonibusque falsis, v i g i l a t e ! et o r a t e amplius, sacram e n t a enim n o s t r a viliter hoclie a p p r e t i a n t u r ,
t u t a m i n i ea cum zelo fervoris; dum tarnen
l i c e n t i a m datis lingvae, q u u m v e r u m petitis,
Caritas m o d e r e t u r zelum, p r u d e n t i a actum, et si
persecutionem p a t i m i n i p r o p t e r i u s t i t i a m b e a t i !
Nec disjungat vos usus disparis lingvae, mores
e n i m solum dispares disparia s e q u u n t u r studia,
ast vos eadem r e l i g a t m a t e r ecclesia, idem n u t r i t
p a t r i a e solum, cujus contribules nos reddit idem
praeceptum
legis, m u t u a q u e j u r i u m
relatio.
Deum t i m e t e , Regem apostolicum honorificate,
1
fiducia j u n g a t Yos praesuli vestro, quem actio27
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nibus vestris semper conformera in modo agendi ;
experiemini, scientem compati infirmitatibus ve- !
stris, nec alios quam contumaces, e n a t u r a muneris sui arguentem, nulli alienum omnibus
patrem.
Si autem patrem, sollicitum etiam de salute fidelium suorum, rpaxime autem de eo, ut
animi parvulorum salutJViter excolantur, nec
caelum, quod iis proprium dixit Salvator, prava
eorum educatione pessum eat. Tenera ergo aetas
adolescentum specialem exigit curam, adolescens
enim iuxta viam suam, etiam cum senuerit non
recedet ab ea, et quia, ingeminante id concilio
Tridentino, adolescentum aetas prona est ad
mundi voluptates sequendas. ideo a teneris annis
ad pietatem et religionem inf'ormanda e s t ; nec
majus quid merito datur, dicente s. Chrysostomo,
quam adolescentum fingere mores ; scriptura
autem sacra eos, qui ad justitiam erudiunt multos. fuigere asserit in perpetuas aeternitates.
Quiqui ergo estis catechistae et magistri
ciisciplinarum, habete cordi, consumatam justit i a m esse, scire Deum, et ea quae Dei sunt, nec
sine Deo scientiam dari ullam, philosophiam
autem omnem, quae a Deo abducit, esse le vem
et absurdam. Vir quidam non catholicae nostrae
ecclesiae assecla, celebratissimus caeterum de re
politica, super corrupto nimis patriae suae genio ingemiscens, causam ruinae talis in eo quaesivit, et invenit, quo cl educatio popularis non in
religiosa aura data, nec inde sumpta sit, suppleo
viri experti hiatum, quod fors non recte data
sit; res enim difficillima est, ut ultro fateor
eruditionem propriam, multo sudore et labore
p a r t a m quasi supprimere, et ad captum, eogitanclique rationem parvulorum condescendere,
praedicare iis Christum et hune crucifixum,
doctrinas autem liberales, quibus agitatur mundus, fictitias porro, et a recta fide abludentes
effrenati ingenii quaestiones spernere, et a genio aevi regnante pro imbecillo ac obscuro
declarari; ast non caret abnegatio isthaec suo
praemio, talium est enim regnum caelorum.
Excultam litteris et scientiis optamus spem
patriae juventutem nostram, ast integram etiam
corde et animo, quai es scientia eflormat crucis.
Peruugat ergo scientia haec cunctas scholarum
nostrarum disciplinas, etsi illam Iudaei scandaium, gentes autem stultitiam conclament, nec
fide m, quam magister unus docet, alter neget,

sicque in maximum ecclesiae et patriae detrim e n t u m juveniles animos conturbet, et genus
hominum malo cultu corruptum in scholis, vulgo
r e m i t t a t . Abest hoc a Vobis ut confido, qui
arduo labore elem enta confertis ad fundamenta,
super quibus palestrae construuntur litterarum.
Vos autem, qui jam sacratiora penetralia
templi docendo subingressi estis clarissimi magistri scientiarum sacrarum, et qui ad servitia
altaris alumnos praeparatis formatores morum,
videte, quales sint pugiles, qui gradum honoris
sacerdotii ambiunt, et qui e sinu familiarum ac
scholarum veniunt, quae typum non semper
exactum praeseferunt vitae subsequae, quam
alumnus in servitio Domini eligit. U t enim vigentem morum laxitatem silentio premam, nota
sunt omnibus vèsana rerum politicarum, et commotae nationalitatis studia, quae populos et
domos ac f'amilias vehementer conturbant, et
d i s j u n g u n t ; et si juvenes qui ad ecclesiam veniunt corda, his principiis affecta, e familiis,
scholisque afferant, hi verba sedata arnoris et
sollicitudinis de ore educatoris saepe frigide aut
plane non suscipiunt, omnique occasione patulum reddunt, praecedentis educationis lineamenta animis eorum profundius inhaerere, quam
ut facile obliterari possent.
E t tamen quam celsa est vocatio servire
a l t a r i î „o si boni illi iuvenes, verba sunt magni
Pazmanni de novellis alumnis suis, cognoscerent
g r a t i a m Dei ad tarn altum et salutarem gradum
eos vocantem, ut in animarum salute procuranda coadjutores Christi fierent, certe in portu
felicitatis se constitutos int.elligerent. Xullus
enim status Deo gratior est, quam animas.
Christi sangvine redemptas, et apostoliéi laboris
sudoribus pastinatas, ad aeternam beatitudinis
messem praeparare; — absurdi et praeposteri
sunt, qui aliud quam Deum, et ejus gloriam pro
meta sibi figunt."
Tales ego, dilecti mihi informatores et magistri in domo sanetitatis, curae vestrae crédita,
omnino non cogito, confido enim zelo, prudentiae, et solertiae vestrae, eoque amplius appretiare novi conatus vestros, quo magis nota mihi
ipsi est via, quam ambulatis, parantes verbo, et
vitae vestrae exemplo ministros augusti sacrificii! Docete jam juvenes hos Deo sacratos scientiam, n a t u r a enim nobis semina solum scientiae dedit, scientiam non dedit, haec studio

211

RELIGIO.

dum exercitatione movetur vita omnis, etiam
ecclesiae, de qua vet us fert adagium, quod ea
inter persecutiones mundi, et consolationes Dei
procurrere debeat usque in finem. Ministrorum
ejus vita ea est, quod debeant pugnare, laborare,
vigilare, pugnare contra vitia, laborare in vinea
Domini, vigilare super gregem suum, ad instar
militis. agricolae, et pa'storis.
Agite ergo F r a t r e s et Filii dilectissimi indefesso laboré ; quia tarnen actiones nostrae
m e r i t u m et incrementum per gratiam solum
Dei nanciscuntur, quae nos adjuvanclo comitat u r : ad fontem g r a t i a r u m Jesum Christum mediatorem nostrum, et ad m a t r e m
pulchrae
dilectioais et sanctae spei Mariam jugiter recurrendum nobis est. Comprecantes igitur jungite
vos mihi Fratres Filii, et Fideles mei, quos
in corde meo calenter foveo, Deoque sacrificando offero, oremusque cernui corde pio: Domine Deus pacis, tuere nos, tuere ecclesiam,
tuere p a t r i a m nostram, subleva senium Papae,
tuere Regem apostolicum, tuere eos qui gubernacula bona voluntate t e n e n t ; da nobis idipsum
sapere in a l t e r u t r u m , u t unanimes uno ore hoColumna ecclesiae hujus nostrae specialis norificemus Te Deum, et P a t r e m domini nostri
estis Vos vi ri religiosi, et foeminae, Domino Jesu Christi. Nec sint in nobis schismata, simus
iuxta consilia evangelica inservientes ; saluto autem perfecti in eodem sensu, in eadem senVos, nam munera affertis conaminum vestrorum, t e n t i a . Non efficiamur inanis gloriae cupidi, sed
Deo et hominibus, ac praecipue Praesuli vestro in h u m i l i t a t e et mansvetudine nos supportemus
gratissima, dum seductionis vis late triumphat, invicem in caritate, superiores alii, alios arbidum sensualitas et passiones commoventur, dum trantes, non quae nostra singuli, sed ea, quae
fallacibus praetensae libertatis alis r a p t a n t u r aliorum considérantes, et pax Tua, quae exsupeomnia, et t'allacias nefarii spiritus sui seducto- rat omnem sensum, custodiat corda nostra, et
res in ipsam sacratam cellarum requiem infe- intelligentias nostras in Christo Jesu Domino
runt, quae tarnen e n a t u r a sua fidei rectae, as- nostro. Amen.
keseos, scientiarumque sacrarum asyla esse
debent ; saluto Vos qui non pravato nec polluto
caractere orclinis vestri, juventam et plebem in
A kereszténység és korunk.
justitia et sanctitate veritatis efformare contenIrta : Bougaud
Emil.
ditis ; agite porro fortiter pro Deo et ecclesia,
Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
et gratia ejus erit vobiscum.
III. kiadás ; I—V. kötet.

evolvenda, arte excolencla est; docete eos fidem,
quae per caritatem operatur, docete eos praecepta
morum, sine quibus vita sacerdotis destructio
est, docete eos amare ecclesiam, et quae huic
correlata eoadunatio civium est, amare patriam,
monete eos, ecclesiam nostram Romanam esse,
quae „vicaria sedes Christi, centrum unitatis
nostrae est, gentium ipsa mater, ipsa compendium, ipsa penetrale sacrarium" Patriae, et maternae vestrae lingvae zelotae, colite studio
lingvam ecclesiae hujus nostrae Romanae, cujus
filii estis, nostis enim quod dum „aeterna quasi
moles imperii Romani in ruinas concidit, lingva
Romana ecclesiae crédita nunquam peritura superstat, et sola civilis sapientiae leges populis
asservat, sola divinae sapientiae et veritatis
aeternae nuncia gestat." Lingva Romana doctis
classica, christianae familiae m a t e r n a e s t ; qua
abolita Christi magisterium hominibus impervium r e m a n e t ; hinc furor contra earn apud eos,
qui vacui fide, pleni odio, ringeates exterminare
meditantur fundamenta ecclesiae quam Christus
aeternitati posuit.

Ast quid querimur de iniquitate horum, in
quibus vivimus temporum, dum iis atrociora
iterato gem ens super vixit aetas prior. Militia est
vita hominis super terram, quae teste apostolo
foris pugnis, intus timoribus agitatur, recte ille
solum agit, tute ille solum vivit, qui miuisterium sibi a Deo datum fideliter implet, hoc velle,
hocperficere sit propositum nostrum. Crédité mihi
fratres, história enim asserti mei testis est,
quod iners solum et torpidum jaceat semper,

V. kötet. A keresztény
Ismerteti : Kiss

élet.

Arisztid.

(Folytatás.)

„Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami
szent, ami szeretetreméltó, ami jó hirt szerez, ami az
erényhez és dicséretes fegyelemhez tartozik, azokról gondolkodjatok . . . Azokat cselekedjétek és a békesség
Istene leszen veletek." (Philip. IV. 8, 9.) A nemzetek
apostolának fontos szavait tűzi jeligéül Bougaud halhatatlan müve V. kötetének homlokára. E jeligében ki van
fejezve mindaz, amit Bougaud a keresztény életről mon
27*
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dani akar, nagy lelke oly szerény, hogy előhírnökül e
mondatot választja. Az előszóban összegezi minden kötet
czélját ; miután láttuk az első négy kötetet vázlatban, s
igy czéljával tisztában vagyunk, iássuk az V. és utolsóét :
„Ha Jézus Krisztus csak valami bölcsész volt volna,
vagv ha az emberiség lelkiismeretét gyötrő örök kérdéseknek csak egy értelmes és fönséges magyarázatát akarta
volna meghozni a világnak : föladatunknak vége volna.
De Üdvözítőnknek egészen más szándéka volt. Csak azért
akarta fölvilágositani az elmét, megedzeni az akaratot,
hogy az embert rávezesse, hogy az érzékeknél sőt az
észnél is fönsőbb életet éljen: életet, melyet méltán nevezünk isteninek, mert sem elve, sem eszközei, sem czélja
nem találhatók meg a legtökélyesebb emberi természet
követelményeiben sem. Ezért oly dicső a valódi keresztény. mert már e földön megkezdi, azt az életet, melyet
majd az égben él. Ötödik és utolsó kötetünk ezt az életet tárgyalja, nem elméleti, hanem egészen gyakorlati
szempontból."
A hit legfőbb kötelmünk Isten irányában, ez az
alapja nemcsak Istenhez, hanem minden szellemi lényhez
való viszonyunknak, mennyire szegény az ember észszel
hit nélkül: „Ha az emberben csak az ész működnék, a
földön csak egyének, porszemek volnának. A hit működésével kezdődik a társadalom, család, barátság, szeretet ;
s a hit alkotja meg, ugyanazon uton, a vallást is." De
részletezzük a mondottakat.
A teremtés összesége három világból áll : a természet világából, a természetet kormányzó törvények, föntartó okok és mozgató erők világából és a természetfeletti világból; ez utóbbihoz tartozik a hit, mely az
első két világnak ismeretét tökélyesiti bennünk, s igy
ezen uton a kegyelem világába jutunk. A szem, ész, és
hit adománya boldoggá teszi az embert: „Boldogok, kik
e három adományt együtt birják; kik kinyitják testi szemeiket, s mint költők, festők, művészek, élvezik a természet bájos szépségeit; kik kinyitják lelki szemeiket, s
mint bölcsészek, számtudósok, mérnökök, gondolkozók,
élvezik az ész világának fönsőbb szépségeit; végre kik
kinyitják hitök szemeit s mint keresztények, Isten gyermekei, az evangélium engedelmes fiai, élvezik a kegyelem
világának kimondhatatlan pompáit."
E harmadik, vagyis a természetfeletti világot az
Isten kinyilatkoztatta, ennek lehetőségét megfejti Istennek az emberiség iránti szeretete: „Ha ki szeret, nincsen
titka." E szeretetből kifolyólag az Isten az embert magához emelte, gyermekévé fogadta, ideiglenes lakását a
testet a természet remekévé tette mint a szellem lakását,
s a jövő életre szebb hazát, boldogabb létet igért neki.
Kinyilatkoztatta saját örök életét. Vájjon mi lehetetlen
van ebben, ha az Isten és ember közötti viszonyt figyelembe veszszük ?
Akit szeretünk, annak szavát elhiszszük, mert nem
tételezzük fel róla, hogy megcsalja szeretete tárgyát. Igen,
de kérdés merül fel, hogy az Isten a természetfeletti
világ csodáit miért nyilatkoztatta ki homályosan ? Hát
akkor mi maradt volna az emberi szabadság működésének ! ? Hol volna hitünk érdeme!? „Oszlassátok el a hit
szent homályát ; a harmadik világnak adjátok meg teljes

ragyogását: a két első világból, mondjátok meg mi lesz?
A természet világának szépségei elsilányodnak. Az ész
világának kérdései nem méltók többé, hogy szellemünk
foglalkozzék velők." Lelkünk nem volna többé tevékeny,
ha az igazságot készen kapnók, elmerülne a semmittevésbe, tespedésbe! Homályosak a hit igazságai, nem
láthatni belsejükbe? A természet fejlődését ki leste el?
— pedig a természet csodái láthatók, érzékeink alá
esnek ! Ebben a világban egy folytonos probléma áll
fenn, melyet az ember nem tud megoldani, pedig előtte
van, szétdarabolhatja, elemeire bonthatja ! Nos hát hogyan
láthatunk a homályon keresztül emberi szemekkel? —
sehogy, csak „Isten szemeivel."
A hit a léleknek ragaszkodása bizonyos dolgokhoz,
melyeket az ember nem lát, de létezését hiszi, mert
őszinte tanú bizonyit mellette. Ezt Bougaud az életből
vett érvekkel erősiti. Az apostol szavai szerint pedig
„rationabile obsequium Deo", az ész hódolata Isten előtt,
e hitnek erősnek és szívesnek kell lenni. Erősnek, mert
Isten jót áll szavaiért, ki nem csalhat és nem csalatkozhatik, végtelen igazság „mely nem ismer árnyat, fogyatkozást." Szivesnek kell lenni, mert Isten jó atyánk, ki
nem talál kedvet a rabszolga hódolatban. Azért rosszul
mondta Pascal : hogy hitünk legyen, el kellene magunkat
butitanunk ; itt csak a kifejezés rossz, talán azt akarja
mondani : „elménk szemeit le kell hunynunk, hogy a hit
világába lépjünk, amint behunyjuk testi szemeinket, hogy
az ész világába hassunk."
Már most lássuk a hit rabigába hajtja-e a szabad
akaratot, elnyomja-e az elmét? Az emberi szellemnek
természete, lényege a szabadság: „Az emberi szellemet
sem ékesszólás, sem kard, sem kancsuka nem kényszeritheti. Szabadságának egyetlen korlátja az igazság . . . A
hit csak szabad odaadásból születik. A szabadság köti le
magát . . . mihez? a megismert igazsághoz. Például,
rabszolga-e valaki, mert hiszi és vallja, hogy kétszer
kettő négy ? Es eljátszotta-e szabadságát, aki megtiltja
magának, hogy a józan ész ellen valamit szóljon, a becsület ellen valamit tegyen?" A modern kor vívmányaként üdvözlik a „szabad gondolat trónraléptét", de
Bougaud kimutatja, hogy ez csak ábrándnak járja meg,
de valóságban nem egyébb, mint szabados gondolat, mely
igyekszik megszabadulni minden szükséges szolgaságtól.
Az emberi gondolat még meg sem születik, a gőg, az
érzékiség meg akarja fojtani, ez azután a valódi rabszolgaság ! A hit széttöri e rabszolgaságot, az emberi elme
kutatásainak mezejét kiszélesíti: „Jer fiam, te husz éves
gyerek, ki elvetéd az egyháznak tanát, el anyádnak hitét,
s ki oly szabadnak, oly gondolkozónak hirdeted magad !
Röptöd merészebb, mint az enyém ? Mérjük össze. Itt
van mindjárt az első világ, a természet világa, föld, tenger, ég, csillagok. Mit látsz te többet itt, mint én? Ah!
bizonyára, ha Laplace, a nagy csillagász, ki istentagadónak mondá magát, megnyitná ajkait, s az egek csodáit
magyarázná nekem, elbűvölne. De ha aztán Cauchy, ha a
jeles Biot, ha Secchi atya venné át a szót, tapsolna Laplace maga is. A katholikus tekintete az istentelenével
kiállja a versenyt."
Hát az ész világával hogyan vagyunk ? Talán itt
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többet lát a szabadgondolkodás, vagy jobban mondva
szabadosság? Legkevésbé, inert a katholikus elme a pro
és contra bizonvitékok birtokában van, mig a szabadgondolkozó érveiben egyoldalú, ellenérveit a szabadgondolkozás szülöttjének tartja.
„Az emberi szellem második törvénye a méltósíg",
szabadságán kivül van méltósága i=, mely nem türi a
békót, sőt inkább túllépi az anyagot, előrehalad. Mig a
vizeknek törvényt szabott, hogy ne lépjék át határaikat,
addig az emberi szellemnek nem enged megállapodást,
még a végtelenben sem. De a bit e méltóságot megalázza, e haladást megakadályozhatja-e? Éppen nem. A
hit érvei bizonyosok, megdönthetetlenek, a haladásra ő
adja az inditó okot. A hit a középutat jeleli ki a haladás és a romlás között, szabályoz, fékez. Bougaud a
rationalistáknak és a traditionalistáknak szemére hányja a
rossz orvoslást, mig az első az észre támaszkodik s a
hitet elveti, addig a másik éppen megfordítva: „Ti rationalisták. kivájjátok a jobb szemet, azon ürügy alatt, hogy
elég a bal. És ti, traditionalÍ9tak, kivájjátok a bal szemet
azon örv alatt, hogy a jobb szem pompás. Tartsuk meg
mindkét szemünket, hogy, melyet értünk teremtett Isten,
a nagyszerű világnak tisztán, egészökben lássuk különböző, istenileg egymás fölé helyezett osztályait."

Jelen körülmények között, midőn hazánkban minden felekezet erejének legnagyobb megfeszítésével igyekszik iskoláit megtartani, Egyházunknak legkevésbé szabad áldozatkészségben visszamaradni s kilenczszázados
jogait vétkes mulasztással feladni, jól tudva azt, hogy a
keresztény neveléstől, melyet a kora ifjúságtól kezdve a
teljes korig s azután is csak az Egyház vezethet sikeresen, függ az Egyház és állam boldog jövője : igen fontos
lelkiismereti kötelessége tehát a lelkipásztoroknak, hogy
iskoláink oly helyzetbe jussanak, miszerint azok ellen
semmi jogos kifogást emelni ne lehessen. Ismételve fölhívom tehát az iskolaszékek elnökeit és a kerületi tanfelügyelőket, hogy fokozott buzgósággal igyekezzenek
iskoláinkat gondozni, hogy nemcsak az Egyháznak buzgó
híveket, hanem egyszersmind a hazának értelmes polgárokat nevelhessenek, s azért iskoláink a törvényszabta
kellékeknek is mindenkép megfeleljenek, mit a püspöki
rendszabályok által előirt kötelmek pontos teljesítése
által eszközlendnek ; melyek értelmében az egyházmegyei
felügyelet hatályosb eszközölhetése czéljából legközelebb
magam is rendelkezni fogok.

(Folytatjuk.)

Az 1876-i XXVIII. t.-cz. 5. §. 1. pontja a tanfelügyelőknek kötelességévé teszi a népoktatási törvény
pontos végrehajtására felügyelni s e czélból a hitfelekezeti iskolaszékekkel is közvetlenül érintkezhetik. Az iskolák elközösitésének módozatát ugyanazon törvényczikk
6. §-nak 4. pontja határozza meg, mely szerint háromszori megintésnek kell azt megelőznie az egyházmegyei
hatóság közbejöttével ; tehát e főhatóság mellőzésével
alkuba bocsátkozni bárkivel, árulása a szent ügynek. Ily
jogkörrel az egyházi hatóság tudomására a kir. tanfelügyelők felruházva nincsenek és azt a baranyamegyei
tanfelügyelő kivételével egyéb tanfelügyelők eddigelé meg
sem is kisérlették.

EGYHÁZI TÜDÓSITÁSOK.
Pécs. Főpásstori szózat a kath. népiskolák
jellegének megvédése iránt. —
Nm. és ft. dr Dulánszky
Nándor megyés püspök
ur, a kath. népiskolák kath. jellege ellen kir. tanfelügyelő
által legújabban intézett alattomos támadás ügyében, a
következő íop. körlevelet intézte papságához :
„Nem csekélyszáma iskolaszék elnökeitől oly jelentés érkezett, hogy a kir. tanfelügyelő fölszólitotta a kath.
iskolaszékeket, vájjon nem óhajtanák-e iskolájokat államosítani, esetleg nem kivánnák-e, hogy állami segélylyel
rendezhessék iskolájokat. Többen helyes eljárásukról értesítették a püspöki hatóságot, mások, szintén helyesen
utasítást kértek, minő eljárást kövessenek, nehogy az
elemi csapások által sok helyütt elszegényedett nép a
teher megkönnyebbítése csábjainak kitéve, oly határozatokat hozzon, melyeket utóbb — miként a tapasztalás
bizonyítja — megbánnia kell, mert a könnyelműség
okozta baj elháritása nagy fáradságba és áldozatba kerül.
Hogy a királyi tanfelügyelő a püspöki hatóság megkerülésével egyenesen az iskolaszékekhez intézett fölhívást, onnan eredhetett, mert miként 'sajnosan értesültem,
több lelkipásztor, nem véve figyelembe a püspöki rendszabályok utasításait, melyek pedig minden plébánia számára megküldettek, ügyei könnyebb elintézhetése végett
szintén egyenesen hozzá fordult, ki a közigazgatási bizottság előadója s épp azért gyorsabban és sikeresebben
járhatott el, mint a püspöki hatóság, mely néha sok
akadálylyal kénytelen küzdeni. Nem vették tekintetbe,
hogy ezáltal a kath, egyházi hatáskörön, mely a felekezetek részéről is oly féltékenyen őriztetik, minő csorbát
ejtenek.

Most, midőn nagy fáradság s áldozattal sikerült
n é h í ' y elközösitett iskolát az Egyháznak visszaszerezni,
másokat könnyelműen feladni, vétkes mulasztás lenne.

Ennélfogva a királyi tanfelügyelőnek ilybeli, semmiképp nem igazolható felszólítására a kath. iskolaszékek
részéről egyszerűen azon válasz adandó, hogy forduljon a
törvény értelmében a püspöki hatósághoz. Felszólítására
az iskolaszéket összehívni nem szükséges, hogy előterjesztése vele közöltessék, ha ez mégis avval közölve lett,
figyelmeztessenek annak tagjai és a község, hogy kétes
Ígéretek által magát eltántorittatni ne engedje s iskolája
önállóságát fel ne adja, hanem várja be az egyházmegyei
hatóság intézkedéseit, mely mindazt, mit érdekök javasol,
egész erejével előmozditani törekszik.
Részletesb utasításra a magyar püspöki kar határozmányai bevárandók.
Nándor, s. k. püspök."

Berlin, szept. 28. A katholiczizmus
metországban. —

veszteségei

Né-

Ki hitte volna? Pedig ugy van, hogy a katholiczizmus 20 év óta Németországban tért veszített. Daczára a
hősi bátorságnak és győztes ellenállásnak, melyet a kulturharcz alatt a német katholikusok kifejtettek, a protes-
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tántizmus mégis kifejlődött s nagyban előrehaladt, a tántizmusra, és egy franczia családot, a melyből kihalt a
katholikusok rovására. Ezt legújabban a müncheni Hist, hit. Mi történik a kettővel? 99 esetben 100 közöl a propolit. Blätter szomorú világossággal bebizonyította, két- testánssá lett család az marad a nemzedékek hosszú
ségtelenné tette. Ilt kommentárokat irni fölösleges; itt során ; mig Francziaországban sok hitetlen családból
buzgó katholikus nemzedékek sarjadoznak. Innen van,
a rideg számok hangosan és érthetően beszélnek.
hogy
Francziaországban a katholiczizmus keretei, a létNémetországban 1867-ben 24,291,000 protestáns
számok
nem változnak. Az apa, például, nem gyakorolja
mellett volt 14,027,000 katholikus lakos. 1891-ben amakatholikus
hitét, de a leányok rendesen igen vallásosak,
zoknak a száma 31,027 000 re emelkedett, mig emezeké
és
ha
a
fiukat
el is rontják a laicizált állami iskolák,
csak 17,672,000-et ért el. Mig 1867-ben tehát 1000 lakosra 621 protestáns és 363 katholikus esett, 1891-ben ; közőlük sokan buzgó vallásos nőket vévén feleségül, a
1000 lakos közöl már 628 volt protestáns és csak 357 j kath. vallás hatása alá kerülnek és gyakran meghódolnak
katholikus vallású. A katholikusok tehát 6%-ot veszitet- feleségök vallásosságának. Innen van az, hogy Francziatek 1000-re, mig a protestánsok 1000 re 7 % - o t nyertek. országban a hitetlenség csak ideiglenes napfogyatkozást
Az utolsó 25 év alatt a német katholikusok 287.000 lélek jelent, mig Németországban a protestántizmus állandó
veszteségében vannak, a miből következik, hogy ez a terjeszkedést visz véghez. Ezt a ket dolgot nem szabad
veszteség egy egész század alatt egy teljes milliót teszen. szem elől téveszteni e két ország összehasonlításában.
Bizony, se nem vigasztaló, se nem kecsegtető.
Francziaországban a kath. réteg intakt marad, NémetA. protestantizmus elárasztani, hatalmába keriteni országban egyre fogy, egyre szűkebbre szorittatik vissza.
akarja egész Németországot. A tendenczia egyenesen oda
irányul. Mikor az u. n. reformácziót behozták, a fejedelChicago, szept. 11. Két kongresszusról. —
mek, kik busás anyagi nyereséggel az ui hitet felvették,
A chicagói világkiállitásszerü világverseny a kathokimondották alapelvül : „cuius regio, illius religio", s likus közönség figyelmét főleg két kongresszus által
kérlelhetetlen szigorral kényszeritették alattvalóikat az uj vonta m a g á r a : az egyik „a katholikus kongresszus," a
hit elfogadására. A ki szót nem fogadot a valláscsináló másik a „vallások világkongresszusa." — Szóljunk előfejedelmeknek, azt kivexálták házából, mindenéből, az ször amarról.
országból, életéből. Igy aztán a protestántizmus igazán
Legnevezetesebb volt a kath. kongresszus üléseiből
bámulatos nagy haladást tett ebben az időben.
a szept. 5-iki. Ezen nemcsak jelen voit, de beszédet is
Poroszország legújabban is, miután megalapitotta tartott az apostoli delegatus, mgr Satolli érsek, ki a
a német császárságot mint protestáns császárságot, meg- pápát az Egyesült-Államok területén élő kathoiikusoknál
próbálta a térítésnek régi módját. Mindenféle üldözések, képviseli. Beszédét a hírneves érsek olaszul mondta el,
pénzbirságok, börtön, száműzés jövének használatba a azután mgr Ireland st. pauli érsek angolul tolmácsolta a
kulturharcz alatt, hogy a „birodalomnak ellenségeit", a mondottakat.
kat'nolikusokat megtörjék s a domináló protestáns államMgr Satolli visszaidézte hallgatóinak emlékezetébe
vallás felvételére kikészítsék. De gazda nélkül számítottak
az „első keresztény szocziális kongresszust", melyen maga
ezúttal. Németország azonban a kulturharcz erőszakos
az Ur Jézus elnökölt a nyolcz boldogság hegyén, s a
támadásaival felhagyván, nem mondott le a német népek
melyen az emberi boldogságokról kifejtette az ő elévülelprotestánsitásáról. Csak a forma változott, enyhült ; a
hetetlen, feledhetetlen programmját.
lényeg megmaradt. A katholiczizmus lerontásának müve
Azután azt bizonyitá, hogy az egyház tanitása az
Németországban szakadatlanul folyamatban van. A mit
élet minden ügyére nézve mily üdvös befolyással bir.
egy mintaszerű bürókráczia képes, az Poroszországban
Jelezte az egyház küldetésének kiterjedését és kihatásait,
mind megtörténik a protestantizmus érdekében.
megjelölte a jogokat és kötelességeket, melyek keretében
Es e tekintetben a vallásügyi helyzet sokkal komo- az egyház hivatása érvényesül. Kiváló gonddal dombolyabb Németországban, mint például Francziaországban, rította ki azt az eszmét, hogy a katholika egyház, mint
a mely ki van kiáltva, mint az istentelenség és romlás
tanitója a vallásnak,
mely az embereknek Istenhez való
hazája. Kétséget nem szenved, hogy a szabadkőműves
viszonyát szabályozza, egyúttal mint a justitia, a jogrend
szellemű köztársasági kormányok Francziaországban óriás
tanitója szintén lelkesen üdvözlendő és követendő, az emerőfeszítéseket tettek a franczia társadalom, a franczia
bereknek egymás közti viszonyaiban.
nemzet laicizácziójára vagyis nemcsak a katholiczizmusVégül, emlitve a kölcsönös támogatást, melyben a
tól, hanem minden positiv vallástól való elszakitására.
szent atya és a nagy amerikai köztársaság egymást réRomokat halmoztak össze a keresztény társadalomnak e
szesitik a társadalmi kérdés megoldására irányzott töreklerontói, melyek minden gondolkodó figyelmét kihívják.
véseikben, mgr Satolli buzdította hallgatóit, hogy állhaHanem egyet nem szabad feledni, a szomorú franczia valtatosan haladjanak előre, egyik kezökben az egyház,
lásügyi állapotok helyes megítélésére, és ez az, hogy a
másik kezökben a köztársaság alkotmányos törvényeit
kath. egyház számára egy-egy hitközönyös vagy hitetlen
tartva.
nemzedék nem oly veszedelmes mint az elprotestánsodott
A viharos tetszés, mely kivált a beszéd végén tört
nemzedék. Vegyünk például egy német családot, mely a
ki,
mutatja,
hogy Satolli érsek véglegesen legyőzte a
vegyes házasság révén, vagy más uton áttért a protesnehézségeket, mely küldetésének útjában állottak. O jel
lenleg, mint az apostoli szentszék képviselője és XIII.
) Azt kellene tudni, a német kivándorlásnál nincsenek-e
aránylagos többségben a katholikusok?
A szerk.
Leo magasztos ihletű politikájának tolmácsa, nem többé
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csupán a kíváncsiságnak, hanem a legmélyebb tiszteletnek
és a leglelkesebb tapsoknak a központja. A jövőben,
Róma követe az Egyesült-Államokban nagy erkölcsi hatalmasság leszen, melylyel a nem-katholikusoknak éppen
ugy mint a katholikusoknak számolniok fog kelleni. Az
apostoli legátus befolyásának ezt a döntő megizmosodását a chicagói katholikus kongresszus által konstatált
ténynek kell venni.
Említésre méltó esemény volt más tekintetben az is,
hogy a chicagói kath. kongresszuson az apostoli szentszék követével egy ülésben, Kuefstein Ferencz gróf, a
freiburgi katholikus szocziális tanulmányok egyesületének
képviselője is nyilatkozott s az amerikai testvéreket
Európa „keresztény szocziális" törekvéseinek figyelméről
és tiszteletéről biztosította.
A másik kongresszus, mely e tudósítás keltének
napján, szept. 11-én nyílt meg, az már kissé excentrikus
s igazán amerikaias jellegű volt. A világ összes vallásai,
a legfőbb lényt imádó összes népek az egész földszínéről,
keresztény isteni imádás és ázsiai bálványozás, brahmani
buddhizmus és japáni istenkultusz, Mohamed követői és
az indiai szekták, valamennyien találkoztak itt „a vallások világkongresszusában," a mely a tópartján levő kristálypalotában több hétre számítva ma kezdődött. Eredetibb koncepczióju vallási kongresszus ennél aligha
ülésezett valaha. Minden vallásnak hitvallását előadni egy
fensőbb lénynek kultuszban és az életben való tiszteletéről; megmutatni, hogy az Isten tisztelésében az egész
emberiség, az összes népek köteles köztörekvés tárgyát
látják ; anyagot gyűjteni a hitvallások összehasonlitó tanulmányozásához : ez a czél, melyet a világkongresszus
elé szervezői kitűztek. Az egyetemes vallási világkongreszszus mellett az egyes denominatiók, az egyes hitfelekezetek is külön kongresszusokat tartanak. Harminczhat ilyen
kongresszus számára 36 programm jelent meg nyomtatásban. Az egyetemes kongresszuson levő követek kötelesek hitvallásuk tanításának előterjesztésére szorítkozni;
kritikát más felekezetek fölött gyakorolni tilos.
Az elnöki asztalnál a többi közt megjelentek Gibbons bibornok, Fecham érsek és más kath. főpapok,
továbbá a görög egyház főpapjai, Hirsch és Wise rabbinusok Amerikából és Adler főrabbi Angolországból,
Bernstorff gróf és dr Stöcker udvari prédikátor Berlinből,
Bergen Károly doktor Svédországból, D'Harmala az indiai
maha-bodhi társaság titkárja, aki hosszú hajával és talpig fehér brahmin ruhájával a buddhisták főalakja vala.
Bonney elnök nyitotta meg a gyűlést. Utána
Burrows methodist.a prédikátor beszélt, azután katholikus
részről Fecham érsek, Gibbons bibornok is szólt néhány
szót, valamint Higinbontham elnök. A zantei érsek Görögországból dicsőitette az országot, a melyben az ily
kongresszus egyátalában lehetséges. Egy katholikus főpap a mellette ülő rabbival beszélgetett, ez pedig kezet
nyújtott egy brahminnak. Czéljuk, azt mondják, — egy !
Nem hiányzott egy nyelv, egy ország sem. Ilyet bizony
még nem látott az emberiség soha. A ki látta, soha sem
fogja elfeledni. A kongresszusi előadások f. hó 12-én kezdődnek. Hosszasabban ma egyedül Stöcker a szája berlini udvari prédikátor beszélt. „Tétele ez vala : A refor-

máczió által teremtett nép a tengeren innen és tul." Még
mások is felszólaltak. A záró beszédet egy svédországbéli lutheránus mondotta.

IRODALOM.
+ Az e g y s é g e s házasságjog alapvonalai. Az
országgyűlés mindkét házának ajánlva irta dr
Surányi
János. Győr, 1893. Surányi János könyvnyomda-intézete.
•8 r. 61 lap. Ára 50 kr.
A kőszegi nevezetes királyi nyilatkozatban, mely a
katholikus papság üdvözlésekor elhangzott, a törvényhozás egyik illetékes faktora, a korona nyilván kimondotta, hogy a szőnyegen levő egyházpolitikai kérdések s
ezek között mindenesetre a legnevezetesebb, a polgári
házasságnak könnyelműen felvetett kérdése nem egyoldalúan, hanem csakis az állam és az egyház méltóságának megóvásával oldható meg.
Addigelé az államhatalom szóvivői és az úgynevezett liberális sajtó részéről csakis az államnak állítólag
megtámadott tekintélye és méltósága megoltalmazását
hallottuk egész az unalomig hangoztatni, a másik tényező,
az egyház méltóságának és jogának megóvásáról ott szó
sem volt. Örvendenénk ha a legmagasabb helyről jövő
figyelmeztetés a túloldal zavaros eszméi közé is alkalmas
lenne a helyes irány kijelelésére !
Azon egyházpolitikai kérdések között, melyekre a
királyi nyilatkozatban czélzás történik, legnagyobb az
érdeklődés és kíváncsiság a kormány által tervezett egy! séges házasságjog iránt, mely tudvalevőleg a kötelező
: polgári házasság alapjan valósulna meg. Még nem ismeretes a kormány által kilátásba helyezett házasságjogi
tervezet, de már pusztán annak Ígéretére is megindult a
szó- és tollharcz. A törvényhatóságok egy nagy részének
látatlanba előlegezett bizalmi nyilatkozatain kívül a napi
sajtó futólagos czikkei s többet-kevesebbet érő röpiratok
foglalkoztak a polgári házasság kérdésével. Mig azonban
a magyarországi kuszált házasságjogi viszonyok rendezésének szükségét mindenki elismeri : addig a rendezés
miként való megtörténésére nézve a legeltérőbb nézetek
emelkedtek. S a baj éppen abban leledzik, hogy magára
a rendezés kiinduló pontjára nézve oly eltérő alapot választottak, hogy a nézetek találkozása sehogy sem történhetik meg. Egyik részről alapul vették, hogy a házasság pusztán polgári szerződés, mely fölött az állam
rendelkezik, másik részről, hogy a keresztények házassága
I szentség, mely mint ilyen nagyon természetesen az egyI ház jogkörébe tartozik.
Surányi röpirata kiválik ama röpiratok sorából, melyek ez ideig a polgári házasság ellen megjelentek. Látjuk, hogy ama világos érvek, melyeket a katholikus sajtó
a polgári házasság ellen felhozott, az ellenfél megcsökönyösödött akaratával és sofizmáival szemben hatástalanul
hangzottak el; szerző más oldalról intézi támadását a
polgári házasság által szándékolt
egységes házasságjogi
tervezet ellen. Nem magát az egységes házasságjog esz') Tudósítónknak fentebbi jellemzését ismételjük. Az egész
igazi amerikaias, excentrikus dolog. Gyakorlati eredménye a kongresszusnak édes kevés leszen, az összehasonlitó vallástudomány
számára pedig fölösleges.
A szerte.
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méjét támadja meg, hanem éppen annak megalkotására ! irodalmáról elő-előbukkanó legrongyabb füzeteket is éka helyes kiindulási pont megmutatását tűzi ki munkája telen hozsannával fogad s konkolyos tartalmukat minden
tárgyául. Az egységes tételes házasságjogcak a természeti kigondolható ravaszsággal s fáradságot nem ismerő buzházasságjogon kell alapulnia, hogy az észjog követelmé- galommal, hogy ne mondjam tolakodással iparkodik a
nyeinek megfeleljen. E tétel felállítása után kifejti a ter- nagy közönség, különösen a magyar népnek tömött sorai
mészetes házasságjog hármas szabványát, mely az egység, közé szórogatni, nemde kétszeresen szükséges, hogy mi
felbonthatatlanság és az erlcölcsi jellegben áll. Kiváló súlyt is hasonló buzgalommal támogassuk a jó iratokat, s terhelyez a felbonthatatlanság elvének minden oldalú meg- jeszszük s erősítsük a még romlatlan népünkben azt, a
világítására. mivel kiválóan ez azon pont, hol a tervezett mi erkölcsös, ami lelkét nemesiti, s az élet viszontagegységes házasságjog vagy jobban mondva polgári házas- ságai által szorongatott szivét, édes nyugalommal és
ság a természeti alapon nyugvó keresztény házasságjoggal örömmel tölti el. Ily édes öröme a magyar népnek : a
a legerősebb összeütközésbe jön. Tulajdonképp ez azon- bold. Szűz igaz tisztelete és szeretete, az égi Patronában
Rubicon, melyen átlépve az egységes házasságjog lelép a helyezett ősi remény, a már hagyományképen is hozzá
természetes alapról. Erzi ezt szerző, azért tudása és ér- emelkedő szívbeli áhítat. — S midőn a Szűz Mária napvelése egész apparatusát mozgásba hozza, hogy e lénye- tára igazi elvhűséggel s szigorú következetességgel már
ges pontot megvédje. Az ész és a lelkiismeret szava, a 14 esztendeje e magasztos irány felé a legbuzgóbban
történelem szakadatlan bizonysága a házasság lényegéhez tereli a népet: méltán megérdemli a közfigyelmet, az
okvetetlen a felbonthatatlanság követelményét sürgeti. A élénk érdeklődést, s a legmelegebb pártolást. A szent
reformáczió volt az első, mely közönséges polgári szerző- ügynek vélek szolgálatot tehetni, midőn a kedves küldésnek nyilvánítván a házasságot, rést ütött a természet- sejű s dus tartalmú Szűz Mária naptárát a katholikus
jogon s a polgári törvényhozás szeszélyes hullámzásába nagy közönség legmelegebb pártfogásába ajánlom.
vetette azt. E vélemény a modern állami omnipotenczia
Congregcinista.
híveinél tért foglalt s a tetszetős érvelések egész sorával
iparkodtak a felbonthatóság tanát védelmezni. Szerző a
felbonthatóság érveinek czáfolatánál kivájóau Sztehló
VEGYESEK.
Kornélnak „A házassági elválás joga" czimü müve ellen
kel sikra.
— Uj katholikus nőnevelö-intézet.
Marosvásárhelytt
A II. részben bebizonyítja, hogy a polgári házas- az áldott emlékű dr Fogarassy Mihály erdélyi püspök
ság egyenes tagadása a természeti házasságjognak, tehát hagyatékának egyik részéből, mely 28,000 forintot tett
semmikép sem válhatik egységessé, mert a tételes (ör- ki és a város apát-plebánosának, Kovács Ferencznek másfél évtizedig tartó utánjárásából gyűjtött összeg segélyévényeknek a természetjoggal ellenkezni nem szabad.
A III. részben arról szól, hogy a természetjog alap- vel, korunk igényeinek megfelelő leányiskola és nevelőján kifejlődött házasságjog csak egy van : a keresztény intézet épült, melybe folyó év augusztus 31-én költöztek
házasságjog ; a következmény levonása tehát nem lehet be a vezetéssel megbízott Szent-Ferenczről elnevezett
nehéz. A kuszált jogviszonyoknak, különösen a házasság irgalmas nővérek. A zárda építészeti tekintetben is igen
magánjogi következményeinek az állam és az egyház szép kivitelű alkotás s az a városnak egyik központi fekméltóságának és jogkörének megoltalmazása mellett való vésű utczáját díszíti, homlokzatáu : »Engedjétek hozzám
rendezése a jelzett alapon nehézség nélkül történhetik a kisdedeket" Jézusnak e mondását jelképező diszes domama törvényhozási intézkedések által, miket szerző műve borművű szobor-csoportozattal. A zárda, úgyszintén a vele
kapcsolatos diszes kápolna megáldását folyó év szeptemzáradékában előszámlál.
A munka czéljának és gondolatmenetének ismerte- ber hó 10-én végezte Kovács Ferencz apát-plebános, az
tésén kívül a jelen esetben fölöslegesnek tartjuk a szo- ünnepélyre nagyszámban megjelent közönség ájtatos
kásos részletes kritikai megjegyzéseket, mert ez egy sző- részvétele mellett. — Ezen nevelő intézet és iskola a
nyegen levő politikai kérdésben akar irányt mutatni belső felszerelésekkel együtt mintegy 80 ezer frtba került,
azoknak, kik abban határozni illetékesek és akik hivatá- jelen iskolai évben 7 osztálylval nyílik meg, jövő évben
pedig a 8-ik osztálylyal is kiegészíttetik. A 23 leányka
suknál és érdeklődésüknél fogva azzal foglalkoznak. S a
részére
teljesen berendezett internátusba havi 18 írtért, a
tévedések eloszlatására és a helyes irány megjelölésére
csakugyan jó utmutatóul szolgál.
Dr Karácson Imre. 7-dik életévet betöltött gyerekek vétetnek fel. Részletes
tudósításokkal az intézet igazgatósága mindig készségesen
— Sziiz Mária édes hazánk Védasszonya k é p e s szolgál.
naptára XIV-ik évfolyamában a napokban megjelent.
— A montmartrei
franczia
fogadalmi
templomra,
Tizennégy esztendő figyelemre méltó mult egy szent czél,
mely
Jézus
szentséges
szivének
tiszteletére
van
szentelve,
egy magasztos eszme szolgálatában. A fentnevezett naptár
du
S.
Coeur
de
Montmartre"
legújabb
kimuczélja : a naptár-irodalom mezejéről is elűzni a rosszat, s a „Bulletin
diadalmas hódításra segítve a jót a katholiczizmusnak tatása szerint, eddig összesen begyült 26,634,014 frank.
örökké tündöklő fénypontja, az élet háborgó tengerének Ebből kiadtak a templomra 26,084,265 frankot. Azt
ragyogó csillaga, az összes kereszténység édes Anyja:
Mária felé terelni a lélek kiváló figyelmét s a szívnek mondják még 4 millió rá fog menni a templomra, s
legszentebb érzeményeit ! Lelkiismeretesen vizsgálgatva igy a franczia nemzet fogadalmi temploma 30 millió frankba
Szűz Mária naptárának múltját: készséggel elismerem, fog kerülni. Mi vagyunk mi a franczia katholikusokhoz
hogy az a kitűzött czélnak mindenha sikeresen megfelelt. képest ! De azért a Gellérthegyen építendő nemzeti fogaEgyik fényes bizonyítéka ennek, a most megjelent évfo- dalmi templomra, Jézus szentséges szivének és a magyar
lyam is. mely ugy tartalmára, mint kiállítására érdemessé tette magát naptárirodalmunk legjelesebb pontjain szenteknek tiszteletére, valaminek csak össze kellene
gyűlni, ha az ország újjászületésének ezt a vezérmozgalfoglalni méltó helyet.
S ha a velünk ellenségesen szemközt álló tábor, a mát az Eg valamely ihletett küldöttje köztünk megvallástalanság és lelki romlottság, szóval a gonoszság kezdené.
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Bála, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, október 7 .
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesz
tőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. F é l é v . 1 8 9 3 .

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok : Előjelek és már is mutatkozó következmények. — De missarum stipendiis. — A Decretum
értelméhez néhány utbaigazitó észrevétel. — A kereszténység és korunk. — Egyházi
Tudósítások:
f Trautwein Nep. János. —
B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf feliratati javaslata. — E s z t e r g o m : A herczegprimás díszoklevele Esztergom városától. —
Vegyesek.

Előjelek és m á r is m u t a t k o z ó k ö v e t k e z mények.
A vallás politikai reformoknak nevezett felforgatás lebeg szemünk előtt.
Hogy napirendre kerül e felforgatás, annak
jelei egyre sűrűbben mutatkoznak.
Az utolsó reménysugár, mely az ellenkezővel látszott biztatni, kőszegi feltűnése u t á n nem
sokáig ragyogott tisztán és fogyatkozás nélkül a
látóhatár felett.
A király Kőszegen kijelentette, hogy az
állam méltósága mellett az egyház méltóságát
is szeme előtt t a r t j a a fenforgó vallási viszály
kiegyenlítésében.
Nagy volt a riadalom a szabadelvű t á b o r ban, a hol az egyház méltóságáról, lelki souverainitásáról nem akarnak tudni semmit.
Aztán ő felsége magához h i v a t t a az ország
herczegprimását, hogy az egyház méltósága megóvásának a módját előadná.
A bibornok herczeg-primás előterjesztette a
megoldás m ó d j á t a királynak, a ki az ország
főpapját leküldte a miniszterelnökhöz.
Primás és miniszterelnök konferáltak együtt,
de megegyezés nem j ö t t létre. Viz és olaj nem
fognak egyesülni soha. Wekerle lelkét fogva
t a r t j a az intranzigens liberalizmus, a mely előtt
nem egy dogma, de tulajdonképpen az egész
kereszténység csak materia vilis, tetszés szerint
felrúgható dolog.
Ő felségének megnyugtatásáról gondoskodtak azután államférfiaink, ugy hogy most m á r ,
hir szerint, abban a meggyőződésben van ő fel-

sége, hogy az egyház méltóságának
megígért
megóvására m e g t e t t minden lehetőt, s mivel
kisérlete sikerre nem vezetett, ő most már köteles a „nép a k a r a t a " által követelt „reformoknak" lefolyást engedni.
Tisztelettel legyen mondva: egy észrevételünk van a király eljárására. A „nép a k a r a t a t a "
szép dolog; ámde ha őfelségének van elég e r e j e
sok dologban, például a katonaiban, nem engedni a „nép a k a r a t á n a k " , miért enged a k k o r
szabad kezet a „nép a k a r a t á n a k " az Isten jogainak körében?
Egy szóval: reformokkal fogják valószínűleg
az országot nemsokára agyonboldogitani az ország k o r m á n y á n ülő államférfiak.
Egy miniszteri rendeletből az egész ország
vallási m e g r á z k ó d t a t á s a !
Kellett ez n e k ü n k ? . . .
Minél tovább haladunk, magyar államférfiaink annál kevesebbet tudnak a természetjogból. Különösen azt feledték el a most uralkodók, hogy az állam nem mindenható;
ő is csak
annyit tehet, a mennyi szabad.
Az államomnipotenczia különösen a k a t h .
egyházzal szemben j á r el kiállhatatlan arrogantiával.
A kassai kir. jogakadémia katholikus alapítvány. Meg se kérdeznek senkit, hanem bevesznek
egy összeget a jövő évi budgetbe az akadémia
„ államositására. "
A király enged a „nép a k a r a t á n a k " ; a „nép
a k a r a t at " pedig a kormánypárti
consortium
kénye-kedve szerint csinálja.
És mi katholikusok?
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Azaz, hogy no: megnyugszunk az „Isten
akaratában", melyet számunkra Wekerle-SzilágyiCsáky csinál.
Vigasztaló csak egy van : hogy az ország
jobb lesz m i n t törvényei.
=

D e missaruni stipendiis.
DECRETUM S. C. CONCILII.
Vigilanti studio convellendis eradicandisque abusibus
missarum celebrationem spectantibus iugiter incubuit haec
S. C., pluraque edidit décréta, quibus omne hac in re
damnabile lucrum removeri voluit, piasque testantium
voluntates et obstrictam benefactoribus fidem ad amussim
servari religioseque custodiri mandavit.
Quapropter ad cohibendam pravam
quorundam
licentiam qui ad ephemerides, libros aliasque merces
facilius cum clero commutanda missarum ope utebantur,
nonnulla constituit, eaque, Pio P P . I S . fel. rec. approbante, edi et Ordinariis nota fieri curavit ut ab omnibus
servarentur. Propositis namque inter alia sequentibus
dubiis :
„I. an turpe mercimonium sapiat, ideoque improbanda et poenis etiam ecclesiasticis, si opus fuerit, coërcenda sit ab Episcopis eorum bibliopolarum vel mercatorum agendi ratio, qui adhibitis publicis invitamentis et
praemiis, vel alio quocunque modo missarum eleemosynas colligunt, et sacerdotibus, quibus eas celebrandas
committunt, non pecuniam, sed libros aliasve merces
rependunt:
„II. an haec agendi ratio ideo cohonestari valeat,
vel quia, nulla facta imminutione, tot Missae a memoratis collectoribus celebrandae committuntur, quot collectis
eleemosynis respondeant, vel quia per earn pauperibus
sacerdotibus eleemosynis missarum carentibus subvenitur :
„III. an huiusmodi eleemosynarum collectiones et
erogationes tunc etiam improbandae et coërcendae, ut
supra, sint ab Episcopis, quando lucrum, quod ex mercium cum eleemosynis permutatione hauritur, non in
proprium colligentium commodum, sed in piarum institutionum et bonorum operum usum vel incrementum impenditur :
„IV. an turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi atque etiam coërcendi, ut supra, sint ii, qui
acceptas a fidelibus vel locis piis eleemosynas missarum
tradunt bibliopolis, mercatoribus, aliisque earum collectoribus, sive recipiant, sive non recipiant quidquam ab
iisdem praemii nomine:
„V. an turpi mercimonio concurrant ideoque improbandi et coërcendi, ut supra, sint ii, qui a dictis bibliopolis, et mercatoribus recipiunt pro missis celebrandis
libros aliasve merces, harum pretio sive imminuto sive
integro :
„VII. an liceat Episcopis sine speciali S. Sedis venia ex eleemosynis missarum, quas fideles celebrioribus
Sanctuariis tradere soient, aliquid detrahere, ut eorum

decori et ornamento consulatur, quando praesertim ea
propriis reditibus careant:"
in peculiari conventu anni 1874. S. C. resolvit:
„Ad I. Affirmative.
Ad II. Negative.
Ad III. IV. et V. Affirmative.
Ad VII. Negative, nisi de consensu oblatorum.
Sed cum postremis hisce annis constiterit, salutares
huiusmodi dispositiones ignorantia aut malitia saepius
neglectas fuisse, et abusus hac in re valde lateque invatuisse, Emmi Patres S. C. Tridentini interprétés ac vindices, rebus omnibus in duplici generali conventu mature
perpensis, officii sui esse duxerunt, quod pridem decretum erat, in memóriám plenamque observantiam denuo
apud omnes revocare, et opportuna insuper sanctione
munire.
Praesenti itaque decreto statuunt, ut in posterum si
quis ex sacerdotali ordine contra enunciata décréta deliquerit, suspensioni a divinis S. Sedi reservatae et ipso
facto incurrendae obnoxius sit: clericus autem sacerdotio
nondum initiatus eidem suspensioni quoad susceptes ordines similiter subiaceat, et inhabilis praeterea fiat ad
s uperiores ordines recipiendos: laici demum excommunicatione latae sententiae Episcopis reservata obstringantur.
Praeterea cum experientia docuerit, mala, quae deplorantur, ex eo potissimum originem viresque ducere,
quod in quorundam privatorum manus maior missarum
numerus congeritur quam iusta necessitas exigit, ideo
iidem Emmi Patres, inhaerentes dispositionibus a Romanis Pontificibus, ac praesertim ab Urbano VIII. et Innocentio XIII. in const. Cum saepe contingat, alias datis,
sub gravi obedientiae praecepto decernunt ac mandant,
ut in posterum omnes et singuli ubique locorum beneficiati et administratores piarum causarum aut utcumque
ad missarum onera implenda obligati, sive ecclesiastici
sive laici, in fine cuiuslibet anni missarum onera, quae
reliqua sunt, et quibus nondum satisfecerint, propriis
Ordinariis tradant iuxta modum ab iis definiendum. Ordinarii autem acceptas missarum intentiones cum adnexo
stipendio primum distribuent inter sacerdotes sibi subiectos, quos eis indigere noverint: alias deinde aut S.
Sedi, aut aliis Ordinariis committent, aut etiam, si velint,
sacerdotibus aliarum dioeceseon, dummodo sibi noti sint,
omnique exceptione maiores, et légitima documenta edant
inter praefixum congruum tempus, quibus de exacta
earundem satisfactione constet.
Denique, revocatis quibuscumque indultis et privilegiis usque nunc concessis, quae praesentis decreti dispositionibus utcumque adversentur, S. Congregatio curae et
officio singulorum Ordinariorum committit, ut praesens
decretum omnibus ecclesiasticis suae iurisdictioni subiectis,
aliisque quorum ex praescriptis interest, notum sollicite
faciant, ne quis in posterum ignorantiam allegare, aut ab
huius decreti observantia se excusare quomodolibet possit : et insuper, ut sive in sacra Visitatione sive extra
sedulo vigilent, ne abusus hac in re iterum inolescant.
Facta autem de his omnibus relatione SSmo D. N.
Leoni P P . XIII. per infrascriptum S. Congregationis
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Praefectum, Sanctitas Sua hoc Emmorum Patrum decretum ratum habuit, confirmavit atque edi mandavit, contrarias quibuscumque minime obstantibus.
Datum Romae, die 25. Maii 1893.
ALOYSIUS Card. E.pus Sabinensis
Praefectus.
L. SALVATI Secretariats.

A Decretuui értelméhez
néhány útbaigazító észrevétel.
(.Beküldetett.)
A S. Cone. Cong. f. é. május 25-ikén megujitotta
az 1874. aug. 31. misestipendiumokkal való visszaélésekre vonatkozó rendeletét, de megszorította censurákkal ; *) meghagyta teljes érvényében a többiekkel együtt
a VI. pontot, mely igy szól :
„An illicite agant ii, qui pro Missis celebratis recipiunt stipendii loco libros vel alias merces, seclusa quavis negotiationis vel turpis lucri s p e c i e ? — R. ad Vl-um
Negative." 2 )
Müller a nevezett 1874. aug. 31 iki rendeletet lényegében igy hozza: 3 )
1. Turpe mercimonium (ideoque improbandum, vel
etiam poenis ab episcopo coercendum) exercent bibliopoli
vel mercatores, qui coliigunt Missarum stipendia, et pro
stipendiis libros vel alias merces tradunt sacerdotibus,
quibus Missas celebrandas committunt; etiamsi sacerdotes
Missarum eleemosynis careant, vel nulla fiat stipendiorum
imminutio, vel lucrum perceptum ex frequentiori negotiatione in usum bonorum operum vel piarum institutionum impendatur (I—III. n.).
2. Turpi mercimonio concurrunt (ideoque improbandi vel etiam poenis eccles. coercendi) sacerdotes, qui
Missarum stipendia hujusmodi collectoribus, bibliopolis
vel mercatoribus in finem praedictum tradunt, sive recipiant, sive non recipiant quidquam proemii nomine, itemque qui ab hujusmodi bibliopolis vel mercatoribus pro
Missis celebrandis recipiunt libros aliasque merces, harum pretio sive imminuto, sive integro (n. IV—V.).
3. Non illicite agiint presbyteri, qui Missas celebrando stipendiorum loco recipiunt libros, aliasque merces, seclusa qua vis negotiationis. vel turpis lucri specie
(n. VI.). Consequentur eadem restrictione observata illicitum non est libros tradere pro stipendiis, quod confirmatur ex aliis declarationibus Sedis Apost. infra n. 3.
positis etc.
Még más 4 ide vágó rendelet is létezik ugyanannyi
kérdésre adott feleletekben, melyeket ugyancsak Müller
igy ád elö : 4)
') A censurák a következők : a) Suspensio a divinis ipso
facto a szentszéknek fentartva az áldozárokat illetőleg ; b) Suspensio ab Ordinibus, ha már van, s képtelenség magasabb rendeket
elnyerhetni, ha még nincsenek, a klerikusokra nézve ; c) Excommunicato latae sententiae a püspököknek föntartva a világiak ellen.
2
) Müller 1. III. t. 1. §. 23.
8
) U. o.
4
) U. o.

1. An diarium religiosum dari possit sacerdotibus
ea conditione, ut celebrent numerum Missarum respondendum pretio, quod ab aliis pro diario solvitur? S.
Poenit. die 6. Octob. 1862. respondit: Affirmative, dummodo Missae celebrentur.
2. An sacerdotes ad bonos libros divulgandos possint per stipendium certis Missis a se celebrandis aequivalens eos emere et postea vendere pretio currente in
iibrorum commercio, ita ut notabile lucrum inde percip i a n t ? S. Poenit. die 19. Novemb. 1863. respondit: Negative prorsus, quia prohibetur quolibet negotiatio occasione Missarum celebrandarum ob turpis lucri speciem.
3. An illicite agant, qui cum non sint bibliopolae
nec mercatores vel aliter Missarum celebrandarum quaesitores verum ecclesiastici viri quibus sponte a fidelibus
Missarum celebrandarum eleemosynae traduntur, quique
ad bonos libros vel diaria religiosa evulganda, eas celebrandas offerunt sacerdotibus, ut inde hi accipiant stipendii loco libros vel ephemerides ? S. Cong. Cone, die
24. April. 1875. respondit : Negative.
4. An et quomodo improbandi sint moderatores et
administratores diariorum religiosorum, qui sacerdotibus
Missas celebrandas committunt, retento ex earum eleemosynis pretio diariis ipsis respondente ? S. Cong. Cone, die
24. April. 1875. respondit: Negative, dummodo nihil
detrahatur fundatorum vel oblatorum voluntati circa stipendii quantitatem, locum ac tempus celebrationis Missarum, exclusa quacunque stúdiósa collectione Missarum, et
docto cui de jure, de sequuta Missarum celebratione, facto
verbo cum SSmo.
Véleményünk szerint az elősorolt rendeletek tanulmányozása és összehasonlítása alapján a következő eredményeket nyerjük :
1. Meg van tiltva a könyv- vagy egyéb árukereskedőknek a misestipendiumok összegyűjtése vagy elfogadása
azon czélból, hogy könyveiket vagy egyéb áruezikkeiket
könnyebben eladhassák s ily módon űzni kereskedést, és
büntársakul tekintetnek s büntetésre méltók azon papok,
kik nékik stipendiumokat adnak, vagy stipendiumokért
könyveket vagy egyéb áruezikkeket elfogadnak, — s nem
menti fel őket (a kereskedőt éppúgy, mint a papot) a
bűn és büntetésreméltóság alól azon körülmény, hogy a
stipendiumok a misétvégző áldozárnak hiánynélkül átadatnak, sem pedig az, hogy az efféle kereskedésből befolyó
nyereség jó czélokra fordittatik.
2. Minden üzérkedés vagy piszkos nyerészkedés látszatától eltekintve az egyháziaknak szabad misestipendiumokért könyveket vagy egyéb árukat elfogadni.
3. Egyháziak vallásos folyóirataikat (havifüzet, hetivagy napilap), éppen ugy, mint bármely jó könyvet,
amint Müller helyesen következteti, a 2-ik pontban foglalt megszorítással, elárusíthatják, és senkisem tilthatja
meg nékik, hogy ily módon stipendiumokat elfogadhassanak, a mint azt maga a Cone. Cong. 1875. ápril 24-én
az alábbi kételyre adott feleletében bizonyítja.
„An et quomodo sustinendum sít Decretum Eppi
Calotanisiadei absolute prohibentis sacerdotibus suae Dioecesis, ne libros vel diaria religiosa pro Missis celebrandis
28*
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vel celebratis recipiant in casu resp. „Negative in omnibus."
Ha valaki talán ellenvetné, bogy a s. Poenit. 1863.
nov. 19. Decretumában mégis csak megtiltotta az egyháziaknak, hogy stipendiumok fejében jó könyveket vehessenek, még azon czélból is, hogy azokat könnyebben
terjeszthessék ; — erre nézve megfontolandók a Decretumnak további szavai is, melyek alatt oly áldozárok
értendők, kik a stipendiumokért vett könyveiket ismét,
még pedig erős nyereséggel eladják s igy üzérkednek.
Talán azt is mondhatja valaki: A szerkesztőnek, ki
folyóiratát stipendiumokért is árulja, ezeket okvetetlenül
összeszednie kell, stúdiósé coliigere, mely körülmény a
Corg. 1874. ápril 24. Decretumainak utolsójába ütközik,
hol ez áll: exclusa quacunque stúdiósa collectione etc."
Erre nézve azt feleljük : Csak körüljárással és nyilvános
feliratokkal történő stipendium-gyűjtés lehet „stúdiósa
collectio," nem pedig azoknak egyszerű kérése, vagy felajánlása.
Azonban a megujitott Decretumokhoz egy „grave
obedientiae praeceptum" van csatolva, melynek értelme
az, hogy minden beneficiatus, jámbor alapitványok kezelői, vagy bárki más, kik misék végzésére vagy végeztetésére magokat kötelezik, egyháziak ugy mint világiak, J )
a még el nem végzett miséket az év végén a püspöknek
átszolgáltatni tartoznak, hogy azokat akár saját, akár
más püspök egyházmegyéje papjai között szétoszthassa
elvégzés végett. Ebből azonban nem következik az, mint
egyvalaki alaptalanul vélte, hogy a jövőben a stipendiumoknak egymásiknak (nem a püspöknek) való átadása
meg van tiltva, a mennyiben azoknak az év végen leendő
beszolgáltatása elrendeltetik ; hiszen az imént hallottuk,
hogy stipendiumokat adni és elfogadni szabad. Nyilvánvalólag itt az értelem a következő : Akár valamely alapítvány, akár más ehhez hasonló kötelezettség alapján
egész az év végéig érvényben levő, de el nem végzett
(„quae reliqua sunt, et quibus nondum satisfecerint") stipendiumok az év végén a püspöknek beszolgáltatandók,
hogy azokat tetszése szerint kioszthassa.
Végre mivel itt arról van szó „propriis Ordinariis
tradant," világos dolog, hogy eme Decretum csak a püspöknek joghatósága alatt élő egyháziakat érti s nem másokat, nem pl. a püspöki joghatóságon kivül álló (exempti)
szerzeteseket.

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos e's Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—Y. kötet.

V. "kötet. A keresztény
Ismerteti: Kiss

élet.

Arisztid.

(Folytatás.)

A hit mint az emberi szellem legszebb, de egyszersmind legkényesebb virága ápolást igényel. Ezen ápolás
l

) „Omnes et singuli ubique locorum beneficiati et adrninistratores piarura causarum, aut utcumque ad Missarum onera im-

sok fáradsággal, áldozattal van összekötve, mert külön
egészségtana van, melynek szabályait senki sem hagyh a t j a figyelmen kivül.
Mihelyt az ember szelleme önállóságra jut, beáll a kötelezettség is: a hit fentartása és ápolása. Valamint a
vetemények ápolásában szerepet játszik a h i t : miszerint,
a mag kikel, s fejlesztés által az óhajtott siker el lesz
érve, ugy a hit ápolásánál az embernek azon erős meggyőződéssel kell fáradnia, hogy Isten az, ki szavát adta,
ki nem hagy megszégyenülni! Min alapszik a két h i t ? —
Isten jóságán és szeretetén. Bougaud elmondja a módját :
„Ha valami szép virágot akarunk nevelni, miképp kezdünk hozzá ? Gondosan kiválasztván a fajt, és itt ez a
pompás előkészítjük a földet, melybe ültetni fogjuk.
Termő föld, erdei föld, kevert föld, megöntözve jól, de
nem túlságosan; hadd füröszsze, d e n e égesse a napsugár.
Száraz a föld nagyon? Fonnyad, elhervad a virág földje
nagyon nedves, csupa sár ? Elrothadnak gyökerei. Találóképe a hitnek s ápolás a föltételeinek. Ha sivár az ész,
kevélység perzseli: oh mint lankad a h i t ! Ha a szivet
szenvedélyek lágyítják : oh minő veszélyben a hit." A
kevély lélek, szennyes sziv nem képesek a hit ápolására.
Azonban az Isten végtelenül jó, nem engedi a hitet
egészen kihalni az emberből: „Az ember megvakulhat
teljesen. Megőrülhet örökre. Hitét egészen nem veszti el
soha. Megél az a lélek mélyén, mint az éghetetlen gyémánt, melyet a leégett ház romjai közt ismét meglelünk.
A hitetlenség rég tanyát üthetett a lélekben. Későn jött.
A hit ott van alul. Hogy újra előtűnjék, csak a hamut
kell lefújni róla." Hát mit szóljunk a hivő ember lelki
állapotáról életében, és mit szóljunk halála óráján ? Idézi
Bougaud, Bossuetet, Suarert, Lacordairet és Perreyvet,
idézi a lángelméket, de felmutatja a kicsinyek, az alázatosak hitét i s : „Más látvány kell talán? Jertek, nézzétek
a szegény hitét. Nevetnek a napszámos hitén. Egyszerűen
fönséges az. Ime egy férfi ; nincs semmije, alig tud megélni. A külváros vegén, padlásszobában lakik ; dolgozik
lankadatlanul, hogy eltartsa nejét, nevelje gyermekeit.
Azt hiszitek, boldogtalan ! az volna csakugyan, ha e sivár
való fölé nem emelné lelkét a hit. De katechismusában
megtanulta, hogy a mennyben van egy nagy és jó Isten,
— ki nem hagyja el soha, ki számbaveszi könyeit, megjutalmazza áldozatait; e biztos tudattal békében él."
Ezután Bougaud nem annyira az észhez, mint inkább a
szívhez szól, a hit befolyását ismerteti agyakorlati életre.
Hallgassuk csak e remek eszméket: Például: ifjú valál;
a boldogságot fölleled. Egyszerre csak első gyermeked
meghal karjaidban; nőd élte virágában hervad el; a
puszta tűzhelynél egyedül maradsz. Mit mondasz, mit
teszesz ? A hit azt mondatná veled : „Uram ! te jobban
tudod mi volt nekünk előnyösebb. Jól tetted Istenem !"
Ám ezt mondani, ezt mondani szilárd hittel, ebben a sötétségben, ebben a balsorsban, vájjon nem érzed e, hogy
ez a legnagyobb hódolat, melyet a teremtmény Istenének
adhat ?"
plenda obligati, sive ecclesiastici, sive laici, in fine cujuslibet anni
Missarum onera, quae reliqua sunt et quibus nondum satisfecerint,
propriis Ordineriis tradant."
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„Anya vagy; szegény v a g y ; dolgozol, hogy gyermekeidet tápláld, neveld. De itt a betegség; oda az erő,
oda a munka. A nyomorral jön az éhség, nemcsak rád,
szegény anya, gyermekeidre is. Borzasztó és gyakori
helyzet ; ha nem korlátoznók magunkat, azt mondanók,
hogy Isten kegyetlen, igazságtalan. Es a hit ! mit mond
a hit? »Hogy Isten jó, hogy eljárását mindig a szeretet
sugallja; hogy várjunk, majd megválik később." No már,
ezt mondani hónapokon, erős teleken át didergő, kenyérért esengő gyermekekkel szemben ; elismerni Isten
szeretetét a sujtoló vessző alatt, oh mily nehéz, de szép
dolog!"
„Kiváló tehetséggel, magasztos jellemmel lépsz az
életbe. Egyszerre csak a rágalom, az ocsmány rágalom
kapaszkodik beléd, ott sziszeg a sötétben; elzár előtted
minden pályát. A neked szánt dicső élet helyett szük,
hétköznapi életbe taszit. Mondd: Legyen! és valamennyi
rágalmazód fölé emelkedel s elég jutalmad alig lesz a
menny !"
íme ez a hit, Isten szavában, Isten rendelésében
feltétlen bizalom ; a hit a legszebb áldozat, melylyel az
ember Alkotójának hódolhat, s ez áldozat jutalma Isten!
Az Istennek azonban nemcsak elménkkel, hanem
szivünkkel, akaratunkkal, lelkiismeretünkkel, egész nyilvános és magánéletünkkel is hódolni tartozunk. Ezek összesége teszi az embert szentté, becsületessé; e két fogalmat Bougaud szorosan összekapcsolja és helyesen: szent
nem lehet az, aki nem becsületes és viszont. Mély lélektani ismeretről tesz ilt tanúbizonyságot, midőn e két
dicső lelki tulajdonságnak fogalmát körvonalozza, ugy,
hogy a kettő egészen egynek látszik : „A becsületesség
életünknek teljes, föltétlen, általános megegyezése az
igazságosság törvényével, melyet Isten szivünkbe vésett.
A becsületesség kezdete: a jónak és rossznak tiszta látása, minden szándékos homály nélkül." Valamint a szentségnek, ugy a becsületességnek is vannak vértanúi, mert
ez utó bbi is áldozattal jár, a jónak, az igazságnak önmagáért való szeretete sokszor nehéz helyzetekbe sodorja az embert, amint kitűnik a száműzött VII. szent
Gergely pápa utolsó szavaiból: „Szerettem az igazságot,
gyűlöl tem a gonoszságot, azért számkivetésben halok
meg." A becsületesség e földön a lelkiismeretben birja
jutalmát, odafönn Istenben.
De a becsületességgel szentség jár, e szentséget
hirdette Jézus Krisztus. Mert hiszen a pogány kornak is
meg voltak a maga becsületes emberei: „Ethnici hoc
faciunt", (Máté 5, 45.), mondja az Üdvözítő; de ez nem
volt e l é g ; ezt az erényt kiemelte a sárból, kitisztította,
a szentség talapzatára állította! íme mutatóul:
„Hallottátok, hogy mondatott a régieknek. Ne ölj ;
aki pedig öl, méltó az Ítéletre. En pedig mondom nektek, hogy minden, aki atyjafiára haragszik, méltó az
ítéletre."
„Hallottátok, hogy mondatott a régieknek : „Ne
paráználkodjál. En pedig mondom nektek, hogy mindaz,
ki asszonyra néz, őt megkívánván, már paráználkodott
vele szivében." stb.
Hirdette a tökélyetes

életet,

s hogy az ember ez

uton haladhasson, hét szentséget rendelt „a természetfölötti életnek megannyi tűzhelyeit, hogy az embert
isteni életre képesítsék." A szentség nem válik el a
becsületességtől, közrefogva viszik
az embert végczélja felé.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

f
T R A I T WEIN Nep. JÁNOS.
A kegyes-tanitórend kormánya és budapesti társhásának tagjai mélyen szomorodott szívvel jelentik hőn
szeretett rendtársuknak Tratdivein Nep. János kegyestanitórendi áldozópapnak, rendi kormánysegédnek, érdemesült főgymn. igazgatónak, a középiskolai rendi hittanárokat képesitőbizottság elnökének, házi lelkiatyának s a
budapesti oltáregyesület igazgatójának, f. hó 5-én reggeli
4 órakor, rövid betegség és a halotti szentségeknek ájtatos felvétele után, korának 74-ik, szerzetesi életének 59-ik
évében történt csendes elhunytát. A boldogultnak hült
maradványai egyházi beszentelés után f. hó 6-án, délután
3V2 órakor fognak a kegyestanitórendiek társházából
(IV. ker., Városház-tér 4.) a feltámadás reményében a
kerepesi-ut melletti temetőben létező sírboltba letétetni.
Az engesztelő szent mise-áldozat pedig folyó hó 7-én,
reggeli 8 órakor fog a kegyes tanitórendiek kápolnájában
a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt Budapesten, 1898.
o k t ó b e r 5-én. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Budapest, szept. 6. Apponyi
Albert gróf
felirati
javaslata. —
Felséges császár és apostoli király !
Legkegyelmesebb urunk !
Mióta Felséged bölcsesége a nemzet S Z Í V Ó S kitartásával találkozva helyreállította alkotmányunkat, mióta
F e l s é g e d felszentelt fejét Szent István koronája disziti,
egyetértésnek örvendett király és nemzet. Es mi az isteni
gondviselés, ezután pedig Felséged iránti mély hálával
i s m e r j ü k el, hogy évszázadok óta nem volt e nemzetnek
ö nállósága, alkotmánya és fejlődésének minden alapföltétele annyira biztosítva, mint azon negyedszázad alatt,
melynek ünnepét tavaly ültük meg, őszinte szívből fakadó lelkesedéssel. Nem is maradt el ezen áldásos állapotnak gyümölcse.
Az anyagi és szellemi haladás terén ez az ország
nagy lépéseket tett előre és évszázadok mulasztásaiból
aránylag rövid idő alatt sokat pótolt. Hazánk állami
önállóságának elismerése és alkotmányos szabadsága a
Felséged uralkodása alatt álló összes országokra is áldást
hozott. Ausztria népeinek ez biztosította az alkotmányos
élet élvezetét ; és távol attól, hogy gyengítette volna a
monarkia nagyhatalmi állását: épp ellenkezőleg Felséged
egyetlen elődje sem dicsekedhetett olyan biztos és fényes
európai helyzettel, mint a minőt hű magyar nemzetével,
épp ugy mint másik államának népeivel egyetértésben
Felséged élvez.

222

RELIGIO. 222

És ha egy pillanatra fellebbentjük azt a fátyolt,
melyet közös egyetértéssel a múltnak szomorú tényeire
vetettünk, tesszük ezt csupán azért, hogy összehasonlítván a viszály korszakaiban hazánk tespedő állapotát és
a monarkia bizonytalan helyzetét a mai haladással és
biztosított hatalmi állással, a múltból és jelenből megtanuljuk, miszerint nemzeti létünknek és Felséged trónjának szilárdsága és fénye egyaránt függ a király és
nemzet közti egyetértés zavartalanságától.
De minél szilárdabb ezen meggyőződésünk, annál
szigorúbb kötelességünknek ismerjük a kölcsönös bizalomra épített ezen egyetértés fölött féltékenyen őrködni
és mindent elhárítani, a mi a félreértésnek és az ebből
fejlődhető bizalmatlanságnak csak kezdetéül is tekinthető.
Kötelességünk ez a nemzet iránt, melyet mint testület
képviselünk, kötelességünk Felséged iránt, kinek egyenkint hűséges alattvalói vagyunk.
E kötelességből folyólag pedig el nem hallgathat juk, hogy azok a királyi válaszok, melyeket Felséged, a
jelen évi arad- és vasmegyei hadgyakorlatok alkalmával
hazánk területén időzvén, több küldöttséghez intézett, azt
a benyomást tették reánk, mintha ilyen félreértéseknek
kezdete már meg volna.
A hü magyar nemzetnek bizalma Felséged iránt
rendületlen; de ugy látszik, mintha téves értesítések és
az ország állapotának helytelen előadása Felséged bizalmát kezdenék megingatni a nemzet iránt.
A veszély, mely a király és nemzet közötti egyetértést fenyegeti, hála Istennek, még igen távoli; de hazafiság és hűség kötelességünkké teszik, hogy az első
jelenségeknél hódoló tisztelettel, de teljes nyíltsággal
forduljunk Felségednek atyai szivéhez és uralkodói bölcseségéhez.
Felségedet ama nyilatkozatok megtételénél bizonyára
uralkodói kötelességérzete és a hü magyar nemzet iránti
szeretete vezérelte és alább előadandó aggályaink semmiben sem csökkentik e szándék iránti hálás és hódoló
érzelmünket. Felséged mint alkotmányos király megbízott
azon felelős tanácsosainak előterjesztésében, a kik a nemzeti képviselet bizalmát is bírták. Es mi Felségednek
ezen eljárásában hódolva tiszteljük azt a szigorúan alkotmányos felfogást, mely Felségednek minden tényét jellemzi. De a nyilatkozatok tartalmából azt kell kivennünk,
hogy a kormány nem értesítette Felségedet helyesen a
nemzet állapotáról és azon kérdésekről, melyekre nézve
Felségednél a legmagasabb nyilatkozatok megtételét javaslatba hozta.
E nyilatkozatok közül jelentőségre nézve kimagaslanak azok, a melyek Borossebesen a gör.-kath. és a görögkeleti románajku papság küldöttségéhez intéztettek,
továbbá az, a melylyel Felséged Kőszegen a dunántuli
törvényhatóságok hódoló tisztelgését fogadta. Az első
helyen említett nyilatkozatok főleg a nemzetiségi izgatásokkal, az utóbbi az ország közhangulatával és közjogi
viszonyainkkal foglalkozik.
Felséges urunk! Azok az izgatások, melyeknek nem
magyar ajkú polgártársaink ki vannak téve, teljesen megérdemlik Felséged királyi figyelmét és szavát.

E polgártársaink túlnyomó többségükben hü fiai e
hazának, törvénytisztelő polgárai ez államnak, mely nekik
anyanyelvük használatában is mindazt a szabadságot biztosítja, mely az állam egységével és történelmi magyar
jellegével összeférhető, egyébként pedig őket mindenben
egyenlőknek tekinti a magyar fajhoz tartozókkal. Es valamint Felséged atyai hajlandósága mindnyájukra kiterjed, ugy mi is testvéri szeretettel és bizalommal nézünk
feléjük és azzal az eltökélt akarattal, hogy törvényadta
jogaikat mindenkor tiszteletben tartjuk és őket az összes
állami intézmények igazságos és jótékony működése által
mindig szorosabban kapcsoljuk e hazához.
De éppen ezen polgártársainkat kell megóvnunk
olyan izgatások hatásától, melyek nemzeti és állami egység felbontására czélzó eszméket terjesztenek, alaptörvényeink — sőt az országnak integritása ellen fondorkodnak, olykor nyiltan hirdetve az elszakadást a magyar
hazától — és ezzel Felséged királyi hatalmától, olykor
pedig állojalitást színlelve és Felségedhez nem mint magyar királyhoz, hanem mint osztrák császárhoz való
ragaszkodást tettetve : a mely utóbbi irányzat — még
ha azt őszintének is lehetne tekinteni — épp oly ellentétben áll a magyar állampolgári kötelességgel, mint
az első és talán még sértőbb Felségeddel szemben,
a kiről föltételezi, hogy koronázási esküjét megszegve,
az ország integritásának, vagy állami önállóságának csonkítására közreműködni valaha hajlandó lehetne. De az
izgatás nem áll meg az ország határai közt, hanem a
fajrokon idegen államokban keres társadalmi összeköttetést és közállapotainkat hamis szinben feltüntető iratok
terjesztése által, az európai közvéleményt akarj * M a g y a r ország és Felségednek, mint magyar királynak kormányzata ellen felháborítani. Csak hálával vehetjük tehát, ha
Felségednek legmagasabb figyelme kiváló mértékben fordul ezen izgatások felé.
Sajnálattal kell azonban kimondanunk, hogy a nyilatkozat, melyet azok tekintetében a kormány Felségednek ajánlott, félremagyarázásokra ad alkalmat. A királyi
figyelmeztetés ugyanis arra szorítkozik, hogy a nemzetiségek közötti béke meg ne zavartassák; holott a nemzetiségi izgatásoknak különleges jellege és bűnössége nem
a különböző nemzetiségi egyének közti béke megzavarásában áll : ez, ha elő Í3 fordul, aránylag alárendelt, mellékjelenséget képez; hanem ennek az izgatásnak kiváló
bűnössége a magyar nemzet egységének megtagadása és
a magyar állam integritása elleni lázítás. Még inkább
előmozdítja a félreértést az a körülmény, hogy a legmagasabb királyi válasz az úgynevezett magyar sovinizmust
a nemzetiségi izgatásokkal párhuzamba teszi s velük
egyforma megrovásban részesiti ; holott, ha ilyennek
tünetei valóban mutatkoznának is, ezek egészen más jelleggel bírnának, mert azoknak vétkessége valóban csak a
fajok közti béke megzavarásában állana. Ez a párhuzam
tehát teljesen alkalmas a magyar nemzeti egységnek,
mint uralkodó eszmének és főszempontnak elhomályositására, mert e helyett a nemzetiségek békés egyetértését
állítja előtérbe. A nemzetiségi föderalizmusnak szelleme
nyilvánul meg abban, a mely a mi alkotmányunk alapjaival és nemzeti politikánknak lényegével ellentétben
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áll. Felséged bölcseségére bízzuk, annak megítélését, hogy
mennyi hatást gyakorolhat a legmagasabb nyilatkozatban
foglalt általános hivatkozás törvényre és alkotmányra,
miután a nyilatkozatnak korábbi részei a törvénynek és
alkotmánynak álláspontjára a nemzetiségi kérdésben ilyen
homályt borítanak.
Felségednek szándéka és akarata nem lehet más,
mint ez ország integritásának e nemzet egységének fentartása és biztosítása ; de minthogy Felséged tanácsosai
az előadottak szerint oly nyilatkozat megtételét hozták
javaslatba, mely a legmagasabb királyi szándékot nem
fejezi ki világosan, sőt azzal ellenkező magyarázatokra
tért nyit : mély hódolattal kérjük Felségedet, méltóztassék
minket királyi szavával megnyugtatni és minden félreértés
lehetőségének véget vetni.
Aggodalmaink azonban csak nőnek, ha a Borossebesen tett legmagasabb nyilatkozat mellé azt a választ
teszszük, melyet Felséged Kőszegen a hódolatukat bemutató törvényhatósági küldöttségnek adni kegyeskedett.
Ha egybevetjük azt az enyhe alakot, melyben amott a
nemzetiségi izgatások veszélyeiről történik említés, a nyomatékos
figyelmeztetéseknek
és intéseknek azon egész
sorozatával, melyek már Borossebesen is és még inkább
Kőszegen a magyar nemzethez intéztettek, lehetetlen nem
látnunk, hogy Felséged téves értesitést nyert a nemzet
állapotáról, olyan értesitést, mintha itt a trónt és a monarchiát veszélyeztető irányzatok hatalmasodtak volna el,
melyekkel szembe kell állítani a királyi szózat egész
súlyát, azt a súlyt, melyet ez alkalommal meg nem éreztek a nemzetiségi izgatók.
Pedig ha elfogulatlanul vizsgáljuk a nemzet állapotát, valóban nem is találunk olyan jelenségeket, melyek
a Felséged lelkébe oltott ezen aggodalmakat indokolnák.
Hazánk rosszakaróinak, nemzeti önállásunk ellenségeinek
suttogásait kell megfigyelnünk, hogy csak sejthessük minő
alapon és a tényeknek minő elferditése utján keletkezhettek ezek a felfogások. Ha e forrásokra hallgatunk a
nemzeti érzés megerősödésének természetszerű tünetei
volnának a bizalmatlanságnak okai ; és a miben Felséged
a legnagyobb megnyugvást találhatná: hű magyar nemzetének erkölcsi erőgyarapodása, ez volna a magyar király nyugtalanitására alkalmas jelenség.
Es hogy ennek a képtelen tételnek némi hihetőséget
kölcsönözzenek, azok, a kik e hangulatokat vagy előidézni iparkodnak, vagy azokhoz alkalmazkodni készek,
Felséged fejedelmi önérzetét megsértettnek és hűségünket
gyanúsnak mondják, mert a nemzetnek hálás kegyelete
annak a múltnak dicső emlékeire is kiterjed, melybe a
nemzet és a korona közti meghasonlásnak szomorúsága
belevegyült. Továbbá azt állitják, hogy a megerősödött
nemzeti szellem követelményei veszélyeztetik első sorban
az 1867. évi kiegyezési műnek szilárdságát, következőleg
a pragmatika szankczió által Felséged többi országaival
elválaszthatlanul megállapított kapcsolatot; hogy tehát
Felségednek azon fejedelmi kötelességébe ütköznek, mely
szerint birodalmait osztatlanul és teljesen kell utódaira
átörökítenie.
Felséges urunk ! Rég tapasztaljuk azt a befolyást,
melyet e felfogások közéletünkre gyakorolnak : megra-
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gadjuk tebát ezt az alkalmat, hogy hódoló tisztelettel
tárjuk fel Felséged előtt a magyar nemzet valódi érzelm é t ; és először is szólunk a Felséged többi országaival
fennálló kapcsolatról és a kiegyezésről.
Való é az, hogy a megerősödött nemzeti szellemnek
törekvései ezt a kapcsolatot veszélyeztetik ?
Epp ellenkezőleg. Soha, évszázadok óta, e fontos
szempont a magyar nemzet érzületével annyira össze
nem forrt, soha e tekintetben e nemzet közérzületében
oly teljes egyhangúság nem uralkodott, mint most. Azok
a politikai áramlatok is, melyek az ország közjogi helyzete tekintetében a legszélsőbb álláspontot foglalják el,
a melyek az 1867. évi kiegyezésnek elvi ellenzői, visszautasítanak minden elszakadási gondolatot és — habár
más alakban — de fentartani és biztosítani kívánják a
pragmatika szankczió által teremtett kapcsolatot. A nemzeti szellem fejlődési iránya tehát nem hogy aggodalmas, hanem inkább teljes megnyugvást idézhet elő Felséged szivében.
De Felségeddel együtt mi is nagy súlyt fektetünk
az 1867. évi közjogi alap fentartására, mi is azt tartjuk,
hogy annak megingatása „az ország és a monarchia valódi érdekeivel ellenkeznék." Es éppen e megegyezésünk
folytán nem is akarunk ama közjogi félreértéseknek taglalásába bocsátkozni, melyeket a kőszegi legmagasabb
nyilatkozatnak a kiegyezésre vonatkozó részei előidézhetnek. Midőn Felséged azt „kétoldalú megállapodásnak"
nevezi, föltételezzük, hogy ezzel nem akar az 1867. XII.
t.-cz-nek olyan nemzetközi szerződéses jelleget tulajdonitani, a melylyel az jogilag nem bir, hanem csupán arra
a körülményre akar figyelmeztetni, hogy a dolog természete és a politikai józanság követelményei szerint csak
közös egyetértéssel állapithatók meg és módosíthatók
olyan intézkedések, melyek a monarchia két állama közt
fennálló közös ügyeket szabályozzák — és hogy ez a
törvény, valamint a monarchia szilárdságát külső formáiban biztosító azon megállapodások, melyek e törvényen alapulnak, az állandóságnak nagyobb mértékével
ruházandók fel, mint más — bárminő fontos olyan törvények, melyek kizárólag Magyarország belügyeit érintik. E s midőn Felséged azt mondja, hogy a kiegyezés
megingatása uralkodói kötelmeivel ellenkeznék, ezt akképp
magyarázzuk, hogy Felséged erre a stabilitásra velünk
együtt nagy súlyt fektet és hogy a kiegyezés elleni minden törvénytelen fondorlatnak — akár e hazában, akár
Felséged másik államában — fejedelmi hatalmával ellentállana, nem pedig ugy, hogy abban az esetben, ha a
nemzet többsége a mi álláspontunktól eltérve, az 1867.
XII. t.-cz. módosítását kívánná, a kérdésnek alkotmányos
megoldása lehetetlenné volna téve.
Ily értelemben egyetértünk Felségeddel és készek
vagyunk megtenni mindazt, a mi a közjogi alap megingatásának veszélyét elhárítja. De mi ezt a veszélyt leginkább azon politikában látjuk, melyet Felséged tanácsosai több év óta követnek, és melynek követését Felségednek most is ajánlják. Ez a politika az 1867. évi
XII. t.-cz. életbeléptetését a közvetlenül utána történt
alkotások által befejezettnek állítja, és nem tudván a kiegyezési mü szellemének felfogásáig emelkedni, nem bir-
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ván elég önálló államférfiúi felfogással és önbizalommal,
hogy közjogunknak e szellemben való kiegészítését folytassa, az 1867. utáni első évek intézkedéseivel betübálványozást üz, a kiegyezés megingatásának nevez minden
további nemzeti követelést, bármily világosan legyen is
az az 1867-iki XII. t.-cz. általános rendelkezéseivel vagy
szellemével indokolható és ezáltal a kiegyezést éppen ama
részeiben nem hajtja végre, melyek a magyar állami
önállóságnak és a magyar nemzeti érdekeknek biztosítékait tartalmazzák, mert az 1867. évi kiegyezés nem más,
mint a pragmatika szankczió ama kettős alapgondolatának formákba öntése, hogy egyfelől a felséges uralko dóháznak összes országai elválhatatlanul együtt birtokolandók és egymásnak védelemmel tartoznak, de másfelől
Magyarország önálló királyság, melynek tulajdona, nemzeti léte és alkotmánya van és mely semmiféle birodalomnak alárendelve nincs.
(Vége köv.)
Esztergom. A herczegprimás díszoklevele
Esztergom
városától. —
A díszoklevél maga remeke a diszmüves iparnak.
Az oklevél szövege dr Helcz Antal polgármester tollából
került ki, és ugyancsak ő és Kollár Károly főjegyző
irták alá. Az okmány szószerinti reprodukczióban a következő :
Mi szab. kir. Esztergom város közönsége adjuk
emlékezetül ezen oklevelünk által, hogy a mai alólirt
napon különösen e végből egybehívott közgyűlésünkben
a képviselő testület számos tagja által írásban előterjesztett indítvány tétetett az iránt, hogy Főméltóságu és Főtisztelendő Vaszary Kolos Ur, esztergomi Érsek, Magyarország Herczeg-Primása, az Apostoli Szent-Szék született
Követe, 0 Császári és Királyi Felségének valóságos belső
titkos Tanácsosa, Szt István király jeles Rendjének Főpapja,
ugyanazon és a Ferencz-József Rend Nagykeresztes Vitéze,
Esztergom vármegye örökös Főispánja, a sz. hittudomány
bekeblezett Tudora stb. stb. Esztergom szab. kir. város
örökös díszpolgárává választassák meg.
Mi tehát méltó becsben tartván kilencz évszázad
története és hagyománya által megszentelt azon belső
kapcsolatot, mely az esztergomi érseki szék és városunk
között első Szent Királyunknak, a magyar nemzet Apostolának mindenkor kegyeletes tiszteletben megtarta ndó
és sérthetetlen épségben megőrzendő alapítása óta létezett, —
és megemlékezvén arról, hogy épen ma első évfordulóját üljük azon emlékezetes napnak, melyen ezen
nagyfényü érseki székre, — az ősi helyén való m e g m a radását fenyegető veszély szerencsés elvonulása után —
dicsőségesen uralkodó Apostoli Királyunk 0 Felsége F ő méltóságu és Főtisztelendő Vaszary Kolos Urat az egész
ország örömriadala és városunk közönségéuek osztatlan
és határtalan lelkesedése mellett kegyelmesen kinevezni
méltóztatott; —
valamint illő figyelemben és méltó tiszteletben részesítvén azon kiváló erényeket és érdemeket, melyekkel

Kegyelmes Főpásztoruuk 0 Főméltósága mint egyháznagy és hazafi, mint tudós és iró, mint a nemzeti művelődés terjesztője és emberbarát, az egyházkormányzat és
országos közügyek, a tudomány és irodalom, az oktatás
és jótékonyság számos terén egyaránt kimagasló fokon
tündöklik ; —
végül örömmel telve és boldogau újítván fel emlékezetünkben a szivjóság és „kegyesség ama feledhetlen
megnyilatkozását, melylyel 0 Főméltósága kineveztetése
alkalmával városunk hódolattal tisztelgő küldöttségét elárasztani, és székvárosa iránt táplált magas jóindulatáról
biztosítani méltóztatott:
Mindezeket fontolóra véve és átérezve, egyhangú
lelkesedéssel, a mély tisztelet és benső ragaszkodás érzelmeinek kitörő nyilvánulása mellett a fenn említett indítványt közakarattal elfogadtuk, közgyűlési határozat erejére emeltük és Kegyelmes Főpásztorunkat Főméltóságu
és Főtisztelendő Vaszary Kolos Urat, esztergomi Erseket,
Magyarország Herczeg-Primását sat. sat. szab. kir. Esztergom város örökös díszpolgárává törvényesen és érvényesen „megválasztottuk, teljesen és mindenkorra részesévé
tevén 0 Főméltóságát mindazon jogoknak, javaknak és
javadalmaknak, melyek városunk valódi és teljes jogú
polgárait jelenben megilletik, avagy jövőben megilletni
fogják. _
Minek hiteléül kiadtuk ezen aláírásunkkal és városunk szokott pecsétjével megerősített díszpolgári oklevelet.
Kelt Esztergomban a szab. kir. város képviselő
testületének 1892. évi október hó 28-ik napján tartott
rendkívüli közgyűléséből.
Dr Helcz Antal s. k.,
Kollár Károly s. k.,
polgármester.

főjegyző.

(P. H.)

VEGYESEK.
** Üdvözöljük az Egri Hiradó első számát.
Programmját már ismertettük : pártoktól független magyar
nemzeti politika. Rendkívül vigasztaló, hogy 1 - 2 évi
időközben oly három vidéki hetilap lép sorompóba,
milyen a szatmári „Heti Szemle", a „Nyitramegyei
Szemle", és most az »Egri Hiradó". Luga László szerkesztősége kezesség, hogy az „Egri Hiradó" épp oly
imponáló erővel fog hatni a maga vidékén az igazi jótékony nemzeti politika és a kath. társadalmi elvek érvényre
juttatására, mint szatmári és nyitrai politikai kolléga i
teszik.
— ítélet a Csólics-perhen. Csólics Mihály bünpörében szerdán déli egy órára volt kitűzve az ítélet kihirdetése. Zsitvay Leo, a bíróság elnöke, kiemelve, hogy az
ítéletet most csak vázlatosan fogja megokolni, annak
testet adni pedig Eördögh András biró fog, a következő
ítéletet hirdette ki : A törvényszék Csólics Mihályt bűnösnek találta a Vaszary Kolos herczegprimás sérelmére
megkisérlett gyilkosság (btk. 278. és 65. §§.) és a Kohl
Medárddal szemben megkisérlett szándékos emberölés
bűntettében és ezért a 66. §. 1. és 3. pontjai, továbbá a
89. és 96. §-ok alapján összbüntetésképpen tíz évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre ítélte. A vizsgálati fogságból semmit sem számítanak be.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)

Megjelenik e lap heten- j
ként kétszer :
j
szerdán és szombaton. \

Előfizetési dij :

\

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI,, Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

j
\
\
|
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:
:
:

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉYFOLYAM.

Budapesten, október 11.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Két u j középponti k a t h . lap alapításáról hazánkban. — A kereszténység és korunk. —
Egyházi Tudósítások : B u p a p e s t : Hirek az egyházpolitikai viszályban létrejött kompromisszumról. — B u d a p e s t : Apponyi Albert
gróf felirati javaslata. — R ó m a : Szent Ferencz napja. — Kath. Egyesületi Élet: Meghívó. — Irodalom:
Nem mese a hétfejű
sárkányról. — Emlékkönyv. — Vegyesek.

K é t uj középponti kath. lap
alapításáról hazánkban.
Lapunk egy vidéki lelkes m u n k a t á r s a egy
igen nevezetes o k m á n y t küldött be szerkesztőségünkbe, becses sorok kíséretében, bevezetés
gyanánt.
Az okmány egy n y o m t a t o t t indítvány, valóságos emlékirat, melyet a legutóbbi püspöki
konferenczia elé annak egyik tagja terjesztett be.
Az indítványban kettő foglaltatik: hét uj
kath. lap alapítása.
Minthogy beküldő munkatársunk, a m i n t
maga mondja, csak „véletlenül" jutott az okmány
birtokába, nagy köszönettel veszszük a nagybecsű okmányt, de egyelőre tartózkodunk a n n a k
formaszerint való közlésétől, levén a „véletlen"
rábukkanás nem minden esetben elégséges jogczim a közlésre.
Tartalmának lényegét azonban bizvást közölhetjük már most is, miután mind az, hogv a
püspöki konferenczia? előtt kath. lap kiadásáról
szó volt, mind az, hogy mily irányban és szellemben volt szó ott a lapkiadásról, időközben
nyilvánosság elé jutott.
Két lap alapításáról volt szó egyszerre. Az
egyiknek a katholikus világ nemzetközi
tájékoztatása magyarországi viszonyaink felől tüzetett ki
feladatul; a másiknak rendeltetése lenne „saját
honfitársainkkal szemben, — a memorandum
szavai, — a magyar nagyközönség előtt képviselni
szentegyházunk és a katholiczizmus ügyét."
A mint első pillanatra is látszik, oly két
u j kath. lap ügye került tehát szóba, a melyek

nem magánvállalkozásból
indulva ki csupán magánjellegüleg képviselnék a katholiczizmust itthon
és a külföld előtt, hanem oly két lapról van szó,
melyek a püspöki kar kezdeményezésében gyökerezve
mintegy félhivatalos
közlönyei lennének a katholikus ügynek Magyarország és a nagy világ
előtt.
A külföld tájékozatlanságának leküzdése és
helyes irányban való tájékoztatásának eszközlése
végett kiadandó lapról a hivatolt főpásztori indítvány igy szól: „Ez egy egyházi folyóirat kiadásával történhetik. De tekintettel arra, hogy
a kulturnyelvek közöl egyedül a mienk az, melylyel csak itthon boldogulhatunk, mert más nemzetek azt nem beszélik, e folyóiratnak oly nyelven kellene szerkesztetnie, melyet minden müveit
nemzet megért. Lehetne t e h á t a latint is választani, de ma már csak a papság és a tudósok
értik e nyelvet, s azért olyat kell választanunk,
melyet az egész világon megértenek, s mert e
folyóirat nemcsak Rómának, hanem az egész
katholikus világnak szólna, s tekintettel arra,
hogy a franczia nyelv az, melyet a világ minden
müveit nemzetei értenek, nézetem szerint legjobb volna azt franczia nyelven kiadni. Ez által
elérnők azt is, hogy a magyar katholiczizmus
folytonos érintkezésben állna az egész világ katholikus népeivel, mig igy, a hogy most vagyunk,
katholikus testvéreink teljesen el vannak szigetelve tőlünk. Ezen folyóirat programmját bővebben kifejteni e perczben még időelőttinek tart o m ; mert előbb még dönteni kell annak létrehozása felett. Csak, ha a nagyméltóságú püspöki
kar, mit nem kétlek, ezt elhatározta, lehet és
29
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kell a részletekbe belemenni, s az esetben bátor
leszek ez irányban is kifejteni nézeteimet. Egyet
azonban már most sem hagyhatok emlités nélkül, s ez az, hogy a kiadandó folyóirat költségeire okvetetlenül rá kellene — hiszem, hogy
nem sokat —
fizetnünk."
A mi a püspöki kar által egész Magyarország számára akreditálandó vj magyar katholi
kus rmpilap ügyét illeti, erre vonatkozólag a
fenn tisztelt főpásztori emlékiratban a többi
között ezek f o g l a l t a t n a k : „A magyar katholiczizmus érdekei tehát, mint kifejtettem, nincsenek az időszaki sajtó terén ngy képviselve, mint
annak lennie kellene. Én azt kivánom, hogy ez
a képviselet meglegyen, . . . azt kivánom, hogy
legyen a magyar katholiczizmusnak egy oly közlönye, melylyel számolniok kellene legelkeseredettebb ellenségeinek is, s mely másrészt világitó fáklyája legyen Magyarország 8 milliónál
nagyobb katholikus közönségének."
„A mi szerencsétlen specziális viszonyaink,
— igy folytatja, — a katholikusok körében
uralkodó közöny, sokszor saját egyházunk dogmáinak, szertartásainak, ügyeinek nem ismerése?
s igy az érdeklődés hiánya nem engedik azt
remélnem,

hogy

egy

tisztán

katholikus

irányú

'nagy napilap egyelőre egyedül a közönség által
nyilvánulandó t á m o g a t t a t á s révén megélhessen.
I t t t e h á t ismét a Főtisztelendő Testvérek áldozatkészségére kell appellálnom, midőn azon indítványt teszpm, hogy hassunk közre egy oly
közlöny létesüléséhez, mely a fentebb röviden
kifejtett czélnak megfelel" . . .
Az inditvány
püspöki bizottság
zása vala.

veleje egy 3—5 tagból álló
kiküldésének javaslatba ho-

Mi t ö r t é n t azután, azt nem folytatjuk. A
históriai referens teendője jelenleg i t t végződik.
Relata retulimus. Az emlékirat szószerinti
közlését f e n t a r t j u k arra az időre, hogyha az ügy
további menetben a közvélemény elé kerül. A
további discussio részint időeiőtti dolog, részint
indiscretio volna.
Magyarország kath. papsága ennyi tájékozásért is lekötelezve marad a „Religio"-nak.

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

V. kötet. A keresztény
Ismerteti : Kiss

élet.

Arisztid.

(Folytatás.)

A hitnek, a tökéletes keresztény életnek szükségképeni kifolyása, elengedhetetlen föltétele, sőt lényege :
az ima. Az ima Isten nagyságának, hatalmának, jóságának, szeretetének, igazságosságának elismerése, dicsőítése.
Az ember minden körülmények között imádkozik, örömben vagy bánatban, jó és balsorsban, de leginkább ez
utóbbi az, mely az ember szivét majdnem önkénytelenül
Istenhez forditja. Az imádság nem hiányozhatik az emberiség ajkáról, mert ez veszélyt hoz az egyénekre, családokra, nemzetekre, miképp kell az ima fegyverét használni, miképp győzi le az ima az Istent e részben
elmondani czélja Bougaudnak.
Az ima az ember testi és lelki szükségletének természetes következése; az ima első sorban is kérelem egv
oly valakihez, ki nálunknál nagyobb, szükségeinket pótolni képes, és ez a valaki: Isten. Az ima saját semmiségünknek, gyarlóságunknak és ezzel szemben Isten hatalmának, szentségének és jóságának elismerése. E gyön.
geségünknek ereje van, s az ima megforditottá teszi a
viszonyt a gyenge és hatalmas között, az ima fegyver,
melylyel az Istent is legyőzhetjük. Mig e viszony fennáll
az Isten és az ember között, vagy jobban mondva az
ember valamiben szűkölködik, fennáll az ima, nem törli
el semmi, halhatatlan az, mint a lélek. Mi több, az ember szenved, vájjon nem kell sebeire balzsam ? „Hiszen
ha az ember az életben csak egyszer, ritkaságképpen csalódnék örömeiben, ha csak egyszer törnének meg reményei, hagynák cserben szerelmei ! De nem, megtörténik ez
mindennap, csaknem minden órán, olyan változatban,
hogy a képzelet is elnémul rajta. Természetünknek enynyire sorsa a szenvedés! De ennyire sorsa az is. hogy
reméljen, könybelábadt szemeit a hegyre fordítsa, honnét
segély jöhet: Levavi oculos meos in montes, unde veniet
auxilium mihi. (Zsolt. CXX. 1.) E fájdalomnak és e reménynek hangja az ima."
Hogyan kell tehát a segélyt megnyerni : végzetszerüleg adja meg Isten a szükségeseket? — hisz akkor
elfojtaná szabadságunkat ! Vagy hatalommal követeljünk
tőle ? — hova lenne Isten fensége! Van egy harmadik,
mely megóvja az Isten fenségét, s az ember szabadságát
egyaránt: a rábeszélés, az ima. Ennek olyan ereje van,
miut az ékesszólásnak, azért sürgette az Üdvözítő az
imádságot: Kérjetek és megadatik nektek. (Ján. XVI.
24.) Az apostol pedig: Kértek, de nem nyertek, azért
mivel gonoszul kértek. (Jak. IV. 3.) „Mintha valamely
szónoknak azt mondanók: „Hallgatóságod hideg, közönyös maradt, mert rosszul, hidegen, immel-ámmal beszéltél. Beszélj jobban. Lelkesülj. Tárd ki bensődet, szivedet
s megnyered hallgatóidat." Eppigy: Kérsz, de nem
kapsz, mert rosszul kérsz. Kérj egész lélekkel ; törjön elő

RELIGIO
hited sóhaja, és megnyered Istent. Istent könnyebb megnyerni, mint az embert. Isten a legérzékenyebb lény. A
meghatott léleknek legkisebb hangjaira m e g i n d u l / A
vérfolyásban szenvedő asszony esete, Mózes és Abráhám
könyörgései vannak itt csattanós példaként felhozva.
Két ellenvetést tesznek az ima ellen : az első az,
hogy Isten sokkal nagyobb, mintsem ily parányokkal
vesződjék, mint mi vagyunk, az ima meghallgatása egyenlő
volna az örök törvény felforgatásával, mely a világ kormányzását rendes folyamában zavarná. Igy folytonos változások lennének, megszűnnék az összhang az isteni természet változhatatlansága s müvének szépsége között.
Minek tehát az ima ? Ez elkopott ellenvetést saját értékére szállítja le Bougaud, de van egy másik: „Az ima
megalázza az embert. Barátom, mond Rousseau, maradj
állva, ugy is elég kicsi léssz. Imádság helyett dolgozzál.
Koldulni nem szép sem Istentől, sem embertől." Aki
parány, csekély teremtmény, az nem alázhatja meg magát a végtelenséggel szemben, a lealázás akkor volna,
ha pgyenlők volnánk Istennel ; lealázkodás csak egvenlővel szemben lehetséges. Lealázás a sziv birodalma ahhoz,
ki baján segíteni képes ? Lealázza magát a beteg, ki
orvoshoz fordul? Lám a philosophus Rousseau m o n d j a
ezt, de az állításában nincs semmi logical
Az ima tehát fönséges valami, bája és kelleme elragadó, a zaklatott, fájó szívnek, léleknek visszaadja nyugalmát, boldogságát. Oly szükséges ez tehát a léleknek,
mint a levegő a testnek ; ima hiányában hány lelkileg
megfulladt ember látunk! Minő a család, a társadalom,
ima nélkül, pedig a többség imája még hathatósabb : Ha
ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, köztük leszek! Azért az egyházban nagy súlyt fektetnek a
közös imára, és melyik az arra legalkalmasabb nap ? —
a vasárnap! Egy elbukott író m o n d j a : „Emlékezem,
gyermekkoromban mi történt magammal is. Reggel, midőn fölébredék, oly jól éreztem, hogy vasárnapra viradtam. Az ablak alatt, a fák galyai közt szebben énekelt a
madár ; a templom harangjai vígabban csengtek ; a lég
dallal, illattal volt tele ; az ég olv gyönyörű volt, a nap
oly ragyogó ! Nem értettem a titkot, tanakodtam magamban: hogy változott meg a természet igy, s alakult
át a kellő időre. Később megértettem. Gyermek, kin még
ott csillognak keresztvizednek cseppjei, kinek még anyád
czirógatásától dobog szived, vallásos lelked veti a természetre sugarát, az teszi azt szebbé, hasonlóbbá hozzád."
Az önmegszentelésnek, a keresztény tökélyetességnek másik eszköze : a gyónás. Az ember bukása, tökélyetlensége a bűnből származik, ugy tökélyetessége a
gyónásból ; erre is rányomta az Üdvözítő — mint minden intézményére istenségének bélyegét ; karmok m u t a t ják az oroszlánt.
Bougaud merész vállalkozásnak tartja a gyónás
megalkotását; erre csak Isten volt képes, aki lesz molt
az emberi szenvedélyekkel. Emberileg ez lehetetlen volt,
nyomorult végnt ért volna, mert meg kellett teremteni a
bűnbánót és a gvóntatót. A gyóntatónak azt kellett
mondani : „Ülj itt, tanítsd az igazságot, az erényt, és
bárminő forradalmak viharozzanak körötted, bárminő hevesek legyenek a szenvedélyek, melyek igyekezni fognak
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becsukni ajkidat, te ne hallgass soha; maradj, mig a
világ, az igazság, igazságosság, jog és becsület szava."
A bűnbánónak pedig: „Eljösz, letérdelsz egy ember lábaihoz, ki egy húron pendül veled, és amit eltitkolsz
barátaid, rejtegetsz gyermekeid előtt, amitől pirulsz önmagad előtt elmondod neki térden állva." Mily kemény
szavak ! semmi dédelgetés, semmi mesterkedés, semmi
fortély! E szavak a nyerseség színezetét viselik magukon,
könnyen kudarczot vallana az, aki mondta, ha nem volna
Isten. Mily akadályok látszanak gördülni a gyónás elé :
a pap és a bűnbánó közötti rang, nem, kor, szellemkülönbség, a szégyenteljes bűnök megvallása, és a gyóntató
szivének előkészítése. Igen a gyóntatóban uj szivet kellett
teremteni, mely felülemelkedjék a hétköznapiságon, mely
erősen tudjon szeretni, s elhagyni mindent, éheit, ügyeit,
hajlamait a bűnbánó lelkekért! „Ez adományokhoz a
titoktartásnak oly adományát kellett csatolni, mely m i n dent meghalad ; ajkakat, melyek meg ne nyíljanak soha ;
szivet, melyhez kíváncsiság, hiúság, félelem nem férkőzhetik, melybe a szomorúságnak, gonoszságnak tengerei
sülyedhessenek anélkül, hogy valaha napfényre jönne
valami. Tengerszem a hegytetőn. Követ dobunk belé, de
mélyéről a hallgatózó fül soha a legkisebb zajt sem hallja
többé . . ." E titoktartáson, s az ebből kifolyó erős
bizalmon, mint alapon áll a gyónás, mert nincs rá eset a
századok jártában, hogy a' pap, bárminő életű lett légyen,
a titoktartást megszegte volna; de nem is teheti, Isten
őrködik nyelve fölött.
A gyónást Jézus Krisztus alkotta meg, eredete onnét van, hiába iparkodnak elleneink a XIII. század elejére vagyis a IV. laterani zsinatra visszavinni; sokan az
idővel éppen nincsenek tisztában. De hát mikor h o z t i be
az egyház ? Minden intézménynek meg van a saját története, fel van jegyezve az évszám : „Az egyház nem
feledte el azon püspököt, ki a keresztjáró napokat alapitotta. Megőrzé emlékét annak a pápának, ki az Űrnap
dicső ünnepét rendelte. Tudja, kinek köszönheti a scapularet, az olvasót. Tiszteli a szüzet, ki a sz. Sziv ájtatosságát a világnak kinyilatkoztatta. E s arra, ki a gyónást,
a lelkek megszentelésének ez isteni müvét alkotá, még
csak nem is emlékeznék !
Ha nem Jézus Krisztus r e n delte volna, az emberiség nem is fogadja el. De látjuk,
nem tiltakozik ellene, nem tagadja a pap oldó és kötő
hatalmát, elismeri nemcsak a közönséges lények csoportja,
de a nagy szellemek, királyok, várurak stb. Hát a papok ! ? Talán ezek ki vannak véve? Szorosabban vannak
rá kötelezve, mint mások, tehát ezen körülmény kizárja,
hogy a gyónás papi intézmény. Mily viharok voltak az
egyházban, mily sokan elszakadtak tőle a XVI. századig,
de a gyónást megtartották, a IV., V., VI., IX. és XI.
századnak történelme bizonyíthatja ezt.
Csak Luthernek jutott eszébe ezt tagadni, végre
midőn látta, hogy a gyónás megszűnése által minő bajok
keletkezhetnek, a smalcaldi gyűlésen mondotta : „Sohasem
szabad az egyházban eltörölni a gyónást és feloldozást,
melyek a félénk és remegő lelkiismereteknek, a heves és
szenvedélyes ifjaknak oly szükségesek." Az augsburgi
gyűlés XI. czikkelye pedig : „hogy a gyónásban fenn kell
tartani a magánfeloldozást,
hogy a feloldozás igazi és
29*
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szoros értelemben vett szentség-, hogy a kulcsok hatalma
megbocsátja a bűnöket. nemcsak az egyház előtt, hanem
Isten előtt is." Ime, mily nagyszerű bizonyíték a gyónás
mellett !
Azon állítást, miszerint a gyónás a XIII. vagy a \ I.
vagy legalább a IV. században találtatott volna fel, megczáfolja az emiitett századoknál korábban, vagy későbben
élt egyházi írók állításaival.
Igy a XII. századból : Bloisi Péter, Richard a S.
Victore, Vendome Godfrid, Hugo a S. Victore, sz.
Anzelm, Chartres-i Ivo; sz. Bernát. A XI. és X. században : Damiani sz. Péter, Reginon, Rudolf, Smaragd. IX.
században : Paschasins, Jonas, Raban Mór, a párisi, páviai és chalonsi zsinat. VIII. és VII. században : tisztelendő Béda, Paulin, Tberdulph, Alcuin, Krologan, Egbert,
Izsák, Hincmar, Nagy Károly, VI. és V. században : Nagy
sz. Gergely, sz. Leo stb. IV. században : sz. Ágoston,
sz. Jeromos, sz. Ambrus, Aranyszájú sz. János, Sinai sz.
Anasztáz, sz. Vazul, Nisibei sz. Jakab, Nazianzi szent
Gergely, Poitiersi sz. Hilár. III. század : szent Cyprián,
Origenes, II. század : Tertullián, sz. Irén, sz. Kelemen,
sz. Jakab apostol, sz. János apostol, sz. Lukács evangélista. Nemcsak e szent férfiak beszélnek a gyónásról,
hanem a katakombák is, ahol bizonyos székeket találtak
félreeső helyeken, melyek csakis a gyónás elvégzésére
voltak szánva. A katakombák pedig elvezetnek Jézus
Krisztusig, Aki mondotta: Vegyétek a szentlelket, Akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik ;
és akiknek megtartjátok, meg vannak tartva." (Ján. XX.
21, 23.)
(Folytatjuk).

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, okt. 9. Hírek az egyházpolitikai
ban létrejött kompromisszumról.
—

viszály-

A ,Pesti Napló" vasárnapi számában oly rendkívül
érdekes czikk jelent meg, hogy azt teljes szövegében kell
közölnünk. Mert, ha csakugyan igaz, a mi e czikkben
foglaltatik, akkor az u. n. valláspolitikai és házasságjogi
reformügyben nagy fordulat állt be. Ha igaz a „P. Napló "nak jutott kinyilatkoztatás, akkor a királyi trón nagy
erővel foglalt állást azok mellett a kötelességek mellett,
melyeket reá az apostoli minőség ró ki. Az egyensúlyt
az apostoli és alkotmányos kötelességek teljesítésében úgy
látszik mintha megtalálta volna. Nagy szerencse ez az
országra nézve. Azért teljes szivünkből kívánjuk, hogy a
„P. N."-nak reveláczióiban igaza legyen.
„A kompromisszum" czimen megjelent czikk szószerinti szövege ez :
„Wekerle Sándor miniszterelnök joggal mondhatta
a pénzügyi bizottság első ülésén, hogy a budget-tárgyalásba bele se kezdene, ha nem volna valószínű a korona
beleegyezése a házassági törvényjavaslat benyújtásához a
képviselőházba.
Szándékosan nevezzük házassági
törvényjavaslatnak,
mert az a törvényjavaslat, melynek benyújtásához a korona beleegyezése valószinü, lényegesen fog különbözni
ama törvényjavaslattól, mely a kőtelező polgári házasság

czime alatt ezelőtt másfél hónappal a korona elé terjesztetett.
A korona beleegyezése tehát a módosítandó házassági javaslatra nézve nemcsak valószinü, hanem már egészen bizonyos.
De Wekerle miniszterelnök azért nem mondta bizonyosnak, s azért maradt meg a valószinü szónál, mert
most már a miniszterelnöknek áll érdekében a korona
beleegyezését nem siettetni, hanem lehetőleg
halasztani;
minthogy a korona és a miniszterelnök közt létrejött megegyezés, ugy a szabadelvű pártban, mint magában a kabi netben még előzetes rendezést igenyel. Mihelytt ugyanis
a korona beleegyezése publikáltatik, a házassági törvényjavaslatot azonnal be is kell nyújtani a képviselőházhoz.
Azt a módot, hogy a Szilágyi-féle törvényjavaslat, a létrejött kompromisszum elvei és megállapodásai szerint a
képviselőházi tárgyalások folyamán alakittassék át, a korona nem akceptálta ; ennélfogva a módosításoknak a javaslat benyújtása előtt kell megtörténniök s a szövegnek,
mely a képviselőház asztalára kerül, a véglegesen megállapított szövegnek kell lenni. Tehát előbb a minisztertanácsnak is foglalkoznia kell azzal s ma még a kabinet
tagjai közt nincs meg a teljes egyetértés az összes módozatokra nézve.
Az iránt sem tud még a kormány biztos képet
alkotni magának, hogy vájjon a módosított törvényjavaslat,
ha teljes szövegében ismeretes lesz, minő hatást fog gyakorolni a szabadelvű pártra és hogy lehet-e arra biztosan
számítani, hogy a szabadelvű pártban nem fog-e szakadás
keletkezni, ha a kormány által beterjesztendő törvényjavaslatban igen lényeges eltéréseket fog látni azon ígérettől, melyet a kormány a kötelező polgári
házasságra
és az egységes házassági jogra nézve tett, s mely nemcsak
a kormányt, hanem a szabadelvű pártot is kötelezi.
Igen kényes személyi és elvi nehézségeket kell tehát
leküzdeni, vagy elrendezni, amig a kormány biztosítva
érezheti magát a meglepetésektől, s eljöttnek láthatja az
időpontot, melyben a királyi engedélylyel és a módosított
házassági javaslattal a nyilvánosság elé léphet. A titkolódzások és a színfalak mögötti kapaczitálgatások tehát
érthetők és természetesek.
Módunkban van, hogy egészen hiteles informáczió
alapján ismertethessük a kompromisszumot, mely a házassági javaslatra nézve a korona, a miniszterelnök és a ka~
tholikus egyház közt létrejött.
Hozzá kell tennünk, hogy a katholikus egyház
k özremüködése e kompromisszum létrejöttében nem azt
jelenti, hogy a módosítandó törvényjavaslat a katholikus
egyház támogatására is számithat.
Hanem ez a közreműködés egyszerűen csak anncil<
a határnak megjelölése végett igényeltetett, amely határig
a házassági javaslattal szemben az alkotmányos
király
mint egyszersmind apostoli fejedelem elmehet, s melyen
túlmenve alkotmányos és apostoli kötelességei közt az
egyensúlyt fentartani képes nem lehetne.
Az a tény tehát, hogy ennek a kompromisszumnak
létrehozásában a herczegprimás is részt vett, és a korona
megbízásából tárgyalt a miniszterelnökkel,
— az tehát
csakis azon czélból történt, hogy megkerestessék a forma,
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melyhez a korona a beleegyezést megadhassa, s nem jelenti egyszersmind azt is, hogy a módositott törvényjavaslattal a 'katholikus egyház szolidaritást is vállal.
És többek közt ez is egy igen kellemetlen körülmény a kormányra nézve, mert daczára annak, hogy az
eredeti törvényjavaslattól
elvileg is igen nagy eltérések
történnek, a kormány mégsem nyújthat
teljes
biztosítást
pártjának arra nézve, bogy a javaslatok meg fogják kapni
a többséget a főrendiházban is.
A létrejött kompromisszum a következő eltéréseket
és megállapodásokat tartalmazza :
A törvényjavaslatban kimondatik, hogy minden
házasság — kivéve a keresztények és nem keresztények
között kötendőket — szükségképp a pap előtt, templomban is megköttessék. Köteleztetik ezenkivül minden
házasságra lépő fél a polgári hatóság előtt is megkötni (!)
és bejegyeztetni a házasságot.
Ekként van kikerülve, hogy a polgári házasságkötés formája fakultiv ne legyen, mert ezt a katholikus
egyház semmiképp sem tűrhetné meg ; s ekként van lehetővé téve, hogy a törvényjavaslatban a kötelező polgári
házasságra vonatkozó kifejezés benne maradhasson.
Igy tehát az állami anyakönyvek mellett, az egyházi anyakönyvek is megtartatnak és tovább vezettetnek. Hiteles számítások szerint ugyanis az egyházi anyakönyvek a házassági ügyekben évenkint három millió
forintot jövedelmeznek, s erről az egyház lemondani nem
akar és nem fog.
Ebből kifolyólag a házassági jogban kimondatik
a katholikusokra nézve a házasság
felbonthatatlansága.
Az egyház részéről nyújtott engedmény az, hogy
házassági ügyekben a katholikusok fölött is nem a szentszék, hanem a katholikus kánonjog alapján állami bíróság itél.
Katholikusok tehát, ha elválván, uj házasságra akarnak lépni, kénytelenek ezután is vallást
változtatni.
A válási okok közül az engesztelhetetlen gyűlölség
nem vétetik ki : de katholikusokra nem
alkalmazható.
Lesz tehát házassági ügyekben általános
állami
bíráskodás, de nem lesz egységes házassági jog.
A válási okok pedig más vallásuakra nézve is a
minimumra lesznek redukálva.
Mindezekkel kapcsolatban a zsidó vallás reczepcziója és az áttérési kérdések következőleg szabályoztatnak :
Zsidó és keresztény közt a házasság polgári hatóság előtt csak ugy köthető, ha előbb mindenik fél
(éppen ugy mint Ausztriában,) felekezetnélkülivé lesz.
Éppen igy, a keresztény vallásról a zsidó vallásra
való áttérés közvetlenül nem történhetik meg; hanem
aki keresztény vallásról a zsidó vallásra akar áttérni,
előbb felekezetnélkülivé kell lennie.
Ezek a létrejött kompromisszum fő pontjai.
Következnek mindezek abból a két
változhatatlan
sarktételből, melytől a korona el nem tér, és apostoli minőségén él fogva el nem térhet, hogy :
A katholikusokra nézve a házasságtól a szentség jellegét elvenni nem hagyhatja, és a felbonthatóság kimondását meg nem engedheti ; s hogy továbbá :
Keresztény hitből a zsidó hitre való közvetetlen áttéréshez beleegyezését nem adhatja.
Tehát vagy e módosítások elfogadása árán nyerheti
meg a kormány a korona beleegyezését a házassági törvány benyújtásához, vagy egyáltalában nem nyerheti meg.
Es ugyanakkor, amikor a kormány az igv módositott törvényjavaslatot a képviselőháznak beterjeszti, ugyan-
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akkor azzal egyidejűleg lesz köteles beterjeszteni az 1868-ki
törvény 14-ik §-nak eltörlésére vonatkozó
törvényjavaslatot is.
És előreláthatólag ez is egy igen kellemetlen körülmény lesz a kormányra nézve ; mert nagy kérdés, hogy
ha az antikatholikus szellemben megindított egyházpolitikai
programmot a kormány nem képes ebben a szellemben
megoldani, hanem kénytelen a katholikus követelmények
előtt kapitulálni : nagy kérdés, hogy ezzel szemben a protestánsok bele fognak-e nyugodni, a rájuk nézve garancziát képező 1868. törvény eltörlésébe.
A dolgok igy állván, a korona már tisztában van
álláspontjával, és nem érzi magát kényszerhelyzetben többé.
A kényszerhelyzet immár a kormányra és a szabadelvű pártra nézve állott elő.
Ez az oka, hogy a korona beleegyezését a kormány
nem siet publikálni, hanem lehetőleg halasztja. S ez az oka,
h ogy még a budgettárgyalás alatt fontos javaslatokkal
készül előállani a magyar udvartartás és a
diplomácziai
czimerek ügyében. Mert a rést, melyet az
egyházpolitikai
kompromisszum
üt a merészen szabadelvű
ígéreteken,
nemzeti vívmányokkal kell betömni, hogy a szabadelvű párt
együttmaradása valamiképpen lehető legyen.
Az egyházpolitikai kompromisszumra nézve, mint
már előbb említettük, a kabinet összes tagjai közt, de
különösen Szilágyi és WeJcerle között nincs meg az egyetértés. Szilágyi más ügyekben is sok nehézségeket okoz
Wekerlének. Szilágyi hallgatása a most folyó nemzetiségi
vitában is ebből ered, s ezzel magyarázható meg. Éppen
nem lehet tehát csodálni, ha politikai körökben arról
suttognak, hogy a hetvenkét éves Szabó Miklós nyugdíjba
menne, s helyébe Szilágyi Dezső neveztetnék ki a Kúria
elnökének. Erre a kombináczióra Wekerle nagyon szívesen nyújtana segitő kezet. A Szilágyi és Wekerle közt
való viszony is egyik oka, hogy az egyházpolitikai kérdésekben létrejött kompromisszum még nem került a minisztertanács elé. Azt is beszélik, hogy ezt a kompromisszumot nemcsak Szilágyi, hanem Csáky sem akarná képviselni és védelmezni, s ezzel a körülménynyel állana kapcsolatban az a nemrég fölmerült hir, hogy báró Vay
Miklós kilenczvenegy évére való tekintettel, lemondana a
főrendiházi elnökségről.
De bármiként álljanak, vagy nyerjenek megoldást
ezek a személyes ügyek, tény és kétségtelen az, hogy a
kelyzet forduló ponthoz jutott.
S a legnagyobb politikai
és diplomácziai ügyesség sem lesz elegendő, hogy a valóságot sokáig titkolhassa. A kompromisszum meg van, s a
válságot minden módon ki akarják kerülni. De hogy fog-e
sikerülni, erre senki pozitív választ nem adhat.
Mi arról vagyunk meggyőződve, hogy a válság csak
huzódhatik, de sem sokáig húzni, sem kikerülni nem
lehet."
Eddig ér a „P. N." leleplezése.
Most hát — mindenki azt kérdi — mi az igaz?
A félhivatalos lapok az egész közleményre unisono
azt mondották, hogy — „koholmány."
A „P. Napló", fenntartja állításainak hitelességét,
valószínűségeinek valószínűségét.
Wekerle miniszterelnök ur a legteljesebb határozott-
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sággal utasította vissza a lapok hiresztelését, mintha ő
az egyházpolitikai kérdés iránt minisztertársai mögött a
kormányprogramm épségének rovására — paktált volna !
Egy dolog örvendetesen megmaradt a sok démenti
közt, mint történeti tény ; az, hogy ő felsége a király
erős küzdelmet viv apostoli kötelességei mellett.
Adja Isten, hogy ebben a korszakokra kiható küzdelemben a király apostoli önérzeteé legyen a végleges
??
diadal !

zet a kiegyezésben foglalt összes jogoknak tényleg élvezetébe lép és ha igy annak keretében megtalálja mindazt,
a mi önálló nemzeti életnek fejlődéséhez múlhatatlanul
szükséges.

Budapest, szept. 6. Apponyi Albert gróf
felirati
javaslata. (Vége). —
A kiegyezés ezen általános feladatából, de sőt annak egyes intézkedéseiből foly az, hogy felségednek m.
kir. trónját magyar udvartartás vegye körül, hogy a ma gyar állam önállósága ugy a külképviseletnél, mint egyáltalában a közös intézményeknél használt czimerekben
és jelvényekben kifejezésre jusson. A magyar nemzeti
egység megszilárdításának, sőt biztosításának egyik nélkülözhetetlen előfeltétele az, hogy a magyar intelligencziának azon fontos és nagybefolyásu alkotó eleme,
mely a véderőben szolgál, a magyar nemzeti szellemet
fentartó magyar nevelésben részesüljön és hogy a hadseregben töltött szolgálat ideie minden honpolgárban ne
gyengítse, hanem erősítse a magyar állam iránti tiszteletet és ragaszkodást : az erre vonatkozó intézkedések pedig megegyeznek az 1867. évi XII. t.-cz. rendelkezéseivel,
sőt helyes magyarázat mellett egyenesen azokból folynak
és semmiképp sem veszélyeztetik a közös hadseregnek
katonai egységét. A honvédségnek szigorúan és kizárólag
nemzeti jellege az 1867. kiegyezést közvetlenül követő
törvényalkotásokban ki van mondva és minden bármily
csekélynek látszó csorba, mely ezen ejtetik, visszaesést
jelent a nemzeti életjelenségek fejlődésében. Ezek a követelmények a nemzeti élet integritásához tartoznak, a
nemzet azokról le nem mondhat: és azoknak teljesítése
nem az 1867. évi kiegyezésnek megingatása, hanem ellenkezőleg annak életbeléptetése és biztosítása; megtagadásuk pedig annyi, mint ama kiegyezésnek egyoldalúvá
tétele, a pragmatika szankczió azon alapgondolatával
ellentétbe hozatala, mely koronánknak, államunknak, nemzeti életünknek önállóságát biztosítja.
De az évek óta uralkodó politika meg nem elégszik ilyen negativ magatartással; ez a politika az utolsó
véderőjavaslat tervezése által kísérletet tett a már életbelépett nemzeti jogok csonkítására ; tényleg megnehezítette a magyarságnak helyzetét a véderőben és csorbát
ejtett a honvédségnek nemzeti jellegén. Csoda-e, hogy
ilyen politika nem a kiegyezés híveinek, hanem ellenzőinek számát szaporítja ?
Nagyon tévesen értesítették tehát felségedet az uralkodó politika képviselői, midőn saját politikájuk természetszerű következményeit ugy állították felséged szemei
elé, mint valamely felforgató szellemnek terjedését a magyar nemzet kebelében és midőn ezzel szemben királyi
hatalmi szóval látták szükségesnek megvédeni a fennálló
közjogi alapot. Nem erre van szükség, felséges urunk,
hanem arra, hogy a nemzet bizalma erősödjék meg a
kiegyezés iránt: ez pedig csak ugy érthető el, ha a nem-

Felséges urunk! Felségednek fejedelmi önérzete
előttünk épp oly szent, mint felséged előtt : a magyar
király minden sérelme a magyar nemzet sérelme. De
vájjon e fejedelmi önérzettel ugy juthat-e összhangba HZ
a nemzet, ha dicsőségének egy részét feledve, vagy megtagadva, saját önérzetét taposná el ? Tehet-e ilyet, tett e
valaha életképes nemzet, kivévén a legmélyebb sülyedésnek és elgyengülésnek pillanatában ? Eltagadták e a
franczia legitimisták, a franczia republikánusok a napoleoni harczok dicsőségét? és midőn ezt ünneplik, V Í S S Z H vágyódnak-e a császárságra? hűtlenek-e elveikhez —
alkotmányukhoz? Es mi czimen, mi módon lehet a magyar nemzettől követelni azt, a mi életképes nemzeteknek változhatatlan lélektaui törvényeivel ellenkezik ? Mi
czimen és mi alapon lehet a nemzeti dicsőség minden
tényezője iránti kegyeletnek éppen csak a magyar nemzetnél olyan értelmezést adni, melyet sem a dolog természete, sem más nemzetek példája nem indokol és melyet ez a nemzet minden alkalommal ünnepélyesen és határozottan visszautasít ?

De ez a nemzet nem csekélyebb erővel ragaszkodik
érzelmeinek — mint jogainak integritásához és ebből készül az a másik vád, melylyel azt ellenségei felséged
bizalmától megfosztani iparkodnak, az a vád, hogy a mult
némely emlékének hű megőrzése által ellentétbe jut felséged önérzetével.

Nem abban az értelemben borítottunk fátyolt a
múltra, hogy felséged hű magyar nemzetét szent emlékeinek egy részétől megfoszszuk, és igaz erkölcsi életének integritásában megcsonkítsuk, a mi, ha sikerül, a
jogok integritása törékeny formának színvonalára 3ülyea ;
hanem arra vetettünk fátyolt, hogy viszályban voltunk
királyunkkal; ennek az emléknek keserűségét akartuk és
akarjuk mi is, éppen ugy, mint felséged, sziveinkből kiirtani; kölcsönösen lemondtunk annak kutatásáról, ki
mennyiben hibás ama mult viszályainak előidézésében, és
igy ezen mult el nem felejthető dicsőségét elválasztottuk
annak végleg eltemetett félreértéseitől. Ehhez ragaszkodik tántorithatlanul a nemzet; a fátyolt pedig azok lebbentik föl, a kik akár vádjaikban, akár mentegetődzéseikbeu a dicsőség ünneplését ismét összevegyiteni iparkodnak az ellentétek emlékével ; és az egyetértést azok
zavarják meg, a kik annak fentartását olyan föltételekhez
akarnák kötni, melyeket sem ember, sem nemzet erkölcsi
öngyilkosság nélkül nem teljesíthet : a hálátlansághoz és
a köteles kegyelet megtagadásához.
Felséges urunk! Nem tagadjuk azt, hogy az átmenet abból a múltból, melyben felséged ifjúkorát uralkodása kezdetén hazánk iránt ellenséges indulatu tanácsadók környezték, abba a jelenbe, midőn felséged a tapasztalás kincséből gyarapított bölcs eségtől indíttat/a, hű
magyar nemzetével kibékült, és magyar hazafiak tanácsa
szerint nemzeti alkotmányunk értelmében kormányozza
ezt az országot, nem történhetett meg minden önmegtagadás nélkül. De semmi sem helyezi magasabbra fel-
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séged dicsőségét, mint éppen az, hogy ezt az önmegtagadást gyakorolni tudta, és hogy az uralkodói hivatásnak magasztos átérzése mindig diadalmaskodott az emberi
érzékenységen.
És ez az uralkodói önérzet, mely felséged lelkét
áthatja, csak akkor szenvedhetne csorbát, ha megtörténnék az, a mit nemzetünk bevádoló] követelményként állítanak föl : ha t. i. ez a nemzet hűtlenné válnék hagyományaihoz, megtagadná háláját bármely érdemtől, koszorúját bármely dicsőségtől. Es akkor veszthetné el felséged
bi/almát e nemzet tántoríthatatlan hűségébe is. Mert
akkor ez a nemzet elvesztette volna erkölcsi értékét;
akkor annak érzülete nem buzdítaná fiait áldozatkész
hazafiságra; akkor kivesznének belőle a nagy tettek rugói, meg volna mérgezve szive, megtörve jelleme és a
veszély pillanatában épp ugy elhagyná felségedet, a mint
megtagadta volna szent emlékeit. Egy ilyen nemzetnek
koronáját nem büszkén és biztosan, de csakis aggódva
viselhetné királya. Addig azonban, mig a magyar nemzet minden irányban ugy érez, a mint erkölcsileg ép
nemzetnek éreznie kell és mig összes érzelmeit férfiasan
nyilvánitja — addig telséged is' bizhat e nemzet hűségének erejében — hűségének őszinteségében.
Felséges urunk ! Befejeztük hódolatteljes előterjesztésünket és azzal a reménynyel járulunk felséged legmagasabb trónja elé, hogy sikerült a nemzet valódi érzelmeinek, egész lélektani fejlődésének és jogos aspiráczióinak kifejtésével az aggodalomnak minden nyomát felséged
atyai szivében elenyésztetni. A magyar nemzet kebelében
nyilvánuló minden nézet és politikai irányzat a felséged
iránti törhetetlen hűségnek a pragmatika szankcziónak, a
magyar állam és nemzet felbonthatatlan egységének, önállóságának és alkotmányos szabadságának alapján áll.
Kivételt e tekintetben csupán a nemzetiségi izgatók
áldástalan müve képez; de felségeddel egyetértőleg a fondorlatokkal biztosan szembe fogunk szállani, mert teljes
a bizalmunk nem magyarajku polgártársaink óriási többségének szilárd hazafiasságában. Ha tehát felségedet helyesen értesitik a nemzet lelkületéről, felséged szive atyai
örömmel és uralkodói önérzettel telhet el : mert nincs
fejedelem e világon, kinek trónja a hűségnek és szeretetnék oly megingathatatlan alapon nyugodnék, mint a magyar királyé a magyar hazában.
Kérjük tehát felségedet, tekintse uralkodói gondjainak közepette hű Magyarországát lelki megnyugvása
alapjának, forduljon e nemzet felé azzal a föltétlen bizalommal, melyet annak hűsége megérdemel és szüntesse
meg királyi szavával azokat az aggodalmakat, a melyeket
köteles őszinteséggel felséged elé terjesztettünk.
Kik egyébiránt mély tisztelettel vagyunk
Budapesten, 1893. okt. 5-én,
Császári és apostoli királyi felségednek legalázatosabb szolgái,
Magyar-, Horvát- és Szlavonországnak országgyülésileg egybegyűlt képviselői.
Beadják
Apponyi Albert gr.
és társai.

231
Róma, 1893. okt, 5
Nagyságos és Főt. Szerkesztő Ur !

Tegnap, október 4-én, fényes isteni tiszteletnek
valánk szemtanúi az itteni VS. Maria delVAnima" nevű
templomban, felséges urunk és koronás királyunk nevenapja alkalmából. Az ünnepélyes szent misét, melyen
magyar-osztrák, vörösruháju növendékpapok teljes számban assiâtâltak, mous. De Neclcere érsek, a vatikáni bazilika gondos gazdája tartotta, végén hosszantartó „Te
Deum'-mal. A diszesen felruházott sanctuariumban számos officians papságon kivül, külön helyen vörös bársony székben foglalt helyet ő felsége képviseletében,
egész diszben Bevertera nagykövet, kit templomba jövetelkor a chórus az osztrák hymnussal fogadott. Az
elkorlátozott templomhajójában jobbra püspökök, praelatusok és a pápai követségi tanácsosok, Ambró és Brandis
ő méltóságaik, az első magyar-, a 2-ik osztrák díszruhában ; a baloldalon az olasz udvar melletti cs. és királyi
követségi tagok, utánuk több rendbeli sorokban az itt
időző német papok, szerzetesrendek generálisai, procuratorai, szóval számos német-osztrák magyar-bosnyákh erczegovinai és horvat-slavon-csehországi alattvalók,
mint papi, mint világi osztályból. Mindnyájan buzgón
imádkoztunk és kértük a mennyei Felséget, a királyok
királyát, hogy dicsőségesen uralkodó fejedelmünket,
Ferencz József ő felségét áldja bőséges kegyelmeivel,
testi-lelki áldásaival ; lelje ő felsége földi boldogságát,
hűséges alattvalói boldogságában és szerencsés hosszú
kormányzása után legyen részese örökké tartó mennyei
boldogságának !
Itt, Rómában, nagyszerűen szekták megtartani sz.
Ferencz napját, minden szent ferenezrendi templomban,
különösen mióta a mostani pápa ő szentsége nemcsak
maga Tertiáriussá lett, hanem az egész katholikus világra kibocsátott encyklikájával a szent Ferencz harmadik
rendjébe való belépést mind a férfi, mind a nőnemnek
annyira ajánlotta, annak üdvös czélját, magasztos oktatásával magyarázgatta.
Ezen a napon ugyanis a harmadrendiêk, világiak és
papok, férfiak és nők, a reggeli órákban gyónnak, nagy
és kis miséket, prédikácziókat hallgatnak és teljes bucsuk
megnyerésével áldoznak ; délután 4 órakor a rendbe belépni akarók névszerint bevétetnek, az ujonezok felöltöztetnek, illetve fehér skapularét és cordât kapnak; az
egyéves beirottak esküt tesznek ; ezután a többiekkel sz.
olvasót és a loretói litániát elimádkozzák, és az ünnepelt
szentről dicsbeszedet prédikácziót hallgatnak, ennek végén a
felékesített templom a lehető legszebben illumináltatik és
belül körmenet tartatik a következő sorrendben: elől vitetik
a feszület két gyertyátvivő minister közt, ezután ketten-ketten
világi és szerzetes papok, kiket követ a körmenetet vezető
felöltözve ; ezután következnek világi tercziariusok, elsők
férfiak kettesével, utánuk nők hasonrendben. Ezen szertartás neveztetik : „Transitus S. Francisci",
seu piissima
commemoratio mortis suae." Az ily körmenet alatt igen
szépen betanított hymnus énelkeltetik, felváltva a kántorok és a papok közt :
„Decus morum, Dux minorum, Francisons
tenens
bravium: In te vite datur vitae Christe reclemptor omniam.11
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„Tlaudat fráter, régnât Tater, Concivis coeli civibus;
Cedat fletus, psallat coetus, exultet coelum laudibus."
Erre kitétetik az oltári szentség és diszornátusban
főpap által adatik az áldás. E szép, ájtatos buzgóságra
felelevenítő szertartással záratik be Rómában sz. Ferencz
ünnepe.
Gmitter
Alfonz,
pápai m. gyóntató.

KATH. E G Y E S Ü L E T I

ÉLET.

= Meghívó a budapesti Katholikus Kör tizennyolczadik felolvasó estéjére 1893. október hó 11-én, délután
6 órakor a kath. kör dísztermében (Koronaherczeg-utcza
17. sz. I. em.) Tárgysorozat:
Költemények.
Dalmady
Győzőtől. Keresztény szellem a társadalomban. Jedlicska
Páltól. Spanyol költőkből. Körösi Albintól. A mindig
váró. Sziklay János dr tói. Valami. Cenner Lajostól.
Budapest, 1893. október 5. Csapodi István dr, a rend. biz.
elnöke.

IRODALOM.
*** Nem m e s e a hétfejű sárkányról. (A hét főbűn.) Irta Molnár János komáromi apát-plebános. Komárom, 1893. 8-r. 144 1. Kétféle kiadásban. A finomabb
ára 50 kr, a közönségesebbé 35 kr.
Már emiitettük ezt a remek munkát. Terjesztése
rendkivül ajánlatos.
Emlékkönyv.
A kassai növendékpapság
Aranyszájú szent Jánosról nevezett BEgyházirodalmi
Iskolája" a folyó évben
alapitásának 25-ik évfordulóját
ünnepeli. Nem nagy idő
arra, hogy dicsekvéssel pillanthatnánk reá, de a körülmények fölavathatják olyanná, hogy e jubiláris esztendőt
ne engedjük nyom nélkül fejünk felett elszállani. Nálunk
a körülmények tényleg olyanok voltak 25 évvel ezelőtt,
hogy sok okunk lehet ünnepelni.
Hogy azonban kihasson ez ünnepelés a szeminárium falain tul is, hogy bizonyságot tegyünk a nagy
világ előtt is működésűnkről: elhatároztuk, hogy „Emlékkönyv11-et adunk ki.
Erre hirdetünk ezennel előfizetést. Bizunk a lelkészkedő papság s a müveit közönség áldozatkészségében.
Reméljük, hogy törekvéseinket meleg pártolással fogják
jutalmazni.
A kötet még ez esztendőben fog megjelenni, 15—20
ivnyi tartalommal. Képviselve lesz benne a hittudomány
minden ága, a sociologia, a szépirodalom, az irodalomtörténet stb. Némi tájékozássul ide igtatunk néhány
czimet: A vértanúság. •— A fajok átváltozása. — A
negyedik rend. — Almodtam-e? (vers). — Az apa bűne
(elbeszélés). — A kassa-egyházmegyei papság irodalmi
munkássága, stb. stb.
A mü ára : fűzve 1 forint 20 krajczár ; diszes kötésben 2 frt.
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket, hogy az előfizetésért járó összegeket czimünkre nov. hó l-ig elküldeni szíveskedjenek.
Kassán, 1893. október havában.
A növendékpapság Aranyszájú
Szent Jánosról nevezett
„Egyházirodalmi
Iskolája

VEGYESEK.
Vaszary Kolos bibornok Magyarország herczegprimása, mióta ő felsége megbízásából Wekerle miniszterelnökkel a házasságügyi tvjavaslat ügyében konferált,
visszavonultan él budavári palotájában, éber figyelemmel
kisérve az ügyek fejlődését.
— Holdházy győri apát-kanonok ur Győr város
monográfiája megírásának költségeire 1000 frtot ajánlott fel.
— A szanyi esperesi kerület papsága f. hó 9-én
tartott őszi koronájában elhatározta dr Zalka János
megyés püspök ur felkérését az iránt, hogy tekintettel a
polgári házasság napirenden levő kérdésére, a püspöki
karral egyértelmüleg kérje a római kúriánál a vegyes
házasságokra szóló felmentés megtagadását. Egy másik
határozat alapján Sinkó István dr esperes felkéri Apponyi
Albert grófot, interpellálja meg az iránt a kultuszminisztert, miként lehetséges az, hogy ámbár a kántortanítókon kettős "czimen is megveszik a nyugdijalapra
szánt részleteket, nyugdíjazásuk esetében mégis csak mint
tanítók részesülnek nyugdijban.
— A pápa jubileuma alkalmából a zarándokiások e
hó folytán újra megindulnak. Legelsők lesznek Rómában
ezúttal a lombardok 4 -5000-nyi nagy csoportban.
— Portsmouthban,
a hol 1793-ban egy menekült
franczia pap alapított néhány lélekből hitközséget, mo^t
már püspökség van s a mult hó végén katholikus nagygyűlést tartottak. A „Trouth Society" rendezte. Jelen
voltak kétezernél többen, és pedig sok előkelőség az ország minden vidékéről.
— Képezdék kritikája. Az országos közoktatási tanácsnak az 1892/3-ik tanévi működéséről szóló évi jelentésében a felekezeti tanitóképzők állapotáról a következő
passzust olvassuk: „Köztudomásu tény, hogy a csanádegyházmegyei püspök a szegedi kath. képezde elhelyezésére egy nagy épületet vett meg, a győri püspök pedig
megszüntette a soproni kath. képezdét, az igazgatót
nyugdíjazta, a többi tanerőt pedig másutt, a kibővitendő
győri kath. képezdénél fogja alkalmazni. Többszöri emlegetés tárgya volt már, hogy a herczegprimás három képezdéjét: a budapestit, a nagyszombatit és az esztergomit megszünteti s helyettük székvárosában egy egyházmegyei központi kath. képezdét állit, a tanítás mai
követelményeinek teljesen megfelelően szervezve, elhelyezve, fölszerelve. — Mert azt nem is lehet megengedni,
hogy államérvényes bizonyítványokat, sőt közhivatalokra
minősítő okleveleket adhassanak ki oly intézetek, melyek
sem a működő tanerők minősítésénél, sem tantervüknél
és felszerelésüknél, sem egyéb körülményeiknél fogva
nem felelnek meg a törvényeknek vagy az ezeken alapuló kormányi intézkedések és rendeletek követelményeinek, de nem felelnek meg a mai paedagógia, a mai
tudomány igényeinek sem." Nagy hetykén kezdenek az
urak beszélni. Talán már a képezdék elállamositása is
tervbe van véve, mint az akadémiáké ?

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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Megjelenik e lap heten- j
ként kétszer :
;
szerdán és szombaton. :

Előfizetési dij :

;

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

:
j
\
:
:
:
:
:

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉYFOLYAM.

Budapesten, október 14,

30,

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

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok : Az egységes házasságjog alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — A
kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások : S z é k e s f e h é r v á r : Főpásztori szózat. — L o n d o n : A templomok szent jellegének védelmére. — Irodalom: A Szent-István-Társulat. — Hivatalos. — Vegyesek.

hatósága alá tartozik," *) s azt a törvényjavaslat
előadójával, Portalis-sal ekkép indokolná: „Az
emberek polgári jogviszonyai — s ezek közül
A.
való a házasság is — teljesen függetlenek a
kultusztól, melynek azok hivei. Az állam a háA házasság észjogi meghatározása.
zasságot nem tekinti egyébnek, mint polgári
Alig akad manap már a jog- és erkölcsből-' szerződésnek, melyet saját törvényeivel szabácseletben csak némileg otthonos államférfi, vagy lyoz. Többiben a kultusz-szabadság dolga azt
törvényhozó, ki aláirná a franczia polgári tör- áldásában részesíteni." 2 ) A házasságnak ezen
vénykönyv szakaszát: „Az állam törvénye előtt saját természetével és czéljaival ellenkező fela házasság polgárjogi kötvény, mely annak jog- fogása ujabb időben már nem igen akad követőkre jogtudósaink k ö z ö t t , kik mindjobban
x
) A kormány radikális valláspolitikai reform-terközelegnek a római jognak az észjoggal megveivel való foglalkozás elől nem lehet kitérni. Három
törvényjavaslata már be van terjesztve. A kötelező pol- egyező fogalom meghatározásához: „Nuptiae sive
gári házasságról szóló ugyan erősen vajúdik a király
matrimonium est viri et mulieris conjunctio inasztalfiókjában ; de oly időket élünk, hogy a polgári
házassággal minden pillanatban meggyülhetik a baja a dividuam vitae consuetudinem continens." (De
törvényhozás két testületének, a főrendi- és a képviselő- patria potest. J. I. 9.) „Nuptiae sunt conjunctio
háznak. Azért a döntő ütközetre mindig készen kell lenni.
Minthogy a dolog természeténél fogva, a mi a törvény- maris et foeminae, et consortium omnis vitae,
hozás faktorait foglalkoztatja, a társadalomban is erős divini et humani juris communication (De ritu
hullámokat szokott verni, ugy hogy sokszor a társada- nupt. L. I. D. XXII. 2.) Ezzel megegyeznek elsőlom pressziót is gyakorolhat a törvényhozásra, elkerülhetetlenül szükséges, hogy a kormány által tervezett rangú jogbölcselőink; igy Hinschius: „Ehe ist
házasságjogi u. n. reformok ügyében azok, akik Isten és die innige, ungetheilte, sich auf alle Lebensa józan ész szava után igazodnak, egy jól megállapított
programm szerint induljanak a csatába. Egy ily jól ki- verhältnisse erstreckende Gemeinschaft zwischen
számított akczió-programmot foglal magában
Surányi Mann und Weib." Ahrens: „Die Ehe ist eine

Az egységes házasságjog alapvonalai
az országgyűlés mindkét házának ajánlva.1)

János győri kanonok ur méltán sokszor emlegetett röpirata, melyet káté gyanánt fogadhatunk el mindnyájan
ebben az országosan folyó kapaczitáczióban, mely társadalmunkat lázas izgatottságban tartja s nem sokára a
törvényhozás két faktora keblében is heves viták, párttusák és pártbomlások alakjában fog megnyilatkozni.
Surányi kanonok ur röpiratának egyszerű és természetes
észjárása igen alkalmas arra, hogy helyes útra terelje a
mostani házasságjogi állapotaink visszásságai által* megtévesztett és a polgári házasságért való rajongásra csábított elméket. Egyöntetű vé akarjátok tenni az ország
házasságjogát, ti reformerek ? Jól van, de tudjátok
meg, hogy azt nem lehet mesterkélui, hanem a természeti erkölcsi törvényhez kell szabni, a mely a házasságról három főelvet vall és hirdet: 1. hogy azt t. i.
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a házasságot egységesnek, 2. felbonthatatlannak, 3. szent
jellegűnek tekintse és tartsa mindenki. A ki a természeti
erkölcsi törvényre, vagyis lelkiismeretének sugallatára
hallgat, az nem lehet a polgári házasság hive, mely nem
egyéb, mint a házasság e 3 lényeges tulajdonságának : egységességének, felbonthatatlanságának és szent jellegének
cynikus tagadása. Ez a Surányi kanonok ur röpiratának
megdönthetetlen eredménye. Ezért közöljük azt a közfelfogásba való átvitel végett.
A szerk.
Code civil II. 357.
a
) Nougaréde L'histoire des lois sur le mariage.
Exposé des motifs sur le divorce IX. 6. Paris, 1790.,
edit. 1.
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rendszeres
foglalatja,
melyek a
zwischen zwei Personen verschiedenen Geschlech- észjogi szabályok
és czéljaiból
szükségszerüleq
tes frei geschlossene Verbindung zum Zwecke házasság természetéből
és minden
házasságra
kötelezők.
Miből köder vollständigen innigsten Lebensgemeinschaft folynak
und der darin gegebenen besonderen Verhältnisse, vetkezik, hogy a természeti házasságjog szabváoder kurz zur Begründung einer Familie." Schil- nyai egyetemesek, szükségszerűek, változhatatling: „Die Ehe ist eine zwischen Personen lanok, azért a tételes házasságjognak azokkal
versch. Geschl. zur Erzeugung, Auf- und Erzieh- ellenkezésbe jönni nem szabad.
ung von Kindern, und zur grösstmöglichen BeA természeti házasságjognak ezen egyeteförderung ihres eigenen Wohles und Glückes mes, szükségszerű, változhatatlan — a házasság
geschlossene Gemeinschaft." B r u n s : „Die voll- lényegéből és czéljaiból folyó — szabványai már
ständige Wesens- und Lebensvereinigung der bennfoglaltatnak a házasságnak fent adott észGeschlechter zur Ergänzung ihrer geschlechtli- jogi fogalommeghatározásában. Fejtsük ki a burchen Einseitigkeit ist die E h e " Zlinszky: „A kolatból.
házasság a nemi különbségen alapuló egyesülése
Először a házasság egy férfinak s egy nőnek
két különnemű személynek holtiglan t a r t ó teljes életszövetsége: ime a házasság egysége.
életközösségre." l ) A házasság természetét és
Másodszor a házasság kölcsönös segélynyújczéljait helyesen határozza meg az osztrák pol. t á s és családalapitás czéljából k ö t ö t t megoszoltk. 44. §-a: „In dem Ehe vertrage erklären zwei h a t a t l a n életegyesülés: ime a házasság felbontPersonen verschiedenen Geschlechtes gesetzmäs- hatatlansága.
sig ihren Willen, in unzertrennlicher GemeinHarmadszor a házasság ezen természeténél
schaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erés czéljainál fogva kiválóan erkölcsi, szent életziehen, und sich gegenseitigen Beistand zu
v i s z o n y : i m e a h á z a s s á g kiválóan
erkölcsi,
szent
leisten." Hasonlókép a porosz Landrecht Th. I.
jellege.
Tit. I. §. 1. und 2.: „Der Hauptzweck der Ehe
Mindezekből következik:
ist die Erzeugung der Kinder. Auch zur wechselI. Az egységes tételes házasságjog alapja
seitigen Unterstützung allein kann eine Ehe
nem lehet más, mint mi a természeti házassággeschlossen werden."
jog alapja: a házasság egysége, felbonthatatlanMindezekből a lényegest összegezve, a következő észjogi fogalom-meghatározását kapjuk sága, erkölcsi szent jellege.

a házasságnak:
A házasság
Ön elhatározásból,
alapítás

czéljából

egy férfiúnak

s egy nőnek,

kölcsönös

segélynyújtás

kötött

megoszolhatatlan

és

szabad
családéletszö-

vetsége.

A házasság t e h á t a két nemre szakadt emberiség természetében bírja létjogát, a faj föntartására. fejlődésére szükséges ; következéskép a
természet

milve,

intézménye

(officium,

institutum

naturae). Mint ilyen a házasság saját lényegének
és czéljainak megfelelőleg a természet által szabályozva van. E szabványok a házasság lényegéből és czéljaiból szükségszerüleg folynak, mint
ilyenek az ész és lelkiismeret által felismertetnek s ezeket kötelezik, mivel foganatosításuk
nélkül a házasság már nem volna házasság, czéljai nem volnának foganatosíthatók.
Eszerint a

természeti

házassá g jog

mindazon

L Sztehlo Kornél : A házassági elválás joga.
Budapest, 1890. Bevezetés * alatti jegyzetben idézve.

II. A polgári házasság negácziója a természeti házasságjog két alapelvének, a házasság
felbonthatatlanságának s erkölcsi szent jellegének ; következéskép a polgári házasságon alapuló
állami házasságjog nem lehet egységes, ész és
lelkiismeret előtt kötelező házasságjog; mivel a
tételes állami törvénynek a természetjog s a
természeti ethika törvényeivel ellenkeznie nem
szabad.
III. Egységes tételes, ész ós lelkiismeret
előtt kötelező házasságjog csak egy van. Ez a
történelem bizonysága szerint a keresztény házasságon alapuló házasságjog. Mig t. i. ennek
egész rendszere a természeti házasságjog jelzett
h á r o m alapelvére helyezkedett: addig a szentséggé való felmagasztaltatásában, egysége, felbonthatatlansága, erkölcsi szent jellegének csalh a t a t l a n biztositékait leli.

RELIGIO

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Forditották : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

V. kötet. A keresztény
Ismerteti : Kiss

élet.

Arisztid.

(Folytatás.)

Bougaud egymásután rontja le a gyónás ellen felhozott ellenvetéseket, világosan kimutatja annak isteni
voltát. Amit a természeti világban észszerűnek lát, össze hasonlítja azzal, ami a természetfeletti világban történik .
Ezt a szőrszálhasogatók kedvéért teszi. Bámulat és
hálától eltelt szivvel számol be a gyónás eredményével,
melyet e háromra lehet összevonni: bocsánat, világosság
és vigasztalás. A gyónásban nyert bocsánat rendkívüli,
általa az ember újjászületik, s mig a társadalom sujt,
elitéi, a bűnt pedig nem törölheti el, addig a gyónás
felemel és a bűnszenynyet letörli.
A gyónásnak hatása van a társadalomra is, mint
genius őrködik jóléte felett, hiába volna a hatóság, ha
nem volna egy lelkiismereti törvényszék: „Es ha csakugyan hajlékunk nyugodt, gyermekeink bölcseje, apáink
sirja tiszteletben áll ; ha egy nő, egy ifjú anya, sőt fiatal
leány átutazhatja az országot, s nem kell bántalomtól,
egy illetlen szótól tartania — szolgáltassunk igazságot az
őrködő hatalomnak, mely minket véd s mindenkinek bátorságot biztosit. Es mégis, bármily hatalmas a hatóság,
működése korlátait ki nem ismeri? Csak a külső testeket
sújtja: megelőzni, elháritni nem képes. Nem tudja kiirtani ama gondolatokat, ama vágyakat, melyek egy-egy
szivben forranak, s melyek az első alkalommal bűntényeket szülnek; idáig mennie lehetetlen." E hiány pótlására
lett teremtve a becsület hatósága, mely mélyebben k u t a t ,
türkész, megbélyegzi azon tetteket, melyeket utol nem
érhet az igazságszolgáltatás. Még ez is elégtelen, mert a
világ előtt sok megy becsületes számba, mi a lelkek
szempontjából becstelen dolog.
A gyónás vigaszt, derűt hoz a lélekre: „A g y ó n á s
a lélek müvelésének egész rendszerét alapította meg,
mely gyakran a szentség legmagasabb fokára vezet. Félő
lehetett volna, hogy e folytonos foglalkozás hibáinkkal,
borút von az arcza ; néhány csüggeteg lélek igy is van
vele, de általában az ellenkező áll. Innét származott a
katholikus népeknek az a szeretetreméltó, komoly és egyszersmind kedélyes, ájtatos és egyúttal derült jellemvonása, az arczon az a nyilt valami, mely mint egy visszfénye a békét élvező léleknek s a szórakozottság nélküli
vigságnak." Ez a lelkiismeret békéje, ez ama béke, melyet a világ nem adhat. Szépen ecseteli Bougaud a bűnbánó és a gyóntató közötti viszonyt, miszerint a pap az
újjászülető lelkeket mennyire szereti ; e szeretet a bizalomban találja alapját, bizalomban, mely felfödözi a szégyenteljes, titkos nyomorúságot: „Oh édes barátom,
testvérem, ha nincs többé senkid, aki becsül ; ha már
mindenki megvet és kerül : keress papot, borulj lábaihoz,
mondd el neki bűneidet s meglásd: oly gyöngéd, oly
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részvevő és szives tisztelet fog permetezni rád, mely csak
Istentől jöhet, ki a gyóntatót és bűnbánót alkotá."
A lelkek tökéletesedésének legfőbb eszköze, előmozdítója: az Oltáriszentség. Lehetetlen e nagy szentségről elragadtatás nélkül irni, azért Bougaudot ne csudáljuk, ha extasisba jön ; ez „. . . megrendíti a szivek húrjait; olyan okokkal édesgeti azt, melyeket nem ismer az
okoskodás ; még homálya is lappangó fénynyel van tele,
melyet fölfedezni annál édesebb." E nagy szentség ismertetésénél három körülményre terjed ki Bougaud figyelme :
„1. Jézus Krisztusnak az a tiszta, szabatos szava,
mely kimondója jellemétől s az azt biztosító egyház
isteni tekintélyétől oly erőt nyer, melyen megtörik minden ellenvetés.
2. A benyomás, melyet e szó, az emberiségre gyakorolt; az a mély elragadó benyomás, melyet az emberiség tizennyolcz század multán is élénken érez.
3. Az emberiség eme hitének dicső és áldásos eredményei."
Halljuk csak az Üdvözítő szavait: Én vagyok az élő
kenyér, mely az égből szállott alá. Atyáitok a pusztában
mannát ettek és meghaltak ; de én, én az élő kenyér
vagyok, ki mennyből szállottam alá ; aki e kenyeret eszi,
örökké él . . . A kenyér, melyet én adok, az én testem,
melyet a világ életéért föláldozok . . . Aki eszi az én
testemet és issza az én véremet, énbennem lakik; mert
az én testem igazán étel, és az én vérem igazán ital.
Kellenek-e ennél világosabb szavak : „Durus est hic sermo", mondják a tanitványok és a többiek, mig végre
Péter szava, hitvallása összetartja az eltávozni készülőket. Az Üdvözitő megmagyarázza nekik, hogy nem a
földi kenyérre van annyira szükségük, mint inkább menynyei kenyérre, mely a halálon is átvezet : Én vagyok az
élet kenyere, mely az égből szállott alá, s mely a világnak éltet ád. Aki e kenyeret eszi, él örökké, mert a
kenyér, melyet én adok neki, az én testem. Aki eszi az
én testemet, élni fog. Az én testem igazán étel, és az én
vérem igazán ital: „Ez az első fénysugár. Mily ragyogó !
Hogy behat az ember fájdalmas belvilágába, mely az élet
után ugy eseng!" A homályra, mely még valamiképpen
Jézus szavait burkolta, mondja B o u g a u d : „Az, ki hajnalt
teremtett, hogy hozzászoktassa az emberi szemet a déli
verőfényhez, azt akarta, hogy az oltáriszentség dicső hitágazatának szintén legyen hajnala, mely megsértésére és
elfogadására előkészítse a lelkeket."
A homály, a burkolat eltűnt Jézus szavairól az
utolsó vacsorán, midőn a kenyér és bor szine alatt saját
testét és vérét adta nekünk táplálékul. Nem jelvényt,
mert a jelentő dolognak hasonlítania kell a jelentett dologhoz, s igy nem állhat fenn Kálvin mondása. „Ez az
én testem," és „Ez az én vérem kizár minden kétséget."
De az impanatio sem állhat fenn, mert a kenyér és bor
rendeltetésüknél fogva nem a test és vér befogadására
vannak teremtve, mint a hordó és a kosár. Igy Luther is
sántit állításával. Ezek közül csak Jézusnak van igaza.
Hogyan kell e kenyérrel élni ? — megmagyarázza a nemzetek apostola sz. Pál, szavai bennünk üdvös félelmet
támasztanak.
Amit aquinói szt. Tamás megénekelt, elmondja
80*
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Bougaud prózában, elsorolja nagy lelkek hódolatát azon
szentség előtt, mely a lelkekre fényt deríteni van hivatva.
Második szó: Comedite et bibite. Az oltáriszentség
emlék is, a búcsúzó Üdvözítő adja, hogy ezen emléke
utján, mely saját teste és vére — mindig a szivekben
legyen. Tudta, hogy az ember mennyire feledékeny, elhalványodnak emlékezetében a legmagasztosabb hőstettek
is, azért nem vas, vagy kőoszlopot állított, melyet az idő
megemészthet, hanem önmagát adta. Nem a szivre véste
emlékét, hanem a szívbe helyezte magát. Az emberi emlék tarthatatlanságáról i r j a : „Ami legbensőbb van bennünk, elenyészik az is. A legkedvesebb érzelmek, gyermekkorunk tiszta barátságai, ifjuságunk szép, szent
vonzalmai; várjatok egy évet: már elhalványodtak; várjatok tizet: elmosódtak. S azért, akik elválnak, ezer
ígéretet cserélnek bár, hogy nem feledik egymást soha,
ismervén a szegény emberi természetet, emléket adnak
egymásnak; azt mondják: „Isten veled, én távozom; ki
tudja, látlak'e meg valaha? De fogadd ezt; s ha széni edbe ötlik, gondolj rám és a boldogságra, melyet nekünk ismeretségünk szerzett." H a j h ! ez eltart néhány
hónapig, talán néhány évig; aztán jő a feledés; és egykor, midőn valamely üres órában multunk ereklyéit felkutatva, ráakadunk ama tárgyra, még csak arra sem emlékszünk többé, hogy emlék."

Vestrosque fideles charitate, monueram, de arctissimo fidei
obedientiaeque vinculo, quo Petri Cathedrae Romanoque
Pontifici obstrictos nos esse e Christi mandato opportet. 1 )
Monita isthaec paterna sequenti terminabam tum prece
atque hortatu : „Oro itaque Vos VV. FF. et DD. FF.,
et exhortor, per viscera Jesu Christi, Pastoris pastorum,
quaecunque Eius his in terris Vicarius docuerit vel mundaverit, magna reverentia accipiatis, firma fide credatis,
fideli obsequio agatis. Quas igitur vel per manus piae
memoriae praedecessorum meorum accepistis, vel meo
ministerio accipietis Romani Pontificis sive litteras, sive
encyclicas, sive cuiuscunque generis décréta, diligenter
etiam atque etiam relegite, mentibus cordibusque vestris
imprimite, normae adinstar sequimini. Novit Caritas
Vestra de summa re agi, cum agatur de sequenda tuendaque sanctae fidei Ecclesiaeque Catholicae causa, de
procuranda animarum salute, de tutanda humanae societatis prosperitate et tranquillitate, tot inter ac tantas temporum procellas."

„Hoc facite in meam commemorationem", ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát nem jel, nem közönséges ajándék, az Üdvözítő önmaga. Meghagyja, hogy
rejtsük szivünkbe: hoc facite! Jézus önmagához méltó
emléket hagyott, kevesebbet nem akart, többet önmagánál nem adhatott. -XVI. Lajosról egy megható episodot
említ fel Bougaud : „Mikor XVI. Lajos már éppen indult
börtönéből a vérpadra, a kapu alatt észrevette hű szolgáját Cléry-t, ki ott térdelt, ott zokogott. A király emléket akart neki hagyni, de mit? Aranya, ezüstje nem
volt; de volt volna bár halommal, azt még sem ád neki,
mert vannak szolgálatok, melyeket nem lehet igy megfizetni. Pillanatig habozott; aztán homlokához emelte
kezét, balsorsában megőszült hajából kitépett egy fürtöt
és odaadta neki mint a legdicsőbb, legbecsesebb emléket,
melyet király is hagyhat szolgájának." Amit e király
t e t t szolgája iránti szeretetből, hasonlót, de sokkal nagyszerűbbet tett a mennyei király, ki nem részét önmagának, hanem egész lényét odaadta, búcsúzásnál történt ez
s már két évezred óta él a szivekben.

Ad episcopos summi momenti illa epistola exarata
est, sed quae in illa iubentur, quam plurimum, ad Vestram quoque, eamque actuosam, pertinent sollicitudinem.
Quae iubentur episcopis, supernae, quam uberrimam a
Domino flagito, gratiae adiutorio, eaque, qua sum Vobisque exemplo esse volo, in Christi Vicarium obsequentissima obedientia, exsequar: primumque, quod huius mei
muneris est, exsecuturus, exhortor Vos in Domino Jesu,
Constantes estote in exsequendis iis, quae Eiusdem Vicarius his in suis litteris a Vobis fieri iubet; Constantes,
n ullo declinati hominum respectu, memores, obedire oportere Deo magis, quam hominibus, 2 ) nosque ministerium
altaribus Christi, non obsequium hominibus deferendum
récépissé 3) ; nullo deterriti incommodo, Apostolorum more
gaudentes, posse Vos pro nomine Jesu contumeliam
p a t i 4 ) ; nullo allecti commodo, scientes nihil tarn contrarium esse fortitudini, quam lucro vinci 5 ), memoresque
imprimis Spiritus Sancti moniti: Quid prodest homini, si
mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur ? Aut quam dabit homo commutationem
animae suae ? 6) Sed ét concordes estote, monente Apostolo idipsum dicatis omnes, sitis autem perfecti in eodem
sensu, et in eadem sententia, 7) Romani Pontificis doctrinis et mandatis, una cum Vestro episcopo, firmo animorum adhaerentes assensu. Vobis dicta esse reputate tum
quod doctrinam tum quod mandata Summi Pontificis

(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Székesfehérvár. Főpásztori szózat, a melynek kíséretében m élt. és ft. dr Steiner Fülöp székesfehérvári
püspök ur XIII. Leo pápa „Constanti Hungarorum" kezdetű levelét megyés papságával közölte:
„Quum has sollicito in pátriám gentemque nostram
amore plenas Christi in terris Vicarii litteras Vobiscum,
VV. FF. et FF. DD., communico, in memóriám Vestram
revoco, quae in exordio episcopatus mei, effusa in Vos

Agite itaque VV. FF. et FF. DD., ut praesentes,
quas paterna Christi in terris Vicarii manus ad episcopos
Hungáriáé dedit litteras, omni in Petri Successorem tenerrimo amore, inconcussa fidelitate, devotissimo obsequio
legatis atque relegatis, mentibus cordibusque Vestris alte
figatis, atque normae adinstar strictissimae paratissima
voluntate sequamini.
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adtinet, quae S. Hieronymus Demetriadem monuerat
Virginem : S. Innoeentii teneas fidem, nec peregrinam,
quamvis Tibi prudens callidaque videaris, doctrinam
recipias. x )
Alacres estote in erudiendis monendisque fidelibus
curae Yestrae creditis. Qua in re necesse est, ut hac
imprimis temporum iniquitate indefesso studio, singularique solertia, sacrae scientiae navetis operam. Quomodo
enim annuntiabitis fidelibus sanctae fidei nostrae veritates, sine copia scientiae sacrae? Quomodo a pascuis
eosdem arcebitis nocivis, sine scientia sacra? Quomodo
agetis strenue, quemadmodum oportet, Ecclesiae Sanctae
eiusque iurium vindicias „tarn acri, praesertim, iniuriosaque
institutorum christianorum oppugnatione" 2), sine armis,
quibus vos munit scientia sacra? Quomodo duces eritis
in via salutis sapientibus et insipientibus, sine lumine
quod diffundit scientia sacra? Et hic oro Vos, recolite,
quae de scientia, quam sublimis sacerdotis exposcit vocatio, Vos in Domino hortatus sum, quum prima ad Yos
f'ecissem verba. 3 )
Quum autem Vos ad solertissimum sacrae scientiae
studium in Domino exhortor, singularem Vestram attentionem et piissimam diligentiam legendis relegendisque
Summi Pontificis Leonis XIII. encyclicis adplicetis, Vos
etiam atque etiam oro. In prima mea ad vos allocutione
monueram : „Romanus Pontifex in culmine constitutus
et magisterii et auctoritatis, universas quasi de montis
vertice speculatur Dominici gregis partes, vigilique oculo
saluti prospiciens gregis, cunctis ostendit salutis semitam,
provide intentus curae, ut fides ubique servetur et vigeat,
submotis quibuslibet nubibus, clare reluceat, et effundat
in singulos illam profitentes, libere suos radios claritatis,
omnibusque innotescat, quid cuique in quibusvis rerum
temporumque adiunctis tenendum agendumve sit, ut consona fidei Catbolicae cuiusvis vita tarn privata, quam
publica decurrat. Leo XIII. tristissimis, quae vivimus,
temporibus Sanctae Dei Ecclesiae tenens gubernacula,
pro summi sui magisterii auctoritatisque isthoc munere,
inde ab exordio sui pontificatus, in suis coelesti sapientia
refertis litteris encyclicis, cunctis, queis saeculum praesens
obscuratum exsistit, tenebris, lumen admovet Christi,
cunctis, queis hominum genus tarn misere premitur malis, salutare praebet remedium. Ut itaque hoc tristi, quem
anxii cernimus, difficilique rerum cursu, gregem Vestrum
a venenatis arceatis pascuis, et in tanta perniciosissimorum errorum colluvie secure fidelibus veram credendi
atque agendi exhibeatis normám, indefessoque labore
eosdem ad officia sua Catholica sancte, fideliter, intrepideque exsequenda cohortemini, imprimis Sanctissimi Domini Nostri Leonis XIII. litteras encyclicas diurna nocturnaque versate manu. Quae autem haec inter supernae
sapientiae documenta, nostris in adiunctis, in primis et
ante omnia Vestrum postulant Studium, singulareque
Vobis praestant adiutorium, inferius indicabo. Illud primum Vos monere in votis mihi est, quae sanctae fidei
E p . 8.
2

) Leo XIII. Ep. encycl. Constant! Hungarorum.
) Allocutio p. 26—81.
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nostrae capita, hac temporum iniquitate, praecipue
lium inculcanda sint animis.

fide-

Nimirum ante omnia curae Vobis sit sollicitae quam
maxime, ut fidèles clare probeve noverint, teneantque
doctrinam de divina Ecclesiae Catholicae origine atque
constitutione, impressumque semper in animis habeant
alteque defixum dogma : unam esse a Christo fundatam
veram Ecclesiam, earn que esse Catholicam et Apostolicam
Romanam Ecclesiam, extra quam citra iuvincibilis ignorantiae excusationem, quisquis fuerit, a spe vitae et salutis aeternae alienum esse. Proponentes autem Constitutionen! a Christo Domino Ecclesiae suae datam, illud imprimis
dogma alte in fidelium cordibus figite, unum esse in
Ecclesia Christi magisterium, Romanum Pontificem cumque eodem, vinculo hierarchicae subiectionis, coniunctos
episcopos. Soliusque huius magisterii esse et sanctum ius
et munus, absque ullo errore veram integramque praedicare Christi doctrinam, atque determinare quid catholicum
sit, quid ab hoc nomine alienum. „Profecto praedicandi,
hoc est docendi munus iure divino penes magistros est,
quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam
Dei, 1 ) maximeque penes Pontificem Romanum, Jesu
Christi Vicarium, Ecclesiae universae summa cum potestate praepositum, credendorum, agendorum magistrum." 2 )
Dogmatis huius quo frequentior expositio quantopere sit
necessaria, ipsi VV. F F . et. FF. DD., nescii non estis.
Ipsi enim tristes cernitis, hoc grassantis indifferentissimi
tempore, quanta plurimorum hominum sit ignorantia de
Ecclesia Dei, quot inveniantur homines, qui humanam
conantur ecclesiam facere, 3 ) eo progressi sive ignorantiae
sive audaciae, ut sibi vindicent ius determinandi, quid
cum doctrina S. Matris Ecclesiae, eiusque iuribus concordet, quid discrepet. Ab huius autem indolis hominibus
quantum immineat populo fideli periculum, non est, cur
multis explicem. Itaque instruendi hortandique sunt omni,
q u o praeditos Vos oportet esse, zelo, fideles, ut ardentissimo et constantissimo Sanctae Matri Ecclesiae adbaereant amore, atque hanc unam agnoscentes magistram,
Christi unius Magistri vice loquentem, omnem vitae suae,
publicae aeque ac privatae, actum sanctis eius doctrinis
conforment atque praeceptis, fortitudineque intrepida huius amantissimae matris, grato animo, tueantur vindicentque iura. Quoniam vero ubi Petrus ibi Ecclesia, 4 ) atque
in Petri Sede suprema potestas regendi Ecclesiam, supremumque Ecclesiae magisterium et Catholicae unitatis
centrum est constitutum, frequenti et ardenti exhortatione, divina adiuvante gratia, adlaboretis, ut vigeat crescatque in dies in fidelium animis, insignis pietas et veneratio, fidelissima adhaesio et obedientia erga Petri Successorem, Summum Pontificem. Sed et docete populum
fidelem, insignia ab Ecclesia eiusque Capite in ipsam
patriae prosperitatem redundare bona; testemque ipsam
invocate Hungáriám, munus a Deo nullum posse vei hominibus singulis vei civitatibus dari maius, quam ut eius
beneficio et accipiant Catholicam veritatem et acceptam
')
)
3
)
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Act. 20, 28.
Leo XIII. Epist. Encycl. Sapientia Christ.
S. Cypr. ep. 5,
S. Ambr. in Ps. 40.
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cum perseverantia retineant. In eiusmodi munere per se
maximo inesse aliorum bonorum cumulatam compiexionem, quorum ope non solum homines singuli, sed civitates ipsae magnitudinem veri nominis, prosperitatemque
adipisci queant." *) Quare patriae parare damna, qui Ecclesiae violaverit libertatem, negaverit iura.
Agite itaque VV. FF. et F F . DD., ut populus
fidelis, vestra cohortatione, tenerrimo amore,
fidelitate
vinci nescia, Sanctae Matri Ecclesiae eiusque Capiti adhaereat, paratusque sit, perpeti omnia potius, et ipsam
malle mortem, quam Dei Ecclesiaeve causam deserere.
In his autem sanctis Vestris laboribus, consulite, impensa
cura, encyclicam Leonis XIII. „Sapientiae Christianae",
quae typis procusa exstat in litteris circularibus dioecesanis anni 1890. p 29. et sequ.
Et haec quidem de Sancta Dei Ecclesia. Quoniam
vero de relatione Ecclesiam inter et statum, de iuribus
potestateque status, de officiis civium, ea venditantur
tempore hoc principia, quae adversantur vel ipsi legi
Dei naturali, inque Ecclesiam a Christo Domino institutam iniuriosa sunt, civiumque a Deo data violant iura,
ipsique regnorum adversa sunt prosperitati et saluti, tenete ipsi firmiter, docete populum fidelem, iuxta doctrinam Ecclesiae Christi, modo eidem accomodato, potestatis civilis a Deo constitutae veram indolem veraque iura,
sed et limites, quos potestati civili ipsa figit Dei voluntas, officiaque civium Dei consona voluntati.
Omni quoque zelo debitam in Regem Apostolicum
reverentiam, fidelitatem, et obedientiam fideli populo inculcate, avitam istam gentis nostrae virtutem, qua vigente et ardente in subditorum animis, non solum praecepto Dei fit satis, sed et charae patriae consulitur saluti
et prosperitati, languente autem et frigescente illa avita
virtute, non modo Dei violatur praeceptum, sed et patriae
periclitatur salus. Amorem quoque patriae fidelium cordibus impense inserite, sed verum, sed christianum, quemadmodum et alias vos hortatus sum 2) eum, quo flagrabat S. Stephanus huius patriae Conditor, quo
flagrabant maiores nostri, quorum a Christi Vizario in isthac
nncychca epistola celebrantur virtutes, quorumque virtute
et egregio labore Hungaria floruit prospéra domi, magnoque gloriae nomine foris, quorum profuso sanguine
servata haec patria est tot inter adversa ; amorem patriae
docete eum, qui paratus est dare omnia, offerre cuncta,
oppetere vel mortem pro patria, sed non paratus violare
Dei iura. 3)
Quae autem brevi hac exhortatione monuimus, quaeque cum bis nexa sunt, ab ipso Christi in terris Vicario
exposita invenietis praeter allegatam iam epistolam encyclicam „Sapientiae christianae", in encyclicis epistolis :
„Immortale Dei", de civitatum constitutione christiana;
„Diuturnum illud a , de civili principatu ; „Libertás", de
libertate humana. Prima typis mandata invenitur in litteris circularibus dioecesanis a. 1885. p. 113., altera a.
1881. p. 89., ultima a. 1888. p. 109. Ut vero dicta hacte') Encycl. Leo XIII. „Quod multum", ad eppos Hungáriáé 1886.
s
) Allocutio prima.
3
) Leo XIII. Ep. encycl. „Sapientiae Christ."

nus brevi comprehendam compendio, nostris in adiunctis
duo haec, quae tetigi, capita doctrinae, quo clarius. populo fideli proponenda: de Ecclesia Jesu Christi, et de
potestate civili a Deo constituta, deque officiis fidelium
in utramque. Haec si tenuerint fideles clare, secutique
fuerint obedientissimi, obtinebitis, una mecum, ut mala,
queis premimur, sanentur, et pericula, quae impendent
graviora, avertantur, obtinebimusque, quod magno in
Hungáriám amore Christi in terris Vicarius ad nostrum
et solatium et exhortationem enuntiavit 1 ) : Hungaria. quae
recentiorum saeculorum procellas sospes effugit, effugiet
et in posterum ; suus enim stabit religionis honos, omnes
pernoscent, quae sua cuiusque sint quotidiana officia,
eaque diligentissime colent.
Quare oro Vos per viscera Jesu Christi, multum
legendis, quas indigitavimus, encyclicis Apostolicis impendite studium, magnoque zelo populum Vobis creditum
erudite et monete. Hoc autem functuri grandi munere,
mementote simul moniti Sanctissimi Patris : „Oportet sane
omnibus in rebus consilii prudentiam temperantiamque
habere comités. Ecclesia ipsa vult in defensione veritatis
consultam adhibere agendi rationem." 2) E t vobis dictum
habete in erudieodo monendoque populo fideli, quod
Christi in terris Vicarius, normae adinstar iis exhibuit,
qui scriptis rem catholicam defendere adlaborant, nimirum : „Convenit in caussa gravi et nobili modum adhibere defensionis aeque nobilem et gravem, quem ultra
progredi non oportet. Scilicet pulchrum est, eos qui catholicum nomen scriptis quotidianis defendunt, prae se
ferre veritatis amorem constantem, minimequa timidum ;
sed simul oportet nihil eosdem suscipere, quod bono cuiquam viro iure displiceat, neque ulla ratione temperántiam deserere, quae cunctarum comes debet esse virtutum. In quo nemo sapiens probaverit aut stilum vehementem plus quam satis est, aut quidquam vel suspiciose
dictum, vel quod temere a personarum obsequio indulgentiaque discedere videatur." P r a e t e r eas autem, quas
ad memorata doctrinae catholicae capita rite annuntianda
vestro zelo commendaveram, litteras encyclicas, diligentissimo consulite studio, tristi hoc tempore, Encyclicas
Leonis XIII. Pontificis „Arcanum" de matrimonio Christiano (Circular, dioec. a. 1880. p. 39.) et „Quod multum", de Ecclesiae Hungáriáé necessitatibus. (Circul.
dioeces. a. 1886. p. 101.) Simul autem recolite quaeso,
cuncta, quae de vitae sacerdotalis sanctitate, deque cunctis muneris Vestri pastoralis partibus fuso Vos hortatus
sum sermone, quum meam capesserem sedem episcopalem. 3 )
Agite itaque VV. FF. et FF. DD , sanctae nostrae
religionis causam fortes et animosi suscipite,
firmiter
tueamini. 4 ) fidelissimo et promtissimo obsequio exsequentes cuncta, quae novissimis suis litteris, a Vestra sollicitudine fieri et iubet et exspectat Christi in terris Vicarius ; mementote sanctorum Sancti Regis Nostri, Regni
!)
3
)
2
)
*)

Ep. Encycl Constanti Hungarorum.
Leo XIII. Ep. encycl. Constanti Hungaror.
Allocutio prima.
Leo XIII. 1. c.
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Nostri Conditoris summique Benefactoris Stephani exantlatorum pro fide catholica dilatanda, tuenda, conservandaque laborum ; mementote maiorum nostrorum generosarum insigniumque virtutum, eorumque fideli gressu
terite vestigia. Ego, et filii mei et fratres mei obediemus
legi patrurn nostrorum.
Quo autem —• verbis Vos oro Sanctissimi Patris 2)
— omnia secundum vota ac prospéré cédant, magnas ad
Deum preces et ipsi mecum adhibete, VV. FF. et FF.
DD., potissime patrocinium interponite augustae Dei Genitricis ; tum etiam implorate fidem sancti Stephani Apostoli nostri, ut e coelo Hungáriám suam benignus respiciat, in eaque divinae bénéficia religionis sancte inviolateque
conservet!
Haec sunt, VV. FF. et FF. DD., quae Vos omni,
qua in Vos sum paterna charitate, hortari in Domino,
officii mei esse duxi, dum ea, qua par est devotissima in
Jesu Christi Vicarium reverentia et obedientia, praesentes
Leonis XIII. Summi Pontificis litteras encyclicas Vobiscum communicarem.
Et nunc commendo Vos Deo at verbo gratiae ipsius,
qui potens est aedificare, et dare haereditatem in sanctificatis omnibus. 3 )
Albae-Regiae, die 29. Septembris 1893.
P H I L I P P U S m. p.,
p]piscopus.

London, okt. 6. A templomok szent jellegének védelmére. —
Va ughan bibornok westminsteri érsek az elmúlt
hónap egyik vasárnapján a little-albany-streeti katholikus
kápolnában prédikált. Az angol püspököknek igen jó
hatású szokása az, hogy székvárosuk különféle templomaiban is fel szoktak néha szólalni épületes prédikáczióban. Itt Londonban ezt a szokást Wiseman bibornok
kezdte, Manning és Vaughan bibornokok folytatják.
Vaughan bibornok tehát a nevezett kápolnában prédikálván, szóvá tette a templomokban szedni szokott helypénz fizetését, illetve annak eltörlését. Különben ez a
dolog itt már rég óta beszéd tárgya a katholikusok között. Elismerik annak helytelenségét : de hát a szükség
kényszeríti rá őket. Azt gondolná az ember, hogv oly
országokban, hol a papságnak birtoka s biztos jövedelme
van, pláne Concordatum által garantirozott kárpótlás
alakjában, ilyes pénzszedések a templomokban elö sem
fordulhatnak. Sajnos, vannak katholikus vidékek a kontinensen, hol a templomgondnokságok még a műdarabokat is pénzért mutogatják. Vannak esetek, a hol az ily
pénzszedés privát zsebre megyen. Nemrég történt e sorok
Írójával Belgiumban egy Scheide-parti székesegyház előtt,
hogy a bemeneteltől eltiltottak, mert éppen akkor voltak
leleplezve az angol turisták frivol megjegyzései számára
pénzért Rubens oltárképei, melyek az ajtatosság végett
templomba járó közönség előtt állandóan el vannak leplezve. Itt a templomból árucsarnokot, színház- s kép>) I. Mach. 2, 20.
) Leo XIII. 1. c.
3
) Act. 20, 32.
2
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gyűjteményszerű látványosságot csinálnak Krisztus Urunk
nagy bosszúságára, ki a kufár lelkeket a jeruzsálemi templomból kikorbácsolta haragjában.
Angolországban, hol a papságnak sem birtoka, sem
állami fizetéskárpótlása nincsen, a templomi helypénzek
szedése bár igen kellemetlen dolog, de kényszerítő szükségesség. A papságnak itt nemcsak saját és a templom
fentartását, hanem más hitközségi szükségleteket is az
oltárról kell mintegy fedezni. Qui altari deserviunt, ex
altari vivant. Régi, apostoli szabály. Itt csakugyan egészen az oltárra van utalva a papság. A templomi helypénz tehát itt valóságos egyházi adó a lelkész és a
templom fenntartására. Beszedni pedig ugy szedik be,
hogy minden vasárnap és ünnepnap minden hivő a ki
templomba jön, helyeért 1 shillinget, 4—6 pencet fizet.
Az itteni karmeliták templomában van tudvalevőleg
London leghíresebb orgonája Ezt a körülményt is felhasználják jövedelem gyűjtésére. Belépti jegyeket osztogatnak a templom ajtójában, ármagasság szerint különféle színűeket. Laikus testvérek, kik a templomban áldogálnak, elszedik a belépő jegyeket s kinek-kinek megmutatják a megfelelő helyet. Az isteni tisztelet ily eljárás
mellett kétségtelenül a szinházszerüség jellegét ölti fel
magára. Igaz, van minden templomban a szegények számára ingyenes hely; de az kevés. Vaughan bibornok
emiitett beszédének czélja vala hathatósan oda irányítani a törekvést Angolországban, hogy a templomi helypénzszedés megszűnjék, s az abból folyó jövedelem más
forrásból kerüljön elő. A gazdagabbak alapítványok, a
szegényebbek önkéntes adományokkal biztosítsák az isteni
tisztelet fentartását.

IRODALOM.
— A. Szent-István-Társulat
tagilletményül a következő müveket küldötte szét:
1. A k e r e s z t é n y vallás apologiája. Irta dr Dudek
János theologiai tanár. I. rész (1—16 ív), II. rész (17—
33 iv.) Budapest, 1893, 8-r. 2 5 6 - 5 2 5 1.
2. A Szent-István-Társulat
Naptára az 1894. évre.
33. évfolyam. 1893-iki tagilletmény. Ára 30 kr.
Az olvasmányok része rendkívül gazdag, a 19. laptól a 186-ig terjed.
= Előfizetésre
való felhívás egy uj szépirodalmi
folyóiratra három hazai nyelven „Kortársak." „Zeitgenossen." „ Vekodruhovia."
Miután a szerkesztő kiadó Körösi László dr ur hozzánk intézett külön levelében eme füzetek „katholikus
szellemére" ismételten hivatkozott, engedünk abbeli kérelmére, hogy a felhívást lapunkban közöljük s arra
t. olvasóink figyelmét külön is felhívjuk. A felhívás szövege ez :
Kiváló kortársaink uralkodó eszméi és nagyszabású
alkotásai jellemzik egész korunkat és irányozzák működésünket. Nekik köszönhetjük a haladás áldásait, őket
szolgáljuk hivatásunk betöltésével, hatásuk jellemzi gondolkodásunkat és cselekvésüuket, szellemük fénye a mi
vezérlő tüzoszlopunk az élet sivatagjában. Kiváló kortársaink nagy erényeit és korszakalkotó érdemeit megismerni
tehát tanulságos és hálás kötelességünk.
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A XX. század úttörőinek életével és jellemrajzával
foglalkozik évek óta előkészített, teljesen eredeti és hézagpótló szépirodalmi hetifolyóiratunk, a „Kortársak,"
mely a magyarországi nép és ifjúság számára három
hazai nyelven: magyar, német és tót kiadásban fog megjelenni.
A modern Plutarchot nagy kortársaink legutóbbi
felvételű arczképe disziti. A művészi czimlapot Roskovits
Ignácz kitűnő képírónk rajzolta. A kifogástalan kiállítású
kötetecskékhez az illusztrácziók az elsőrangú müintézetben, Angereréknél készülnek.
A Kortársak legközelebbi köteteiben fognak m e g jelenni :
I. A fejedelmek közül: XIII. Leo, Ferencz József,
Erzsébet, Ferencz Ferdinánd, József fg., Viktória angol
kir., II. Vilmos német csász., III. Sándor orosz cz., Umberto olasz kir., II. Lipót belga kir., II. Oszkár svédnorvég kir., Abdul Hamid török csász., IX. Keresztély
dán kir., XIII. Alfonso és Krisztina spanyol kir., Károly
román kir., Sándor szerb, kir., György görög kir., Károly
Ferdinánd portugál kir., Ferdinand bolgár fejedelem stb.
II. A főpapok közül : Vaszary K., Császka Gy.,
Samassa J., Schlauch L., Hornig b., Hidassy, Zalka,
Dulánszky, Schopper, Lönhart, Meszlényi, Steiner, Bubics,
Dessewffy, Bende, Rimely, Cselka, Belopotoczky stb.
III. Az államférfiak közül: Kossuth, Tisza Kálmán,
Wekerle, Csáky A., Szilágyi, Apponyi, Eötvös, U g r ó n ,
Berzeviczky, Zichy N., Eszterházy M. M., Csemegi,
Szlávy, Zichy J . stb.
IV. Az irók közül: Jókai, Bajza Lenke, Nogáll
Janka, Tutsek Anna, Tóth L., Szilágyi S., Szász Károly,
Gyulay P., Vadnay, Vajda, Falk, Baksai, Agai, Horváth,
Rákosi, Szana, Ábrányi, Bartók, Kaas, Endrődi, Erődi B.,
Mikszáth, Váradi, Kiss, Herczeg, Karczag stb.
V. A művészek közül: Munkácsy, Zichy M., Lötz, Benczúr, Wagner, Roskovits, Litzenmayer, Feszti, Margittay,
Stróbl, Zala, Paulay Ed., Prielle K., Jászay, Márkus E.,
Török I., Blaháné, Küry K., Ujházy, Nagy, Náday,
Mihályfi, stb.
VI. A tudósok közül: Pulszky, Brassay, Vámbéry,
Eötvös L., Széchen, Szily, Thaly, Szinnyei, Szabó, Fraknói,
Knauz, Pór, Dankó, Széchenyi, Lóczy, Herman, Beöthy,
Schwarz, id. Ábrányi, Nagy I., Szarvas, Timon, Czigler stb.
VII. A külföld nagyjai közül: Bismarck, Edison,
Carnot, Gladstone, Mommsen, Virchow, Lindau, Müller,
Cantu, Rossi, Flammarion, Pasteur, Koch, Rothschild,
Matejko, Zumbusch, Bouguereau, Joachim, Sarah B.,
Duse, Sarasate, Verdi, Mascagni, Ibsen, Twain, Tolstoj,
Zola, Sardou, Ohnet stb.
VIII. Jótevők: Kun Kocsárd gróf, Majer püspök
(István bácsi), Kneip S., stb.
Minden önálló életrajz külön is megrendelhető harmincz krajczárért. Öt egymásután következő életrajz előfizetése egy forint, mely összeg egyenesen a szerkesztőkiadó czimére küldendő, mert a »Kortársak" kötetei nem

kerülnek könyvkereskedésbe s igy csakis közvetlenül rendelhetők meg.
A ki öt előfizetőt gyűjt, az tiszteletpéldányt kap.
Az előfizető iveket méltóztassék beküldeni, hogy a sajtó
alatt levő első öt kis kötetet pontosan szétküldhessük.
Teljes tisztelettel
Körösi László clr,
állami főreálisk. tanár a „Kortársak"
szerkesztője és kiadója.

H I V A T A L O S .
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére a szamosujvári görög szert. kath. székeskáptalanban Pápiu János iskolás kanonoknak az őrkanonokságra, Bene Sándor irodakanonoknak az iskoláskanonokságra és Georgiu János praebendát-kanonoknak
az irodakanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyom. Kelt Innsbruckban, 1893. évi szept. hó 30-án.
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. —
Ad multos annos.

VEGYESEK.
*** Egy világtörténeti
nevezetességű esemény fényképére hívjuk fel t. olvasóink figyelmét. London lord
mayorja jelenleg katholikus ember. Sir Stuart Knill a
neve. A protestántizmus keletkezése óta ez az első eset.
Es London katholikus vallású főpolgármestere nem csinál
titkot az ő katholikus vallásából. Mikor tavaszkor Angolország püspökei évi zsinatra gyűltek össze Londonba, a
lord mayor a zsinatba egybegyűlt püspökök tiszteletére
országra szóló lakomát rendezett a Mansion Houseban.
Jelen volt a lakomán, London városházán, 17 érsek és
püspök, 12 római praelatus, 50-nél több más áldozópap
és 200-on felül világiak. Ezt a világhírű jelenetet örökítette meg fényképben a Barraud cz ég. A fénykép történeti becse mellett még művészi értékkel is bír. Megrendelhető a nevezett czégnél, Lon don, Oxford-Street.
— Ajándék. Bende József apát s kalocsai székes
kanonok ur szülőközségének, Martonosnak kisdedóvóul, a
község központján, egy szép, 1400 frt értékű beltelket
ajándékozott. A község a nemeslelkü adományozónak
hálás köszönetét legközelebb küldöttségileg fogja kifejezni.
— Adomány.
Dr Rimely Károly beszterczebányai
püspök ur a körmöczi kath. legény-egyesület czéljaira
100 frtot adományozott.
— A budapesti
kir. magyar
tudomány-egyetem
1893/4. tanévi Rectora és tanácsának beiktatása s egyúttal a tanév megnyitása f. évi október hó 15-én délelőtt
11 órakor a lipót-utczai városház dísztermében ünnepélyes
közülésben fog megtörténni, mely közülést az egyetemi
templomban 10 órakor ünnepélyes „Veni Sancte" előz
meg. A közülés tárgyai: I. Az 1892/3. egyetemi tanév
története áttekintésben. Mondja dr Breznay Béla, lelépő
rektor. II. Székfoglaló beszéd. Mondja dr Schnierer Aladár, a tud. egyetem e. i. rektora. III. Tanévet megnyitó
beszéd. Mondja dr Láng Lajos, a jog- és államtudományi
kar e. i. dékánja.

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ..Papnövelde-utcza 8. ez.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton*

Előfizetési

dij:

félévre helyben s postaküldéssel 5 f!rt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, október 18,

31.

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

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Dr Breznay Béla volt t. egyetemi rektor beszámoló beszéde obtóber 15-én. — Az egységes
házasságjog alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — A kereszténység és korunk. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A keresztény vallástól való apostasiának törvényjavaslata. — M u n k á c s i e g y h á z m e g y e . Templomszentelésről. — Iroda.
lom : Hitelemző beszédek. — A Szent-István- Társulat. — Vegyesek.

Dr Breznay Béla
v o l t t. e g y e t e m i r e k t o r b e s z á m o l ó b e s z é d e
o k t ó b e r 15-én.
Tisztelt Közgyűlés!
A lelépő rektor utolsó hivatalos teendője
— a mai — két részből áll. Köteles, először, a
lefolyt isk. évről szóló jelentését, az uj tanév
megnyitása alkalmából, a t. közgyűlésnek kinyomatva előterjeszteni; köteles, másodszor, a rektori jelvényeknek, hagyományos ünnepi aktusban,
az egyetemi közgyűlés színe előtt való átadása
által az uj rektort, s vele az uj tanácsot, méltóságába beiktatni.
r

En, nehogy a következő székfoglaló és tanévnyitó beszédek elől kellőnél több időt vegyek el,
a mult tanévről szóló egyetemi történet részleteinek nyomtatásban való bemutatására szoritkozva, csupán a legfőbb események és tanulságok
egynémelyikének kidomboritásával fogok rövid
bevezető beszéd gyanánt foglalkozni.
*

Tudomány-egyetemünk, m. t. közgyűlés, a
fejlődés és haladás utján végzi a nemzeti élet törvényei által reá kirótt feladatokat. Végezte a
lefolyt tanévben is.
Ám nagyon csalódnék a magyar társadalom,
t. gyülekezet, hogyha e nyilatkozatban többet
keresne, vagy már első hallásra is többet találna,
mint a mennyi benne foglaltatik.
Önök, uraim, kik velünk e közgyűlést alkotják, jól tudják és velem együtt érzik mindannyian
azt, hogy ez a nyilatkozat i t t nem lehet dicsekvés,
hanem hogy az egyszerű konstatálása a kötelességnek

is szivünk mélyéből való kiemelése annak a
meggyőződésnek,
hogy
tudomány-egyetemünk
minden tényezőjében, — alsóbb és legmagasabb
hatóságaiban, tanári karában, tanuló ifjúságában,
— kivált rohamos fejlődésü korszakunk h a t á sainak közepette, egyre jobban kivilágosodik
annak tudása, hogy a mely nép, a nemzeti önfentartás sok más tenger teendőjével együtt,
a tudományos haladás, a magas szellem- és
jellemképzés versenyében elmarad, az csakis
magára vethet, hogyha a világtörténelem törvényei fölötte szigorúan érvényesülnek.
Ez a t u d a t tudomány-egyetemünkben éltető
lélek erejével él és működik állandóan.
A fejlődésnek azonban és a haladásnak,
valamint egyes emberek, ugy az emberi intézmények életében is, nem mindig egyenletes sem
az útja, sem a menete ezen úton. Az egészséges
haladásnak igen jótékony tényezője sokszor egy kis
megállapodás, a helyzet kritikai átvizsgálásával s
a tapasztalások felhasználásával egybekötve. Mert
ha nincs is, föltétlenül és teljesen, igaza Tacitusnak
akkor, midőn azt mondja, hogy mindenben, „super
omnibus negotiis melius atque rectius olim provisum", abban bizonyára igaza van, hogy sokszor
„quae convertuntur, in deterius mutantur." (Ann.
14.) A változtatás nem mindig javitás.
Önkéntelenül eszünkbe kell hogy jusson i t t
intézetünk központi épitkezése. Ámde ez az ügy,
éppen a lefolyt isk. év alatt, oly szerencsés
stádiumba j u t o t t , hogy most már bizalommal
tekinthetünk a megoldás helyessége elé. Központi
épületünk czélszerü és monumentális lesz. (Éljenzés.) Ezért a meggyőződésért küzdöttünk rektor31
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ságom egész éve a l a t t mindannyian. (Éljenzés.)
E meggyőződés biztosítása, ö n t u d a t o m sugallata
szerint, rektorságom legszebb vívmánya. Nm. közo k t a t á s ü g y i k o r m á n y u n k az egyetemi építkezések
enquête
tárgyalásainak
ügyében egybehívott
eszközlése által nagy szolgálatot t e t t az egyet e m n e k , az országnak, ö n m a g á n a k .
Magyarországnak, t. gyülekezet, ha N y u g a t E u r ó p a m é r t é k é t alkalmazzuk m a g u n k r a , t u l a j d o n k é p p e n nem három, h a n e m kétszer h á r o m
vagyis ö t - h a t t u d o m á n y - e g y e t e m r e van szüksége; de nem t ü s t é n t , h a n e m fokozatosan, egyk é t nemzedék idejére beosztva a felállítást, a
szerint, a m i n t szellemben és v a g y o n b a n a mostanihoz képest óriássá meggazdagszik társadalmunk. Csak akkor, igenis csak a k k o r lesz hatalmas, t e r m é k e n y verseny és bő v á l o g a t h a t á s
fent a tanárok körében; csak a k k o r fog bekövetkezni az ifjúságra nézve is az e g y e t e m i nevelést a n í t á s n a k normális állapota vagyis az, hogy az
i f j ú s á g kellő megoszlása és igy kellő felkarolh a t á s a folytán m i n d e n i f j ú teljes egyéni tudom á n y o s nevelésben részesülhet t a n á r a i részéről.
Addig is azonban mindenek előtt t u d o m á n y e g y e t e m ü n k e t i t t a fő- és székes városban kell
k i é p í t e n i külsőleg, azaz ellátni kellő épületekkel,
és kibővíteni bensőleg, azaz igazi „scientiarum
universitas"-szá, m i n d e n t u d o m á n y o k egyetemévé
kiegészíteni. Felsőbb gazdasági t u d o m á n y s z a k r a
és karra, a t e r m é s z e t t u d o m á n y i v a l kapcsolatosan,
főfőképpen agrikól országunkban, égető szükségök van az apai örökségben való gazdálkodásra s a közügyek vezetésére
együttesen
készülni kénytelen jogászainknak. Es elvégre
is, igazán, meg fog kelleni találni a módj á t , hogy i f j u s á g u n k színe-java, érteimességünk
virága, egyszerre és együttesen t a n u l h a s s o n például
jogot, gazdaságot, sőt t e c h n i k á t is, k i k i a menyn y i t bir s a m e n n y i r e neki és az országnak
szüksége van. Ezt azonban n e m az intézetek
h e r m e t i k u s elszigetelése, h a n e m szerves összeköttetése, nem az i f j ú s á g n a k kasztszerü elkülönítése,
h a n e m e g y ö n t e t ű t á r s a s á g g á összeterelése által
lehet csak elérni. Igy jövend aztán l é t r e az igazi
t u d o m á n y - e g y e t e m , melynek felállításában hogyha
m á r elsők nem lehetünk, legalább ne legyünk
az utolsói közöl valók. Azért tegye meg erre az
ország mielőbb az előzetes lépéseket.
Ez az eszme, t. gyülekezet, vagyis t u d o m á n y egyetemünknek benső kifejlesztése lehetőleg teljes

tudomány-egyetemmé, az egyetemi építkezések
ügyével kapcsolatosan érlelődött egészséges maggá
és k e r ü l t t á r s a d a l m u n k t e r m é k e n y t a l a j á b a a
lefolyt iskolai év alatt. Sem a m a g érlelésében,
sem elvetésében, r e k t o r s á g o m az inicziativát
kezéből kiesni nem engedte. A kik m a j d az
egyetemnek külsőleg m o n u m e n t á l i s
épületeket
fognak emelni, ne feledkezzenek meg az egyetem
benső kifejlesztéséről. Ez az 1892/3. t a n é v öröksége a következő évek fölött.
Nagy k i t ü n t e t é s érte anyaint ézetüuket s
nemeskeblü i f j u s á g u n k nagy buzdításban részesült azáltal, hogy ő csász. és ap. kir. felsége a
sub auspiciis regis t ö r t é n ő t u d o r r á avatások lelkesítő szokását k i t ű n ő szorgalmú és sikerű szigorlóink
számára, e g y e t e m ü n k i n d í t v á n y a s a közoktatásügyi k o r m á n y p á r t o l á s a alapján, visszaállított a.
H a Memnon élettelen szobrából h a n g o k a t csaltak
ki a felkelő n a p sugarai: a királyi felség kegyességének e l e g ú j a b b ragyogó kiáradása a nemzet
virága fölé dynasztikus érzelmeink lüktetésének
l e h e t e t l e n hogy u j lökésül ne szolgáljon. (Éljenzés.)
Követ kőre. Igy emelkednek az épületek,
t. gyülekezet, h a szellemet öntünk beléjök, monum e n t u m o k k á . I n t é z e t ü n k fejlesztésével is n e m
különben állunk. Es e t e k i n t e t b e n a haladás
sokszor egy elhagyót jó állapott, egy helyéből kiesni engedett alapkő visszaállításában nyilvánul. N e m akarok messzire m e n n i példáért,
h a n e m i n t é z e t ü n k n é l maradok megállva. Epületeink erőssége, nagysága, fénye, m i n d n y á j u n k n a k
büszkesége. A nemzeti géniusz h a t a l m a az építkezések jellemében nyilatkozik meg a többi
között. A r ó m a i kor épületeinek m a r a d v á n y a i
a r ó m a i nép világuralomra t e r m e t t óriás szellemének ós a k a r a t e r e j é n e k emlékei s hirdetői. Mi
is, t. gyülekezet, a nagyrabecsülés és e g y ú t t a l a
lelki emelkedés egy nemével t e k i n t ü n k mindannyian egyetemi t e m p l o m u n k r a , magasba törő
t o r n y a i n a k h a t a l m a s tömbjeire. H o n n a n van ez?
Onnan, m e r t a m é h e k n e k művésziesen összeállít o t t sejtjeik, a hódoknak emeletekre osztott
odvaik, a m a d a r a k n a k nagy mesterséggel r a k o t t
fészkeik, sőt fészekkolóniáik v a n n a k ; de temploma,
az nincs csak az emberi nemnek. A vallás, az
Istennel való öntudatos közlekedés, emberiségünk
nagy distinctivuma volt és marad mindörökre. Idő
és vélemények váltakozása ezen n e m változtat
semmit. Az u t a k és hidak készítésének mestersége
nagy t u d o m á n y o n alapuló művészet, nagy szükség
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egy nemzet életében ; ámde a fősúlyt a szellem utait
k u t a t ó és megvilágító ideál tudományszakokra kell
fektetni állandóan. Én, egyetemünk templomára
nézve amondó vagyok, hogy ha gondját viseljük, kötelességszerűen, orgonájának, harangjainak,
viseljük gondját a templom szószékének is. Ez a
templomban az ész helye, ugy mint a szivé az
oltár. Az egyetemi hitszónoki állást be kell tölteni. Ez épp oly kötelességünk, m i n t a templom fentartása, sőt talán még nagyobb.

szakadatlanul teljesített pontos szolgálataikért, —kollegiális őszinte örömtől ós tisztelettől dobogó
kebellel adom át a rektori méltóság jelvényeit
utódomnak, egyetemünk választottjának, a jogtudományi kar egyik kiváló díszének ós oszlopának, avval a meggyőződéssel ós megnyugvással,
hogy az ő rektorsága — a tudomány, az ifjúság, az egyetem j a v á r a — t e r m é k e n y lesz és sok
áldást fog hozni. (Hosszantartó éljenzés.)

Ha azt kérdezzük, t. gyülekezet, m i é r t van
az egyetem, miért áldoz az ország és a társadalom egyetemeinkre, a felelet mindenki ajakán
készen kipattanva csak ez l e h e t : az ifjúságért.
Én rektori székfoglalómban egyetemi ifjuságunk
nagyobb lelki-testi gondozására hivtam fel a társadalmat s magát az egyetemet. Hogy ennek a
felhívásnak egész rektorságom folytatása legyen ;
hogy egyetemi ifjúságunknak egész éven át tanúsított rendes ós igazán nemes magaviseleteért
elismerésemet állandó emlék állítása által tanúsítsam; aztán végre még azért is, hogy Plinius
figyelmeztetését, gyenge tehetségemhez képest, valamiben ón is kövessem, „quatenus nobis denegatum
est diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixisse
testemur(< (Ep. 7.) : lépéseket t e t t e m az iránt, hogy
egyetemünk ifjúsága számára „Mensa Academicau
lépjen mielőbb működésbe. (Éljenzés.) Az ifjúsági
egyesületek elnökeivel összeállva szózatot intéztünk a társadalomhoz. A sajtó szivesen közvetítette, a társadalom lelkesen felkarolta kérelmünket.
Forró köszönetet mondok az ügy minden jóakarójának. Ifjúság és hatóság folytatni fogják a megkezdett művet.

Az egységes házasságjog alapvonalai
az országgyűlés mindkét házának ajánlva.

Lelkes ifjuságunk szorgalmának jellemzésére, dicséretére, lehetetlen még fel nem említenem azt az örvendetes tényt, hogy, habár a
lefolyt isk. évben a kolera m i a t t teljes egy hónapig t a r t o t t az ifjúság szétszóratása az országban, mégis az isk. év végén a t u d o r r á avatások
száma az előző normális lefolyású évnek adatait
felülmulta.
*

És most, ezeknek előre bocsátása után, emelkedő érzelemmel és hangulattal, — forró köszön e t e t mondva a velem lelépő tek. egyetemi
tanácsnak bölcs és szives támogatásáért, az ifjúságnak irántam s az egyetem ügyei iránt tanúsított nemes ós lelkes magatartásaért, valamint
az egyetemi hivatalok ós tisztségek viselőinek

I.
AZ EGYSEGES HÁZASSÁG JOGNAK
NEM L E H E T MÁS ALAPJA, MINT MI A T E R M É SZETI HÁZASSÁGJOG A L A P J A :
VAGYIS A
HÁZASSÁG EGYSÉGE,

FELBONTHATATLANSÁGA,

ERKÖLCSI SZENT J E L L E G E .
1. A H Á Z A S S Á G

EGYSÉGE.

A házassági kötelék egysége és f e l b o n t h a t a t lansága szerves kapcsolatban vannak, s azért
elválaszthatatlanok.
Mert szorosan véve, egységes, vagyis egy
férfi s egy nő közötti megoszthatatlan életközösség, csak akkor a házasság, ha ez e g y ú t t a l
felbonthatatlan.
A házasság egysége t e h á t feltételezi és magával hozza f e l b o n t h a t a t l a n s á g á t ; hisz könnyű
belátni, hogy a házasság felbontásával s uj házasságkötéssel megszűnt a házasság egy férfi s
egy nő megoszthatatlan életközössége lenni, mely
nélkül annak egysége meg nem állhat.
Az egységes házasság (inonogamia) oly természetszerűen és logikai szükséggel folyik a házasság fogalmából, lényegéből, czéljaiból, hogy
az, egyszerű okoskodás után, m i n t ószigazság és
lelkiismereti követelmény jelentkezik. Minélfogva az egyik törvénye a természetes erkölcsi
rendnek, melynek kötelező ereje alul nem vonh a t j a ki m a g á t egy nép sem, mely valódi kult u r á r a igényt t a r t .
A házasság ugyanis az észjog szerint. „a
legbensőbb, kizárólagos,
megoszthatatlan,
minden
életviszonyokra kiterjedő közösség*)
Ilyenné csak
egy férfinak és egy nőnek kölcsönös, f ö n t a r t á s
nélküli átengedéséből, egybeolvadásából válhatik.
l

) Sztehlo Kornél f. i. müve.
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Ennek eszközlője s ápolója a hitestársi szeretet,
és hűség, melyek már természetüknél fogva kizárólagosak és megoszthatatlanok. A szivvonzalmak és rokonérzelmek kölcsönösségében a két
különnemű személy leli kiegészitését, s alkotja
a m a testi lelki harmóniát s egységet, mely a
két hitestárs fizikai s erkölcsi életközösségét a
befejezettség zománczával vonja be. 1 ) A házassági czélok u. m. a kölcsönös segélynyújtás és
család-alapitás a szó igazi és nemes értelmében
csakis egységes házasaágban valósithatók. A kölcsönös segélynyújtás viszonlagossága ugyanis csak
e g y férfi s egy nő között állhat fönn. A családalapitás, mi a közös házi tűzhelyet, a gyermekek
felnevelését, kiképeztetését is magában foglalja
— élet és tapasztalás szerint legjobban a monogamia által vannak biztositva.
Azt talán fölösleges is emliteni, hogy egyedül a monogamia óvja meg a nőnek, a feleségnek, az anyának személyi méltóságát, s evvel
kapcsolatos egyenrangúságát férjével.
De mirevaló a sok szó, hol a tények beszélnek. Az emberiség k u l t ú r t ö r t é n e t e mindnagyobb fényt dérit azon elvitázhatatlan igazságra, hogy a népek fejlődése, művelődése,
egyenlő lépést t a r t a monogamia terjedésével.
Egy pillantás a földgömbre azt m u t a t j a , hogy a
polgáriasodás határvonalai megszűnnek ott, hol
a polygamia kezdődik.
Maga a természet is a férfi- és nőnem
számarányával a monogamia mellett bizonyit.
Az egységes házasaágjognak t e h á t első alapfeltétele az egységes házasság vagyis a monogamia.
(Folytatjuk).

A kereszténység és korunk.
Irta : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

V. kötet. A keresztény
Ismerteti : Kiss

élet.

Arisztid.

(Folytatás.)

Az oltáriszentségbeni valóságos jelenlétnél Bougaud
nem az elmére támaszkodik, hanem a szivre ; nem kutatja
tehát a módot, hanem az okot. Homály, megfoghatatlanság igen is, de ellenmondás nincs itt, annál kevésbé képtelenség. A természettudomány az alaptörvények előtt
*) A házasság egységes jellegét találóan fejezi ki a
magyar „feleség" szó. A férj, mint egyik fél, feleségével,
mint a másik fellel egy teljességet képez.

tehetetlenül áll meg, az erőket nem ismeri. Nos tehát, ki
mérheti meg Isten erejét? Jézus az oltáriszentségben
jelen van állagilag, mint szellem a testben, ámde ez
utóbbit ki tudja megérteni? A következő kérdést teszi
fel Bougaud, mint a legfőbb nehézséget, mely megoldásra vár: „. . . . hogyan lehet Jézus Krisztus jelen az
oltáron, ezen oltáron egyszerre anélkül, hogy a mennyben lenni megszűnnék?" Azonnal megfelel: „Hogy ez
első kérdésre megfeleljünk, tudnunk kellene, mi a tér.
Mert a valóságos jelenlét, általában tekintve, csak a tér
kérdése. Nálam, szobámban vagytok ; beszélek veletek,
hallgatlak titeket; ez valóságos jelenlét. Szobámból kimentek, átmentek a szomszéd szobába, melynek ajtaját
beteszitek; már nem látlak, de hallgatlak titeket; beszélgetünk a falon keresztül; ez még valóságos jelenlét, elfátyolozva. A házat elhagyjátok ; eltávoztok ; utánatok
nézek ; megfordultok, hogy intsetek felém : még ez is valóságos jelenlét. Utatok tovább visz, mindjárt nem látlak
már titeket, ti sem láttok engem; a valóságos jelenlét
mindjárt megszűnik; de a tudomány látcsövet ad kezembe, nektek is; intünk egymásnak: ez a megujuló
valóságos jelenlét. Látnivaló, hogy a köztünk fogyó vagy
növekvő tér hozza létre vagy szünteti meg a valóságos
j elenlétet. E tér a menny és föld között, Jézus Krisztus
közt és köztünk mérhetetlen; de ha Isten megszüntetné!
S vájjon Isten nem teheti ? Leibnitz e megszüntetést
lehetetlennek nem találja. Es akkor, a térnek egyszerű
megszüntetése által, Jézus Krisztussal oly viszonyba lépnénk, melyet valóságos jelenlétnek mondunk." Es Isten
megszünteti értünk a tért, miért ne tenné meg? — hiszen az emberi tudomány is azon van, hogy a távolságokat megszüntesse!
Ugyanily ügyességgel beszél a kenyér és bor állagának kiküszöböléséről, a szinek alá való rejtezésről ;
hogyan hagyta meg az Üdvözitő a szint, ízt és alakot,
hogy ne teljes közvetlenségben, hanem fátyol alatt imádjuk.
A valóhágos jelenlét nitczikkelyét körvonalozza most
Bougaud, kimondva az egyházzal, hogy Jézus a kenyér
és bor szine alatt igazán, valóságosan és állagilag jelen
van, éppen ugy, mint az égben, dicsőült testével, lelkével, istenségével és emberségével. A gyarlókat hitében
megerősíti, midőn egyes megfoghatatlan dolgokat mintegy megfoghatókká tesz : „Ám ne higyjétek, hogy Jézus
Krisztusnak imádandó teste a fátyol arányaihoz van mérve.
Ott van, nem nehézkes testek módjára ; de megdicsőült
testek m ó d j á r a ; ez sem elég: szellemek módjára. Ott van
ugy, a mint lelkem testemben. A lélek tulárad-e testem
határain ? nem árad tul ? ki tudja ? Igy Jézus Krisztus a
szent ostya alatt. Nem nagyobb a nagy ostyákban, nem
kisebb a kisebbekben. Soha megtörve, sem megosztva.
Non confractus, non divisus, integer accipitur. A pap,
megosztván a szent ostyát, megosztja a fátyolt; de nem
osztja meg Jézus Krisztust. A pap, megsokasítván a szent
ostyákat, megsokasítja a fátyolokat; de nem sokasítja
meg Jézus Krisztust. A pap a szent ostyát más helyre
vivén, nem mozdítja Jézus Krisztust, a ki kiterjeszti vagy
visszavonja jelenlétét a nélkül, hogy mozdulna vagy mozditnák . . . Saját szemeivel lát, saját füleivel hall bennünket, mikor a szentségház előtt lábaihoz borulunk."
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A valóságos jelenlét oka a szeretet, annak szeretete,
„ki ugy szerette a világot," kinek „gyönyörűsége az emberek fiaival lenni.* A ki tagadja ezt, Isten szeretetét
vonja kétségbe, ki mint atya leereszkedett hozzánk, lerontja a korlátokat, melyek végtelensége és a mi kicsinységünk között állanak !

enged bölcseleti és élettani magyarázatoknak. Csupa sejtelem az, a miről Bougaud ezután beszél, költői lélek
visiói !
(Folytatjuk).

Az embernek isteni természet adatott, tehát isteni
t plálékra van szüksége. Adhatott volna-e Isten különb
táplálékot, mint önmagát, hisz 0 az erősség Istene, 0 az,
a ki nélkül semmit sem tehetünk, sőt olyan ételnek
mondja magát, mely nélkül nincsen élet. Szent Tamás
hasonlata a leggyönyörűbb, mely Jézust kegyes pellikánnak mondja; e madár pedig önvérével táplálja fiókáit.
Az által, hogy az ember eszi Krisztus testét és iszsza a
vérét, nem változnak ezek az ő állagává, ő hasonul
azokba. E csodás egyesülés láttára kiálthatta szt Tamás :
Ores mirabilis, manducat Dominum pauper, servus et
humilis ! Rámutat Bougaud a szegény emberi természetre,
mely oly gyarló Isten iránti szeretet nélkül, a szeretet
tápláléka nélkül s azért ő elragadtatva, az emberiség nevében kiáltja: „Csókolni akarom Jézus lábait, mint Magdolna ; keblén akarok pihenni, mint sz. János ; de csak
ugy, ha lelkéig hatolok ! Lélek vagyok, teljes gyönyört
nekem csak lélek adhat."

Budapest, okt. 17. A keresztény vallástól való apostasiának törvényjavaslata, — a zsidó vallás reczepcziójáról
szóló, nagy lelkesedéssel tárgyaltatott le általánosságban
és részleteiben a képviselőház közoktatásügyi bizottsága
előtt. Két róm. kath. papképviselő, kik a részletes tárgyalásban részt nem vettek, igyekeztek fentartani a keresztény álláspontot, a bizottság, Schwarz Gyula elnöklése és Csáky Albin gróf vezetése alatt elfogadta a zsidó
vallás tökéletes egyenlősítését és viszonosságát a dechristianisatio minden következményeivel; 800,000 zsidó közöl
néhány ezer neolognak fékezhetetlen kívánságának feláldozták 16 millió keresztény ember jogállását. A közoktatásügyi bizottság tárgyalása előjáték a képviselőház plenumának tárgyalásaihoz. A mily könnyelműen hajtotta
végre a bizottság a dechristianisatiót, oly könnyelműen
fogja azt végrehajtani az országgyűlés képviselőházának
többsége. A zsidóság szolgálása divat. A lelki gyengeség
sokkal nagyobb, hogysem e divatnak ellene tudjanak szavazni államférfiaink. Közöljük, a szomorú tárgyalás lefolyását észrevétel nélkül. T. olvasóink kifogják érezni ott,
a hol kell, az apostasiának megnyilatkozott szellemét,
mely hazánkat végtelen bonyodalmak útvesztőjébe készül
átterelni. Embereink erőszakkal antiszemitává akarják
tenni ennek az ország összes keresztény lakosságát. De
halljuk a közoktatásügyi bizottságban ülésezett honatyákat. A kiadott hivatalos jelentés igy szól :

A mint az egyház tanitja gyermekeit, hogyan kell
jól élni, ugy tanitja arra is, miképen kell jól meghalni.
Igaz, hogy a megelőző igaz keresztény élet a legfőbb
biztosíték a boldog halálra, de mégis van egy állapot,
melyet föl kell használni a kegyelemszerzésre, s erre az
eszköz az utolsó kenet. Mily gyengédség, mily figyelem
jellemzi az egyházat a haldokló ágyánál, midőn megtanítja az embert, azt a muló árnyékot, hogy ne irtózzék
a haláltól, hanem inkább szálljon vele szembe, sőt szeresse meg. E szentség hatását irja le Bougaud egy elbeszélésben, melyben ő maga is szerepel, mint az egyház
szolgája és egy Gaetana nevű fiatal leány. Könnyekig
megindító azon gondoskodás, szeretet, melylyel ezt az
ártatlanságot előkészítette a túlvilág számára.
Lelkünk örök rendeltetéséről tárgyal Bougaud műve
végén ; a menyországról beszél, mely az embernek végczélja, küzdelmeinek jutalma. Létezését nem is akarja
bebizonyítani, érzi, tudja annak létét az emberi szív, mely
itt a földön boldogságot nem találhat. A föld szépsége
nem hasonlítható azon szépséghez, mely jövendő lakhelyünkön várakozik reánk, sőt a szentirás állítása szerint
az utolsó Ítélet után e siralomvölgyet édenné fogja az
Isten változtatni, u j eget alkot: „Es láték u j eget és u j
földet." (Jelen. XXI, 1.) „Mikor az egek megégvén, eloszolnak, és az elemek a tűz hőségétől elolvadnak, uj
egeket és u j földet várunk, melyekben az igazak laknak."
(II. Pét. III, 12, 13.) A tiszta lélek azonnal mennybe lép,
ezt tanitja az egyház, s hitczikkelyként állítja fel a flórenczi zsinatban : „Definimus . . . illorum animas, qui^
post baptismum susceptum nullám omnino peccati maculam, incurrerunt ; illas etiam, quae post contractam peccati maculam, vei in suis corporibus vei eisdem exutae
corporibus sunt purgatae, in coelum mox recipi, et intueri clare ipsum Deum trinum et unum." Mikép látja a
lélek a testtől elválasztva Istent, az egyház szabad tért

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

A képviselőház közoktatásügyi bizottsága szombaton
tartott ülésében tovább folytatta a zsidó vallás reczepcziójáról szóló törvényjavaslat tárgyalását.
Kammerer
Ernő kiemeli, hogy a magyarországi
zsidóság története nem egyéb, mint a méltatlan üldözések
sorozata. (Borzasztó.) Szóló, hacsak egy kis szemernyivel
is j árulhat hozzá, hogy a mult bűneit jóvá tegye, ezt
örömmel megteszi és ennélfogva elfogadja a törvényjavaslatot.
Tap Géza, részletesen ismertetvén a kongresszusi
alapon álló orthcdox s a státusquo alapon álló zsidóság
szervezetét, melyek közt különben is csak a szertartásokra
és a vallási szokásokra nézve van különbség, kimutatja,
hogy mindeniknél meg van az érintkezés a hitközségek
és a kormány közt s nem hiányzik egyetlen lényeges
/nomentum, mely az egészséges hitközségi élet fejlődéséhez szükséges.
Bánó József mindenkor híve volt a zsidó emanczipácziónak s e nézetéhez most is ragaszkodik. A jelentésbe
azonban felveendőnek véli szóló, tekintettel az Oroszországból való nagymérvű bevándorlásokra, azon kívánság
kifejezését, hogy a belügyminiszter mielőbb nyújtson be
honossági és letelepedési törvényjavaslatot.
Hock János előrebocsátván, hogy a házban fentartja
akcziójának szabadságát e törvényjavaslattal szemben,
kijelenti, hogy ő is kiván honossági és letelepedési törvényt, de ezt nem köti valláshoz, se a jelen törvény-
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javaslathoz. A törvényjavaslat ellen as ethika szempontjából
semmiféle kifogása sincs s az 5 keresztény álláspontjával
teljesen megfér a zsidó testvériség. A lelkiismereti szabadság respektálása tekintetében, elmegy a szóló a legvaló tekintettel
szélsőbb határig s csak a protestánsokra
nem megy el a teljes vallásssabadság kimondásáig.
Mint
katholikus nem kiván semmi előnyt, hanem teljes egyenjogúságot. Adjanak a katholikusoknak is autonomiát s
akkor bele megy szóló ily recipiálási törvényalkotásba.
De mindaddig, mig ez nem történik, szóló nem e javaslat
ellen szavaz, hanem azon kormány iránt nem viseltetik
bizalommal, mely a katholikusoknak nem adja meg a
szabad mozgást. Szóló különben inkább szerette volna,
ha e javaslat a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslatba foglaltatik be. Furcsa, ma állani elő a zsidó
vallás reczepcziójával, midőn a zsidó vallás tényleg már
megszűnt türt vallás lenni s az állam által elismert vallások közt foglal helyet s azok minden jogával bir. Csak
az áttérési viszonosságot nem adta meg eddig az állam,
ez pedig nem tesz szükségessé reczepczionális javaslatot.
Szóló is súlyt fektet arra, hogy egységes szervezettel
álljunk szemben, hogy az államnak biztos fogantyúja
legyen a felügyelet gyakorolhatásához. Ha megadatik az
egységes szervezet, s ha e törvényben megnyugszanak,
adjuk meg nekik a reczepcziót, csak az ellen kell tiltakoznia szólónak, hogy a kereszténységből a zsicló villásra
lehetővé legyen az áttérés, a mit maga a zsidóság sem
kiván. Szóló a törvényjavaslatot
nem fogadja el, ha az
áttérésre vonatkozó részét nem ejti el a bizottság.
Gróf Csáky miniszter konstatálja, hogy a bizottság
felszólalt tagjai a reczepczió eszméjét elvben helyeslik.
Szólónak nem is volt erre nézve kételye, mert a reczepczió csak abból áll, hogy törvénybe foglaltatik az, a m i
az életben tényleg meg van. A bizottság minden tagja
belátta, hogy oly intézkedéstől, a mely Európa-szerte már
életbe van léptetve, mi sem maradhatunk el. Ámde ezen
általános eszmével szemben különlevő kifogások hozatnak fel.
Az egyházi szempontokat bármennyire becsülje is
szóló, állami intézkedéseknél nem tekintheti
irányadóknak
s nem is tartja egy egyház felfogását az állami életben
döntő alapul elfogadhatónak. Nincs is annak a jelen
esetben gyakorlati jelentősége, mert a ki át akarna térni
a zsidó vallásra, egyszerűen a határon kellene átlépnie s
megtehetné. S hova lesz a lelkiismereti szabadság, ha
kényszeritőleg kimondjuk, hogy valaki meggyőződése ellenére egy felekezet tagja maradjon. Nem lehet e tekintetben más alapra, mint a teljes paritás alapjára helyezkedni.
Egy másik kifogás a hitelvek bemutatását kivánja.
Hogy egy felekezettől ezt követeljük, a mely évszázadok
óta fennáll, a melylyel a kormány tényleg érintkezik,
valóban furcsa dolog lenne, mert azt jelentené, hogy
eddig nem tudtuk, kikkel van dolgunk. A vallás szabad
gyakorlata iránti javaslatba fel van véve e rendelkezés,
mert jövőben keletkező felekezetekről van szó. Mily jogalapon szabhatnók azon feltételt is, hogy előbb alakuljanak hierarchikus szervezetté, midőn azt egyetlen más
felekezettől sem követeltük ? Nem is szükséges az, csak
hogy valamely felekezet hitközséggé alakuljon, ez pedig

a zsidóságaál meg van. A mi végül a bevándorlás kérdését illeti, hogy más szempontokból kell e ide vonatkozó intézkedéseket tenni, annak lehetősége meg van, de
ezt a recepcionális törvénynyel kötni össze ne TI lenne
motiválható dolog.
Hock a kath. autonomia kérdését is kapcsolatba
hozta e javaslattal. Nem tudja, miért formál ebből a kormány ellen vádat, hiszen szóló nyiltan és határozottan
kijelenté, hogy készséggel hozzájárul a kath.
autonomic
létesítéséhez és semmi tekintetben sem foglal el ezzel
szemben ellenséges állást, s készséggel támogatja létesítését, természetesen, ha első sorban az illető tényezők a
maguk feladatát teljesitik. Azért nem foglaltatott be az
izraelita vallás reczepcziója a szabad vallási törvényjavaslatba, mert újonnan keletkező felekezeteknek már a priori
nem adhatjuk meg azon jogokat, melyeket a zsidóság
tényleg élvez, a mi országos szempontból
teljesen
indokolt.
Eddig szombaton. Altalánosságban elfogadta.
A bizottság hétfőn ugyancsak Schwarz Gyula elnöklete alatt tartott ülésében részletes tárgyalás alá vette az
izraelita vallásról szóló
törvényjavaslatot.
A törvényjavaslat czime és első §-a, mely szerint
„az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilvánittatik" változatlanul elfogadtatik.
A 2. §-nál, mely szerint „az izraelita vallásról keresztény hitre, vagy megfordítva, keresztény hitről az
izraelita vallásra való áttérésekre az 1868: LIII. törvényczikk 1—8. §§-aiban, valamint ugyanazon törvény 14. §-á
ban foglalt rendelkezések hatálya kitérjesztetik." — Pap
Géza előadó ismétli az átalános vita alkalmával tett azon
indítványát, hogy felvétessenek a törvényjavaslatba az
1868. törvény 1 8 - 2 1 . és 23. §§-ai is.
A bizottság beható vita után, melyben az előadón
kivül gróf Csáky miniszter, Berzeviczy
államtitkár,
Schwarz elnök, Bánó, László Mihály, K a m m e r n Ernő,
Farbaky, Sréter vettek részt, egyhangúlag elfogadta a
§-t (a bizottságnak az egyházi rendhez tartozó tagjai nem
voltak az ülésen jelen) a következő szerkezetben: „Az
1868: LIII. t.-cz. 1—8 §§ aiban, valamint ugyanazon
törvény 14-ik §-ában foglalt rendelkezések hatálya kiterjesztetik az izraelita vallásról keresztény vallásra, vagy
viszont keresztény vallásról izraelita vallásra való áttérésekre."
Elhatározta továbbá a bizottság, hogy egy u j szakaszba felveszi az 1868. LIII. törvényczikknek 18., 19 ,
20., 21. és 23-ik szakaszait, illetőleg kiterjeszti azoknak
rendelkezéseit az izraelita vallásuakra is.
A törvényjavaslat tárgyában a ház elé terjesztendő
jelentésében felhivandónak határozta a bizottság a kormány figyelmét arra, hogy a külföldről való tömeges
bevándorlásokra való tekintettel, maguknak az izraelitáknak érdekében is kívánatosnak mutatkozik, hogy a honossági törvény szigorúan végrehajtassák, vagy ha ez
nem lenne elégséges, esetleg megfelelő törvényhozási
intézkedések tétessenek ; továbbá, hogy kívánatosnak
jeleztessék általában minden felekezet lelkészeire nézve a
megfelelő gondoskodás arról, hogy a magyar állam-polgárság kötelékébe tartozzanak s a magyar nyelvet birják.
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Ezzel a bizottság befejezvén a törvényjavaslat tárgyalását, elnök köszönetet mond a vallás- és közoktatási
miniszternek azért, bogy a bizottságot abba a helyzetbe
hozta, hogy e fontos törvényjavaslattal foglalkozhatott s
k fejezte azon óhajtását, hogy javára váljék a hazának e
javaslat azon nagyfontosságú előterjesztésekkel együtt,
melyeknek az csak elsejét képezi. (Altalános élénk helyeslés.)
Gróf Csáky miniszter meleg köszönetét nyilvánitja a
bizottságnak azon jóindulatért, melyet a törvényjavaslat
beható tárgyalásának során ez alkalommal is tanúsított.
Ezzel az ülés véget ért.
Miért nem ittak áldomást az ország elkereszténvtelenitésére ?!
??
Munkácsi egyházmegye. Templomszentelésről.
—
Firczák Gyula püspök ur, a munkácsi görög-kath.-egyház
hazafias lelkű főpapja, kinek rezidencziája Ungvárt van,
e hó 18-án tartotta ünnepélyes bevonulását Munkácsra. A
megye határánál, Ignécz község mellett, a püspököt a vármegye nevében Lónyay Sándor főispán fogadta nagy közönség jelenlétében. A főispán lendületes beszédben üdvözölte a püspököt, mint olyat, ki bár először jő hivatalosan
e megyébe, de nem idegen annak közönsége előtt. Ismeri
azon magasztos testvérei viszonyt, mely a vármegye különböző nemzetiségei és vallásfelekezetei közt uralkodik,
s tapasztalni fogja — mondá a főispán — ezen hazafias
egyetértést és kölcsönös szeretetett és kölcsönös bizalmat
most is e vármegye határain belül. Mint ezen egyetlen
kincsünk, az érzelmek és szép viszony főistápolóját üdvözli
a megye határán. A püspök köszönetét fejezi a főispánnak
a szívélyes fogadtatásért s meleg s hazafias érzéstől áthatott beszédben utalt arra, hogy a joghatósága alatt álló
ezen megyében nagyszámú hive lakik s főtörekvése leend,
hogy közöttük a haza és trón iránti szeretet, a vallásosság, az ősi erények és erkölcsök ápoltassanak. Ezután még
Suda főesperes üdvözölte a főpapot, ki erre röviden válaszolt. — Az üdvözlő beszédek elhangzása után a püspök
kocsiba szállott a főispánnal és folytatta útját Munkács
felé hosszú kocsisor által követve. Ez az ut valóságos
diadalut volt, a mennyiben a szomszédos község lakossága
a szeretett főpap látására és üdvözlésére igen nagy számmal jelent meg s a tanitóik vezetése alatt sorfalat képező
gyermekek pedig útközben virágokat szórtak hmtójába.
Munkácsra, mely ez alkalommal ünnepies diszt öltött,
délután 3 órakor érkezett a főpásztor impozánsra növekedett kíséretével. A város végén, hová gyönyörű diszkaput emeltek, ezrekre menő közönség, a város képviselőtestülete és tisztikara, Cseh Lajos polgármester vezetése
alatt, várta a főpapot, kit a polgármester üdvözölt, tolmácsolván előtte a város közönségének örömét megjelenése
fölött. A püspöknek hazafiasságra buzditó beszéde után a
menet a g. kath. templomhoz vonult, hol a püspököt
Deskó János munkácsi főesperes a megjelent nagyszámú
papság élén üdvözölte, mely után a püspök a templomban rövid imát mondott, azután pedig a főesperes lakásán a nagy számmal jelentkezett tisztelgő küldöttségeket
fogadta, köztük Beregmegye törvényhatóságának küldöttségét, Munkács város képviselőtestületét, a róm. kath.

klérust, a beregi református egyházmegyének, a munkácsi ref. egyháztanácsnak, a helybeli izr. hitközségnek
küldöttségét, a közös hadsereg, a honvédség tisztikara,
kir. járásbíróság, ügyvédi kar, kir. orsz. fegyintézet tisztikarának s még számos testületnek küldöttségét. A püspök
a küldöttségeknek adott válaszokban több izben adott
kifejezést hazafias érzelmeinek és azon óhajának, hogy
ezen vidéken a vallásfelekezetek és nemzetiségek között
fennálló szívélyes viszony fenntartassék. A törvényhatósági küldöttségeknek adott válaszában a főpásztor hangsúlyozta, hogy a papság épen ugy, mint a megye intézőinek kell, hogy főtörekvésüket képezze az, miszerint a
vidék lakossága, mely bár nagyrészt nem magyar ajkú,
de jó magyar érzületű, megelégedett legyen, korrekt,
hazafias oktatást nyerjen, hogy ekép hazánk ne csak
befelé erős, de a külföld előtt is tisztelt legyen. Tegnap
a püspök a renovált görög kath. templomot megáldotta
s abban fényes segédlettel istentiszteletet végzett, mely
alatt a templomot zsúfolásig megtöltött híveknek, az eddigi
gyakorlattól eltérően, magyar nyelven tartott hitszónoklatot. Ennek befejeztével a helybeli kir. főgimnázium ifjúságának diszzászlóját ünnepélyesen felszentelte, buzditó és
hazafias beszéd kíséretében.

IRODALOM.
+ Hitelemző beszédek. Irta Mélcher Alajos. Többek közreműködésével forditotta dr Kiss János. Szeged,
1893. 3 köt. 8-r. VIII. 384, IV. 419, IV. 381 1. Ára 1
köt. 1 frt 80 kr. Az egész mű ára 5 frt 40 kr. Papnövendékek az egesz müvet 4 frt 20 krért kapják.
Vasárnapi, ünnepi, alkalmi magyar prédikáczióknak
bővében vagyunk. De nagyon szűkében vagyunk oly szentbeszédeknek, melyek az egész hit- és erkölcstant elejétől
végig tárgyalják, úgynevezett cyklus- vagy hitelemző beszédeknek. Már pedig a prédikálásnak alig van tartós
sikert biztosabban előidéző módszere, mint a cyklus-beszédek tartása, mert az ily beszédek szerves egészségükben és teljességükben mutatják be a katholikus tanokat,
a mi mig állandóan fentartja az érdeklődést, egyúttal
szakadatlanul fokozza a tanok megértését.
Az egyházi szónoklás számára, a melynek czélja a
hittanitás, az ünnepi és vasárnapi perikopák rendjében
ki van szabva a rend, oly bölcsen, hogy a ki a perikopák rendjét követi, az körülbelül az egész ker. kath.
hitrendszer igazságait feldolgozhatja egy év alatt, a mint
ezt a Római Káté mellé adott tárgybeosztás világosan kimutatja. Ámde a perikopák rendje nem kényszer-zubbony,
hanem szabadon követendő utmutatás. Mindenesetre hasznára válik a szószékbeli hitoktatásnak, hogyha a perikopák
rendje mellett a hitigazságok a maguk benső összefüggésében is elejétől-végig a hivek lelke elé kerülnek. A
perikopa- és a cyklus-rendszer váltakozása a lelki épülés
körében körülbelül az, a mi a mezei gazdálkodásban a
váltógazdálkodás.
A mi az itt bemutatott beszédek használatát illeti,
követni kell a szerző utalását, midőn előszavában bevallja, hogy ő nem igy mondotta el azokat, a mint irva
vannak. Másnak is igy kell cselekedni. Rámául, vázlatul,
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vezérfonalul kell használni az adott beszédeket — saját
tudásának, saját lelkének kiöntésére.
Melegen ajánljuk Melcher hitelemző beszédeit.
— A Szent-István-Társulat
Tudományos é s Irodalmi Osztálya kiadta a következő szépirodalmi müvet:
A megszabadított Jeruzsálem. Irta Torquato Tasso.
Olaszból forditotta Jánosi Gusztáv. Két köt. Budapest,
1893. 326, 331 1.
Ide igtatjuk izleltetőül a forditó dedicatióját, melylyel müvét költő kollegájának ajánlotta:
Kemenes

Ferenczet

üdvözli
Tasso magyar

forditója.

Halld ! Gyönge viszhangban régi szép dal zendül
Istenről, hazáról, lovagbecsületriil,
Kikről te is oly sok, oly szép dalt daloltál,
Tüzet fogott szivünk lángoló dalodnál.
Mezők röge mozdul ; elfeledt sirokból
Kelnek hős vitézek, harczparipa tombol ;
Feszülnek a láncsák, fényes aczél csattog.
Vas fegyverzet zörren, reng a föld alattok.
Hírükkel, nevükkel világot betölték,
Alázták a dölyföst, emelték a gyöngét ;
Küzdöttek, meghaltak, nem várva földi bút,
Istenért, hazáért, hitért, becsületért.
Szent czéljuk eszményképp ragyogott előtted,
Álmaik' álmoddal dalaidba szőtted ;
S halál álmát alvók uj életre keltek,
Lelkünk hitvány földről egekbe emelted.
Életed beszélő tanúbizonysága,
Hogy, mint annyi ezren, nem vetted hiába
Dalos ajkaidra a három szent nevet,
Kikért, ha kell, meghalsz : Hit, Haza, Becsület.
Halld ! Gyönge viszhangban régi szép dal zendül
Istenről, hazáról, lovagbecsületriil,
Kikről te is oly sok, oly szép dalt daloltál, —
Eleted volt szebb csak szépséges dalodnál.

= Megjelent „Szűz Mária nagy képes Lourdes
népnaptára az 1894-ik közönséges évre. II. évfolyam." A
díszes kiállítású naptár számos verses és prózái czikkei
közül megemlítjük a következőket: Az újévi köszöntőben
a naptárolvasó közönsége a fájdalmas Szűznek van ajánlva.
Mária hét panasza egynémely magyarhoz, a magyar nép
szokásbüneiről szól. Hasonló tárgyat karol fel Jézus
panasza. Verses Rózsafüzér, Szent l'hájsz bűnbánó leírása,
a bűnbánó életre lelkesít. A hónapok képeit ma qyarázó
versek kisebb kiadásban Lourdes történetét foglalják magukban. Az emiitett czikkek mind verses közlemények.
A prózai dolgozatokból, melyek a naptárnak tulnyomórészét képezik, megemlítjük ezeket: Egy év zarándoklata Lourdesben. Fater Familias, vagyis a boldogfalvi
pap, mint a papok mintaképe, — a lelkészek különösen
épülni fognak rajta, de maga a nép is. Jó tanácsok a
családok részére, gyakorlati útmutatásokat foglalnak magukban, különösen az anyák részére a gyermekek neve-

lésében, gondozásában. Lekötik még a figyelmet az egyes
hónapokra irt időjóslat, ingyenorvos és a Rózsafüzér búcsúnak naptára az illető napokra bejegyezve, a minek az
Elő Rózsafüzér és a nagyban megindult
Rózsafüzértestvérület tagjai nagyon meg fognak örvendeni. A naptárt
illusztráló számos kép közül különösen megemlitendőnek
tartjuk a remek kivitelű szinezett czimképet, mely a
Szent Rózsafüzér Királynéját
tünteti föl.
A naptár példányának ára 30 kr, mely összeghez
egyes példányok rendelésénél postaköltség fejében még
5 kr melléklése kéretik. Tömegesebb rendelés esetén tetemes árleengedés. A megrendelés kizárólag e czimre kéretik : Stampfl Gusztáv kiadó Budapesten,
VIII.
Sándorutcza 22. sz.

VEGYESEK.
*** Â budapesti kir. magyar tudomány-egyetem
budgetje. Az egyetemnek a lefolyt iskolai évben személyi
és dologi kiadásai 753,074 frtra emelkedtek. Ehhez az
egyetemi alap jövedelme 398,516 frttal járult.
— A vallás- és közoktatásügyi minisztérium az egyetemi templom egyházi szerelvényeinek javítására és kiegészítésére a jövő évi budgetbe 1000 frtot vett fel.
— Rómában f. hóban volt a vatikáni palotában az
Ima-Apostolság olasz sectiójának kongresszusa Vitale atya
előülése alatt. A jelen volt tagok száma 700-ra emelkedett. XIII. Leo buzdító levelet intézett a társasághoz,
melyet ismertetni fogunk.
— Nyitrán erélyesen hozzá láttak a Katholikus Kör
felállításához. Alig néhány hete, hogy a derék „Nyitr.
Sz." szózata elhangzott s máris a mult héten népes értekezlet volt a kör felállítása ügyében.
— Az egri érsek jubileuma.
Az egri egyházmegye
papitestülete, mint tudósítónk irja, nagy előkészületeket tesz, hogy e hónap 26-án minél nagyobb és minél
fényesebb ünnepséggel ülje meg Samassa József egri
érsek husz éves érseki jubileumát. Hevesmegye törvényhatósága mai közgyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy
a jubileum alkalmával üdvözlő deputációt küld az érsekhez. Ennek a küldöttségnek tagjai a főispán vezetése
alatt Kaszap Bertalan alispán, Zalár József főjegyző,
Mártonffy László tisztiügyész, Hám Gyula árvaszéki elnök,
Maczky Emil főszolgabíró, továbbá Beretvás, Bökönyí,
Izsák, Perlaki, Dobóczky, Szederkényi, Kürti, Graefl,
Malatinszky, Győrfi, Hanák, Babóczay, Beniczky bizottsági
tagok lesznek.
— Császka György kalocsai érsek a Rigyiczán építendő apácza-zárda javára ezer forintot adományozott.
— A primási udvarból.
Vaszary
Kolos bíboros
herczegprimás egészségi állapota jelenleg kielégítő, bár
rekedtsége még mindig t a r t ; környezetét jelenleg csak
Kohl titkár és gróf Széchenyi Miklós apát képezik. Az
egyházi kinevezések rég várt királyi szentesítése már e
hét végén minden valószínűség szerint leérkezik. A herczegprimás már a legközelebbi napokban végleg dönt a
primási palota kérdésében s vagy megveszi a Mátyástemplommal szomszédos telket uj palota építésére, vagy
a régi palotát emelteti két emeletesre, a mely esetben a
bástyaoldalon építtet alkalmas nagy termet, saját lakosztályát pedig a palota lant-utczai részében rendezteti be.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij:
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

kath. e g y h á z i s irodalmi f 0 l y 0 i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.
32,

Budapesten, október 21,
TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok

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

II. Félév. 1893.

: Cselka Nándor. — Magyarország megmentése a kivándorlás szégyenétől és szomorú követ-

ő szentségének körlevelei. —

Vegyesek.

Magyarország megmentése
a kivándorlás szégyenétől és szomorú következményeitől.
„Pauperes semper habebitis vobiscum."
Krisztus
Urunk.

Barbár népeket a czivilizáczió jótékony befolyásának megnyerni, hordákból müveit népeket
nevelni, pusztaságokat és vadonokat a földmivelés és ipar paradicsomaivá átalakitani, szóval az
emberiség anyagi jólétéről is gondoskodni —
a katholika egyháznak történetigazolta szokása,
kedvencz foglalkozása, hivatásos eljárása volt és
marad minden időn és emlékezeten által.

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére
carrei

püspök,

Cselka

budapesti

Nándor felszentelt
érseki

helynököt és

esztergomi kanonokot a budapesti központi papnevelde igazgatójává kinevezem.
Kelt Schönbrunnban, 1893. évi október hónap 8-dikán.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Gróf Csáky Albin, s. k.

Nem követünk el tehát
illetéktelenséget,
hogyha ez egyházi lap hasábjain Magyarország
ama szégyenfoltjának letörlésével foglalkozunk,
mely a lakosságnak immár tömeges, réteges
kivándorlásában nyilvánul, nyomor és inség,
munka- és keresethiány, szóval megnemélhetés
czime alatt.
Sőt mi tovább megyünk felszólalásunk indokolásában és azt m o n d j u k : nemcsak illetéktelenséget nem követünk el, de sőt egyikét
legnagyobb papi kötelességünknek teljesítjük,
midőn Magyarország nyomortól zaklatott s idegen országba kergetett szegény százezreinek és
millióinak ügyvédje gyanánt lépünk fel az ország
szine előtt, követelve a megélhetés terhei a l a t t
fulladozó néprétegek számára a királytól, a kormánytól, a törvényhozástól a megélhetés könynyebbségét. Az egyház, Krisztus Urunk nyomaiban
járva, a gyengéknek és szegényeknek mindig
p á r t j á t fogta. Ismeretes Kr. U, jellemző nagy
mondása: „Pauperes evangelizantur." Az egyház,
32
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ugy mint Krisztus Urunk, szeretetével az egész
emberiséget felöleli, de vagyonát „patrimonium
pauperum "-nak nevezi és tekinti.
Magyarország minden néprétegének, minden
vidékének, foglalkozást, munkát
kell szerezni
bőven. Ez meg fogja hozni a megélhetést; a
megélhetés meg fogja teremteni a megelégedést ;
ez pedig meg fogja szüntetni a kivándorlást.
Nincs más gyógyszer. Zsandárral, letartóztatással,
a kivándorlási akarók hazatolonczozásával nincsen segítve a bajon. Ez elodázás, nem megoldás; keserités és elmérgesités nem a megelégedés terjesztése.
Az'inicziativát vártuk a koronától, a kormán} 7 tól, a törvényhozástól. De hiába vártunk,
legalább eddig. Nálunk a népnek nincs kötelező
erővel bíró inicziativája, mint Svájczban, a hol
ha 50,000 polgár valamit kiván, az legális inicziati va, melyre a törvényhozás reagálni, melyet a törvényhozás tárgyalni, teljesiteni köteles. Egy magánember vállalkozik t e h á t arra, hogy a törvényhozás sorompói elé lépjen és azt m o n d j a : „Uraim,
félre az indolencziával az országnak a kivándorlásban nyilvánvalóvá lett rákfenéjével szemben! A
keresztény vallásosság czibálása, zaklatása, tönkre
tevése helyett — erre forditsák az urak figyelmöket. Foglalkozást, m u n k á t szerezzenek Magyarország minden polgárának, ne annyit, a
m e n n y i a szegényeket a nyomornak biztositja,
hanem a mennyi az eddig magukra hagyott
szenvedő osztályoknak becsületes megélhetést és
megelégedést biztosit állandóan.
Svájczra hivatkoztam.
Lássuk a svájczi példát!
Svájczban igaz dolog a népuralom. Ha
50.000 polgár valamit kér, a szövetség alkotmánya szerint a törvényhozás a nép a k a r a t a
előtt a fülét be nem dughatja, hanem intézkedni
köteles törvényhozás által.
A svájczi szövetségtanács félhivatalos közlönye, a „Bund" épp most t e t t jelentést arról, hogy
52,3S7 svájczi polgár aláirásával inditvány érkezett a kormányhoz. Az inditvány czime: „Jog
munkára." Az indítványozók azt követelik, hogy
Svájcz alkotmányába bevétessenek a következő
elvek. Indítványukat a törvényhozásnak tekint e t b e kell venni, mert 50,000-nél többen irták
alá az indítványt, melynek betűszerinti magyarsága ekkép következik:

„ Jog

Minden
jutalmazó

svájczi

munkára.

polgárnak

joga elégségesen

(ausreichend lohnende)

munkára

bizto-

síttatik.
A szövetség törvényhozása ennek az
alapelvnek, a kantonok és községek közreműködésével minden lehető módon köteles érvényt
szerezni. Névszerint határozatokat kell hozni az
iránt, hogy 1. kellőleg legyen gondoskodva a
munkaalkalomról, különösen számos ipar és keres etág terén a munkaidő megrövidítése által,
2. a munkások szakszerű szervezete alapján ingyenesen, nyilvánosan ki legyen mutatva, hol s
miképp lehet foglalkozáshoz jutni, 3. a munkások a t és alkalmazottakat biztosítani kell minden
igazságtalan elbocsátás és munkamegfosztás ellen,
4. a teljesen vagy részben, saját hibájok nélkül
munkaképteleneknek elégséges támogatás legyen
biztosítva, akár a munkaképtelenség következményei ellen való nyilvános biztosítás utján,
akár a munkásoknak az állam által segélyezett
magánbiztositási intézeteit véve közvetítő gyanánt, 5. az egyesülés szabadsága erélyes védelemben részesüljön, különösen, hogy a munkások
a munkaadókkal szemben érdekeik védelmére
szabadon egyesülhessenek s mindenkinek akadálytalanul lehessen az ilyen egyesületbe belépni, 6. a munkások jogi állapota a munkaadókkal szemben közjogilag legyen megállapítva
ós biztosítva, kivált gyárakban és ezekhez hasonló kereseti vállalatokban, mindenek előtt
pedig az államéiban és a községekéiben."
íme, a svájczi nép szava.
A munkások
munkára.

kötelezik

a

törvényhozást

Magyarország törvényhozása ne várja be az
események kényszerítő fellépését!
Tisztességes, becsületes magángazda nem
v á r j a bé azt, mig lakóháza alapfalait, az idő vasfoga megrágja és tetemesen megcsonkítja, a tetőt
pedig az idő viszontagsága át- meg átlyukasztja.
Ezt az időpontot valamire való gazda a magángazdálkodásban nem várja be, hanem idejekorán
siet segíteni az alapon és tetőn.
Meddig fog várakozni Magyarországban a
közügyről, t e h á t a megélhetésről, a közjóiét alapjáról gondoskodni köteles államhatalom a kivándorlás rákfenéjének gyógyításával? Meddig? Mig
a kivándorlottak száma millióra fog felrúgni?
Tegyen róla, — i t t az utolsó óra, — hogy ez
a gondoskodás Magyarország jólétéről a mille-
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niumi kiállításba valahogy bele ne kerüljön, se
m i n t panasz, se mint sóhaj, a nemzet géniuszának szivéből kifakasztva!
***

Az egységes házasságjog alapvonalai
az országgyűlés mindkét házának ajánlva.
I.
AZ EGYSÉGES HÁZASSÁG JOGNAK
NEM L E H E T MÁS ALAPJA, MINT MI A T E R M É SZETI HÁZASSÁGJOG ALAPJA :
VAGYIS A
HÁZASSÁG EGYSÉGE, FELBONT HATATLANSÁG A,
ERKÖLCSI SZENT J E L L E G E .
2. A házasság

felbontliatatlansága.

A házassági kötelék egységével szerves kapcsolatban van és tőle elválaszthatatlan annak
felbonthatatlansága : következéskép az egységes
tételes házasságjog másik alapfeltétele a házasság felbonthatatlansága.
De ez már tüzetesebb magyarázatot i g é n y e l .
A természeti jog s ethika nem oly törvénykönyv, melynek minden egyes §§-ai akár világosságra, akár kötelező erőre nézve teljesen
egyenlők volnának.
Vannak olyanok, melyek önönmaguktól világosak, s azért kötelező erejüket is azonnal
telismeri az ész és lelkiismeret. Ilyenek azon
törvények, melyeknek megtartása nélkül az e m beri társadalom fönn nem állhat, pl. egy felsőbb
tekintély szükségessége, az élet s a t u l a j d o n j o g
sérthetetlensége.
Vannak ismét oly törvények, melyeknek
megtartása nélkül fönnállhat ugyan a társadalom, de csak nagyon hiányosan és tökéletlenül.
Ezek magasabb útjelzők a társadalmi jólét, boldogság és tökély meredélyesebb ösvényén. Azért
nem mindjárt ismeri fel azokat az ész, hanem
csak hosszabb, elfogulatlan vizsgálódás után veszi észre és l á t j a be magasztos jelentőségüket és
szükségességüket.
Ily útjelző a társadalmi tökéletesség felé a
házassági kötelék felbonthatatlansága. Ez egységéhez hasonlóan, természetszerűleg következik a
házasság fogalmából, lényegéből, czéljaiból. De
nem oly közvetlenül, s azért felismerése némi
okoskodással, követése pedig néha önmegtagadással jár, áldozatokba kerül; — azért szofizma
és szenvedély összejátszása oly fokban képes

annak kötelező erejét elhomályositani, hogy különben józan elmék is sokszor oly szinben t ü n tetik fel azt, mintha annak megtartása egyesekre
nemcsak lehetetlen, hanem a közerkölcsiségre s
igy magára a társadalomra is határozottan és
szerfölött káros volna.
Minthogy pedig a házassági kötelék felb o n t h a t a t l a n s á g a azon sark, melyen az egységes
tételes házasságjog fordul: az ügy rendkivüli
nagy hordereje feltétlenül megköveteli, hogy :
A) A házassági kötelék felbonthatatlans á g á t
minden, a házasság fogalmából, lényegéből, czéljaiból s a történelemből levonható érvekkel bebizonyítsam.
B) A mindenünnen felhangzó, megvallom
nem egyszer alaposoknak látszó ellenérveket
megczáfoljam.

(Folytatjuk).

A kereszténység és korunk.
I r t a : Bougaud

Emil.

Fordították : Dobos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula.
III. kiadás ; I—V. kötet.

V. kötet. A keresztény
Ismerteti : Kiss

élet.

Arisztid.

(Vége.)

Minthogy a mennybe semmi szennyes be nem mehet,
mert „Szent, szent, szent a szeplőtlen Bárány, ki ott honol, és kimondhatatlan tisztaságának fényével betölti
azt", kell lenni egy helynek, hol a lelkek megtisztuljanak. Ez a tisztitóhely. Oly hitczikkelynek tartja ezt
Bougaud, mely nem szorul bizonyítékra: „Valamennyi
nép ösztönszerűleg érzé, hogy vannak lények, kik e világból elköltözvén, nem elég tiszták, hogy Isten látását
azonnal élvezzék, és nem oly bűnösök, hogy attól örökre
megfosztva legyenek." Homér, Aeschylos, Plato, Virgil
a pogány kor férfiait is foglalkoztatta ezen eszme. Különösen Virgil, ki a Megváltót megénekelte, Aeneisében i r j a :
Sőt mikor a végső nap elhozta halálukat, akkor
Sem tisztul le szegényekről minden mocsok ; el nem
Oszlanak a testnek minden kelevényi tövestűi,
S a régen gyűlt s megrögzött sokféle hibákból
Csodaszerű módon szükséges megszabadulni.
A testben tett vétket azért a lelkek hatalmas
Kínokkal fizetik : mások felakasztva fityegnek
A szellős levegőn ; fenekén mos másokat a viz,
Vagy tűz éget. Mindenikünk maga terheit éizi.
Később téríttetünk tág Elysiumba, de kisded
Számmal birjuk víg mezejét. (Virgil : Aeneis, VI.)

Ugyancsak Egyptom, China, India, Amerika vadjai,
pogányai tanúskodnak e mellett. Az ószövetségi szentírás
Makkabaeus Júdást említi, ki 12,000 ezüst drachmát k ü l dött Jeruzsálembe, hogy a harcztéren megholtakért áldozatot mutassanak be. Az egyház pedig különösen védelmezte e tant a tridenti zsinatban a protestánsokkal
szemben. A tisztitóhely elismerése nem csak a szív, ha32*
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nem az ész dolga is. Jól mondja Bougaud: „Töröljétek
el a tisztitóhelyet; az igazságosság rettentő lenne. Irgalmatlanul utasítana el a mennytől mindenkit, aki csak
egyetlen bocsánatos bűnnel halna is meg . . . . Ámde
hány igen tiszta szűzies lélek költözik el, kiknek fehér
ruháján némi szennyfolt mégis maradt! Es hány más,
kik h a j h ! ismerték a bűnt, kik arczuk veritéke árán szabadultak meg tőle; kik ugy megsiratták, hogy könyeik
kiapadtak, de kik szentül bánkódván, multjokat teherként
vonszolják, s miatta számtalan bocsánatos bűnbe esnek?
És azok az igen ájtatos lelkek is, kik hirtelen halnak
meg anélkül, hogy az utolsó perczben megtisztulhattak
volna ! Ez oly szép lelkeket tehát, az isteni igazságosságnak irgalmatlanul mind el kellene kárhoztatnia, ha tisztitóhelv nem létezik ; mert bármily csekély is valamely
bűn, Isten nem bocsáthatja meg, mig azt az ember meg
nem siratta ; a mennyben pedig megsiratni nem lehet.
Ez még nem minden. Az ember éppúgy nem megy
mennybe ha adós, mint nem, ha bűnös. Ám, hány lélek
nem bünhödte meg eléggé bűneit, bár megsiratta azokat.
Hány szegény bűnös fekszik ott halálos ágyán, mint valami elkésett virág, kikét feloldoz, megtisztít a pap, kik
a bűnöktől megszabadulva; de adósságokkal terhelve
múlnak ki. Mi lesz velők ? Az adósságokat, ha le nem
fizettük, az igazságosság el nem engedheti. Tehát eme
lelkeket is, kik roppant számmal vannak, el kell magától
taszitnia Istennek, kit ugy szerettek ! Szerencsére ott a
tisztitóhely ?"
A tisztitóhely mérsékli és kielégíti az igazságosságot, tág tért nyit az irgalmasságnak, mutatja Istennek
gyengéd szeretét a lelkek iránt. Műhely az, hol fájdalom
és szenvedés közt tökéletesednek a lelkek, ott számtalan
nehézség, talány talál megoldást. Hogy történik a távozás? — kérdi Bougaud: „Látják-e a tisztitóhelyen, mint
érnek meg a lelkek a menny számára, mint mi e földön
a gyümölcsöt érni látjuk ? A felkelő mennyei nap sugarai megaranyozzák-e, és ragyogókká teszik-e már e boldog lelkeket? E jelekre fogolytársaik előreláthatják-e a
távozás napját? És akkor minő Isten hozzád-ok ! Mint
igérik, hogy egymást nem felejtik el soha! Mily kimondhatatlan biztos érzetek, hogy meglátják egymást nemsokára ! Ámde oly dolgok ezek, melyeket Isten nem nyilatkoztatott ki nekünk, de meglátjuk majd egykoron, ha
méltók leszünk reá.
Azon lélek, mely rendeltetésétől eltér, örökké fog
bűnhődni a pokolban. A poklot az Isten igazsága, szeretete és bölcsesége állította fel, Dante szavai szerint:
Eajtam visz át az ut jajdús hazába,
Rajtam visz át az út örök kínokba,
Rajtam visz át az út veszett sereghez.
Magas teremtőm büntető igazság ;
Isten hatalma alkotott, legelső
Szerelme és legfőbbik bölcsesége.
Ki itt belépsz, hagyj fel minden Teménynyel.

Yan-e szó, mely a pokol örökkévalóságát, iszonyatosságát találóbban kifejezné, mint Danteé? Amily szívesen elhiszik az emberek a mennyország létezését, épp oly
borzalommal kell hinniök a poklot; igaz, hogy mindket-

tőnek vannak támadói. De hát akkor hol marad a jó és
rossz fogalma ? Ha mennyország nincs hol az Isten jósága, ha pokol nincs, hol van igazságossága? Bougaud
minden elfogadható érvet felhoz a pokol létezése mellett,
az ellenvetéseket fényesen megczáfolja. Nemcsak a mi
hitünk, hogy létezik örök büntetés, ez hite még a pogányoknak is, halljuk ismét Virgilt:
. . . Sedet aeternumque
Infelix Theseus.

sedebit

V a g y : Immortale jecur tondens, faecundaque poenis
Viscera.
Ovidiusnál : Sisyphon aspiciens : Cur hic e fratribus, inquit,
Perpetuas patitur poenas ?
A szent irás pedig: jobb neked az életre bemenned
bénán vagy sántán, mint két kezed vagy két lábad levén,
örök tűzre vettetned." (Máté XVIII. 8.) „Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, mely készíttetett az ördögnek és az ő angyalainak." (Máté XXV. 46.) Emlékezetes még a dúsgazdag és nyomorult Lázárról szóló
példabeszéd, mely szerint: meghala a gazdag és pokolba
temették. Ellentéteket látnak némelyek a percznyi bűn és
az örökké tartó büntetés között; pedig hát ez áll a földi
igazságszolgáltatásnál is. Az ember csak tettleg szűnik
meg vétkezni, midőn meghal, akaratjára nézve pedig nem ;
vétkeznék tovább, vétkeznék örökre, ha megadatnék neki :
már pedig a földi igazságszolgáltatás is figyelembe veszi
azt, és nem az időtartam szerint büntet, hanem az igazság mérlegével.
Végre Isten szeretetére szeretnek hivatkozni, mely
ellenkezik a pokol fogalmával ; erre igy felel Bougaud :
„ O h ! ne tréfáljunk a szeretettel! Édesebb valami nincs;
ám néha rettentőbb, kiengesztelhetetlenebb sincs. Két lelket jobban semmi sem egyesit; ám jobban egymástól el
sem szakit. A szeretet kölcsönösséget keres. S ha feltalálta, a legmagasabb fokú egygyéolvadást, kölcsönös áthatást szüli. Ám képzeljétek, hogy fel nem találja; hogy
megvetve, megcsalva látja magát. Minél nagyobb, annál
jobban fölgerjed a hűtlen, a hálátlan ellen ; annál jobban
ellöki, eltaszítja magától, el ugy s még jobban, mint a
hogy előbb magához akarta fűzni."
Hány üdvözült lesz a mennyben és hány elkárhozott a pokolban ? oly kérdés, melyre választ nem adhatunk, s Bougaud az egyházzal kezet fogva tartózkodó
álláspontot foglal el, reáhagyja Isten irgalmára és igazságosságára, de sokat épit az elsőre. Azt gondolja, hogy
a katholikus egyházban nagy lesz a választottak száma,
ezt következteti: 1. Istennek megfoghatatlan bőkezűségéből. 2. a katholikus egyháznak szervezetéből, 3. a megváltásnak becséből. 4. a szentségeknek hatályából. 5. az
irgalom müveiből a halálos ágyon. 6. a tisztitóhely büntetéseinek szertelen szigorából és végre 7. a földi egyháznak végczéljából.
Befejezésül az egyházról és annak jövőjéről tárgyal.
Kimutatja az egyház állandóságát, mely onnét ered, hogy
a „ kereszténység nem bölcsészeti rendszer, melyet egy
másik rendszer felforgathat." De nemcsak a kereszténység, de a lélek is változatlan: „Képzeljetek annyi átalakulást, amennyi tetszik ; ezek az embernek csak külsejét
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érintik : belvilága a régi marad. Éljen az ember köztársaságban, vagy egyeduralom alatt ; utazzék talyigán, hintón, vagy vasúton ; küldje leveleit közép-kori lassú hírnökök által, vagy villámvonaton : az emberi szívből
mindig ugyanazon, reá valló magasztos és szomorú hang
tör elő: „unalom és szenvedés; rövid öröm és hosszú
fájdalom ; elragadtatás és levertség ; szeretet és köny ; a
jelen életnek megunása, és a jövő élet után való vágyakodás. Mit tehet itt valamennyi tudománynak és polgárosodásnak fejlődése ? Egy-két külső szenvedést megenyhít, egy kis jólétet biztosit? A lélek sebzett, beteg marad ; és ezer év multán ugy, mint manapság, legfájóbb
sebeire ugy, mint tisztább vágyaira, csak a kereszténységnek lesz gyöngéd és hathatós szere." Minden jóra
való törekvés pártfogóra talál az egyházban, miért ne
lenne tehát övé a jövő, midőn nem ellensége a haladásnak ? A czikk folytatása a kereszténység apologiája, melynek végén Bougaud meghatóan ismerteti, bámulja, csodálja az Istennek az emberek iránti szeretetét.
Én is leteszem a tollat, melyet a nagynevű püspök örökbecsű munkájának ismertetésére vettem fel. Ha
gyarlón ütött ki törekvésem, elnézésért esedezek, ha pedig némileg sikerült, ugy a sikert abban látom meg,
hogy e remekmű minden pap és értelmes világi katholikus könyvtárat fogja disziteni.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, okt. 21. „Harmadik egyetem, vagy három
uj egyetem?" —
A „Magyar Ujság"-ban (okt. 17. sz.) egy eldugott
vezérczikk jelent meg a fenti czim alatt.
A ki e lapnak viszonyát a kormányhoz s kiválóan
a vallás és közoktatásügyi kormányhoz ismeri, az tudni
fogja, hogy ilyen nyilatkozatok mögött a hivatalos elmék
eszejárása mozog.
Tájékoztatásul ennyit. Most a czikk tartalmára !
A czikknek nyilvánvaló czélja irányozást nyújtani a
felől, hogyan gondolkodnak a közoktatásügyi minisztériumban az egyetem-alapitások kérdésében.
És mi leplezetlenül köszönetet mondunk a tájékozásért ; ez nekünk katholikusoknak megbecsülhetetlen
szolgálatot tett. Világossá lett előttünk teljesen, hogy a
kath. egyházat ujabb veszély, jogaiból és birtokából
való ujabb kiforgatás fenyegeti. A közoktatásügyi kormánynál elhatározott dolog, kifőzött terv az, hogy három
„királyi" azaz királyi katholikus joglyceumunkból elállamositott (tudjuk, ez mit jelent) három-karu tudományegyetemet akarnak alakítani. Az elállamositásra itélt jogakadémiák a következők: a kassai, a nagyváradi és a
pozsonyi. Szegedre polytechnikumot tervez — a terv.
Nekünk katholikusoknak „egy szerenyébb keretben" egy
uj, gondolom három-karu egyetem felállítását engedélyezi
a — terv, természetesen úgy, ha a kassai, nagyváradi és
pozsonyi kir. katholikus jogakadémiáknak egyetemi rangra
Ugy legyen. Köszönet a beható, sze'p ismertetésért.
A szerlc.
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emelés czimén való dekatholizácziójába
hütlenül beleegyezünk és gyáván belenyugszunk.
A protestánsokkal szemben a mi magyar államunk,
nem, csak magyar kormányunk, egészen máskép jár el.
Nem veszi el a protestánsoktól — azok nem is adnák
oda, — hanem szükség szerint gazdag subventiót ad
nekik, meghagyva protestánsnak a protestáns intézetet.
Velünk szemben, bár a 48-iki törvény kimondotta a „tökéletes egyenlőséget és viszonosság"-ot, a kormány eljárása megfordított. Ottkiméli, dédelgeti a confessionalis jeleg e t ; nálunk annak eltörlésére, megsemmisítésére tör. Nem
subventiót ad a kath. jelleg fentartásával ; hanem egyszerűen konfiscál az állam számára. Arat a hol nem vetett. Es ezt az „apostoli király" kormánya teszi. E tekintetben is bizony jó volna már a király szemét felnyitni !
De halljuk azt a félhivatalos tájékoztatást a maga
teljes szövegében. Abból igen sokat tanulhatunk. A közoktatásügyi kormány politikája van benne bemutatva a
felsőbb iskolák jövő alakítására nézve. Még csak azt jegyezzük meg előjáróképpen, hogy a czikket „Hazafi"
irta. Hazafi lehet s bizonyára az is; ámde az csak rossz
hazafi lehet mindenki előtt, a ki a kath. egyházat jogállásában ujabb sérelemmel akarja illetni. A jogtiprás nem
tartozik a hazafiúság ékességei, erényei közé.
„Hazafi" czikkének szövege ez :
„IJjra felmerült a harmadik egyetem kérdése. Két
város versenyez érette. Mióta a törvényhozás a kolozsvári (második) egyetemet kreálta, sokan azt hiszik, hogy
egy uj egyetem felállításához nem kell egyéb, mint egy
kis hangulatcsinálás s aztán a törvényhozás „legyen"
szava. Pedig nem igy van. Hiszen épen a kolozsvári
egyetem felállítása bárkit megtaníthatott volna arra, hogy
egy uj egyetem megteremtése sokkal nagyobb körültekintést igényel, mint egy u j járásbíróság, kir. törvényszék, vagy akár kir. táblának elhelyezése. Könnyű azt
képzelni, sőt még mondani is, csináljunk egy harmadik
egyetemet, még azt is megengedjük, hogy az u j egyetem
bírásáért lelkesedő vidéki város a létesítendő egyetem
kedvéért kész tetemes anyagi áldozatokat is hozni, azonban mindez kevés arra, hogy az uj egyetem ne csak fentartható, hanem folytonosan fejleszthető is legyen. Hajdanában évszázadok kellettek egy universitas létesítéséhez,
jelenleg pedig mától holnapra véljük lehetségesnek annak
felállítását. Meg kellene azt is gondolni, hogy kulturális
haladásunknak és nemzeti reputációnknak többet árt, ha
legalább is százados múlttal biró főtanodáinkat eltörölnők, (Milyen konszervativ — tettetés !) vagy egy azok
helyébe elhirtelenkedve fölállított uj egyetemet a szükséges anyagi és szellemi erők hiánya miatt tengődésre
kellene kárhoztatnunk.
N a g y o n jól jelezte a kultuszminiszter ur a jelen
helyzetet, midőn azt mondta, hogy a harmadik egyetem
kérdése nem akut. Mert először vannak ez időszerint sokkal sürgősebb kulturális feladataink (6—800 uj népiskola
s több középtanodának felállítása), másodszor még a létező két egyetem sincs kiépítve oly értelemben, hogy nem
szorulna többé egyébre az évenkénti fentartási költségnél, harmadszor még mindig kérdés marad az, hogy csakugyan helyes dolog-e, ha a megkezdett ösvényen tovább
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haladunk és a czélnak teljesen megfelelő akadémiáink
fokozatos eltörlése árán állitunk uj egyetemet ?
Eszünk ágába sincs a derék Szegednek kulturális
törekvéseit kisebbíteni avagy tőle a kivánt egyetemet
megirigyelni, de avval a tendenciával, hogy Szeged más
három város rovására láttassék el egyetemmel, nem érthetünk egyet.
Nézetünk szerint a kérdés oly módon is volna megoldható, hogy Szeged az eddigi vidéki centrumok jogo3
érdekeinek feláldozása nélkül is egyetemhez juthatna.
Csak a minap hangoztatta a műegyetem tudós rektora, hogy egy második műegyetem felállítása csak rövid
idő kérdése, nos ezt a második műegyetemet sehol alkalmasabban nem állithatnók fel, mint épen Szegeden. (Ne
neked !)
De a harmadik 4 fakultásos egyetemről tegyünk le
egészen s e helyett fejleszszük (aha!) a kassai, nagyváradi és
pozsonyi kir. jogakadémiákat mindannyi kisebb egye temekké (orvosi fakultás nélkül) és bizonyos, hogy ily szerényebb keretben a reformátusok és a katholikusok is (mily
kegyes!) fognak még egy-egy egyetemet felállítani,
ugy,
hogy Magyarországnak 7, mond hét egyeteme lesz.
Nem is kivánatos, hogy a létező 2 orvosi fakultásnál több uj orvosi fakultás állittassék fel hazánkban,
hanem elégedjünk meg az eddigi kettővel, de ezeket azután emeljük is fel teljes erőnkből a leghíresebb küiföldi
orvosi fakultások színvonalára. Leginkább az orvosi fakultás felállítása okozza a legtöbb nehézséget, de mihelyt
szakítunk avval a felfogással, hogy orvosi fakultás nélkül
egyetem nem is képzelhető, azonnal módot fogunk találni
arra, hogy létező főiskoláink mindannyi kisebb egyetemekké fejlesztessenek.
Ezen kisebb egyetemek theologiai, jogi és bölcsészeti
f akidtatásból állanának. A theologiai fakultás kikerülne
a jelenleg is ott lévő szemináriumokból, a jogi fakultás a
már meglévő jogakadémiákból, csak a bölcsészeti fakultásokat kellene újonnan szervezni, a mihez 6—8 tanszék
(történelem, bölcsészet, természettan, mennyiségtan, klaszsziku8 külföldi és hazai nyelvek számára) egyelőre elégséges volna. Es ezeket a bölcsészeti fakultásokat, hogy
létjoggal bírjanak, fel kellene ruházni a középtanodai
tanárképesités jogával. Egy-egy ilyen bölcsészeti fakultás
egyelőre évi 25—30 ezer forinttal lenne fenntartó, tehát
mind a három — a nagyobb könyvtári dotácziót is hozzászámítva — évi 100,000 frttal, holott egy uj 4 fakultásos harmadik egyetem első berendezése legalább 2 millió forintot, évi fentartása 200,000 frtot igényelne.
Hiszen nemzetgazdasági elv is, minél kevesebb költséggel minél nagyobb eredményre törekedni, már pedig
nagyobb eredmény az, ha egyszerre 3 nagyobb vidéki
városban (utóbb még 2-ben) teremtünk kulturális góczpontot, mint ha ennek a 3 városnak (utóbb 5-nek) a
rovására egy negyedikben helyezünk el u j egyetemet,
mely nemcsak maga fog tengődni, hanem ama három
városnak is százados múlttal biró főiskoláit meg fogná ölni.
Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem !"
Igaz, „respice finem." Ez nekünk katholikusoknak
is szól. Gondoljuk meg, mi lesz a vége annak, ha minden jogainkból, minden birtokunkból, minden iskolánkból

ki hagyjuk magunkat szoritani?! Az egyházat, szent István örökségét, az ország ősi, honalapitó vallását uj nagyveszély fenyegeti.
Sión őrei vigyázzatok !

London, okt. 15. Vaughan
kérdésről. —

??

bibornok

a

tarsadalmi

A katholikus hitvédő és hitterjesztő társulat (Catholic Truth Society) ezidei nagygyűlését, melyet Portsmouthban tartottak, Vaughan bibornok, westminsteri
érsek, Angolország primása nyitotta meg bevezető beszéddel. Ez a beszéd igen jelentős valamint tartalmánál ugy
hatásánál fogva, melyet keltett. Tárgya a
társadalmi
kérdés. Tartalma, főbb vonásokkal, a következő: A társadalmi kérdés czélja megtalálni legjobb módját annak,
hogy a munkás-osztály tagjainak, kiknek sorsa átalában
véve nyomasztó és nyomorúságos és a többi társadalmi
osztályok előtt ismeretlen szenvedések és megpróbáltatások által van zaklatva, e földön elérhető jólét, boldogság
és megelégedés szereztessék. A szoczializmus jelenlegi vezéreinek egyike bevallott czélja, hogy az ő pártjuk terjedését
főképp két körülménynek köszönhetik: a „school board" 1
rendszernek (a hitvallástalan iskolázás rendszerének) és
a társadalom vallási skepticzizmusának, vallási közönyösségének. Kétségbe vonhatatlan tény, hogy a szoczializmus,
kommunizmus és atheizmus egyre nagyobb tért foglalnak
el. Azt mondta nemrég valaki, hogy a társadalmi kérdés
a has kérdése. És ez részben igaz, de csakis részben.
Azoknak, kik munkát keresnek és nem találnak, ama
nagy tömeg előtt, kik betegség, elöregedés, erő és ügyesség hiánya miatt dolgozni képtelenek, a társadalmi kér dés valóban a nyomor kérdése. De én azoknak, kik a
miatt panaszkodnak, hogy degradálva, lealacsonyítva vannak, hogy mint teherhordó állatokkal bánnak velők ;
igen, azoknak a munkásoknak, kik leiköket többnek tartják a testnél, én ezt fogom mondani: „Ha gyomrotokat
megtöltitek is, ezért még szivetek nem lesz boldog. Töltsétek meg gyomrotokat étellel-itallal és egyúttal lelketeket
áraszszátok el szoczialisztikus és istentelen tanokkal és
ábrándokkal: szivetekbe azért még öröm és megelégedés
nem fog bevonulni!" Ma nem szándékom, igy folytatá a
bíboros főpap, a munka és tőke, az individualizmus és
kollektivizmus kérdésében döntőleg nyilatkozni ; én jelenleg csak előadni kívánom azokat az alapelveket, melyeket a mi üdvözitőnk Jézus Krisztus proklamált, midőn a
pogány czivilizáczió fölött kimondá az Ítéletet. A mi keresztény czivilizácziónk alaptörvényei : a házasság egységességének, felbonthatatlanságának és szentségének jellege,
a családi tűzhelynek e nélkülözhetetlen biztosítékai; másodszor az, hogv két nagy, souverain társadalmi világrendünk van, a vallási vagyis az egyház, a polgári vagyis az állam; harmadszor a munka nemessége; negyedszer az emberiség keresztény testvérisége ; ötödször a
pogány bölcselők álmainak a tökéletes emberről a mi
Urunk Jézus Krisztus személyében való megvalósulása.
Az ő példája eszmény, az ő tanítása törvény.
Vaughan bibornoknak ez a beszéde egész Angolországban nagy visszhangot keltett. Még a protestáns la-
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pok is közlik vagy egészen vagy kivonatban
mes észrevételeket csatolnak hozzája.

s terjedel-

Páris, okt. 1 4 . - 4 Loysonizmus vége. —
Az egykori Pater Loyson tudvalevőleg apostatált
és megtette magát a „gallikán egyház" fejévé. Lassankint
ő is, felekezete is annyira elzüllött, hogy Angolországban
a protestánsok könyöradományokat gyűjtöttek felsegélésére. E könyöradományokra vonatkozólag Loyson ur e
napokban a „Matin" szerkesztője előtt a következő vallomást t e t t e : „En jelenleg, hogy betevő falatom legyen,
kénytelen vagyok kosztosokat tartani. Nem látom tehát be,
miért kellene a nekem felajánlott pénzösszeget visszautasítanom, a melyről tudom azt, hogy oly emberektől származik, kik engem küzdelmeimben támogattak s a kiknek
eszmeköre a gallikán egyház elveivel összeesik. Erőim ki
vannak meritve. Nem utazhatok többé városról-városra,
és a prédikáczió kifáraszt egészen. En ugyan e miatt
testvéreimet el nem hagyom, hanem jövőre is némely
alkalmakkor fel fogok lépni konferenczia-beszéd tartására.
A gallikán egyház vezetését azonban át fogom
ruházni
az utrechti (jansenista) püspökre. Azért választottam pedig őt, mert ő a port-royali iskolából való. En nem
értek mindenben egyet a jansenizmusnak némely korlátolt eszméjével és theologiai tanaival. Hanem az utrechti
püspököt a legalkalmasabb személynek tartom összeköttetéseinél fogva oly egyház vezetésére, a melyről én azt
akarom, hogy gallikán és csakis gallikán legyen. 0 bizonyára egy franczia lelkipásztort (recteur) fog magának
kiválasztani és talán még megéljük azt az időt, midőn
nemzeti vallásunk számára püspököt választhatunk mag u n k n a k " . . . Várhat Loyson ur akár az örökkévalóságig.
A jansenizmusba beolvadt nyomorék felekezete fölött ő
maga húzta meg a halálharangot.

KATH. E G Y E S Ü L E T I

ÉLET.

= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1893-ik
évi október hó 26. délután 6 órakor Budapesten a SzentIstván-Társulat gyüléstermében, Királyi Pál utcza 13. sz.,
alakuló rendes gyűlést tart, melyre a Társaság alapitó,
pártoló és rendes tagjait és az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. Budapesten, 1893. okt. 17.
Tárgysorozat : 1. Elnöki előterjesztés az alapszabályok
megerősitéséről s ezzel a Társaság megalakulása. 2. Elnökök és titkárok választása. 3. Elnöki és titkári előterjesztések. 4. Dr. Wolafka Nándor előadása: Aquinói
szt. Tamás bölcselete. 5. Lévay Pál előadása: Aquinói
szent Tamás és Descartes. 6. Dr. Kiss János előadása:
XIII. Leó és a bölcselettudomány.
= A budapesti Szent Imre Önképző-Egylet f. hó
26-án, saját helyiségeiben, Ferencziek-bazárja, II. em.,
rendes évnyitó közgyűlést tart.

IRODALOM.
= XIII. Leo pápa ő szentségének körlevelei.
III. A magyar püspökökhöz. — A bold. Szűz olvasójáról.
(I., II., I I I ) — A párbajról. — Az indiai papnevelő inté-
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zetek érdekében. A veszprémi egyházmegyei hatóság által
jóváhagyott forditás. Veszprém, 1893. 8-r. 56 1.
Dr Rada István pápai t. kamarás, veszprémi püspöki titkár, a jeles tollú iró. két év előtt XIII. Leo pápa
ő szentségének a munkások helyzetéről szóló körlevelét és
Lehmkuhl Ágostonnak ehez irt kommentárjait
két füzetben közrebocsátva megígérte, hogy ő szentségének körleveleit gonddal készített hü és magyar fordításban, teljes
szöveggel ezentúl is az olvasóközönség kezébe fogja juttatni. A mit igért, azt most beváltja. Folytatásául ama
két füzetnek adja most ezt a harmadik füzetet a czimlapon fentebb jelzett tartalommal. Az itt közlött pápai
levelek mind oly tárgvgyal foglalkoznak, a melynél fogva
megérdemlik, sőt követelik, hogy magyar nyelven megjelenve a nagy közönségre nézve is hozzáférhetők legyenek.
Rada István titkár ur nagy munkát kitűnően végez. XIII.
Leo pápához méltó magyar fordító, a mi hogy sokat
mond, mindenki tudja, levén az egész világ előtt ismeretes dolog az, hogy XIII. Leo levelei remekművek.
- f 1894. A Hirnök Naptára. Szerkeszté Tóth Mike
s. J . Kalocsán. Ára 25 kr.
Katholikus naptáraink körében egy kis joujou, valóságos gyöngy, oly kedves, kicsided a kiállítása, magvas
tartalommal. A *kath. lapszerkesztők arczképcsarnokának
sorozata folytatást nyert. U j arczképcsarnok nyilt meg a
kath. költők és elbeszélők, valamint az ősi kath. hit védelmére kelt mágnásaink számára. For ever !

V E G Y E S E K .

*** Főpásztori tanitások. Dr Desseívffy Sándor
csanádi püspök ur a Karácsonyi grófok budai palotájának kápolnájában, Szmrecsányi
Pál szepesi püspök ur
pedig a budapest-belvárosi plébánia templomban alig
egy hét időközzel egymásután eskedtetést végeztek s
eszmékben s lelkesitésekben gazdag tanítást adtak a házasság szentségéről, annak isteni kötelékéről, e köteléknek emberek által felbonthatatlanságáról. E gyengéden
szigorú püspöki oktatások a házasság szentségéről és felbonthatatlanságáról Isten rendelése, Isten áldása társadalmunk felett, most midőn országos törvényt készítenek
a legszentebb emberi dolgok egyikének profanácziójára,
a házassági kötelék lazítására, a családi erkölcsök vallási
biztositékainak gyengítésére. Csak egy a nagy baj. Az,
hogy a kiknek az apostoli leczke első sorban szól, azok
— audientes non audiunt. Államférfiaink profanácziót,
polgári házasságot akarnak minden áron.
— Dr Klinda Theophil, kit ő emja az esztergomi
főszentszék jegyzőjévé nevezett ki, kedves személyiség
Budapesten. Tiszteletére a Katholikus Kör, távozása alkalmából, bucsulakomát rendezett. Kedves ember. Megérdemli az ünnepeltetést.
— Díszoklevél a csanádi püspöknek. Makó városa
tudvalevőleg díszpolgárává választotta meg Desseívffy
Sándor csanádi püspököt. A diszoklevél, mint Makóról
irják, már készen van s valódi remeke a müiparnak ; három czimer disziti : a püspöki, a Dessewffy családé és
Makó városa czimere. Az oklevél szövege a következő:
„Diszoklevél. Melynélfogva Makó város közönsége adja
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tudtára mindazoknak, akiket illet, hogy alólirott napon
és helyen tartott rendes közgyűlésében Cserneki és T a r keői Desseívffy Sándor csanádegyház megyei római, katolikus püspököt, mint a hazaszeretet élő példányképét, a
magyar nemzeti kultura fenkölt szellemű bajnokát, a testvéri szeretet buzgó apostolát, a bőkezű egyházfejedelmet
legmélyebb tisztelete és hódolata jeléül Makó rendez ett
tanácsú város diszpolgárává egyhangú lelkesedéssel megválasztotta s mindazon jogokkal felruházta, melyek egy
makói polgárt megilletnek. Miről jelen díszoklevél a képviselet 823/1893. közgyűlési számú határozata folytán kiadatott. Kelt Makó város képviseletének 1893. évi aug.
hónap 14-ik napján tartott közgyűléséből. Major Miklós,
polgármester. Bakos Perencz, városi főjegyző."
— Dr Steiner Fülöp székesfehérvári püspök ur, a
ki már napok óta bérmauton jár, székesegyházának tiszta
ezüst szentségtartót, az általa renovált sárkereszturi templomnak pedig ezüst kelyhet ajándékozott.
— A kormány egyházpolitikája ellen. Árva-vármegy e
intelligencziájának zöme e hó 16-án Zmeskál Zoltán nagy birtokos^ volt orsz. képviselő meghívására, értekezletre
jött össze, a mely elhatározta, hogy a kormány egyházpolitikai javaslatai ellen feliratot intéz az országgyűlés
mindkét házához. Ezenkívül küldöttséget menesztenek
ő felségéhez s hasonló eljárásra szólítják fel az ország
összes katholikusait.
— A mi sok, az megárt, még a protestantizmusnak
is. Az „Evangelischer Bund", melynek czélja „harcz Róma
ellen", Emdenben fiókülést tartott mult hó 25-én. Giesekke, a békeszeretés hírében álló solingeni „pastor" volt
a vezérszónok. Szónoklata azonban nem volt egyéb, mint
a gyűlölet dühöngése a pápaság és a Németországból
jogtalanul száműzött jezsuiták ellen. Ez embertelenséget
dr Bakker orvos tovább nem tűrhette. Felállott s kijelentette, hogy a gyűlölködés harczában részt venni nem
óhajt s azért ezennel kilép a nem evangyeliom szeriut
való Bundból.
— Az államisten neveltjei. Mióta Francziaországban
pap, feszület, káté, vagyis a keresztény vallás ki van
zárva az állami iskolából, azóta a gyermekek bűnügyi
statisztikája rohamosan emelkedett, egy évben 17,000
bűnesetre, a házasságkötések az ifjú nemzedék körében
egyre fogynak, ellenben az elválások egyre szaporodnak.
Valóságos dissolutio ! Nálunk is készülnek a reformerek
a tanítót a kántorságtól, az iskolát a templomtól elszakítani.
— Hivatalok betöltése a beszterczebányai
egyházmegyében. Köszönettel vettük a beszterczebányai püspök
ur első főp. körlevelét, melynek élén meleg főp. köszönet
áll az uj főpásztor székfoglalására való tömeges megjelenés szívességéért. Az egyházmegyei hivatalok következőleg töltettek be: általános helynök: mélt. és főt.
Berlioza Ferencz cz. püspök nagyprépost ur, in oeconomicis titkár: Vetzel István szentszéki ülnök, in ecclesiaticis titkár és püspöki szertartó Havrán János, archivarius
és aktuárius Lányi József.

— T. olvasóink figyelmébe. Van szerencsém becses
tudomására juttatni, hogy az országszerte jótékony czélra
gyűjtött, illetve gyűjtendő elhasznált levélbélyegek részére
főgyüjtőhelyet rendeztem be és tisztelettel kérem t. czimedet, miszerint a saját hatáskörében vagy ismerősei
körében gyűjtött és értékök s fajtájok szerint kiválasztott bélyegeket nekem díjmentesen megküldeni szíveskedjék, megjegyezvén, mikép kívánatra a nagyobb menynyiségü bélyegek előzetes becslés után pénzzel is beváltatnak. Kívánatosak egyátalán a régi magyar, osztrák
vagy külföldiek leginkább azonban az 1870—1872 évi
magyar levélbélyegek, (fej) továbbá a mostani magyar
bélyegekből az 1 és 3 frtosak. Kiváló tisztelettel Trohászka B. J. m. kir. áv. számtiszt Budapest, I. Vár, Fortuna-utca 6.
— Dicsérettel kell említeni Budapest fő- és székes
város hatóságát, midőn templomainkról van a szó. Legújabban indítvány tétetett az iránt, hogy a lipótvárosi
bazilika hatalmas homlokzata előtt egész nagy háztömb
kisajátittassék sok százezer forint költséggel, mert a bazilika óriás arányai csak igy fognak közelről impozáns
alakban érvényesülhetni.
— A világ legnagyobb messzelátója
most készül
Párisban az 1900 ik évi villágkiállitás számára. Hossza
40 méter lesz, s a holdat ugy fogja feltüntetni, mintha
egy mértföldnyire esnék tőlünk. Felállítani 2—3000 méternyi magasságban fogják, hogy a föld páráin és a felhőkön tul egészen tiszta levegőben lehessen használni.
Egy visszaverő tükre 8000 kilogramm súlyú lesz félméter átmérővel.
— Innen is gratulálunk!
F. hó 16-án volt UjSzászon Lévay Mihály plébános ur beiktatása. Czettler
váczi kanonok ur iktatta be.
— Diepenbrock kardinálisról beszéli egy német lap,
hogy egyszer nagy ebéd volt nála, melyre a rabbinus is,
a boroszlói, levén Diepenbrock boroszlói herczeg-püspök,
hivatalos vala. Mikor egy kitűnő palaczk borra került a
sor, a vendégek egyike ezt a megjegyzést t e t t e : „Ez
sincsen ám megkeresztelve."
A rabbinus nem akart adós
maradni s hamiskásan igy akart visszavágni : En nem
hittem eddig, hogy a keresztség valamit elront." Hamar
kihúzott a püspök zsebéből egy rossz aranyat, mely körül volt reszelve: „Hanem, igenis, ugy-e a körülmetélés
az aztán ront. Megrontja, ime, még az aranyat is."
— Umberto olasz király büszke mondása, hogy nem
bocsát érseket, püspököt trónjára vagyis nem ad exequaturt széles Olaszországban addig, mig XIII. Leó pápa el
nem ismeri az olasz királyok patronatusát a velenczei
patriarchatus felett. S mire alapítja a savoyard király
ezt a j o g á t ? Mert, úgymond, a velenczei köztársaság s
Ausztria is birtokában voltak ennek a legfőbb patronatusságnak. Csakhogy a rabló király fia egy dolgot kifeledett a számításból. Azt, hogy az ő édes apja a velenczei
patriarchatust minden vagyonától megfosztotta. No már
pedig az egyházjog az egyházi vagyon elrablását nem
tartja patronatust alapító vagy fentartó jogczimmé érdemesíthető eljárásnak.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. .r. tanár.
Budapest. 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok : Biztosítsuk iskoláinkat, [alapitványainkat ! — Az egységes házasságjog alapvonalai az
országgyűlés mindkét házának ajánlva. — Egyházi Tudósítások:
N y i t r a : A nyitrai Katholikus Kör ügye. — R ó m a : XIII. Leo
pápa az Ima-Apostolságról és Jézus szents. szivének tiszteletéről. — ^ „Religio" Tárcsája: B. Szepessy Ignácz püspök szobra Pécsett.—
Vegyesek.

Biztosítsuk iskoláinkat, alapitványainkat!
Nekünk katholikusoknak hármas kötelességünk van i t t a h á r m a s bérez és kettős kereszt
árnyékában : megbecsülni, tiszteletben t a r t a n i és
t a r t a t n i az ország nagy katholikus
múltját ;
másodszor megvédeni és csonkitatlanul átszállítani az utókorra a katholiczizmusnak
az idő
viszontagságai által megnyirbált, de azért még
igen becses jelen jogállását ; végül biztositani
hazánkban kath. vallásunknak és egyházunknak, a
magyar állam dajkájának, tisztességes jövőt.
Csak ha valaki a fejét struezmadár módra
homokba dugja, hogy ne lásson és ne halljon,
az tagadhatja, hogy hazánkban a nevelés és közoktatás ügye, t e h á t a jövő előkészítésének és
biztositásának főfő tényezője, — a laiczizáczió
felé halad. Mit tesz ez, ismerjük tapasztalásból,
tudjuk Francziaország példájából, mely a laiczizáczióra, vagyis az államnak, a társadalomnak
s minden állami s társadalmi intézménynek a
ker. vallástól s a mi evvel egy, a katholika egyháztól való elszakitására, szóval az Istentől és
Krisztustól az ő egyszülött Fiától, a mi Megváltónktól való apostasiára nézve — minta-állam.
Az állam azaz az államot magukban megszemélyesítők, mindenható s mindentudó Isten gyan á n t kezdik gerálni m a g u k a t nálunk is, kik csinálják s r o n t j á k - b o n t j á k a jogokat kényük-kedvök,
k u r t a eszök gyarló belátása szerint.
Egy protestáns matador, mikor a középiskolákról szóló uj törvény készitése volt napirenden, azt mondotta, hogy a kath. egyháznak
tulajdonképpen nincsenek iskolái. S abból a protestáns matadorból az uj magyar kultúrpolitika

beszélt. A protestáns iskolák az uj Magyarország
k u l t ú r p o l i t i k á j a szerint mind csupa ne-bántsdvirág, melyekhez csak csinyján, gyengéd subvencziók keztyüjében szabad a magyar államh a t a l o m n a k hozzányúlni, obligát dédelgetésével
azok protestáns jellegének. A katholikus iskolák,
kezdve a budapesti kir. m a g y a r tudomány-egyet e m t ő l le egész a legutolsó falusi iskoláig, — az
már más dolog: a katholikus iskolák az elállamositásnak odadobott prédái, az elhitvallástalanit á s kiszemelt öröksége. R a j t u n k katholikusokon
akar a modern magyar kultúrpolitika iskolákban
megtollasodni, meggazdagodni.
Most egyszerre két irányban lett ismét nyilvánvalóvá a katholikus iskolákat és alapítványok a t fenyegető veszély. H á r o m királyi katholikus
jogakadémiát szándékozik az állam egyetemi
rangra emelés czime a l a t t a dekatholizáczió
lejtőjén lejebb gurítani. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak ezidei 29751. sz. rendeleteben pedig az egész világ a katholikus népiskolák elállamositásának csiráját látja. Erdélyi
hitsorsosaink, kik autonómiával birnak s e tek i n t e t b e n kifejlettebb érzéküek az egyház iskolai s alapitványi ügyeinek önálló kezelése i r á n t ,
hangosan kezdenek beszélni a kath. népiskolák
elállamositásának közelgő veszélyéről. Közlönyünk, a derék „Közművelődés" például legutóbbi számában a veszélyt konstatálva erősen
belefujt a vészjelző harsonába. „A vallás- és
közoktatásügyi minister idei 29751. szám alatt az
összes egyházi főhatóságokhoz és törvényhatósági
bizottságokhoz a tanítói nyugdíjtörvény érvényesítése s következőleg a szükségessé vált bevallások
és összeirások czéljából, úgymond, oly körren33
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deletet bocsátott ki, melynek különösen 8-ik quae ex auctorum mente in Ecclesiae atque Epipontja méltán felhivja az erdélyi katholikusok I scoporum potestate esse debent, tales perseverent,
figyelmét, hogy kath. népiskolái és k á n t o r t a n i - quales a b ipsis constitutae." Minden egyházi jatóinak érdekei felett gondosan őrködve eleve vadalomnak, alapitványnak s igy az iskoláknak
megelőzzék (megőrizzék) az egyházat egy fenyegető is közvetlen tulajdonosa az az egyházi intézmény,
ujabb csapástól, t. i. népiskoláinak
a közhatalom melynek az illető javadalom vagy alapítvány közu
általi államosításától...
„Erdélyi katholikusok! vetlen szolgálatára van rendelve, közvetve minSionnak őrei! A történelem koronkint meg-meg- den az egyház egyetemeé. A fensőbbségi hatalujul egyes jelenségeiben. A XVI. századbeli refor- mat, a fensőbbségi j o g o k a t és kötelességeket,
máczió erdélyi katol. egyházunkat dekretaliter egyházmegyénkint, a püspökök birják és gyakoeltörölte, püspökeinket száműzte, k á p t a l a n a i n k a t rolják az egyházmegyéjük területén levő egyházi
földúlta, papjainkat megölte vagy kinozta, tem- javadalmak, alapitványok, t e h á t iskolák felett.
plomaink ékszereit elrabolta, jószágainkat elko- „In Episcoporum potestate esse debent."... Ha t e h á t
bozta. iskoláinkat lefoglalta, hithű katol. ősein- nincsenek ott, oda kell őket, az alapítványokat,
ket haddal t á m a d t a meg; most a XIX. század az iskolákat visszaállítani. A pécsi egyházmegye
végén megint súlyos megpróbáltatásoknak me- területén a népiskolák megkisérlett elállamosigyünk elébe: kathol. egyházunk jogai erőszako- tása ügyében például dr Dulánszky Nándor
san elvétetnek, hitczikkelyeink lábbal t a p o s t a t - püspök ur már m e g m u t a t t a a kivezető a j t ó t
tatnak, papjaink birságoltatnak vagy börtönre az állami tanfelügyelőknek. A kassai, nagyÍtéltetnek s most meg iskoláinkat, javadalmin- váradi, pozsonyi kir. katholikus alapitványu
kat a k a r j á k kezeinkből kicsavarni. Ezek l á t t á r a jogakadémiák katholikus alapítványi jellegének
kérlek titeket, őrködjetek és oltalmazzátok meg megőrzésére nézve az inicziativa joga s köteaz őseinktől reánk m a r a d t drága egyházat és lessége szintén az illető egyházmegyék főpásztorait díszíti és terheli egyúttal. „In Episcopoannak iskoláit."
rum potestate esse debent." Ha nincsenek ott,
Igy szól az erdélyiek kath. riadója, ébresztője. oda kell vonni. Ha a püspöki szó egymagában
Nekik status-gyülésök van, hol az államosítás nem elég, szóljon az egész püspöki k a r ; ha ez
ellen erős állást lehet elfoglalói a papságnak és sem elég, szóljon az apostoli király felséges
híveknek együttesen. S ha nem lenne elég a szava; ha demokratáinknak ez sem lenne elég,
státusgyülés nyilatkozata, a státusgyülés kérelme (a mit nem hiszek,) akkor szóljon, de szóljon
megszólaltathatja az apostoli királyi p a t r o n a t u s ám erélyesen és százezer szám sulyjával, a
veto-szavát. Nekünk nincsen autonomiánk, auto- nép szava a képviselő választás urnáinál. Ezt
nómiai gyűlésünk, kongresszusunk. Hogy szóljon majd meg fogják érteni a demokrata urak.
tehát a mi óvásunk, a mi tiltakozásunk, s hogy
Végre már igazán meg nem hátráló erélyt
fejtsünk ki, hogy indítsunk meg ellenakcziót az
elállamositás veszélye ellen, mely a katholicziz- is kell egyszer kifejteni, máskülönben számba se
vesznek bennünket.
***
mus iskoláit, jövőjét fenyegeti hazánkban?
Megmondotta XIII. Leo pápa hozzánk intézett legutóbbi főpásztori levelében. Vezérelvül
kell tekintenünk XIII. Leo pápa utasítása szerint
azt, hogy „quae a maioribus t a m pie sapienterque instituta sunt, non in Ecclesiae fideique catholicae detrimentum,
sed in utriusque tutelam ac
praesidium,
atque adeo in ipsius rei publicae
bonum,perpetuo adhibeantur. " Vagyis biztositanunk
kell, még pedig állandóan, „perpetuo", iskoláink
s alapitványainknak katholikus hitünk s egyházunk javára való forditását. És hogyan? Ki
kezdje a biztositás állandósitását ? Erre nézve is
utasitást adott XIII. Leo p á p a : a püspökök! „Ut
istae studiorum Sedes, igy szól tovább a pápa,

Az egységes házasságjog alapvonalai
az országgyűlés mindkét házának ajánlva.
A) A házassági

kötelék

felbonthatatlansága.

a) Az ész és lelkiismeret

előtt.

A házasság felbonthatatlansága már benne
rejlik a házasság észjogi fogalmában, azt csak
ki kell abból fejteni a logika szabályai szerint.
Mi tehát az észjog szerint a házasság? Azon
törzs, melyen család és társadalom felsarjad.
Már pedig m i n d k e t t ő a természet müve, intézménye: a természet intézménye, műve tehát a
házasság is (institutum, officium naturae). Követ-
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kezéskép a házasságnak, m i n t a természet müvének lényegét, létfeltételeit, czéljait m a g a a
természet h a t á r o z t a meg s azért az emberi akar a t t ó l függetlenek, változhatatlanok.
Az ész és lelkiismeret megfigyelve a t e r m é szet szavát, a házasságról, m i n t a t e r m é s z e t intézményéről, a f ö n t e b b j e l z e t t f o g a l m a t k a p j a :
A házasság egy férfinak s egy nőnek, szabad akaratmegegyezésből, kölcsönös segélynyújtás
és családalapítás
czéljából kötött megoszolhatatlan életszö
vétségé.
A házasság lényege, az ész és lelkiismeret
egyhangú bizonysága s z e r i n t : egy férfinak s egy
nőnek legbensőbb, m e g o s z t h a t a t l a n . kizárólagos
életközössége (. . . . individuam vitae consuetudinem retinens. — Consortium omnis vitae, divini
et h u m a n i j u r i s communicatio.) Teljes, befejezett,
egyenlő életállapot (status vitae) mindegyik
házasfélre, ugy hogy a férfi sohasem szűnik meg
férj lenni, mig felesége él; és viszont a nő
sohasem szűnik m e g feleség lenni, mig férje él.
Mi ez uraim ? A t e r m é s z e t által f o n t kötelék, melyet emberi törvény fel nem b o n t h a t ;
h a n e m egyedül a természet t ö r v é n y e — a halál.
Eszerint t e h á t a házasságnak —- m i n t teljes,
befejezett életállapotnak — lényege a felbonth a t a t l a n kötelék, mely a házasfeleket megoszolh a t a t l a n életközösségben egyesiti. Vedd el a
házasságtól e f e l b o n t h a t a t l a n k ö t e l é k e t , s az
m á r a közérzület előtt nem házasság, h a n e m
ágyasság vagy legalább azzá sülyed.
Valamint t e h á t a házasság a t e r m é s z e t
m ű v e : ugy a n n a k létfeltétele, a f e l b o n t h a t a t l a n
kötelék is a természet müve, melyet semmiféle
emberi törvény le nem r o n t h a t . Ezt ö n k é n t beismeri az ész és lelkiismeret, ha t o v á b b vizsgálja
a házasság t e r m é s z e t é t , czéljait s azon káros
következményeket, melyek a házasság felbontásából egyénre, családra és t á r s a d a l o m r a h á r a m lanak.
1. A természet a két k ü l ö n n e m ű személyt
oly különböző tehetségekkel, v o n z a l m a k k a l ruházta fel, hogy azok e g y m á s t kiegészitve — egy
teljesen bevégzett életegységet képezzenek, testi,
lelki életük k ö z ö t t a legszebb h á r m o n i a uralkodjék.
Ezen h a r m o n i k u s életegység, mely az erősnek a gyöngéddel, a b á t o r n a k az aggódóval, a
merész az elszánt a k a r a t n a k , a félénk a remegő
szivvel való összeolvadásából szövődik, az igazi
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h i t e s t á r s i szeretet és hűség aranyszálaival van
összefűzve szétválaszthatatlanul. A szeretet a sziv
titokzatos édes vonzalma, mely a h á z a s u l a n d ó k a t
egymás k a r j a i b a vezeti, i h l e t e t t költők által
m á r számtalanszor m e g é n e k e l t e t e t t — meg nem
h a t á r o z h a t ó , m e r t h a t á r t a l a n , végnélküli, örök
egyesülésre v á g y ; milyen A r t e m i z i a szeretete,
ki e l h u n y t férje h a m v a i t italban v e t t e magához.
E hitestársi szeretet t e h á t t e r m é s z e t é n é l fogva
m a g á b a n foglalja a h o l t o m i g l a n t s a holtodiglant, erős, m i n t a halál, s z e r e t e t t é l e t t á r s á é r t
kész levén t ű r n i — halálig.
Avagy h á n y szerető sziv nem sorvadt m á r
el vagy s z a k a d t meg h i t e s t á r s a elvesztése fölötti
f á j d a l m á b a n . Mert amily erős a szeretet, épp
oly erős az á l t a l a é r z e t t fájdalom is.
T e h á t a házassági köteléknek, melyet az
igazi szeretet fűz, halálig t a r t ó n a k kell l e n n i ;
egyedül ebből m a g y a r á z h a t ó , hogy oly ország o k b a n és felekezeteknél, hol a f e l b o n t h a t a t l a n ság t e r m é s z e t i t ö r v é n y e e l ő t t szemet h u n y n a k :
a jegyesek azon nyiltan k i f e j e z e t t szándékkal
kelnek egybe, hogy élethossziglan e g y ü t t m a r a d n a k , ugy éreznek, ugy gondolkodnak, ugy
cselekednek, m i n t h a a házasság f e l b o n t h a t ó s á g a
reájok nézve nem léteznék, igazat adván Cicero
s z a v a i n a k : „Erősebb a sziv h a m i s i t a t l a n érzelme,
m i n t az ész ferde okoskodása." *)
A házassági kötelék m i n t látni, a h i t e s t á r sak teljes befejezett életegységén alapszik. Mivel
pedig az ember t e s t és lélekből áll, következik,
hogy e teljes életegység a testek s a lelkek
egyesülésében áll. Ez okból csakis az elhált házasság f e l b o n t h a t a t l a n .
A h i t e s t á r s i szeretet és hűség zálogai a
gyermekek, k i k n e k szülőikkel való viszonya szint é n a házasság f e l b o n t h a t a t l a n s á g á r a vall.
Amily erős a h i t e s t á r s a k közötti szeretet,
éppoly erős a szeretet, mely a g y e r m e k e k e t szüleikkel összefűzi s a m e l y e t szintén a t e r m é s z e t
o l t o t t sziveikbe. Ezen szülői, kivált anyai szeret e t szivesen áldozza fel ö n ö n m a g á t g y e r m e k e é r t ,
m e r t érzi. hogy abban f o l y t a t j a életét, s a z é r t
g y e r m e k é n e k halálában s a j á t életét is e l t e m e t v e
l á t j a . Már most t e g y ü k fel: a házasság felbont a t i k , a szülők elválnak, gyermekeik kor és n e m
szerint megosztatnak, m o s t o h a apát, a n y á t kapnak, vagy á r v á n m a r a d n a k . Vájjon igy cselekx
) Plus rectam naturam, quam
valere. De finibus L. II. XVIII. 58.

rationem

pravam
83*
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szik-e az igazi szülői szeretet, igy érez-e az apai,
az anyai sziv, mely m i n t delej, oly erősen, oly
elválaszthatatlanul szoritja magához gyermekeit.
Hisz akkor ennél erősebb, nemesebb az oktalan
állatok ösztöne, melyek el nem hagyják fiaikat,
mig szabad szárnyra nem kelhetnek.
Ha a szülőket nem egyesiti a f e l b o n t h a t a t lan házassági kötelék, mi fogja akkor egyesiteni
a g y e r m e k e k e t , a családot? Ha a házasság feloldásával az apa magával viszi a fiu-, az a n y a
pedig a leánygyermekeket, nem-e fogja ellenséges i n d u l a t megosztani az egész jövendő nemzedéket? A fiuk m a g u k b a szivják az apai h a r a got, a leánygyermekek az anyai elkeseredettséget,
melyet unokáiknak áthagyományozván — a vérbe
szakadt gyűlölet és visszavonás mindnagyobb
gyűrűket fog vetni a . családokban, a t á r s a d a lomban.
Ily f a n y a r gyümölcsöket t e r e m h e t n e - e a szeretet, mely a szülőket és g y e r m e k e k e t oly édesen fűzi egymáshoz? A szeretet, mely a legönzetlenebb, a legtisztább, a legnemesebb,
a
legszentebb érzelem. S ha léteznék Istenen kivül
— i m á d n i való: ennek t á r g y a nem a lángész
csodaremeke, hanem a szerető a n y a szive.
Mi m i n d n y á j a n ezen szeretet
gyermekei
vagyunk. S ha m a g á v a l r a g a d a h a z á j á t szerető
szónok, ki hévvel és lelkesedéssel a n n a k j o g a i
és szabadságáért sikra száll ; h a szived lángra
gyul az ecset alkotásainak szemléletére, melyekkel az ihlett művész ideáljait vászonra leheli:
mindez csak árnyképe az anyai sziv szeretetének.
E szeretet az isteni szeretet fénycsomójának
egy sugara s azért örök, m i n t a szeretet okfeje,
Isten. A mit t e h á t valaki szeretetből köt, a házasság, a mit szeretetből nemz, a család: annak
a köteléknek olyannak kell lennie, m i n t a szeretetnek vagyis öröknek.
Ámde erre azt m o n d j á k : A házassági kötelék f e l b o n t h a t a t l a n s á g a nagyon szép ideálnak,
de ezen ideál nem m i n d i g valósitható az életben. Ilyentől csak azt tessék k é r d e z n i : Igazán
szerettél-e, midőn az o l t á r előtt örök szeretetet
és hűséget esküdtél? S ha igen, a k k o r neked is
volt ideálod, a mely most valóságot öltött. S képzelhető-e oly sötét pillanat, melyben azt fogod
m o n d a n i : Csalódtam, hazugság volt a szeretet
és hűség, hazugság az eskü. Ideál és valóság egy
egész élet boldogságának árulójává l e t t !
Ez uraim nem lehetséges, ha a m a szeretet

igaz volt. Avagy nem ismersz-e nőt, kinek házasélete nem egyéb m i n t szenvedés. S ő t ű r ,
zúgolódás nélkül, panasz sem száll ajkaira, t ű r
n é m á n szivébe r e j t v e minden f á j d a l m á t , melyről
senkisem t u d és tovább szenved halálig! Miért?
Mert s z e r e t ! Van a szenvedésben, van a fájdalomban is szeretet és pedig erősebb, nemesebb
az öröm, a jólét, a boldogság szereteténél; van
t e h á t igazi szeretet, mely nem szűnik soha, mivel lehetetlen, hogy a sziv elszakadjon a szivtől,
melylyel igazi szeretetben egyesült.
2. A házasság f e l b o n t h a t a t l a n s á g a logikai
szükségességgel következik, a házasság
czéljaiból,
melyek csak élethossziglani szövetségben valós i t h a t ó k . A házasság czéljai: a családalapítás
s
a kölcsönös
segélynyújtás.
a) A családalapításhoz nemcsak a gyermekek nemzése, hanem azok fizikai és szellemerkölcsi fölnevelése is szükséges, mi a szülők
t e r m é s z e t - a d t a j o g a és kötelessége. Már pedig,
ha a nemzés fiziologiai törvényeinek legmegfelelőbb a férfi ós nő m e g o s z t h a t a t l a n életközössége, vagyis a házasság: ugy a gyermekek
felneveléséhez elengedhetetlen szükséges a szülőknek holtiglan való életközössége, vagyis a
f e l b o n t h a t a t l a n házasság.
Nincs a világon gyámolatlanabb t e r e m t é s
az embernél, mikor születik, ki az évek hosszú
során t e s t i szerveinek, m a j d szellemi tehetségeinek fejlesztése v é g e t t szülői é l e t k o r á n a k javarészét veszi igénybe.
A szülők 5 0 — 6 0 éves k o r á b a n legidősebb
gyermekeik alig 2 0 — 3 0 évesek, a többiek még
kisebbek. Mit bizonyit ez? Nemde azt, hogy a
gyermekek fölnevelése, kiképeztetése,
szülőik
m a j d n e m egész é l e t t a r t a m á r a elnyúlik, kik t e h á t
csak élethossziglan t a r t ó házasságban képesek
megfelelni gyermekeik i r á n t i kötelességeiknek ;
avagy nincs-e a m ú g y is elég sok szomorú eset,
hogy a kérlelhetetlen halál l e h e t e t l e n n é teszi a
szülőknek ezen kötelességeik teljesítését?
Amily gyámolatlan a gyermek kiskorában,
éppoly t e h e t e t l e n a szülő öreg napjaiban. S
ekkor teljes joggal s z á m i t h a t kegyeletes hálára
g y e r m e k e részéről, k i n e k életszerencséje t á n közvetlen oka elszegényedésének.
Nem-e szent kötelessége ilyenkor a gyermeknek, teljes erejéből szülőit segélyezni ? De ez
csak ugy lehetséges, ha a családi tűzhely szét
nem dulatik, ha a szülők és gyermekeik közötti
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szeretet kötelékeit a házasságbontás szét nem t ö n a legtitokszerübben, a leghevesebben jelentépi; m e r t akkor nem a hála könnyei fogják kezik. Az oktalan állatok azt vakon követik,
áztatni a szülők sirhantjait, hanem inkább á t k o k mely egyedül a tenyészet szükségleteire szorítkozik s a természetszabta korlátokat át nem
sújtani emlékezetüket.
b) A házasság másik czélja a kölcsönös se- hágja.
Az ember szabad s azért visszaélhet nemi
gélynyújtás, hogy a hitestársak fogyatkozásaikban és szükségleteikben egymást istápolják, ösztönével, kell t e h á t hogy nemi ösztöne az ész
nemesítsék. E végből ugy rendezte be külön- s a lelkiismeret parancs-szavának engedelmesnemű természetüket a bölcs Alkotó, hogy a mi kedjék. De csapodár természete a képzelet tüze
hiányzik az egyikben, az legyen meg a másik- által is felizgatva, tulteszi m a g á t az ész és lelban, hogy a két házasfél egy teljesen bevégzett kiismeret szaván: s ekkor annál vészthozóbb
pusztítása, minél hevesebb természete.
egészet életegységet képezzen.
Amily szépen, éppoly hiven festi Gaume
Éppoly erős fékezőre van t e h á t szüksége a
a két házasfél szerepét a családi tűzhely k ö r ü l : nemi ösztönnek, mely a természetszabta czélo„Mig a nő teendője a kis házi kör csendes bel- kon való tulcsapongást és vészthozó következsejére szorítkozik : addig a férfi t e t t v á g y a az ményeit akadályozza. Ez pedig a házasság és
élet zajos piaczára kilép. A nő szerény, vissza- pedig a f e l b o n t h a t a t l a n házasság.
vonult, nem foghat fegyvert, nem ülhet birói
Erre utal maga az emberi természet saját
széken, nem vállalhat közhatósági hivatalt. De ö n f ö n t a r t á s a érdekében, nemkülönben az embeő a család őrangyala, ki virraszt férje és gyer- riség közmeggyőződését visszatükröztető t ö r t é mekei élete fölött; lelke, mely vezeti a háztar- nelem. Legrégebbi emlékei a házassági kötelék
tást, ezer aprólékos gondjaival. A férj arcza egysége és felbonthatatlansága mellett szólanak.
verejtékével keresi a család mindennapi kenye- Mindenkoron önönmagukon tapasztalták az emrét, melyet a nő bölcs kézzel oszt meg annak berek, hogy a szenvedély olyan m i n t a tüz, mit a g j a i között. A férj a család feje, kinek alá nél több t á p o t kap, annál jobban ég.
van vetve az egész család; a nő a család szive,
(Folytatjuk.)
melynek melege azt élteti.*)
De ez önfeláldozással jár. Ragadós nyavalya
üti fel sátorát az eddig boldog családban: a
feleség, az anya virraszt férje, gyermeke kórágya fölött, melyhez senki sem mer közeledni.
Yajjon ezen önfeláldozásnak mi legyen egyenértéke, ha nem azon édes tudat, hogy semmi
földi hatalom nem r a g a d h a t j a ki őt övéinek
kedves köréből?
Mi több, minden nő midőn férjhez megy,
tudja, hogy hivatása: anyává lenni. Ez mindannyiszor egészségének, életének koczkáztatásával jár. S hány fiatal anya nem adja oda életét
akkor, midőn másnak életet ad. Mi következik
ebből ? Hogy a halálon kivül nem létezik hatalom, mely az anyát k i r a g a d h a t n á édes gyermekeinek köréből, kiknek mindegyikét saját életének veszélyeztetésével hozta a világra.
3. A házassági kötelék feloldhatatlanságára
lehet következtetni a nemi ösztön természetéből is.
A természeti ösztönök között a nemi öszx

) Gaume, L'histoire de la famille chrétienne. Paris,
1845. II. 246.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Nyitra. A nyitrai

Katholikus

Kör ügye. —

Sehol ez időszerint élénkebben nem folyik a kath.
akczió, mint Nyitrán. Attól az időtől kezdve, hogy Dudek
János theol tanár kimondotta a jelszót, hogy kath. kört
kell alakítani Nyitrán, alig folyt le egy hónap, és a
katholikus kör megalakulása máris biztosítva van. Népes
konferencziát tartottak az ügyben Nyitrán, mely a kath.
kör felállítását határozatképp kimondotta. Azonnal kiküldött a konferenczia egy előkészítő bizottságot is, a mely
azóta ernyedetlenül folytatja működését. F. hó 17-én tanácskozmányt tartott a bizottság, mely az alább következő felhívást szövegezte s egyúttal a lakáskérdéssel s az
alapszabályok ügyével is foglalkozott. Most főleg a taggyüjtés folyik, de evvel együtt a többi előkészületek is
folyamatban vannak. A megerősített alapszabályok visszaérkezésétől fog majd függni, hogy mikor tartják meg
a megnyitó gyűlést. A tagok jelentkezése, mint a „Nyitram.
Szemle" irja, igen szépen indult meg mindjárt a konferenczia után lefolyt 2—3 nap alatt. Itt adjuk most az emiitett felhívást :
Felhívás

Nyitra

város és vidéke katholikusaihoz !

Közismeretü tény, hogy korunk szellemi iránya a
rokon érzésüeket, vagy egy közös czélra törekvőket egyesületek alakítására vezeti. Mert csak másokkal egyesülve
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érvényesülhet az elszigetelt erő, vállvetett munkálkodással lehet elérni közös czélokat.
Mi magyar katholikusok azonban eddig és pedig a
saját kárunkra elhanyagoltuk az egyesületi életet, aminek
az lett a szomorú következménye, hogy mig más vallású
polgártársaink között nagy az érdeklődés a saját felekezeti ügyeik iránt, mi az együvétarto/ást, vallási érdekeink
gondozását csaknem elfelejtettük. Ennek folytán a magyar
katholicizmus, mely e szép honnak nevelője s mindenkor
elsőrangú istápolója volt, nem virágzik befelé, kifelé,
azaz külső megnyilatkozásában pedig nem bir ma többé
azzal az imponáló hatással, mint a mely múltjánál s a
benne rejlő erőinél fogva joggal megilletné. Csaknem
egymás irányában is elidegenedtünk mi magyar katholikusok, aminek nyomasztó súlyát különben közösen szoktuk felpanaszolni.
Ez a hozzánk nem méltó állapot ujabban öntudatra
ébresztette testvéreinket országszerte s amit eddig elhanyagoltak, felkarolják az egyesületi életet, társas körökbe
sorakoznak, hogy egymáshoz simuljanak, hogy az együvétartozás érzületét ápolják egymásban, hogy katholikusoknak ismerjék egymást a társas és a nyilvános életbeu is.
Eddig az országban 18 ilyen katholikus kör alakult.
A jó példa ránk nyitra-városi katholikusokra sem
maradhatott hatás nélkül s számosan közös tanácskozás
folytán egy ilyen katholikus körnek a felállítását elhatároztuk. Czélja leend : a Nyitra városában és környékén
lakó katholikusok szellemi, társadalmi és anyagi érdekeinek előmozdítása a vallás-erkölcsi szellem, a közművelődés és az összetartozás öregbítése által, a politika teljes
kizárásával.
Körünk tagja lehet minden katholikus vallású, feddhetetlen jellemű egyén, ki nem tagja valamely titkos társulatnak, névszerint a szabadkőművességnek. Lehet helybeli és vidéki, rendes, pártoló és alapitó tag. Rendes tagok csak férfiak lehetnek, pártoló és alapitó tagok férfiak
és nők. A rendes tagsági dij egy évre helybeli tagoknak
12 korona, vidéki tagoknak 6 korona, pártoló tagoknak
4 és alapitó tagoknak 300 korona. Felvételi dij a rendes
tagoknál 3 korona. A tagsági kötelezettség egy évre fog
szólni.
A kör helyisége tagjainak állandó találkozási helye
lesz s kaszinói minőséggel fog birni, felszerelve a szükséges közművelődési és szórakozási eszközökkel.
Ezzel a tervvel fordulunk tehát Nyitra város és vidéke katholikusaihoz, hogy a felállitandó körünk tagjai
közé sorakozzanak. Az idő már nagyon ránk szól, férfias
önérzetünk szétdaraboltságunkat, elhanyagolt állapotainkat tovább nem tűrheti. Azért amit vidékünkön ez idő
szerint kath. ügyünk javára tehetünk, sorakozzunk legalább minél többen egy kath. kör körül. Olyan alkotás
leszen ez, melyre majd idővel büszkén mutathatunk, mint
életreébredésünk első kézzelfogható jelére.
Súlyt fektetünk arra, hogy a kör tagjai közé való
beiratkozás teljes egyéni szabadsággal és belső meggyőződésből történjék, mert csak az igy összegyűlt tagok, ha
mindjárt kevesebben is állanak össze, képesek egy társas
kört felvirágoztatni. A ki a kath. körbe beiratkozni ki

ván, az a túlsó lapra ') irja fel nevét, esetleg többen is
egy lapra, melyet aztán kitöltve az előkészitő-bizottság
ideigl. jegyzőjéhez, dr. Dudek Jánoshoz a nagyobb papnevelő-intézetbe visszaküldetni kérünk. Nyitrán, 1893. okt. 17.
Az előkészitő-bizottság nevében:
Vagner József,
ideiglenes elnök.

Róma, okt. 12. XIII. Leó pápa az Ima-Apostolságról és Jézus szents. szivének tiszteletéről. —
Ma fogadta a szentséges atya, több bibornok, püspök és praelatus jelenlétében, az Ima-Apostolság olasz
ágának zarándoksereget a milanói zarándoklattal együttesen. A körülbelül 700 tagból álló tisztelgő sereg élén,
Vitale atya üdvözölte a pápát hosszú, tartalmas alkalmi
beszéddel. A pápa az olasz üdvözletre olaszul adott választ s benne egyikét tette pápasága legszebb megnyilatkozásainak. Szólt az Ima-Apostolságról és Jézus szents.
szivének providencziális intézkedésen alapuló tiszteléséről.
A beszéd szövegét teljes egészében közlöm, a mint következik :
Fölöttébb kedves és vigasztaló atyai szivünkre nézve
fogadni az Ima-Apostolság e fényes küldöttségét, a melyhez csatlakozva látjuk magunk előtt a milanói katholikusok egy válogatott csapatát, kik együttvéve a közös
atya körül csoportosult fiuk méltóságos koszorúját alkotják. Hit által vezéreltetve, az apostoli szentszék iránt
való buzgó ragaszkodás által lelkesítve ide jöttetek, hogy
fiúi szereteteteket és örömeteket nyilvánítsátok ama nagy
isteni kegyelem fölött, melyben az Ur az által részesített
bennünket, hogy éveink sorát addig szaporította meg,
mig félszázados püspöki jubileumunkat lehetett megülnünk. Szereteteteknek ez a legújabb bizonyítéka lelkünket nagyon emeli és csodásan kárpótol azért az elhagyásért, melyben számos elfajult fiuuk részesit, kiket annak
daczára soha sem szűnik meg szeretni, és azért az oktalan gyűlöletért, melylyel mások bennünket, engem és az
egyházat, üldöznek.
Ti oly társulatot képviseltek itt, mely a mi szivünknek a legkedvesebbjei közül való, az Ima-Apostolságot,
ezt az uj növényvilágot, mely korunkban oly széppé, annyi
élvezet osztogatójává teszi az isteni Kertész virágos és
gyümölcsös kertjét. Ez az uj növényfaj, bár csekély kezdetből csak imént szülemlett meg, jelenleg már óriás arányokban magasodik ki és jótékony árnyékát kiterjeszti immár az egész keresztény világra, maga köré gyűjtve minden
nemzetek köréből a hivek sokaságait, kiket mind egyetlen egy gondolat, egy közös szándék s a keresztény erényeknek és ájtatosságnak ugyanaz a gyakorlata egyesit
és köt össze.
Már maga ez az egy körülmény, nem tekintve a
többi érdemeket, elég volna arra, hogy számotokra szivünk kiváló szeretetét biztosítsa ; mert mi mindig kedveltük és buzditottuk a ti társulatotokat és holnaprólholnapra megáldottuk azt a szándékot, mely időről-időre
kitüzetett imátok elé czélul. Hanem egy más inditó ok
szeretetünket irántatok még inkább növeli. És az abban
áll, hogy ti apostolai vagytok az imának nemcsak általában, hanem hogy ti apostolai vagytok különösen a Jézus
szents. szivéhez szóló imádságnak, a mely, éppen azért
Gyűjtő lap is küldetett szét.

A szerk.
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mert kiválóan alkalmas a lelkek fellelkesitésére, mainapság az egyház megkülönböztető jelének vehető nemcsak,
hanem annak valóságos mentő hajója, jövő diadalának
biztositéka, és egy szebb jövőbe vetett összes reményeinknek fundamentuma, alapja. Valóban, a szerint, a mint az
ur Jézus volt kegyes szolgalójának d'Alacoque Margitnak
kinyilatkoztatni, a legszentebb Sziv tiszteletét az Isten
maga rendelte el jóelőre, hogy a modern társadalom fősebét, az egoizmust, az önzést, az érzékiségnek és a
büszke B én"-nek önimádását meggyógyítsa; azt az egoizmust, mely magát Isten helyébe és az egész emberiség
fölé helyezve, mindent magához ragad s mindennel
visszaél, a mi az Isten, az egyház, az egyéni ember és a
társadalom jogaihoz tartozik; azt az egoizmust. mely
együttesen támadva vallást, erkölcsöt, tekintélyt, törvényt,
tulajdont, családot, a polgári és keresztény élet minden
kincsét szétpocsékolja.
Azt kérdem én, van-e csakugyan ennek az önzésnek
lekötésére jobb eszköz, mint amaz isteni szeretetnek határtalan hatalma, a mely Jézus fölöttébb szerető szivéből
kiindulva a keresztény szeretetnek szerencsés felkaroltatása által az egész világot lángra gyulasztotta, belé öntve
a pogány társadalom tetemébe, az uj erkölcsi és polgári
élet szellemét ? Ignem veni mittere in terram et quid volo
nisi ut accendatur ?" Hanem a dolgok fenntartása nem
eszközölhető, csakis az ő szülő okuknak működtetése által. Es minthogy a keresztény társadalom szülő oka ennek az isteni Szivnek szeretete vala : a keresztény társadalom restaurácziója nem indulhat ki csak ebből a princzipiumból, ebből a forrásból. Ezt az érzelmet mi már
máskor is kifejeztük: az ohajtott jobbrafordulás főleg a
szeretet nagy kiáradásának gyümölcse lesz, azé a keresztény szereteté, mely az evangélium összfoglalata és korunk egoizmusának legbiztosabb ellenszere. Ennek a szeretetnek forrása Megváltónk isteni szivében van ; onnan
fakad az a világ üdvösségére.
Emeljétek tehát fel, kedves fiaim, imáitokat hozzá,
a keresztény erények gyakorlásának kíséretében, avval a
kéréssel, hogy ez az isteni Sziv újra magához vonzza ezt
a mai társadalmat, mely, nagy részban, Istennel szakított
vala. A legnagyobb gondot fordítsátok e tiszteletnek
családaitok körében és hazátokban való mennél nagyobb
elterjedésére ; és minthogy az igazi tiszteletnek soha sem
lehet nélkülöznie a példa követését, igyekezzetek sziveteket a Megváltó Szivéhez hasonlóvá tenni, ahhoz a Szívhez. a melynek földi élete szakadatlan önfeláldozás vala,
melyhez hasonló az ő. az oltári szentségben lefolyó élete
s a melynek egész ebbe a rövid mondásba foglalható :
semmit magáért mint emberért, hanem mindent értünk.
Oh igen ! ilyennek kell lenni a ti szivetek életének is,
hogy mindannyian teljes igazsággal elmondhassátok magatokról : semmit magamért, mindent Jézusért !
Ekkép berendezve, imádságtok, összekötve a példakövetésének gyakorlásával és támogattatva Jézus Krisztus
közbenjárása és érdemeinek határtalan ereje által, ellenállhatatlan hatású és eredményű leszen az isteni igazságosság megbékitésére és megnyerésére az Istentől annak,
hogy ez a mostani társadalom visszatérjen 0 hozzá, ki őt
vérével megváltotta és szeretetével uj életre támasztotta.

Mi is, kedves fiaink, szakadatlanul felemelve tartjuk szavainkat és kezeinket az ég felé, hogy lekönyörögjük az isteni irgalmasságot a keresztény világ fölé, különösen pedig e fölé a kedves hazaföld fölé, melyet az Isten annyi kiváltsággal tüntetett ki, s mely megmérhetetlen
dicsőségekben olyan gazdag. Szeretetünket, sajnos, hálátlansággal és gyűlölettel viszonozzák ; hanem azért mi,
állhatatosan és minden félelem nélkül fentartva, szent
kötelességünk szerint, az egyház és az apostoli szentszék
jogait, mi nem szűnünk meg imádkozni, isteni Mesterünk
parancsa szerint ellenségeinkért, kik^egyuttal az Istennek
is, a társadalomnak is, a hazának is ellenségei. Fogadja
az Ur, ki gyógyithatóknak teremté a nemzeteket, kegyesen együttes imáinkat s adjon a keresztény világnak és
Olaszországnak szebb időket.
Következett az apostoli áldás.

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA.
B. S z e p e s s y Ignácz püspök szobra Pécsett.
Leleplezése

alkalmából.

Délmagyarország s a Dunántul egyik gyöngye, Pécs,
a régi római Sopianae, a későbbi Quinque-Ecclesiae. Ez
a remek fekvésű város, a Mecsek-hegy déli lejtőjén, erdőkoszoruzta bérczvonal forrásgazdag tövében, már a legrégibb időkben kulcsa volt az egész vidéknek, a mely uralta
s a melyen uralkodott. 2) A török először, miután Titelt
vagy Zimonyt bevette, ha a Dunántuli vidék gazdag
') Hogy szereti hazáját, Olaszországot! Csodálom, hogy már
a pápának is nem kezdik szemére vetni a hazafiság sovinizmusát !
A szerk.
'2) Pécsre a jövő időkben is nagy szerep vár. Ha a kormány
csakugyan megvalósítja azt a tervét, hogy a kassai, pozsonyi és
nagyváradi kir. katholikus jogakadémiákat lassanként 3 kara tudomány-egyetemekké lépteti elő : akkor nekünk katholikusoknak
kettőre kell ügyet vetnünk : 1. hogy a nevezett három katholikus
alapitványu jogakadémia az állami pótdotáczió daczára katholikus
jellegét mint egvetem is megtartsa, 2. hogy Egerben és Pécsett
amott éjszak-kelet vagyis Dunáninnen, emitt délnyugat azaz Dunántul számára szintén 8 karu hatholikus egyházi, vagyis szabad, nem
kir. kath. s kormányvezetés alatt álló tudomány-egyetemet kell
felállitani, megtartva s alapitványaink s országos számunk és
súlyúnk aránya szerint visszahódítva katholikus befolyásunkat a
budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen. E lap mult számában
volt ismertetve a félhivatalos sajtó számvetése arra nézve, hogy
mibe kerül egy 8 karu egyetem felállítása, a hol már theologiai és
jogtudományi kar létezik. Sietni kell pedig a dologgal ; mert ha
egyszer az állam kormánya a három kir. kath. jogakadémiát egyetemi rangra emeli, és a tanulók számára mindenütt jó elhelyezést
készit, bizony kevés élet marad a főpapi joglyceumoknak. A keresztény vallástól való apostasiának, a katholikus vallástól való
elszakadásnak hullámai összefognak nemsokára csapni fejünk fölött.
Katholikus nevü államférfiaink már most nyiltan hirdetik, hogy
nekik az ő vallásuk a közéletben nem szabály, nem zsinórmérték.
Tanárképző és képesitő katholikus bölcseleti tudománykart pedig
már régen kellett volna állítani. A keresztény vallástól való elszakadás nyakunkra nőtt, nyakunkra hozta a magyar intelligenczia,
és mi meg sem mozdulunk egy erős katholikus magyar értelmesség
nevelésére. A történelem Ítélete szigorú lesz, ha ez a mai nemzedék meg nem embereli magát, s kötelességét az utolsó órában
meg nem teszi.
A szerk.
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zsákmányára éhezett, csak Pécsett foglalta el. Onnét
aztán bátran csaphatott le a körülfekvő vidékre.
El is pusztult volna ez a szép város száz meg százszor, ha nem küld neki a magyarok Istene olyan jóltevőket, a kik hamvaiból újra keltik, a koldussá lett várost
újra meggazdagitják, s a földre terültet uj lábra állítani
segítették.
Hányszor dőltek romba a hatalmas bástyák, hányszor égett porrá a hatalmas bazilika, melynek mély kriptájában, a hagyomány szerint, a szerencsétlen Péter király alussza siri álmait. Hányszor dőltek össze oltár és
boltozat s az Isten háza és a koldus kalibája egyformán
füstölgő romhalmaz, fekete üszkök szomorú halmaza lett!
De Isten lelke lebegett a römok fölött. A város,
mely valóban „megbűnhődte a multat s j ö v e n d ő t " . . .
mintegy megvezeklett bűneiért s megujulva, megszépülve
emelkedett fel romjaiból. Megifjult arczán ott ragyogott
az átélt szenvedések glóriája : az isteni bocsánat !
A hányszor elhagyom a zajos fővárost, hogy felkeressem Pécs kedves vidékét, hol ifjúságom álmai születtek, már távolban megdobban a szivem s felkél emlékemben a multak varázsa. Ott a szent Jakab hegye, mint
egy óriási előőrs, bámulva rom-takarta homlokával délnyugot felé. Ott a sziklás Mecsek, a Tetye fensikjával,
melyen rommá omlott kastély maradványai közt sir az
esti szellő. Ott a város, a szárazföldi Nápoly, félkörben
épülve a bérezek lábánál, tenger helyett a gyönyörű
völgységre nézve alá, melyen át óriási nyárfákkal szegélyezett patak kanyarog.
A mint a templomok büszke tornyain megtörik az
alkonyat fénye — közte két minoreten is, a török kor
teljesen ép maradványain •— visszaálmodom a multat, a
város fénykorát, melynek apostola — báró Szepessy, a
nagy püspök. A mint az éjjel kiteríti óriási fátyolát e
város tornyai fölé, a költő képzelete a múltból visszaálmodott pusztulás szárnyait látja, vésztjósló hollószinben
lebegni, mintha a török idők sötét végzete lebegne ott,
hogy elpusztítsa, romba döntse a várost, mely annyiszor
dőlt romokba s állt a végpusztulás szélén.
Fejedelmek, herczegek, érsekek, bárók és grófok
siettek segédkezet nyújtani, melyet örömmel fogadott a
pécsi polgár, de senkit nagyobb örömmel, mint a báró
Szepessy Ignáczét, a város e legnagyobb jótevőjeét, a ki
főpap és mágnás, jó hazafi s emberszerető városi polgár
volt egy személyben, a kiben megtestesült a modern apostol ideálja. Egy szóval : sacerdos secundum cor Dei.
A joglyceum, a gyönyörű könyvtár, a czélszerü épületek, közhasznú intézmények, iskolák, alapítványok, intézetek egész sora őrzik emlékét s Pécs városa valóban
régóta függő adósságot törleszt akkor, a midőn Szepessy
Ignácznak emlékszobrot emel.
A szobor Kiss György mesteri kezéből került ki s
álló alakban ábrázolja a főpapot, kinek arczán s egész
magatartásában az átszellemülés, a jóság ideája testesül
meg s egyike a művész legsikerültebb alkotásainak.
Méltó folytatása ez a szobor a remek bazilika restaurácziójának, melynek egyik gyöngye a szobormüvek és
festmények szépsége. Hogy ezek jórésze hazai művészeink
kezéből került ki, az a müszerető, tudós püspöknek, dr
Dulánszky Nándornak az érdeme.
V. A.

VEGYESEK.
*** Hajszál-e csak vagy 9 0 0 é v e s összekötő
aranyláncz — az apostoli királyi patronatus, most fog
kitűnni a polgári házasságról szóló törvényjavaslat előterjesztésénél. A két bibornok elleniratát ő felsége az apostoli király, a félhivatalos P. Lloyd jelentése szerint, ^tekintetbe vétel végett" tette át a kormányhoz. Ha a kormány azt még sem veszi tekintetbe, mi lesz akkor? Az
apostoli királyság erősen lekötötte magát Kőszegen is,
mikor az egyház méltóságának az államéval párhuzamos
megóvását kimondotta. Ha engedni talál mégis a szabadelvüség nyomásának, akkor megszűnt az egyház és állam
közt 900 éves összekötő aranyláncz lenni s hajszállá nyomorodik össze, melyen koczkázatos dolog az egyháznak
függni.
— Adomány.
A felvidéki magyar közművelődési
egyesület javára dr Rimely Károly beszterczebányai püspök ur 100 frtot adományozott.
— Mac Mohon és Gounod világhírű férfiakról haláluk és temetésök alkalmából sok mindenfélét elmondott
a világ sajtója. Azzal nem dicsekedett a szabadelvű sajtó,
hogy mind a kettő igen vallásos ember volt teljes életében s ugy halt meg mint hitvalló, a vallás vigaszával,
Isten kegyelmében. Mac Mahonnak a pápa Rampolla
bibornok által apostoli áldását küldötte. Gounodról pedig
azt irják a franczia kath. lapok, hogy mikor ifjú korában Rómában tartózkodott, belépett a franczia szemináriumba ; de utóbb hivatást a papi pályára nem érezvén
magában, kilépett a világba, hanem mély vallásosságát
megőrizte egész haláláig. Mint a „Missions étrangères"
templomának karmestere halt meg, kinek az istentisztelet
alatt zenével szolgálni az Istennek úgyszólván mindennapi kenyere, legkedvesebb foglalkozása volt. Hiába, a
lélek igazi műveltsége Istenhez emel ; az a műveltség
pedig, mely Istentől elidegenít, csak álmüveltség, csak
máz lehet.
— X I I I . Leo pápa emlékiraton dolgozik, a párisi
„Temps" híresztelése szerint. Pápaságának legfőbb eseményeit s magatartásának okait fejtegeti benne a pápa,
— ha igaz — a végett, hogy utódja az események folyásának legrejtélyesebb szálait is készen kapja majd kezébe.
— Richard bibornok párisi érsek, kit az orosz flotta
tisztikara külön testületi tisztelgéssel tüntetett ki, mult
vasárnapra Páris valamennyi plébánia templomában az ünnepi szent mise után Te Deum-ot rendelt el „hálául az
Istennek Francziaország és Oroszország szövetségeért",
„pour remercier Dieu de l'union de la France et de la
Russie." Én nem olvastam s nem is fogjuk olvasni a
franczia lapokban sehol, hogy a francziák Richard bibornoknak ezért az igazi franczia sovinizmusért szemrehányást tennének.
— Mgr. Tarnassit, ki a bécsi nuntiaturánál uditore
volt s nálunk is kedves emlékben van, ő szentsége a pápai államtitkárság rendkívüli egyházi ügyeinek osztályában alállamtitkárrá nevezte ki.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap heten- j
ként kétszer :
;
szerdán és szombaton. ;

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

;
j
\
î
:
:
:

kath. e g y h á z i s irodalmi f o l y ó i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, október 28.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév.

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Kolos bibornok hgprimás nevenapjára. — Dr Samassa Józseí húszéves érsekségének
örömünnepén. — Az egységes házasságjog alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — Egyházi Tudositások : E g e r :
Samassa érsek ünneplésének első napja. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Szt. Gellért püspök tisztelete a csanádi egyházmegyében. —
Hivatalos. — Vegyesek,.

KOLOS
BIBORNOK HERCZEGPRIMÁS NEVENAPJÁRA. '
OKT. 30.

DOMINUS ( » E R V E T EUM ET VIVIFICET EUM ET
BEATUM FACIAT EUM IN TERRA ET NON TRADAT
EUM IN ANIMAM INIMICORUM EIUS.
Dr Samassa József
húszéves érsekségének örömünnepén.
Az egri érsek, hívekben és jeles papokban
gazdag főmegyéje papi nyugdíjintézetének közgyűlésén, hatalmas tájékoztató beszédeket szokott mondani, melyekre az egész ország figyel.
Az ezidei főpásztori nyilatkozatot kétszeres
érdeklődéssel várta ismét egész Magyarország.
A figyelmet maga a nagy érsek fokozta avval
az Ígéretével, hogy az országra végzetes bonyodalmakat zuditó valláspolitikai viták Pandora-szelenczéjéről, a vegyesházassági ügy ujabb fázisáról, a
vegyesházasságból született gyermekek vallási nevelése ügyében keletkezett országos viszályról, mely
az egész világ figyelmét kihívta magára, nyilatkozni akar s a viszály enyhítésére s lecsendesitésére irányult saját szereplését megvilágítani
fogja. Ezt a megígért nyilatkozatot mindenki a
szokásos alkalomból, az egri papi nyugdíjintézet
közgyűlése alkalmából, tehát most várta, amikor
az csakugyan megtörtént. Az alkalom e bizo-

nyossága fokozta a vágyat annak mielőbbi előkerülése iránt.
Az alatt, a nagy érsek hivei, a világi hívek,
Hevesmegye ós Eger város hatóságai, elhatározták, hogy főpásztorukat husz éves érsekségének
zenithjén üdvözölni, ünnepelni fogják. A papság
örömmel leste a hivek felbuzdulását s miután
meggyőződött róla, hogy az érsek már „késődnek t a r t j a magára nézve az ünnepeltetés elől
való kitérés lehetőségét, lelkének egész lelkesedésével belevegyült a főpásztor dicsőségének
hirdetői s örömeinek lelkes okozói s gyarapítói
közé elsőnek.
Ha valakiről nagy kortársaink közül, ugy
Samassa érsekről elmondhatni a nagy szellemekés jellemek szabadalmas m é r t é k é t :
. . . . velut sol, lumine proprio
Mens celsa fulget.

Maguk törnek maguknak utat, melyet csak ők
birnak követni, fel egész a Kalvária tetejére, elég
erővel.
Magyarországra, a magyar nemzetre egy
végzetes átok, egy Isten csapásának irtóztató
súlya nehezedik: vallási viszály, a protestantizmus, egy jövevény élethalálharcza az ősi katholikus
vallás ellen, mely ezt az országot a keresztény
civilizácziónak világra szülte. Mohács után bekövetkezett a nemzet feltápászkodása; de abból a
Mohácsból, melyet ez a testvérölő vallási viszály
készit az országnak, nem lesz feltámadás soha, ha
odáig jutunk. Bajok, melyeket ellenségek zúdítanak
valamely nemzetre, gyógyíthatók, ha maga a nemzet
egészséges ; de ha valamely nemzet maga veri magának a szivébe a gyilkos fegyvert, az a nemzet menthetetlen. Az öngyilkos mindenkiben mentő bará34
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tot találhat; neki csak egy végzetes ellensége
van, ő maga. A nemzetek életében egészen másképp. sokkal irtóztatóbban folyik le ez a dolog.
Mig az öngyilkos embert egész emberi környezete
megmenteni igyekszik az életnek: egy öngyilkos
nemzetet csak kárörvendő szomszédok s örökségre leselkedő örökösök, csak ádáz ellenségek
környékeznek, kik bizony egy t a p o d t a t sem tesznek a végett, hogy a pusztító fegyvert az öngyilkosjelölt kezéből kicsavarják, hanem inkább,
hogy azt annál mélyebbre bedöf'ni segitsék. Nem
jó erre még csak gondolni se, s mégis kénytelen
az ember, m e r t a tények logikája kényszerit rá.
A protestantizmus fenhéjázó küzdelme a
katholicizmus ellen e század dereka óta, eljutott
a képtelenség erőszakolásaig, a természeti erkölcsi
törvény tiprásának törvénybe foglalásaig, büntető
sanctiókkal való forszirozásaig. Mert a nemszerinti
valláskötelezés az állam részéről a legkiáltóbb
támadás a természeti erkölcsi törvény ellen, mely
a valláskövetés kötelező alapjául sem a „nem"-et
sem az „állam a k a r a t á t " el nem fogja ismerni soha.
És nekünk katholikusoknak ebben az országban
ilyen emberekkel kell megélnünk, békében, testvériségben. szeretetben, a kik a természeti erkölcsi
törvény megsértésére akarnak bennünket rá
kényszeríteni. Tudjuk, látjuk, hogy vesztünkre
törnek, de meg kell velők férnünk, m e r t ha összeverekszünk ós elpusztitjuk egymást, velünk kettőnkkel Magyarország pusztul el a föld színéről.
Magyarországban t e h á t a kath. egyháznak hagyományos eljárása vala a protestantizmussal szemben, jó idő óta, a kölcsönös megélhetés keresése,
még engedmények árán is, ott a hol és a miben lehet.
Most, hogy ez a legújabb viszály, igy, a sexus
sequitur sexum-féle 1868-iki törvénynek hajszolása következtében, kitört, mi katholikusok kerestük
az állami törvényhozás tekintélyének kimélése
mellett az Isten törvényei szerint való igazodás
modus vivendéjét. A viszály elsimításának, az érdekek kölcsönös megnyugtatásának hagyományos
keresztje most Samassa érsek válaira nehezett. 0
volt az ország számára államférfiak és egyháznagyok figyelmetlensége ós mulasztásai által készített sorsnak kiszemelt áldozatja. Haynald már
kidőlt a sorból, Simor a politikai szereplést követő akczióktól ösztönszerűleg tartózkodott. És
Samassa érsek egy óriás jellem erejével vitte a
reá háramlott keresztet fel a szenvedések Kaiváriájára.

Mi e lap csendes otthonából nem a sértegetés ujjongásával, hanem a tisztelet és szeretet
aggódásával figyeltünk a legnagyobb magyar főpapok egyikének kálváriái útjára. Megnyugvással
láttuk végül, a mint maga az Isten szált le hozzá,
hogy 0 maga vegye le a nagy főpap vállairól a
keresztet, Róma ismert nyilatkozatában. Roma
locuta causa finita est.
Más időket élünk, mint atyáink. Nem valamely egyházi törvénynek megváltoztatásáról van
szó a protestánsokkal való békés megélhetés
érdekében. A protestantizmus többet követel most;
azt követeli, hogy járuljunk hozzá ünnepélyesen
a természeti erkölcsi törvénynek egy czégéres
megsértéséhez, ós adjuk fel katholikus hitünket.
létünket, mindenünket egészen
Nem lehet, non
possumus. Micsoda jogon lehet ezt tőlünk követelni ?
Ilyen jog, erre ok, nincsen a világon. És a háború
mégis m á r meg van üzenve, ugy látszik, visszavonhatlanul. A harczra,az elkeseredettre, a rettenetesre,
a végzetesre t e h á t fel kell készülnie a kath. egyháznak Magyarországban. Azt többé ki nem kerülheti, el nem t á v o z t a t h a t j a sok időre senki.
És Samassa érsek, a mint nagynak bizonyult a
mult keresztjének viselésében, épp oly nagy
utmutatóul, oly igazi Mózesünkül m u t a t t a be
magát, érseksége huszadik évfordulóján, a jövő
idők számára, melyeket „caliginosa nocte prenait Deus."
Samassa érsek csütörtöki monumentális beszédének két része van. Leszámol a múlttal, ós világot
derít a jövő idők nagy útjára. Leírja, hogy miképp sülyedtünk a politikai és egyházi élet lejtőjén oda, a hol vagyunk, és r á m u t a t gránit
alapjára annak a lépcsőnek, melyen az egyházi és
az állami élet ismét a tökély magas fokára emelkedhetik fel hazánkban. Zsinat, zsinat, még pedig
nemzeti zsinat, ez a jelen idő egyházi feladata,
ha szebb jövőt akar előkésziteni. Ez Samassa
érsek oktatása, nagy tapasztalásából merítve, az
egyház számára. Az államférfiaknak is adott
tanácsokat, bölcseket és üdvösségeseket.
Ezt a beszédet, t. olvasóink, eredeti klasszicitásában fogják élvezhetni. Az egyház nyelvén
ily grandis eloquentiával már csak Samassa beszól köztünk. Hogy ne hagyjuk el az egyház
nyelvét, Samassa ebben is oktató mesterünk hatalmas példájával.
Az egri érsek életének a husz évi kormányzás ünnepe nem vet véget, sőt nagyban
éleszti a reményt az iránt, hogy ettől a nagy-
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szabású élettől az egyház ós a haza még igen
sok és nagy jót várhat.
Hogy e reményünk bőségesen teljesüljön,
ismételjük az anyaszentegyháznak a herczegprimás nevenapja alkalmából fentebb elrebegett
hő imáját :
„Dominus conservet eum, et vivificet eum, et
beatum faciat eum terra, et non tradat eum in
animam inimicorum ejus!1'

Az egységes házasságjog alapvonalai
az országgyűlés mindkét házának ajánlva.
A HÁZASSÁGI KÖTELÉK

FELBONTHATATLAN-

SÁGA.
b) A történelem

előtt.

A házassági kötelék felbonthatatlanságának
szükségességét a házasság lényegéből, czéljaiból
s a nemi ösztön természetéből vitattam, s azt
hiszem be is v i t a t t a m minden elfogulatlanul gondolkodó elme előtt.
Mivel pedig mindaz, mi a dolgok természetének, czéljainak megfelel, azokból szükségszerüleg következik, a természeti rend folyamánya,
melynek f ö n t a r t á s á r a a természeti törvény kötelez: azért a házasság felbonthatatlanságára is
a természeti törvény kötelez.
Erre a mai jogászvilág azt m o n d j a : „A feloldhatatlan
kötelék beillik eszménynek,
de nem
minden eszmény valósitható a gyakorlati
életben.
Ennek
követelményeit,
szükségleteit s az emberi
természet gyarlóságait is tekintetbe kell vennie minden bölcs törvényhozónak, hogy a törvény hasznos,
hogy annak betöltése lehetséges legyen. E szempontból tekintve, a felbonthatatlanság
nem iktatható az
állami házasság jogba, mivel az az egyén boldogságát, a társadalmi rendet és közerkölcsiséget veszélyeztetné')
Eszerint t e h á t a felbonthatatlanság természeti törvénye nemcsak lehetetlen, hanem káros
is volna.
Ez, sajnos, általán elfogadott állitás, melynek ellenmond a történelem.
Annak emléklapjaira aranybetükkel fel van
jegyezve, hogy a felbonthatatlanság törvénye egy
hathatós tényező az emberi nem fejlődési folyamában, a családi ós társadalmi élet megszilárL. Sztehlo Kornél i. müvét. Bevezetés 3. 1. Ugyancsak Sztehlo tagja az állami házasságjog kodifikáló igazságügyminiszteri bizottságnak.

ditásában ; hogy minden nép, mely annak érvényt
szerez, erkölcsileg emelkedik, gyarapszik, előrehalad; mely pedig azt megszegi, az sülyed erkölcsileg, fogy számban és erőben.
Korunk szabadelvű á r a m l a t a a polgári házasság elfogadásával, elveti a természeti házasságjog egyik a l a p j á t : a felbonthatatlanságot,
habár bizonyos megszorításokkal.
Igy Ausztriában a katholikusok házassága
hithagyás esetében sem bontható fel, mivel okos
törvényhozásnak nem lehet feladata, hogy magát egy ország t ú l n y o m ó többségének általa is
elismert hiteiveivel és lelkiismereti szabadságával ellenkezésbe helyezze ; vagy törvényeinek
visszaható erőt kölcsönözzön; s ezáltal a házasságjog terén beláthatatlan zűrzavaroknak kútforrása legyen, amint ez Magyarországon történik, hol a hithagyás jutalmazásául már minden
házasság felbontható.
A f e l b o n t h a t a t l a n s á g természeti törvénye
m a n a p már csak az egyházi törvénykönyvekben
— néhány protestáns felekezetit is ideértve —
van érvényben. Minden jogtörténész kénytelen
megengedni, hogy 18 század óta a felbonthatatlanság elvének megvivhatatlan vára a keresztény
katholikus házasságjog.
Ez soha és sehol sem t e t t e és nem fogja
alku tárgyává tenni a felbonthatatlanság természetjogi elvét, melyen — a századok tapasztalata
szerint — m i n t sarkkő vön nyugszik a ker. család és társadalom egysége, szilárdsága. Ez soha
és sehol sem t a g a d j a meg az ész és lelkiismeret
követelményeit. S mivel a történelem ítélete
szerint ész- és lelkiismeretnek, igazság- és erénynek győzni kell: az emberiség sorsát intéző
Gondviselés nem fogja megengedni, hogy a természeti jog s ethika egyik törvényének bukásával a családi szentély s ezzel a társadalom alapostul megrendíttessék.
Ugyanezen történelem tanúsága szerint a
felbonthatatlanság az ős népek házasságjogának
törvénye. Nem hivatkozom ezúttal az emberiség
történetének leghitelesebb Írójára, Mózesre, ki
az egységes felbonthatatlan házasság szerzését
első jegyezte fel. 1 ) Manu, a hinduk legrégibb
t ö r t é n e t i r ó j a is, ezen törvény mellett tanúskodik. 2) „A férj és neje csak egy személyiséget tesz1

) Mózes I. k., II. fej.
) Didón, Indissolubilité et divorce. Paris, 1892. 54.
lapon idézve.
2
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nek. A teljesen befejezett ember e háromból áll:
férj, nő, gyermek. A nő meg nem szűnik férjének
társa lenni sem életben, sem halálban. Soha nő
férjének halála után ne merészelje kiejteni más
férfi nevét." Midőn az erkölcsök hanyatlásával a
nő örökös özvegységét elviselhetetlennek t a r t j a ,
inkább máglyára lép, hogysem Manu törvényét
megszegje.
Az erkölcseiben szigorú őskor fokozatos
hanyatlást jelez. A kelet óriási birodalmai és
hatalmas dynastiái áldozatul esnek a fényűzés s
a testiség kultusának. A derűs Hellas műérzéke
s a világ úrnője Róma eleven jogérzete nem
képesek megóvni a házi tűzhely tisztességét.
Házasságbontások és szabad szerelem a versenyt
járják.
A pogányvilág hamvaiból phönixként kelt
ki a ker. társadalom, a természeti ethika törvényeit ú j r a proklamáló és szentesitő malasztos
elveivel. Ezeken épült fel az egységes ker. házasságjog, mely hosszú, nehéz küzdelmek után
minden ker. népeknél érvényre j u t o t t . A polygamia s a házasságbontás helyébe a házasság
egységes és feloldhatatlan köteléke lépett, mely
megalkotta a keresztény családot és ker. t á r sadalmat.
Ez inspirálta a középkori népeknek, természetük minden nyersesége daczára, azon fönkelt
lovagias szellemet, mely a gyenge nő s a családi tűzhely becsületének védelmezésében lándzsát tör. Ez aczélozta a férfikart oly hadászati
s építészeti vállalatok véghezvitelére, melyeket
az annyira előrehaladt XIX. század bámul — de
utánozni nem képes.
A XVI. századbeli reformáczió bolygatta
meg először a házasság természetjogi, ethikai
alapjait. Ujolag polgárjogot kölcsönöz a házasságbontásoknak, melyeknek kaput nyit Angolországban egy zsarnok király házasságtöréssel;
Németországban egy hitszegő szerzetes azon bohó
ötletével, hogy a házasság egyszerű világi ügylet,
mint akár az adás-vevési szerződés. (Die Ehe ist
ein weltlich Ding, wie jede eussere Handtirung.
Tischreden.)
E t a n kapóra j ö t t a XVIII. századbeli bölcseletnek, mely a társadalom alaposzlopainak —
tekintély, tulajdonjog, házasság — az áltudomány minden fegyvereivel való ostromlását czélul
tűzte. A társadalombontó elvek véres zászlaját
körülhordozta a 89-ki franczia nagy forradalom

egész Európában. Minden tekintély proskribáltatott. A tulajdon konfiskáltatott. A házasság
laiczizáltatott.
Ezen iskola rakonczátlan növendéke a szoczializmus, mely a természet által lerakott hár o m társadalmi oszlop romjain a „jövő társadalmat11 törekszik felépiteni. Hogy már ennyire
haladt munkájában, erre okot, sőt jogczimet is
szolgáltat neki idősebb testvére, a liberalizmus,
melynek istene az állam, minden törvény és jog
egyedüli kútforrása.
Ámde a társadalom nemcsak a jogi, hanem
első sorban az erkölcsi renden nyugszik. Az
állam, m i n t a jogi hatalom képviselője, csak
jogi törvényeket hozhat. A tételes állami törvények nem ellenkezhetnek az ész s a lelkiismeret
kodexéval, vagyis a természeti jog s a természeti
ethika törvényeivel, mivel ezekből kötelező erejüket veszik.
A jogi renden fölül a társadalmi élet biztonságának és czélirányos fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele az erkölcsi rend. Ennek képviselője az erkölcsi hatalom, az egyház, melynek
hivatása azt törvényeivel biztosítani. Mig az
állam, mint jogi hatalom, csak a külső jogi
f ó r u m b a n kötelező törvényeket hozhat, addig az
egyház, mint erkölcsi lelki hatalom, a belső
l e l k i i s m e r e t i fórumra illetékes törvényhozó, mely
m a g á t a lelkiismeretet kötelezi. Már pedig a
tekintély, tulajdonjog, házasság, mint kiválóan
ethikai intézmények, leginkább erkölcsi törvények által vannak szabályozva, melyeknek csakis
az erkölcsi hatalom képes feltétlen érvényt szerezni, u. m. mely azok teljesítésére a lelkiismer e t e t kötelezi.
Csak az ujabbkori házasságjog történetére
hivatkozom. Mindenütt, hol a jogi hatalom, az
állam, maga vette kezébe a házassági törvényhozást, ott nyomban ingadozás és bizonytalanság
kezdett uralkodni a házasságjog terén. Francziaország, mióta megalkotta polgári házasságjogát,
m á r négy izben, u. m. 1803, 1831, 1848 és
1877-ben változtatta. Ugyanezen ingadozást mut a t j a Olaszhon és mindazon országok, hol a polgári házasság, bármely alakjában elfogadtatott.
S ez természetes. A házasságjog egységének és
szilárdságának egyedüli garancziája a házassági
kötelék felbonthatatlansága. Ezt pedig az állam
nem képes biztosítani a polgári házassággal,
m e r t ez egyenes negacziója a felbonthatatlanság
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természetjogi s ethikai elvének. Megfoghatatlan
tájékozatlanságot árulnak tehát el államférfiaink
és törvényhozóink, kik közül elég emliteni
Kossuth Lajost s Apponyi Albertet. Kossuth a
józan ész követelményének nevezi a polgári házasságot, Apponyi a vallási cserebere, s a hétféle
házasságjogból eredt zűrzavar legbiztosabb ellenszernek mondja a polgári házasságot. Ha már
ezen államférfiúi geniek tekintélye fel is menti
őket a házasságjognak, jog- s erkölcsbölcseleti
szempontból való tanulmányozásától: legalább
tanulmányoznák azt jogtörténelmi szempontból.
Igy csak azt érték el hires enuncziácziókkal,
hogy a házasságjog története már régen megczáfolta állitásaikat.
A házasságjog történelme közel két ezer év
óta bizonyit a felbonthatatlanság mint az egységes házasságjog conditio sine qua non-ja mellett. Ezen egységes házasságjog létezik már
közel két ezer év óta, t. i. a természetjogi keresztény házasság alapján.
S ha a múltból szabad következtetést vonni
a jövőre, mely mint fehér lap lebeg szemeink
előtt; vájjon minő alakja a házasságnak leszen
arra feljegyezve? Látnoki ihlet nélkül is azt
felelem : Ugyanazon természetjogi keresztény házasság, igtassa bár minden állam törvénykönyvébe a polgári házasságot.
Mert létezik ám kódex, mely régibb és hatalmasabb minden polgári törvénykönyvnél, mivel az ész és lelkiismeret tábláira van irva. Ez
a természeti jog s ethika kódexe, melynek egyik
eltörűlhetetlen szakasza igy szól: Az érvényes
és teljes jogú házasság felbonthatatlan. Ezt követeli a józan ész és lelkiismeret, ezt a házasság
természete, ezt a család megoszthatatlan háromegysége: Az atya, az anya s a gyermek, kiket
egybefüz a test és vér közösségének megbonthatatlan köteléke.
(Folytatjuk.)
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tisztelgők lelkes üdvkivánataira az érsek felelt. A papság
nevében Pánthy Endre cz. püspök, nagyprépost üdvözölte
a főpapot, nagy lelkesedést és éljenzést keltve. Síri csendben kezdte az érsek válaszát, mely a legremekebb beszédek egyikévé magasztosult, magával ragadva mindenkit.
Hatása alatt mindenki a főpap felé tolongott, hogy hódolattal nyomjon csókot áldó kezére. A beszéd gyorsíró
feljegyzése szerint ez volt:
„Nem fogják különösnek találni, ha az imént elhangzott szavak mélyreható jelentősége és elérzékenyitő hatása
alatt gondolataimat alig fogom tudni ugy kifejezni, amint
óhajtom. Mert magunkról tudjuk, hogy amikor a sziv
érzelmekben gazdag, a nyelv rendesen szavakban szegény.
Röviden, de mégis egy pár szót fogok önökhöz intézni.
Husz éve annak ma s talán éppen ez órában, hogy
érsekké beiktatásom előestéjén ez egyházmegye tisztelendő papsága üdvözlésemre itt megjelent. Akkor feltevések, sejtelmek, óhajtások, a remény és bizalom érzelmei
váltakozva töltötték el lelkünket. Mert igaz, amit a latin
költő oly szépen mond : Prudens futuri temporis exitum
caliginosa nocte prenait Deus. Ma, amikor husz év fejünk
felett elvonult az együttes munkában, ma szivesek újból
megjelenni nálam, bizonyosan más gondolatokkal, más
érzelmekkel : lehetnek azok között bánatosak, lehetnek
örömteljesek. De az önök gondolata és az enyém egyben
találkozik, amelyen nyugszik az a tudat, hogy husz év
multán kölcsönösen elmondhatjuk : igyekeztünk kötelességeinket becsületesen teljesíteni. A jóság nagy mértéke
emelte azokat, amiket a méltóságos szónok ur oly szépen
és meghatóan mondott. De azok értelmükben csak annyit
jelentenek: Iparkodtál kötelességedet teljesíteni.
Nekem nagy örömömre szolgál, hogy köszönetül
önöknek azt mondhatom : Igyekezzetek kötelességeiteket
teljesíteni ! A siker — lehet és bizonyosan ugy is van —
nincs arányban a kifejtett törekvéssel, de az bennünket
el nem csüggeszt, mert szent Bernárd szavai szerint :
Curam exigit deus, non curationem, — gondozást kiván
az Isten és nem gyógyítást. Neque volentis, neque curentis, sed miserentis est Dei. Ezt mondja biztatólag és
buzditólag sz. Pál nekünk. Ha legjobb igyekezetü törekvéseinknek nincs sikere, az el nem csüggeszt, mert non
eventibus ponderantur consilia, a szándékot nem a beállott siker után mérlegeljük.

Nem tartozunk abba a taborba, nem vagyunk annak
az iskolának tagjai, amely iskola a sikerek után méri az
emberek törekvését, munkájuk erkölcsi értékét. A leghiubb és a legveszedelmesebb tan ez, amely gyakorta
felszínre hozza a legkevésbé tiszteletreméltó egyéneket és
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
háttérbe szorít embereket, akik megőszültek a becsületes
Eger, okt. 25. Samassa érsek ünneplésének első napja igyekezetben és kötelességeik teljesítésében mindent fel— a székfoglalás 20. évfordulójának előnapja ma volt. Mint- áldoztak, habár Isten örök végzése szerint nem állhatott
hogy a „Religio" e napokra terjedő jubileumnak lefolyá- be az az óhajtott siker, amelyet az emberi gyarló ész
sát úgyis csak darabonkint fogja adhatni, ma csak a vi- kitűzött magának. De e törekvés Isten előtt nem fog
gília ünnepségeire szorítkozom.
hiúnak feltűnni, mint sok embernek munkája, amelyet a
Ma tisztelegtek az ünnepeltnél az egri egyházmegyei földön megtapsolt siker jutalmaz.
tanitó-testület küldöttsége, az Angolkisasszonyok és a papHusz év, igaz, egy embernyi csekély dolog, ami a
ság. A város fényesen fel van lobogózva. Este szerenád nagy univerzumban felmerülhet, egy lépés, talán egy léés kivilágítás volt. Legkiemelkedőbb a mai tisztelgések pés sem a nemzetek életében. De husz év egy ember
sorában a papságé, annál a válasznál fogva, melylyel a életében nagy időszak. Grande mortalis aeevi spatium,
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mondja Tacitus, pedig ő ezt csak tizenöt évre alkalmazza.
Grande mortalis aeevi spatium! Egy férfiúnak busz év a
mostani emberöltők szerint talán a véghatár, és kevésnek
adatik Isten kegyelméből husz éven tul több esztendő a
munkára. De elég arra, hogy bebizonyítsa, hogy ember,
bebizonyítsa, hogy felfogja hivatását, bebizonyítsa, hogy
tudja, mi felé kell törekednie, mit kell cselekednie. Husz
év még a nemzetek életében is — mint nagy bölcsen és
szépen fejezte ki a méltóságos ur — nagy változásokat
idéz elő.
Igen, nagy változások álltak be. Es hogy csak itt
az egyházmegye területén maradjak, százhetvennégyen
hiányzanak azok közül, akikkel husz évvel ezelőtt mint
uj munkatárs beléptem az Ur szőlőjébe, hogy az ő dicsőségére munkálkodjam. Százhetvennégy költözött el azok
közül azóta és százhetvenöt lépett helyökbe. Remélem és
óhajtom, hogy az elköltözöttek nyomába léptek azzal az
elhatározott bátorsággal, azzal a becsületességgel, azzal a
buzgósággal, azzal az igyekezettel, hogy minden tehetségükkel a rájok hagyományozott dicsőségét e megyének
csak nevelni, csak gyarapítani fogják
Sok változás történt, de egy nem változott, az, amit

én negotium saeculorumnak : a századok

életkérdésének

szoktam nevezni, s azért sohasem tartoztam azok közé,
akik az idők rosszasága ellen panaszkodnak, mert az idők
mindig ugyazok az egyházra nézve. Patrimonium est hoc,
örökségünk az, mert az egyház a kereszten születve, sz.
Ágoston szavai szerint a világ végéig Isten vigasztalásai
s a világ üldözései közt halad. Egy nem változott : a
negotium saeculorum ! Krisztus urunk uralkodása az emberek szivén és lelkén. Az emberek egymással harciban
álló eszméinek és elméinek kiforgathatatlan sarkköve : őt
keresi aki gyűlöli, keresi aki szereti, mert a történelemnek, e nagyszerű drámának a hőse ő. E drámának kifejlődése nem egyéb, mint az egyház diadala ezer küzdelmek után. Krisztus választja ketté a történelmet. Az őt
megelőzött és az őt követő korszaknak
centruma, központja a világnak. A világot érte teremtette Isten, a világ az ő öröksége — mint Pál apostol mondja. És a
keresztény ember, ha a szent hegyre lép s a kereszt tövéhez áll s meszsze veti tekintetét az emberiség történelmében, világosan áll előtte a világ mozgalmainak minden
mozzanata. Előtte többé titok, myterium nincs; tudja,
hogy a jó és rossz egy centrum felé vergál,
Krisztus
dicsősége felé, akár akarja az emberiség, akár nem.
Es ha szemét veti azon ezer évekre, melyek a világ teremtését elválasztják Krisztus születésétől és jól
megfigyeli az eseményeket, megfontolja és okozatos összefüggésbe hozza, lehetetlen észre nem vennie, hogy mindaz,
ami ott történt, mindazon forradalom, a nemzetiségek
mindazon mozgalmai, országok feltűnései, országok lerombolásai, birodalmak egymásutánjai: mindezek nem mások,
mint Krisztus számára egyengetett ut, aki a napok teljében, midőn a római birodalom egysége tetőpontján állott,
az emberiség közt megjelent. És ha tekintetét Krisztus
urunk halála utáni időre fordítja, azt látja, hogy mindaz,
ami azóta történik, mind az ő egyháza javára történik.
A jó ügy, mint a rossz, az ő előnyére üt ki, mert az egyházi ügy diadalmaskodik dicsőségében, mint üldöztetésében.

Ennek az egyháznak szolgái vagyunk mi, kedves
barátaim, akik tudjuk, hogy az egyház a kereszten született és hogy ezen egyháznak utja egész a világ végéig
nem egyéb, mint tövisekkel átszőtt ut, és akiknek a kereszt oktatójuk és buzditójuk a munkára, az önmegtagadásra, az önfeláldozásra, az egyházért, a hazáért és nemzetért, minden hivalkodás, hiúság és minden önzés nélkül.
Mert ugyanaz a kereszt, mely minket oktat, ugyanaz a
kereszt a legtisztább szeretet áldozatának jelvénye is és
ugyanaz a szeretet buzditó jelvényünk nekünk és az marad a világ végéig a földön.
Mi nagy eszméknek a hirdetői vagyunk. Mi nagy
törvényeknek magyarázói vagyunk, mi nagy áldásoknak
közvetítői vagyunk magyar hazánkban és mayyar nemzetünkben és jól felfogva hivatásainkat, leszámítva emberi
gyarlóságainkat, emelt fővel modhatjuk, hogy a hazának

annyi összeütköző érdekei között a nemzet testében mi vagyunk az összetartó kapocs. És azért, mert e hazát és e
nemzetet szeretjük, mert létéért és boldogságáért felbuzog lelkünk és szivünk : minden törekvésünk, minden léptünk oda igyekszik, oda irányul, működésűnkben ugy,
mint az Ur oltára előtt imádságainkban, hogy a mindenható Isten őrködjék, mennyei hatalmával annyiszor láthatóan megvédett édes hazánk és nemzetünk felett.
Fogadják legbensőbb köszönetemet, édes barátaim."

Csanádi egyházmegye. Szent Gellért püspök tisztelete a csanádi egyházmegyében. —
A következő levél betekintést enged vetni a csanádi
egyházmegye területén szent Gellért püspök tiszteletének
emelése ügyében főpásztori kezdeményezésre megindult
lelkes mozgalomba:

Főtisztelendő Plébánia-Hivatal !
Cserneki és tarkeői Desseívffy Sándor püspök-atyánk
ő méltóságának magas óhajára került sajtó alá „Szent
Gellért" czimü egyházi beszédem, melyet a főtisztelendő
plébánia-hivatalnak megküldeni bátorkodom.
Mielőtt püspök-atyánk az ősi csanádi egyházmegyébe
főpásztornak eljött, azt vélte, hogy szent Gellért püspök
és vértanú, szent István királynak bölcs tanács adója,
szent Imre herczegnek tudós és jámbor nevelője, a magyarok nagy apostola, általános tiszteletnek örvend itt a
délvidéken ; és ime azt volt kénytelen tapasztalni, hogy
az ősi csanádi egyházmegyében alig van három templom,
mely szent Gellértben védőszentjét tiszteli, és hogy a hivő
kath. nép dicső szentjének életét és érdemeit nem ismeri.
A mostoha mult idők okozta e szomoritó közöny
fájón érinté ő méltóságát, és legforróbb óhaja, hogy a
Maros, Tisza, és Temes mentén, ott ahol szent Gellért
élt, és ahol kedves magyarjainak lelki üdvére lángbuzgalommal működött, éledjen fel újra az ősi csanádi egyházmegye első vértanú-püspöke iránt a hő tisztelet és
gyermeki szeretet; mert hiszen szent Gellért Isten embere volt, és kortársa Mór pécsi püspök vallja róla: „Bizony, az időtől fogvást, hogy Isten igéjét Magyarországon
hirdetni kezdték, ilyen papot nem láttunk az országban."
Püspök-atyánk nemes czéljának elérésére mindenek
előtt meg akarja szólaltatni a sajtót, hogy ennek kőzve-
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titésével ismerje meg a nép azon dicső egyházi férfiút,
ki minden utókornak hálás tiszteletére méltó ; tanulja
tisztelni a csanádi egyházmegye védőszentjét, és sajátitsa
el ama igaz keresztény szellemet, mely szent Gellértben
élt és lángolt, mely őt képessé tette , a vallás és egyház
ügyeért mindenét, még életét is feláldozni."
Püspök-atyánk minden áldozatra kész, hogy szent
törekvése sikert arasson, és az ősi csanádi egyházmegye
területén, szent Gellért tisztelete, mint illő. felviruljon.
Élek az alkalommal és főtisztelendő paptársaim
szives tudomására hozom, hogy a „Szent Gellért Lapja"
magyar nyelven is már már megindul ; egyházi beszédem
van kiszemelve arra, hogy elkészitse számára a talajt.
Bizalommal és szeretettel kérem tehát főtisztelendő paptársaimat, legyenek szívesek püspök-atyánk szép, nemes
és magasztos szándékának megvalósítására hathatósan
közreműködni és egyházi beszédemet, szent Gellértnek
életrajzát a hívek közt, százával ezrével terjeszteni ; hogy
lelkes magyar híveink érdeklődéssel fogadják majdan
„Szent Gellért Lapjá"-t, ha Isten segítségével és püspökatyánk főpásztori áldásával megkezdi pályafutását.
A szives megrendeléseket kérem méltóztassanak
hozzám intézni. Aki a megküldött példányt vissza nem
küldi, legyen szives egyházi beszédem egy példányaért
unum sacrum ad intentionem dantis elmondani. — Ara
különben 20 kr. o. é.
Szent Gellért tisztelete felvirágoztatását az Ur oltáránál a főtisztelendő paptársak jámbor megemlékezésébe
ajálja, Temesvár-Józsefváros, 1893. szent Teréz napján,
mély tisztelettel
Dr. Engels János,
esperes-plebános.

Im itt adjuk a fent emiitett szent beszédet:
„Én hű papot támasztok magamnak
ki szivem és lelkem szerint fog cselekedni és én állandó házat épitek neki."
I. Kir. II. 85.

Isten kegyelme szállta meg szent István nagy lelkét,
midőn nemzetének a kereszténység áldását megadni és a
„Magyarok Nagyasszonyának" oltalma alatt biztosítani
törekedett. Az Eg, hogy megjutalmazza a királyi apostol
buzgóságát, hittéritőkül olyan kitűnő férfiakat küldött
neki, „kik minden utókornak hálás emlékezetére méltók,
kik a magyar nemzet színe előtt lelkük bátorságának és
nemességének dicső példáit adták, kik magukat Isten házának falai gyanánt viselték és nemcsak mindenöket, de
magát az életet is képesek voltak feláldozni a vallás és
egyháznak ügyeért."
Dicsőségesen uralkodó szentséges atyánk, XIII. Leo
pápa, f. é. szeptember 2-áról keltezett és magyar hazánk
püspöki karához intézett körlevelében hangoztatja ezt, és
kiemeli, hogy Magyararszág
rá tud mutatni
ilynemű
dicső honi példákra és pedig hosszú idők lefolyása alatt
sok és fényesre
E sok és fényes honi példa között az elsőség pálmáját vivta ki magának az alacsony termetű, villogó szemű, borotvált arczu, alázatos, de lángbuzgalmu,
az önsanyargatástól összeaszott olasz henedek-rendü áldozó pap,
kit ma ünneplünk, mint szent Gellért püspököt és vértanút, a csanádi egyházmegye első főpásztorát, a magyar
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kath. egyház nagy apostolát ; ki itt járt-kelt, imádkozott,
fáradozott, itt ezen az áldott vidéken, melyet Isten szűkebb
hazánkul rendelt.
Szentünkről már hivei vallották, hogy ő Isten embere. Kortársa Mór pécsi püspök pedig mondja vala :
„Bizony az naptól fogvást, hogy az Isten igéjét Magyarországon terjeszteni kezdték, ilyen papot nem láttunk az
országban."
Kutassuk e szent perczekben, keresztény hivek, a
hit fényénél, szent Gellért első vértanú püspökünk életét
legalább főbb vonásaiban, hogy lássuk, mily csodálatos
Isten az ő szenteiben, és megtudjuk mi kútforrása azon
áldásnak melyet szent Gellért édes magyar hazánkra
árasztott és folyton áraszt, és látni fogjuk, hogy ő azon
pap, kit Isten támasztott magának, ki Isten szive és lelke
szerint cselekedett, a kinek Isten állandó házat épített a
katholikus magyar hazában, különösen a szeretett csanádi
egyházmegyében, melynek papjai, hivei, az ő gyermekei
vagyunk.
Szent Gellért ! kihez fohászkodva feltekintünk ma,
hogy lelkünk rajtad épüljön, hogy látásodon hitünk elevenedjék és példád szent gyümölcsöket teremjen : óh
hintsd el az üdv magvát hivő jámbor néped között ma
általam a csanádi püspök e székesegyházában, mint egykoron oly szent buzgalommal tevéd saját püspöki székesegyházadban, hogy szavam Isten dicsőségére és a lelkek üdvére legyen, az általad oly hőn szeretett és hiven
tisztelt égi szűz Anya oltalma alatt.
Jézus és Mária szent nevében kezdem.
(Folytatjuk.)

H I V A T A L O S .
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére az esztergomi főszékes káptalanban dr Czibulka Nándor legidősb mesterkanonoknak a barsi főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az
üresedésbe jövő mesterkanonoki javadalmat Pór Antal
pozsonyi kanonoknak adományozom, — továbbá a SzentMártonról nevezett pozsonyi társas káptalanban
Blaskovics Ferencz őrkanonoknak az éneklő kanonokságra és
Novak Pál legidősb mesterkanonoknak az őrkanonokságra
való fokozatos előléptetését jóváhagyom s az ekként üresedésbe jövő kanonoki javadalmak egyikét Tichy Antal
tiszteletbeli kanonok és tardoskeddi esperes-plebánosnak,
másikát pedig Zandt Ödön a Szent Imréről nevezett pozsonyi papnevelde aligazgatójának adományozom. Kelt
Gödöllőn, 1893 évi okt. hó 12-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F ,
s. k. Gróf Csáky Albin, s. k.

VEGYESEK.
*** A Samassa érseknek küldött üdvözletek közöl
néhány.
Vaszary Kolos bíboros herczegprimás a következő
táviratot küldte Samassának :
Fogadja Exczellencziád érsekségének husz éves fordulóján legőszintébb üdvözletemet azon benső óhajjal,
hogy az Isten Exczellencziádat minden testi és lelki
áldásával elárasztva, sokáig boldogul éltesse.
Vaszary
Kolos bíboros, herczegprimás.
l
) Dr Balics Lajos. A róm. kath. egyház története Magyarországban. Budapest, 1885. I. Kötet 152. 1. Dr Karácsonyi
János,
Szent Gellért csanádi püspök élete és müvei. Budapest, 1887. 66. 1.
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Samassa érsek erre a táviratra a következőképpen
válaszolt :
Érsekségem huszadik évfordulója alkalmával lekötelezőleg nyilvánitott üdvkivánataiért fogadja Eminencziád legbensőbb köszönetemet. József érsek.
Szmrecsányí Pál püspök üdvözlő távirata a következő :
A husz éves időszak nagy emlékeinek hatása alatt
lelkemmel megilletődve veszek részt az egri egyházmegye családi ünnepén, hálatelt szivem mélyéből üdvözölve
metropolisomat és jóságos atyámat. Szmrecsányi
Pál
püspök.
Hidassy püspök ezzel a távirattal üdvözölte a jubiláns érseket :
Együtt eltöltött éveink kedves emlékeinek alapja a
kölcsönös becsülés és szeretet volt és ma is ez érzelmek
lelkesítenek, midőn exczellencziádat lelkem mélyéből
üdvözlöm. Hidassy püspök.
Zalka püspök üdvözlő távirata ez :
Mai örömünnepéhez üdvkivánatait küldi és Isten
áldását kéri Zalka püspök.
Brankovich patriárka távirata igy hangzik :
Jubileumi ünnepsége alkalmából fogadja Exczellencziád üdvözletemet. Brankovich szerb patriárka.
Gróf Károlyi Sándor távirata a következő :
Fogadja kérem mély tiszteletem és legigazabb baráti
érzelmeim kifejezését a mai nap alkalmából. Gróf Károlyi Sándor.
Horánszky Nándor, a nemzeti párt elnöke ezzel a
távirattal üdvözölte az érseket :
Az ünnepségben, mely Excellencziádat környezi, két
tényező találkozik : a forma és lényeg ; a forma az idő,
a lényeg a tartalom. E versenyben ez utóbbié a pálma,
mert erkölcsi súlyával támogat, buzdit és oltárt emel,
En az utóbbihoz gratulálok, fogadja Excellencziád kegyesen. Horánszky Nándor.
Bánó József országgyűlési képviselő távirata ez :
Történelmünkben páratlan és az igazak által megbámult főpapi szereplésed 20-ik évfordulóján fogadd
hived legőszintébb szerencsekivánatait. Bánó József.
Polonyi Géza távirata igy szól :
Válságos idők viharai közelednek, nagy szüksége lesz
hazánknak a honszerelem megengedett apostolaira. Az
ég áldja az Isten javára és az egyház dicsőségére soká,
igen soká. Polonyi Géza.
Thaly Kálmán ezt a táviratot küldte : Isten tartsa a
nagy Telekessy kuruc püspök méltó utódát.
Ugrón Gábor : Szivből üdvözlöm dicsőséggel teljesített főpásztori működése husz éves fordulója ünnepies
alkalmából.
— A Mátyás-templom orgonája. A budavári főegyháznak, a Mátyás templomnak nagy orgánáját vasarnáp
délelőtt tiz órakor áldotta meg Bogisich M. prépost,
esperes-plebános. A remek orgona testét XIV. századbeli
gót stílusban építette Dangl Antal fia, a híres aradi orgonaépitő, Schulek Frigyes építész tanárnak, a Mátyás-

templom restaurálójának tervezete szerint. A homlokzat
három részből áll, egy alacsonyabb középrészből és a két
magasabb oldalrizalitból. A középrész hét tagu, a rizalitok három-három taguak. Az orgonatest alapépítményének párkánya felett 55 fényesre csiszolt homloksip látható. A legnagyobb síp 21 centiméter átmérőjű és 150
liter köbtartalmu. Ezeket a sípokat banca-czinből készítették. A játszó asztal tölgyfából van készítve és közvetetlenül az orgona teste előtt van a padozattól 3 lépcsővel magasabban ugy, hogy a játszó a főoltárt, valamint
a karmestert is kényelmesen láthatja. A gyönyörű orgonában, melynek három billentyűzete van, ezek mindegyike
C-től F-ig menő 54 billentyűs, a pedal C-től D-ig 27
billentyűs. Valamennyi hangszínezet megvan. Képviselve
van a principal, a fuvola, a vonós kar, a nyelvsipokkal
pedig a klarinett, trombita és a harsona, az orgona
hangjai tehát egy hatalmas zenekar benyomásával hathatnak a hallgatóra. Az orgonában körülbelül 2000 sip
van s a teljes müvei körülbelül 200 sipot lehet egyszerre
megszólaltatni. Az orgona gépezete a Barker-féle legújabb
szerkezetű pneumatikus gépezet, 54 kis fujtató van rajta,
amelyek az orgona mehanizmusát légnyomással mozgatják. Ezáltal a játszás még akkor is könnyűvé lesz, ha az
egész müvet használják. A Cavaille-Coll-féle crescendodecrescendo készüléknek működése bámulatos. Az orgona
belsejében mindenütt tágas folyosók vannak, ugy hogy
az orgona minden egyes részéhez könnyen hozzáférhetünk.
A mechanizmusnak kisebb részei a tengelyek, szálak,
perczek, karok végei mind fémből vannak, mi egyrészt az
orgona tartósságát biztosítja másrészt megvédi az orgonát a meleg és időváltozás befolyásától.
— Dr Bita Dezső ünneplése.
Bita Dezső dr sz.
Benedek-rendi áldozópapot, a budapesti kir. magy. tud.
egyetemnek kiérdemült Rector Magnificusát, kit egyetemi
ny. r. tanárkodása 25 éves jubileuma alkalmával ő felsége
az apostoli király cz. apáttá nevezett ki," ez alkalomból e
hó 25-ikén délelőtt 11 órakor volt tanítványai testületileg üdvözölték. Megjelentek lakásán : Horváth István
szombathelyi prépost-plébános, Po/ischil Richard dr lelkiigazgató Kalocsáról, Tóthfalussy Béla segédlelkész, dr
Kiss István a Szent-István-Társulat igazgatója, dr Csajka
Ernő segédlelkész és a budapesti központi papnövelde
növendékeinek képviselői. A küldöttség vezetője, Tóthfalussy Béla üdvözlő beszédében a szeretet lelkes szavaival
tüntette fel a jubiláns tanári és irodalmi érdemeit s a
tanítványoknak iránta táplált ragaszkodását és háláját,
melynek maradandó jeléül egy főpapi aranykeresztet és
lánczot nyújtott át, mint a tanítványok ajándékát. Az
érdemes tanár válaszában rámutatott a czélra, melyre az
ő működése folyton irányult : egyrészt az egyházi pályára
készülő ifjakat a szent tudományokba beavatni s őket
ilykép az egyház és a magyar haza hasznos munkásaivá
képezni, másrészt a keresztény elveket tágasabb körben
is terjeszteni. Az ünnepelt válaszában hangsúlyozta, hogy
tanítványai ragaszkodásának és szeretetének nyilvánulása
mélyen meghatja őt s működésének legszebb jutalma. A
barátságos beszélgetésben, mely erre közte és megjelentek közt kifejlődött, elmondta a jubiláns, mily érdeklődéssel kiséri mindig tanítványainak pályáját s a jó kívánságokat viszonozva bocsátá el az üdvözlőket.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 3. ez.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési

dij:

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

kath. egyházi s irodalmi f 0 l y 0 i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, november 1.

35.

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bér mentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Haynald bibornok emléke az Akadémiában. — Az egri érsek jótékonysága. — Egyházi
Tudósítások : E s z t e r g o m : Kolos napjáról s a nagy tanitó-képzőintézetről. — E g e r : Samassa érsek ünneplésének két főnapja. —
C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Szt. Gellért püspök tisztelete a csanádi egyházmegyében. — Kath. Köztevékenység.
Kath. Tanonczok
Otthona. — Vegyesek.

Haynald bibornok emléke
az Akadémiában.
A magyar tudományos Akadémia emlékünnepet rendezett Haynald Lajos bibornok volt
kalocsai érseknek mint akadémikusnak a tiszteletére.
Az Akadémiával együtt ünnepeltek a magyar szellemi életnek legkiválóbb tényezői, m e r t
Haynald Lajos bibornok igazi genialitásával, lankadatlan tudományszeretetével, páratlan sokoldalúságával és fejedelmi áldozatkészségével, szellemi életünk igen sok ágában, nemcsak maradandó nyomokat, hanem valóban nehezen betölt-'
hető űrt hagyott maga után.
Az Akadémia díszes csarnokában ezt az országos visszaemlékezést keltő ünnepet két dolog
t e t t e Haynald óriás szellemének varázsán kivül a
közérdeklődésre nézve vonzóvá ós emelkedettebb
hangulatot keltővé, az: hogy az elhunyt nagyemlékű bibornoknak két genialis barátja, Munkácsy és Fraknói voltak kiszemelve, amaz a
bibornok érsek-utódja Császka György kegyeletes intézkedése folytán egy képpel, emez — egy
beszéddel — az Akadémia megbízásából, arra,
hogy a „halhatatlanok" körében egy igazi halhatatlannak emlékét méltóképen felidézzék. Munkácsy képe és Fraknói emlékbeszéde két geniális
tisztelő együttes hódolata az iránt, a kit mind
a ketten pártfogójuknak neveztek, de a ki mind
a kettőnek a genialitás rokonérzelmeinél fogva
igazi kebelbarátja vala.
Az Akadémiából a theologia és a politika,
— az aktuális politika, nem a tudomány, — ki

vannak zárva. Már ez a körülmény m u t a t j a ,
hogy Fraknói az egész Haynaldot nem mutath a t t a be emlékbeszédében, hanem csak egyes
nagyobb, az Akadémia szűkebb keretébe és még
szűkebb életébe beleférő vonásokkal volt kénytelen egyes darabokat a nagy érsek életéből
bemutatni. Haynaldot csakis mint tudóst, és
pedig csakis mint világi tudományt művelő
tudóst, mint szónokot s i t t is inkább csak m i n t
politikai és egyházpolitikai szónokot, továbbá
mint a magyar művelődés harczosát és a magyar tudomány Mecaenását m u t a t t a be Fraknói.
Bár t e h á t csak darabokat m u t a t h a t o t t be
Fraknói Haynald életéből, ezt a m u n k á t oly
nagy alakitó tehetséggel végezte el, hogy a legsokoldalúbb főpapok egyikének a b e m u t a t o t t
életdarabokat egy nagy életegészszé egybekötő
összes vonásai mind kikerültek több-kevesebb
kidomborodással szemlélhetés alá a nagy beszédnek közvetlen hatása alatt.
Az a tudományszak, mely Haynald előtt,
más oldalú érdemei s a magas állására való
tekintetek élén, az Akadémia kapuját megnyitotta, a botanika, a növények tudományos buvárlása, az Haynaldnak családi öröksége vala.
Édes apjával együtt gyűjtögetve sajátította el a
növényvilág iránt való érdeklődés nemes és
termékeny szellemét, mely szakadatlan müvelés
által a tekintély oly magas fokára emelkedett
vala, hogy egymaga képes lett volna a kalocsai
bíboros érseknek világhírű nevet szerezni a művelt emberiség körében s örök hálát biztosítani
nemzetünk emlékezetében.
Az Akadémia, mikor Haynaldot tagjai közé
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beválasztotta, Dem külső dekorácziót helyezett
el díszes csarnokában, hanem oszlopot állított
fel benne, az Akadémia fundamentumait tartót.
Székfoglalóját a nagy akadémikus 1869-ben t a r t o t t a
a szent irás növényeiről tervezett müvének egy
részletével. E munkájának irása közben érintkezésbe lépett a világ összes kitűnő botanikusával
s mondhatni, hogy munkájának már csak kihirdetése által is világmozgalmat keltett szaktudományának érdeklődői és művelői körében. Az
Akadémiának mindenkor buzgó látogatója s a
legtevékenyebb igazgatósági tagja vala. Ritkán
lépett ugyan fel a felolvasó asztalhoz, de a
mikor i t t szerepelt, mindig elsőrendű alkotást
kapott tőle az Akadémia, rendesen mint szónoktól, ki az Akadémia megbízásából szaktudományának nagy halottjairól mondott kimerítő emlék- és gyászbeszédet.
A növénytan mellett a nagyszellemü bibornok a világi tudományok közöl kiválóan még a
történelemmel foglalkozott, mert azt lelke egész
meggyőződésével ő is az élet mesterének tart o t t a . Mikor a 60-as évek elején mint erdélyi
püspöknek megnyilt a politika mezeje, a történet ismeretére támaszkodva h á r í t o t t el minden
t á m a d á s t és merényletet, melyeket az idő viszontagságai, vagyis világosan szólva Magyarország ellenségei kivülről és rossz fiai belülről
intéztek az erdélyi részeknek az anyaországhoz
való tartozása, e hozzátartozásnak közjoga ellen.
Ez irányú tevékenysége az 1861-iki évi juniusban mondott nagy beszédében érte el t e t ő p o n t j á t ,
mely őt egyszerre legkiválóbb szónokaink sorába
emelte. Mint szónokot Fraknói igazság szerint,
érdeme szerint jellemezte. A szónoki formáknak
Haynald nem volt mestere, nem a klasszikusok után
indult, főleg a közvetlen benyomásra, a pillanat
hevére ós inspirácziójára bizta magát. Ő ezt
megtehette magára nézve veszély nélkül, mert a
nagy szónok minden eszközével bőven rendelkezett. Elméssége, elméjének élénksége pedig a
szó teljes értelmében bámulatos vala. Nagy
tudása, sokoldalúsága, eszméinek bő áradása kissé
nehézkessé tette, de geniális egyéniségének varázsa még mikor a legszárazabb dolgokkal
foglalkozott vala, le tudta bilincselni hallgatóinak
figyelmét.
Haynald először a tanári, a theologiai t a n á r i
pályán indult nagy tevékenység kezdeményezésére. Az esztergomi presbyteriumban, a Kopácsy

által inicziált felsőbb papi nevelő intézetben,
sokoldalúságát és synthetikus szellemét ragyogtatva, az encyklopaediát t a n i t o t t a . A tan- és
nevelésügy iránt ezt az első felbuzdulást mind
halálig m e g t a r t o t t s a nemzetnevelés iránt való
lelkesedése őt Magyarország tan- és nevelésügyének úgyis m i n t érseket a kalocsai érseki
megye területén, úgyis a m i n t törvényhozót és
Mecaenást az ország területén, legelső oszlopos
férfiainak egyikévé avatta. Nagy b a r á t j a és bőkezű Mecaenása vala az elköltözött végül minden
művészetnek, különösen pedig a zenének és a
festészetnek, a minek ösztöndijak alapításában
h a g y t a maradandó nyomát. Nem volt egyetlen
közművelődési intézmény sem, mely az ő hatáskörében áldásos működésének nyomait magán
ne érezte volna. Kulturális czélokra másfél millió forintot k ö l t ö t t s hatszázezer forintot fektet e t t be különféle alapitványaiba.
Emléke magától is, meg e monumentális
emlékbeszéd fonalán is, tisztelt és hatásos marad mindörökre, nemcsak az Akadémiában, hanem azon tul is, az egész nemzet életében.
* * *

Az egri érsek jótékonysága.
Arról a nagylelkűségről, melylyel az egri érsek busz
éves érseksége alatt a közczéloknak áldozott, legékesebben beszélnek a számok. 1873 végétől, amelv időben
Samassa József az egri érseki székbe ült, 1893 végéig,
vagyis mostanig, a jubiláló érsek több mint másfél milliót áldozott az érsekség jövedelmeiből közczélokra.
Ezt az összeget részletezve, adományozott az érsek :
1. Egyesek s családok fölsegélésére
2. Károsult vagy Ínségre jutott községek segélyezésére
3. Altalános művelődési s egyéb közérdekű czélokra
4. Tanügyi, nevelési, oktatási czélokra
5. Az irodalom, a sajtó támogatására
6. Az egyházmegyei papság segélyezésére

301,899 frt 63 kr.
60,941

„ — „

366,062
599,069
66,331

„ 15 „
„ 22 „
„ 86 „

164,346

„ 46 „

7. Templomok építésére, fölszerelésére, föntartására és plébániai
épületek föntartására
. . .
128.538 ,, 40 ,.
Összesen •. . 1.687,284 trt 72 kr.
A miskolczi leánynevelő intézet létesítése egymaga
140,000 forintba került s az egri jogakadémia fenntartása
évenkint 76 ezer forintba kerül.
S az érseknek igazán nagy, emberbaráti szivét csak
akkor méltathatjuk teljes érdeme szerint, ha még megjegyezzük, hogy a több mint másfél millió adomány önkéntes áldozata volt az érseknek, melyet a magyar kul-
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túrának, a jótékonyságnak és egyházának hozott, mert
ezeken az adományokon kivül az érsekséget mint köteles
kegyúri terhek évenkint kétszázezer forint terheli, s a
cselédség és tisztség fizetése is évenkint nem kevesebb,
mint nyolczvanhat ezer forint. (P. N.)

EGYHÁZI TUDOSITASOK.
Esztergom, okt. 30. Kolos napjáról s a nagy tanitóJcépzőintézetről.
Kolos napját, f. hó 30-án, fényesen ültük meg Esztergomban. Már előestéjen a káptalan részvétele mellett
sikerült zene- és szavalási akadémia volt a szemináriumban. Kora hajnalban sürü mozsárlövések jelezték a várhegyről az ünnepet, az öreg harang pedig komoly ünnepieséggel kondult meg, imádságra szólítva a hívőket
kegyes szivü főpásztorukért. A város fel volt lobogózva
és 9 órakor ünnepi nagy misét mondtak, melyen a hatóságok is lerótták tiszteletüket Esztergom díszpolgára
iránt. Minden kath. intézetben, pra^parandiában, kisdedóvó-nőképzőintézetben, polgári leányiskolában ünnepélyeket rendeztek és szüneteltek az előadások, csak a benczéknél és a városi reáliskolában nem. A budapesti,
esztergomi és nagyszombati érs. tanitó-k^pzőintézetek
egyesítése czéljából a herczegprimás Esztergomban 150,000
frtért nagyszerű épületet emeltet. A vár felé vezető
kanyargó ut szélén, az u. n. sötét-kapu alagút előtt,
az első káptalani palota alatt mérte fel Gzigler Győző
műépítész a telket. Már a tervrajz is elkészült és minden osztály számára parallel termek vannak előirányozva, szép díszteremmel, muzeumokkal és a vízivárosi
elemi iskola számára külön szárnynyal, hogy ott helyben a
növendékek gyakorló-oktatást is tehessenek. Lesz ott szép
igazgatói lakás is. Csak azt sajnáljuk, hogy mindjárt internátust is nem építenek hozzá, a mi a nevelést intenzivebbé
tenné. Továbbá a szomszéd primási házikók telkét kertté
lehetne átváltoztatni, mert a nélkül a törvényes gyakorlás nem lesz meg.
Lev.

Eger, okt. 29. Samassa érseli ünneplésének két fönapja — csütörtökön és ma vasárnap folyt le emlékezetes enuncziácziók között.
Csütörtökön volt az ünnepélyes hálaadó szent mise,
melyet Szele Gábor fölsz. püspök ur czelebrált. Mise után
következett a papinyugdijintézet közgyűlése, mely az érsek elnöklése alatt folyt le. Itt az érseket a papi nyugdíjintézet nevében Dr Kozma Károly elnök, prépost-kanonok üdvözölte, előadva egyúttal a nyugdíjintézet keletkezését, kifejlődését és jelen örvendetes állapotát. Az ügyrend
gyors lebonyolítása után következett Samassa érseknek
hatalmas latin szózata és 10,000 frt ujabb alapítványa, a
mely utóbbival lehetségessé lett, hogy a lelkészi jövedelmek minimuma az egri főmegye területén 700 írtban
állapíttassák meg. Délben a papság ebéden az érseknél
volt. A testvéri agapén az érsek a pápát, a királyt, a
hazát és a papságot remek latin votumokkal köszöntötte
tel. A pápára szóló felköszöntő ez volt: „Summo Pontifici Leoni XIII. omnium christianorum Patri et doctori
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magna consolatio. multorum obsequium, multi anni cum
multis gratiis !" Hatalmas Vívat-tal felelt a papság kegyelete. A király tiszteletére a következő szavakkal ürített az érsek poharat : „Augustissimo Imperátori et Regi
Apostolico Francisco Josepho decus nobile, impérium
gloriosum!" A hazára ezekkel a szavakkal emelt poharat az eloquentia mestere : „Dilectissimae telluri huic,
charae patriae nostrae, pacis foecunditas, iugis prosperitás,
gloria perennis, ut opibus firma, copiis larga, gloria ampla,
virtute honesta, conditione beata sit civium vita !" A papság a következő kitüntető votumot kapta : „Carissimo mihi
atque in maxima aestimatione posito venerabili Clero
Dioecesis Agriensis huius insigni cura et sollicitudine in
muneris sui perfunctione defixo, rem Christi maxima
qua potest vigilantia defendenti, animo firmo ac iuvicto
vindicanti, in fingenda iuventuta ad mores christianos eximium stadium collocanti, sibi creditum populum, exemplo
etiam suo, ut qualis esse debeat, talem praestanti, iccireo
praesulis sui egregia commendatione iure digno, sed maiora
adhuc a Deo, cuius causa desudat, expectanti, uberrima
benedictio ab alto, larga meritorum copia, merces laborum amplissima !" A nagy megtisztelésre a papság nevében Pánthy Endre cz. püspök nagyprépost felelt, gyönyörű beszéddel, 5000 frt alapítvány letevésével, ugyanarra a czélra, melyre az érsek néhány óra előtt a fentemiitett
10,000 frtot adta. Délután 5 órakor volt a tanítóképző
intézet ünnepélye, melyen sokan, de legjobban kitettek
magukért Vincze Alajos, az intézet igazgatója, és Babík
József, az intézet egyik tanára, az ismeretes jeles irók.
A csütörtöki ünnephez méltóan sorakozott a második ünnepnek, a vasárnapi. Ezen a napon fogadta
Samassa érsek a küldöttségeket. 12 küldöttséget fogadott
s ugyanannyi beszédet rögtönzött feleletül a tisztelgők
üdvözlő szónoklataira. Legkiválóbb ezek között három :
az, melyet Hevesmegye főispánnak üdvözlésére felelve
mondott, továbbá, a melyben az egri kir. törvényszék, a
királyi ügyészség és járásbíróság küldöttségének válaszolt
s végül az a toast, melylyel a lakomán Zalár, az „aranyszájú* alispán felköszöntőjére válaszolva, ünnepeltetését,
a királyra mondott felköszöntőjével, tetőpontjára felemelte. Itt adjuk mind a három nyilatkozatot.
Kállay főispánnak az érsek igy válaszolt:
„Határtalan hálával tartozom azon örvendezésért és
üdvkivánatokért, melyeket méltóságod oly fenkölt és lekötelező szavakba foglaltan hozzám intézett azon megye
részéről, mely a mint helyesen méltóztatott megjegyezni,
hivatalos kapocsban hozzám már nem áll, de sokszoros
czimen, melyeket méltóságod oly szépen kijelölt, szivemhez elválhatatlanul kapcsolva és fűzve van.
Ezen megyének, melyet annyira szeretek, ezen irányomban való kitüntető figyelme ez alkalomból is csak
tanúbizonysága annak, a mit méltóságod kétségtelenül
irántam való rendkívüli jóakaratában oly gyöngéden kifejezett, mit egész terjedelmében magamra nézve el nem
fogadhatok, de aminek alapgondolatát egészen magamra
vonatkoztathatom a nélkül, hogy hivalkodás bűnébe és
hibájába essem ; tudniillik tanúságát akarta e megye adni,
hogy megbecsüli azon igyekezetet, mely a kötelesség teljesítésére van irányozva. A kötelesség teljesítésére irány_
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zott igyekezetet pedig nekem, mint méltóságod szives
volt megemlíteni, a hazaszeretet sugallta.
Minden, amit tettem, minden amit éreztem, a hazaszeretet forrásából fakadt s abban leli magyarázatát. E
hazaszeretet teljesitésének módjára nézve pedig a világ
legbiztosabb tanítójához fordultam
és ez a történelem.
Minden esetre önök velem együtt olvasták egykor az
iskola padjain Sallustius római nagy történetirónak könyvét, melyben többi közt e nagy történelmi igazságot fejezi ki : Imperium facile his artibus retinetur, quibus initis partum est. A birodalmak azon eszközök és módok
által tartatnak fenn legkönnyebben, melyek által létrejöttek.
Midőn én ezen nagy igazságot megtanultam, ehez
alkalmaztam hazaszeretetemnek nyilvánulását és kifejezését, és kutattam, melyek voltak azok az eszközök, melyik
volt az az alap, melyen létrejött hazám, hogy tudjam,
mily eszközökkel kell annak fenntartására irányuló kötelességeimet lerónom ?
Ki adta meg alapját ennek a hazának ? Ki épitette
fel ezt a birodalmat azon az alapon, melyre befektette azt ?
Első királyunk. S ezen alap az, melyen a nemzet
nyolczszáz éven keresztül minden viszontagság daczára
fenmaradt s mely alapon e nemzet további fejlődésében
is jobb jövőjének mindig több és több biztositékát tünteti elő. Ennek az alapnak pedig három lényeges alkateleme van : a király, a törvény, és a szabadság. De a királyi hatalomnak azt a fönséget, a törvénynek azt a tekintélyt, a szabadságnak azt a nemesítő erőt, mely nélkül
mindezek hiuk, a vallás és az erkölcs kölcsönzi és adja.
Ez vértezte fel azokat sérthetetlenséggel, ez csepegtette
be a honpolgárok szivébe azok iránt a feltétlen tiszteleletet és kegyeletet, de egyúttal megóvta azokat az üdvös
hatásokat is, hogy ez a három elem, a nemzet rovására,
visszaélést ne követhessen el. A két hatalom, az állam és
annak szövetségese, frigyese : a vallás oltalma és varázsereje alatt fejlődött a nemzet és tartatott fenn alkotmánya
és fejlődtek e nemzetben a legtermékenyebb polgári és
társadalmi erények : a hazaszeretet, az áldozatkészség és
az a magasztos lelkesedés a közügyekért, mely nemcsak
a testületekben, hanem egyesekben is buzditólag hat a
versenyzésre az állammal együtt a haza boldogságának
előmozditásában és a haza jóléte segédforrásainak megnyitásában.
Ezen gondolatok és érzelmek éltek mindig lelkemben és ezekhez alkalmaztam minden cselekedetemet mert
azt véltem, hogyha azt az alapot s annak elemeit, melyeken nyugszik e nemzetnek állami léte és boldogsága,
nemcsak szóval, hanem tettel, cselekedettel is védem,
bármely körülmények közt és bármely következményekkel szemben, hűen és becsületesen teljesitem kötelességemet. Es én nem tagadom, hogy reám nézve meghatólag buzditó az a rokonszenv, mely az ország minden
részéből e napokban felém irányul. Buzdítani fog ezentúl
is, hogy a hazaszeretetből merített kötelességérzetet fentartsam addig, mig Isten életemnek kedvez s elmondhassam utolsó órámban : tudtommal nem voltam hűtlen fia
hazámnak, mely szült, ápolt és annyi boldogsággal megáldott.

Fogadják szíves figyelmökért, kitüntető megjelenésökért a nemes vármegye tagjai hálás köszönetemet." (Lelkes éljenzés.)
A magyar iustitia képviselőinek adott válasz szövege ez:
„Nagyon le vagyok kötelezve azért a
figyelemért,
melyet a tekintetes királyi törvényszék, a királyi ügyészség és királyi járásbiróság irányomban ez alkalommal is
tanusit. Örömmel fejezem ki, mint mindig szoktam, ugy
most is nagyrabecsülésemet azok iránt, kiben az igazság
kiszolgáltatása bízva van.
Nagyfontosságú kötelességet teljesítenek azok a társadalommal szemben. Tökéletes pártatlanság, szigorú
kötelességérzet, buzgó igyekezet minden hibát kikerülni,
az ártatlanságot megvédeni ugyanakkor, midőn a büntettet üldözik, a szegény és gazdag, a hatalmas és elnyomott
irányában meg nem tántorodni : ez az önök nemes feladata.
Azért a nemzet és a nemzetben én is nagyra becsülöm ezen institúciónak tagjait, mert ők őrei az ország
és nemzet alapjának : justifia est fundamentum regnorum.
Mert senki sem fogja ócsárolni azokat, akik az ő védelmére állanak és a nemzet ösztöne tiszteli azokat, akik ezen
hivatásuknál fogva tiszteletre méltók. Mily megnyugvással,
tekintünk e testületre és mily nagy biztonságot érezünk,
midőn pillantásaink feléje irányulnak, mert tudjuk, hogy
különösen oly országokban, a hol a pártszellem nem igen
tesz különbséget a jog és a jogtalan, az igazság és törvénytelenség között : ott a személyes szabadság a vagyon
tulajdonjoga csak az igazság csarnokaiban találhatja fel
védelmét és szükséges is, hogy azt ott feltalálja.
Es hála Istennek, Magyarországban, ez országban,
nem igen lehet panasz. Igaz, hogy talán ezen institúciónk
teljes tökéletességét még nem érte el, vannak még bizonyos intézkedések, melyeket az országnak mielőbb meg
kell tennie. Még belopózhatik ezekbe a magasztos testületekbe is az emberi gyarlóság, mert még nincsenek kellőleg körülbástyázva. Pedig én kívánom és mindig arra
törekedtem, hogy emberek biztonsága ne embertársaitól,
hanem az intézményéktől legyen függővé téve, mivel csak
az egyéni erényeken nyugvó biztonság mindig ingatag és
elégtelen. Azért létezik a társadalmi rend is, hogy a törvények helyét emberek el ne foglalhassák. Mint eddig,
ugy ezentúl is, ha Isten életemnek kedvez4 arra fogok
törekedni csekély tehetségem szerint, hogy Magyarországban lehetőleg megszűnjék az az állapot, hogy az
emberek biztonsága, az emberek függetlensége, szabadsága, emberektől és ne a jól rendezett instituczióktól
függjön és hogy megszűnjék annak lehetősége, hogy Magyarországon a törvények helyét emberek foglalják el.
Ne vegyék rossz néven, hogy ez alkalommal ilyen
akadémiai elmefuttatásba bocsátkoztam, de egyre kérem
jegyezzék meg, hogy életem nagyobb részét oly pályán
töltöttem el, melyen megtanultam gondolataimat másokkal közölni.
Ez az oka annak, hogy a jelen alkalommal nem
maradtam abban a keretben, hogy csupán köszönetemet
fejezzem ki ; összefoglalom ezen gondolataimat legbensőbb köszönetem kifejezésével és továbbra is jóindulatukba
ajánlom magamat."
(Vége köv.)
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RELIGIO.
Csanádi egyházmegye. Szent Gellért püspök
telete a csanádi egyházmegyében. — (Folytatás).

tisz-

I.
A keresztény lelket élteti, Isten előtt kedvessé teszi
egy mennyei ajándék, melyet ember kiérdemelni nem
képes, de melyet a Szentlélek önt belénk, mely bennünk
működik, mely reánk Isten fényét árasztja, mely elménket
megvilágítja, akaratunkat a jóra ösztönzi, a jóban segiti,
erősiti, kitartóvá teszi, mely gyarló emberekben a legtündöklőbb erényeket érleli; a keresztény lelkeknek ezen
éltető eleme : az isteni kegyelem, az égi malaszt.
Szent Gellért életében, a bölcsőtől kezdve, a vértanú
halálig, szüntelen és ékesen tűnik elő az isteni kegyelemnek megszentelő és üdvözítő működése. Ime ! Isten
kegyelme dicső szentünknek először is jámbor keresztény
szülőket adott: volt kincsök, gazdagságok; előkelő rangjok, magas állásuk ; Yelencze legnevesebb nemesei közé
tartoztak ; de nem volt gyermekök ; oda fordultak tehát,
a hová a keresztény szülők oly szívesen fordulnak, a dicsőséges és kegyelmes Szüzanyához, Máriához; és az Ur
meghallgatta a jámbor szülők könyörgését megadta a kért
kegyelmet; fiók született, ki szent György tisztelére
Györgynek neveztek el. Szent Gellért életének ötödik évében súlyos betegségbe esett; a jámbor szülők szivében
ismét felnyílt az élő hit virága, megfogadták, hogy ők,
ha egyetlen gyermekök életben marad, azt egy jeles szerzetnek engedik át, hogy ott Isten számára neveljék, és
az oltár szolgálatára ott képezzék kellően. Es az Ur
megadta a második kegyelmet is ; a szeretett fiu visszanyerte egészségét; a jámbor szülők is megtartották fogadásukat, boldog házasságuk első kedves gyümölcsét, a kis
Györgyöt a szent Györgyről nevezett velenczei benedekrendü kolostorba adták ; a szerzetesek felöltöztetik a rend
fekete ruhájába s beviszik a monostor csendes falai közé.
A kis fiu nagyon jó helyre j u t o t t ; ott tanul imádkozni,
ott látja a szent élet példáit, ott nyilnak meg előtte az
istenes tudomány szent csarnokai ; ott, a boldog magányban, őrzi meg lelke tisztaságát, elkerüli a veszélyeket,
melyekkel a világ behálózza a fogékony kebleket, hogy
annál undokobb bűnökbe sülyeszsze. Szentünk a zárdai
nevelésnek egyik legékesebb virága lett.
Öt évig tanulta szentünk az u. n. trivium tantárgyait; és a fiu amint előre haladott az években és tudományokban, ugy haladt előre az erények utján is ; ő
ugyanis, mint életirója mondja : „két olyan fegyverrel
harczolt, amelyek csaknem biztosan győzelmet aratnak a
lélek ellenségei felett." E két fegyver volt: a tétlenség
kerülése, és az önmegtagadás gyakorlása. Az imádság,
olvasás, az elöljáróitól előszabott teendők teljesítése és
(a könyvnyomtatás még akkor nem létezvén), a tudományos és szent könyvek másolása, foglalták el minden idejét. Az önmegtagadást pedig oly mértékben gyakorolta,
hogy nemcsak testét sanyargatta az u. n. ciliciummal ')
és korbácscsal, hanem kiterjesztette az önmegtagadást minden kedvtelésének, tudományos foglalkozásainak és áhitatl
) A cilicium vékony drótból készült és minden szemnél a
testbe fúródó láncz.

gyakorlásának szabályozására is. Nem engedett meg magának többet, mint amennyit a szerzet rendszabályaival
összeférhetőnek itélt. Ily módon szerezte meg magának
azt a roppant akaraterőt, amelyet kiváltságos nagy lelkeknél tapasztalunk, s a mely képessé teszi őket, hogy a
Szentírás szavai szerint erényről erényre szálljanak.
Szentünk életirói különösen kiemelik, hogy számos,
fényes erényei között az okosság vitte a vezérszerepet,
vagyis, hogy értelme mindenkor helyesen meg tudta Ítélni,
mit kelle minden egyes esetben üdvére tennie, mit nem ;
igy, okosságnak tudják be azt, hogy a ciliciumot rendesen viselte ugyan, de vasárnap vagy ünnepnap előtt letette, nehogy elgyengüljön és az istentisztelet fárasztó
teendőinek végzésére képtelen legyen.
Az alázatosság erényét okossággal párosulva gyakorolta, midőn a szerzet szabályaitól soha a saját maga
kedvéből gyakorolt ajtatosságok miatt el nem tért. Bár
talán többet és tökéletesebb módon tudott volna tenni,
mint a szerzet szabályai kívánták, mégis alázatos engedelmességből soha dolgot, melyet a szabályok kívántak,
el nem mulasztott. Ilyen engedelmességről áll amit az
írás mond : „hogy az többet ér, mint az áldozat."
Erős lelke mindenekfelett szerette az igazságot. Az
u. n. emberi tekintet nem vett erőt rajta. „Inkább haragudjanak meg az emberek, mintsem elhallgatásunkkal az
igazságot lábbal tiporjuk", szokta mondani. Bár heves,
déli vérű volt szentünk, de ha valamire rászánta magát,
törhetetlen állhatatossággal megmaradt jónak itélt elhatározása mellett.
Igy fejlődött az isteni kegyelem szelid behatása
alatt szentünknek tiszta lelke a monostor csendes hajlékában, mert ő folyton áhítozta a keresztény tökéletességet. Egyike volt azoknak, kiket boldogoknak nevez a
királyi zsoltáros mondván : „Boldog a férfiú ki szivében
eltökélte, hogy a jóban szüntelen haladni fog, mig a siralom völgyében lakik, mert a törvényszerző áldásával
erényről erényre fog emelkedni, mig eljut a helyre, hol
leplezetlenül látja Isten szinét Sionban, a mennybeli paradicsomban." x)
Mig szentünk az isteni kegyelemmel híven élve lelkének szépítésén működött, édes szülei körében nagy
változás állott be. Százezer kebelben feléledt a vágy, látni
testi szemmel a szent várost, hol az Ur Jézus kínszenvedésével, halálával bennünket megváltott; megcsókolni a
rögöt, melyet az Üdvözítő szent vérével áztatott.
Ily lelkes elragadtatás vett erőt szentünk édes atyján is; elindult nagy velenczei zarándoksereggel a szentföldre, forrón kérve Istent, engedné meg, hogy a szentföld hantja borítsa majdan holt tetemét. Az Ur meghallgatta hű szolgájának ezen kérését is ; mert minden
életveszély nélkül szerencsésen bejárták ugyan a szentföldet, de visszajövet rabló arabok támadták meg őket és
szentünk atyja a küzdelemben elesett, meghalt a csatatéren, és megtalálta sirját, mint óhajtá Megváltónk földi
hazájában.
A gyászoló özvegy férjének halála hirére szivbőllélekből gyászolta őt, a jámbor, keresztény nemeslelkü
!) LXXXIII. Zsoltár 6—8 vers.
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férfit; és hogy fiában az apát szólíthassa, hitvesi szeretettől indíttatva megkérte a monostor apátját, engedje meg,
hogy György fia ezentúl a Gellért nevet viselje. Igy lett
szentünk Györgyből Gellért.
Mint százados tölgy árnyában az ibolya terjeszti illatát, igy tőn szent Gellért az ő monostorában, hol szerzetes társait elragadta erényeinek illatá/al. Meg is tették
őt kisebb elöljárónak. És lett a szerzetesnek mintaképe
azok számára, kik őt szövétnekül fogadták.
A szent könyvekben meg van irva: „az áldozó papok ajkai őrizzék a tudományt." Szent Benedek rendje
kezdettől fogva ápolta a tudományt; e hagyományos tudománytisztelet következtében elöljárói kiszemelték szent
Gellértet is, hogy a bolognai hires főiskolában gyarapítsa
simereteit. „Kedves testvéreim, — igy szól Vilmos
apát rendtársaihoz, — nehogy atyánknak sz. Benedeknek
rendje a tisztes tudományokban hátramaradást szenvedjen, szükséges, hogy közületek némelyeket, kiket ti alkalmasabbaknak Ítéltek, a tudományok gyümölcsének megszerzése végett tanulni k ü l d j ü n k / Szent Gellért, a benne
annyira kifejlett tudományszomjjal, hiven élt az alkalommal, és elsajátitá mindazon ismereteket, melyeket korában a hírneves bolognai tanoda közölni képes volt, mert
szentünk a keleti bölcscsel vállá: „A tudomány arra való,
hogy a hitet ápolja." *)
Miután már édes anyja is, csendesen és jámborul a
mint élt, elhunyt volt, szentünk előtt, huszonöt éves korában tárult fel a szentély.
Ha alázatos, engedelmes, a jóban állhatatos, szent
tökéletességet folyton áhitozó szerzetes volt szent Gellért,
mily jámbor érzelmek áraszthatták el lelkét, midőn Jézus szent testét és vérét legelőször tartotta felkent kezében ; midőn először élvezte mennyei eledel gyanánt, a
vérnélküli áldozatban, az angyalok kenyerét, az újszövetség kelyhét ? ! Élő hittel ápolt mély áhitata, tiszta lelkének szép sugarai kihatottak külsejére is ; szent érzelmekre buzdult az, ki átszellemült arczának nemes vonásait szemlélte.
Nem is maradhatott szentünk soká rejtekében : rendtársai már előbb kisebb elöljárójuknak fogadták ; Vilmos
apát pedig elhalálozván, egyhangúlag a monostor fejedelmévé választották őt, aki rendtársait keresztény tökéletességben és tudományban annyira túlszárnyalta. Szentünk mély alázatossága előre sejteti, hogy ő a választásra
magát érdemesnek sehogy sem találta; és tényleg csak
akkor hajolt meg kivánságuk előtt, midőn azok nyomatékosan hangoztatták, hogy vonakodásával megszegi a
szerzet legszebb erényét az engedelmességet.
Eletirói megjegyzik, hogy szentünk, mint apát nem
annyira parancsolva, mint jó példával igazgatta a rábizott monostort; Isten kegyelméből ő v o l t a jóban mintaképe rendtársainak. Amit a szerzet szabályai tiltottak, azt
ő sem cselekedte soha.
Ime a keresztény szerzetes élet szellemének tiszteletreméltó megnyilatkozása ! Ugyanazon joga van mindenkinek ; szent szabadságot élvezve feltétlenül engedelmeskednek ; a felmagasztalt inkább alárendelt kiván lenni :
») Saacli Rózsakertje. VIII 4.

de ha a bizalom főnökké tette is, igénye csak annyia van,
mint a szerzet utolsó tagjának ; önként tisztelik az elöljárót, kit szabadon választottak és ez kormányoz példával
inkább mint büszke parancscsal, és szeretik egymást, amint
csak egyházi testületben tudják egymást szeretni Boldog
testület !
Szent Gellért, immár a velenczei szent György monostor apátja lett; mint ilyen nemcsak elöljárói hivatásának élt nagy gonddal, hanem különös buzgalommal
szentelte magát a szentirás tanulmányozásának ; görögül
tudván, nemcsak a latin szentatyák magyarázatait élvezhette, hanem a görög atyák müveit is olvashatta. Kiváló
előszeretettel viseltetett szent Jeromos iránt, ki vezekelve
vonult vissza a római élet zajából és Bethlehemben szigorú magányban merült bele a szentirás istensugallta kincsének tengerébe.
Szentünk szeretettel és kimondhatatlan tisztelettel
vonzódott azon levélhez, melyet az irgalmas Isten intézett
az emberi nemhez. E tekintetben sz. Jeromos örök becsű
müvei vezérfonalul szolgáltak ; szent Jeromos kedves levelei pedig, feltárván a bethlehemi magánynak lelki gyönyöreit, édesgette, hogy a szent iratok mennyei mézéből
naponta Ízleljen minél többet és táplálja lelkét a legszentebb érzelmekkel.
Ime keresztény hivek ! Hiven követtük Isten kegyelmének munkáját eddig szent Gellért szép dicső életének
egyes mozzanataiban. Mint az ókorban közegeit Isten előkészité, ihletett látnokokká tette azokat, kik hivatva voltak erővel, lelki bátorsággal Isten szive szerint hirdetni
az egy igaz Istent a kiválasztott nép körében, — mint
az Ur Jézus apostolainak meghagyá, hogy Jeruzsálemben,
visszavonultan, bezárkózva és imádkozva készüljenek nagy
hivatásukra, és megküldé nekik a szentlelket, hogy Jeruzsálemtől kezdve a világ véghatáráig lángbuzgalommal és
rettenthetetlen bátorsággal hirdessék az üdvözítő igéket,
akként készité elő az isteni kegyelem szent Gellért lelkét
is ; Isten iránt való tántoríthatatlan szeretetet önte szivébe,
értelmét a szent tudományok fényével megvilágitá, bő ismeretekkel gazdagitá és apostoli lelkét megerősité, ugy hogy
később a magyar egyház védő fala gyanánt viselkedett és kész
volt, nemcsak fáradozni, lankadatlanul működni, de életét
és mindenét feláldozni a magyar egyház, a kath. vallás
ügyeért; és ekképen méltó eszköz lett azon küldetés hü
teljesítésében, melyet a népek Istene neki szánt. — Szentünk az anyaszentegyháznak azon nagy férfiai közé tartozik, kik életükben elérték a legnagyobb erkölcsi magaslatot, melyre az emberi természet, Isten kegyelmének
behatása alatt felemelkedhetik. *)
Mily áldásossá tette Isten kegyelme szent Gellért
további életét, a második részben fejtegetjük.
(Folytatjuk.)

1
) Bleibtreu. P. Lacordaire's Leben und Wirken. Freiburg.
Herder, 1873. I l l 1.
2
) Bleibtreu, i. h. 105. 1.
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
Kath. Tanonczok Otthona.
A „Kath. Taiionczokat Védő Egyesület" 1893. november 5-én Budapesten, II. ker. Fő-utcza 89 sz. a.,
megnyitja a Kath. Tanonczok Otthonát.
A tanonczok itt vasárnaponkint délután 3 órától
7-ig kellemes foglalkozást találnak, amennyiben 1. rövid
valláserkölcsi oktatást kapnak; 2. alkalom-adtán vallási
gyakorlatokban résztvesznek; 3. tanulságos könyveket
olvashatnak; 4. alkalmas játékkal szórakozhatnak ; 5. kedvező időben társas kirándulásokat tehetnek.
Az egyesület — amennyire eszközei engedik —
időről-időre más jótéteményekben is szándékszik a jó magaviseletű tanonczokat részesíteni.
Mindez teljesen ingyenesen történik ; önkéntes adományokat azonban hálásan fogad az egyesület.
A t. szülők és mester urak nyugodtan küldhetik a
fiukat a Kath. Tanonczok Otthonába, mert annak feladata
őket a rossztól visszatartani s a vallási és honfiúi kötelességek teljesítésére rávezetni. Kellő felügyeletről gondoskodva van.
Egyelőre csak kezdő tanonczok vehetők fel. Nem
katholikus tanonczok csak szülőik, vagy azok helyetteseinek írásbeli kérelmére nyerhetnek felvételt.
A tanonczok, akik felvétetni óhajtanak, szülőik illetőleg mesterök beleegyezése után vasárnap délután Y 2 3
és 3 óra között a Kath. Tanonczok Otthonában, vagy
hétköznap az egyesület titkáránál, Pokorny Emánuel hittanárnál (II. Toldy Ferencz-utcza 46. sz. a.), jelentkezhetnek.
A Kath. Tanonczok Otthona szükség esetén szállást
is nyújt a tanonczoknak előre fizetendő havi 1 frt 50
kros dij mellett.
Az egyesület ez alkalommal is bizalommal kéri az
iparos ifjúság minden igazi barátját, hogy működésében
akár a rendes (évi 60 kr.), akár az alapitó tagok (20 frt
egyszerre, vagy 4 évi 5 frtos részletben), akár a jóltevők
sorában bármily kegyes adománynyal résztvegyen s e
szándékáról a föntnevezett titkárt értesiteni szíveskedjék. 1 )
Budapesten, 1893. okt. 15.
A Kath. Tanonczokat Védő Egyesület
igazgató
választmánya.

VEGYESEK.
*** Damokles kardja, a polgári házasságról szóló tvjavaslat, még mindig ott függ a
levegőben, fejünk fölött. A király még nem határozott az iránt, hogy megengedje-e a kormánynak a javaslatnak a törvényhozás elé való
terjesztését. Ha valaha, most nem lehet Magyarországban frázis az, hogy — imádkozzunk! Igaz,
l

) A pártolást nagyon megérdemli.

A szerk.

hogy a királynak a nevezett tvjavaslat tárgyalására adott engedelme, még nem jelenti a világ
végét, a liberalizmus terveinek sanetióját; de,
igenis, azt jelentené miudenesetre, ha ez az engedelem megadatik, hogy a régóta lappangó s
majd itt, majd ott kitörő kulturharczból állam
és egyház között — az érintkezés egész vonalán át k i t ö r t a nyilt kulturharcz, a keresztény
vallástól való apostasiának harcza. Egy keresztény országgal ismét kevesebb lesz akkor a föld
szinén. Szent István öröksége, a kath. egyház
üldözött vallás sorsára fog kerülni. Bizony imádkozzunk, hogy erősek legyünk a nagy örökség
védelmében.
— Thaszáron kegyeletes egyházi ünnep öröme zajlott le folyó hó 22 én. E napon áldotta meg, irja a
„Barsi Ellenőr," Dr. Való Simon pápai kamarás, vármegyénk kiváló szülötte a felékesitett thaszári anyaegyházban a lourdres i szent szűz szobrát, mely a szép templomnak egyik kiváló ékességét képezi. A szent misét
szintén Dr. Való Simon mutatta be, kinek Csernik Alajos
herestyéni plébános és Kákonyi János segéd-lelkész aszisztáltak. A szent szobor megáldása után Dr. Való Simon
egyházi beszédet tartott, megelőzőleg azonban a szószékről Csernik Alajos tartott szónoklatot. Notabilitásaink
közül az egyházi szertartáson ott voltak : Garamveszelei
Kazy János főispán, Bévay Simon báró, Klobusitzky János. Az egyházi szertartás után a plébános fényes ebédet
adott, melyen a főispán a plébánosra emelte poharát.
Kormanovich Endre ugyanekkor kijelentette, hogy miután
temploma renováltatott, most már főgondját a Thaszáron
általa felállítandó kisdedóvó képezi.
— Vilmos é s Ferencz József találkozása Kőszeghnél nagy esemény volt; de vele bizonyára fölér
jelentőségre nézve a czár és a párisi biboros érsek levélváltása abból az alkalomból, hogy Richard bibornok a
franczia és orosz állam barátságának legújabb megpecsételése alkalmából Páris templomaiban ünnepélyes hála
adó isteni tiszteletet rendelt vala el. A czár és a bibornok közt ez inczidens alkalmából kifejlett levélváltás
mélyen bevilágít korunk s a jövő idők eseményeibe.
— A szabadkai
26-ára van kitűzve.

kath. nagygyűlés

megtartása

f. hó

— A Budapesti Kath. Kör alapitója, Lévay Imre
kegyes tanitórendi főnök tiszteletére Imre napján társasvacsorát rendez. Ad multos annos!
— Pinkafőn, a szombathelyi egyházűiegyében, nagy
ünnepség volt f. hó 29 én. Az ottani kath. hitközség
fényes iskolát épitett, s annak megáldására meghívta az
egyházmegye áldott lelkű főpásztorát. Iíidasy
Kornél
püspök ur 28-án érkezett Pinkafőre dr. Stegmüller Károly és Schwarz Mihály kanonokok kiséretében. Vasárnap 10 órakor volt szent mise után az iskola megáldása.
Délután a hitközség 100 terítékű laüomát rendezett a
kedvelt főpásztor tiszteletére.
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— A felállítandó
katholikus egyetem ügy élen. Az
esztergomi kerület papsága okt. 18-án tartotta rendes őszi
gyűlését az Esztergom sz. kir. városi plébánián. A gyűlés, melyen főt. Gabriely János esperes nyerges ujfalusi
plébános elnökölt, több fontos egyházi ügyet tárgyalt s
azokra nézve határozatot hozott. Elhatározta továbbá a
gyűlés, hogy egy katholikus egyetem felállítása ügyében
a bibornok herczegprimás ő eminencziájához emlékiratot
intéz s egyúttal biztosítja a főpásztort, hogy a létesítendő
kath. egyetem érdekében maga a kerületi papság is kész
a legmesszebb menő áldozatokra. Ugyanilyen értelemben
a főegyházmegye valamennyi kerületéhez átiratot intéz.
— Fömagasságu és főtisztelendő Vaszary Kolos, a
római szentegyház bibornoka, Magyarország herczegprimása, esztergomi érsek urnák stb. stb. névnapja alkalmából a Szent-István királyról nevezett esztergomi
ősrégi
papnevelde 1893 október 29-én délután 5 y 2 órakor örömünnepélyt rendezett, a mely következő műsorral folyt le:
1. Pápai hymnus. Seyler Károlytól. Előadja az énekkar.
2. Üdvözlő beszéd. Mondja Yalnicsek Béla IV. éves hittanhallgató. 3. Üdvözlő dal. Előadja az énekkar. 4. „Venite ad me omnes." Kalocsay Alántól. Szavalja Butykay
Emil I. éves hittanhallgató. 5. Rákóczy induló. Átirta
Liszt Ferencz. Zongorán előadja Sikrai-Kolmár Imre
IV. éves hittanhallgató. 6. óda. Szavalja Erdősi Károly
II. éves hittanhallgató. 7. Rondó. Operettekből összeállította Demény Dezső. Előadja a zenekar. 8. Az egyház
és a püspök. Történeti értekezés. Felolvassa Bandi Ervin
II. éves hittanhallgató. 9. Rêverie. Danclatól, Zongorán
előadja Labuda Ferencz IV. éves hittanhallgató. 10. Induló. Énekli az intézeti énekkar.
— Magyar benczés külföldi kitüntetése. A magyar
tanárok görögországi tanulmányútja alkalmával Récsey
Viktor esztergomi tanár és régész Athenben sokat érintkezett a görög tanárokkal és muzeum-igazgatókkal, kik
az ókori műemlékek felkutatásával foglalkoznak. E körök
a magyar tudományos törekvéseket azzal óhajtották méltányolni, hogy okt. 3-án Récseyt a „görög archeológiai
társaság" külső rendes tagjává választották, miről diszes
oklevéllel értesítették.
— Egy zsidó patrónus nyilatkozata.
Venczell Ferencz pápai praelatus és nyitrai püspöki helynök ur a
rajeczi templom fölszentelése után betért Biczizán báró
Popper Árminhoz, ki testvérével Trencsénmegyében igen
sok templomnak és plébániának kegyura. A püspöki helynök ur, ki a nevezett báró patrónus fogatán járt, köszönetet mondott a rajeczi templom feldíszítéséhez való szíves hozzájárulásaért. Báró Popper válaszában megígérte,
hogy a kegyuraságában levő összes templomok s plébániák jobb karba hozását ezentúl is szivén fogja viselni,
mert, úgymond, tudom, hogy szegény népünknek nagy
szüksége van a hitre.
— Szerzetes mint feltaláló. P. Antonio a roveredói
kapuczinus kolostor tagja az olasz kormánytól szabadalmat nyert egy általa feltalált uj mozdonyra, a melylyel
tömérdek gőzt lehet meggazdálkodni.

— Hirek az esztergomi főmegyéből. Ö eminentiája a
herczegprimás a betegeskedő (Isten éltesse !) Majer István
cz. püspök és nagyprépost ur lemondása folytán megüresedett esztergomi fővikáriátusra Boltizár
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Ferencz muzslai plébános a főegyházmegye területén levő
összes tanitóképzők főtanfelügyelője lett.
— Megszűnt lap. Rómában, a „Moniteur de Rome",
f. hó 22-iki számában kijelentette, hogy megszűnt. Azaz,
a szerkesztőség csak annyit jelentett ki, hogy administrativ okoknál fogva a szerkesztőség elhagyta a lapot, s arra
kéri az előfizetőket, legyenek béketűréssel addig mig más
alakban, más zászló alatt állhat majd szolgálatukra. Szóval „adieu-"t mondott „au revoir." Ámde az „Augsb.
Postz." szemfüles római levelezője másképp, tragikusabban fogja fel a dolgot. A lap dulajdnosa, Boursetti, 5 hónap előtt faképnél hagyta a lapot s magára hagyta a
szerkesztőséget. Ezek csak vegetáltak abbau a reményben, hogy a szent atya majdcsak kisegíti. De a szent
atya erről nem akart tudni semmit. Igy hát most a lap
„eltűnik és vele minden remény (?) az iránt, hogy valaha
franczia újságot lehessen Rómában alapítani." A „Moniteur de Rome-"ot 1882-en mgr Galimberti, a későbbi
bécsi nuntius és most már bibornok alapította, miután a
„Journal de Rome" szerkesztésétől visszalépett. Utóbbi
időben nagyon meglátszott rajta a hanyatlás és bizonyos
túlhajtott franco-slavofil befolyás.
— Johannes Audo a neve annak a chaldaeus papnak, a ki ellen az egyházi hatóságok erélyesen felléptek,
miután megtörtént már, hogy világcsalók, kik az egyházirend szentségének hirét se hallották, kiadták magokat
papoknak, püspököknek. Audo János nem ezek közöl
való. Weber Ignácz schaffhauseni káplán a stuttgarti
„D. Volksblatt"-ban kijeleutette, hogy ő ismeri Audo
Jánost, a ki neki 1875—1882-ig a Propaganda Collegiumában iskolatársa volt, és azt a tanúbizonyságot teszi
mellette, hogy nevezett elöljáróinak teljes bizalmát bírja
és valóban az, a minek magát monda: „chorepiscopus
Mossulensis," a ki patriarkájának megbízásából azért jött
Európába, hogy XIII. Leo pápa jubileumán a pátriárkát
képviselje. Egyedüli hibája az, hogy Európában s különösen Jordanbad fürdőhelyen tovább felejtette magát
mint kellett volna s alamizsnák gyűjtésénél az egyházi
hatóság által adott határokat nem mindig tartotta szem
előtt. E miatt Ledochowski bibornok, a Propaganda praefectusától felszólítást kapott (invitatus), hogy menjen haza.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A zsidó vallás reczepcziójához. — Egyházi Tudósítások : E g e r : Samassa érsek ünneplésének két főnapja. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Szt. Gellért püspök tisztelete a csanádi egyházmegyében. — P a r i s : Te Deum
a" franczia-orosz szövetség alkalmából s a czár levele a párisi biboros érsekhez ebben az ügyben. — Kath. Köztevékenység.
Az erdélyi
,th. Statusgyülésre püspöki meghivó. — Kath. Egyesületi Elet. A magyar „Aquinói Szent Tamás-Társaság" alakuló közgyűlése. Stb. —
kath
Irodalom : A kármelhegyi Boldogasszony képes-naptára. — Vegyesek.

A zsidó vallás reczepcziójához.
Az egyház nem kárhoztatja azon kormányokat, melyek valamely nagy jó elérése vagy
veszedelem elhárítása végett a különböző vallásfelekezetek iránt türelmet gyakorolnak és azoknak helyet engednek. Meg kell vallanunk, hogy
államtörvényeink a zsidó vallás iránt eddig is
elég türelmességet gyakoroltak, de a zsidó hitfelekezet szándékolt befogadása a zsidó vallást a
keresztény felekezetekkel egy rangra emeli, azért
mélyen sérti a keresztény érzületet. Egyrészről
törvényesíti a keresztény hittől való elpártolást,
másrészről pedig nehezíti a keresztény hitre való
áttérést, mert a törvényjavaslat a hírhedt 1868.
törvény szakaszait a zsidó vallásra is alkalmazza.
Eszerint tehát meg lesz tiltva olyan izraelitát
megkeresztelni, ki életének 18. évét még be nem
töltötte ; csak a nők férjhez menetelők után, ha
e kort el nem érték volna is, képeznek kivételt,
és a 7. évet még be nem töltött gyermekek
nemök szerint követik á t t é r t szüleiket. Igaz,
hogy eddig is királyi rendeletek tiltották a még
nem 18 éves izraeliták
megkereszteltetését,
csakhogy e rendeletek kivételnek engednek helyet. A bölcs törvényhozó iparkodik a lelkiismereti konfliktusokat kikerülni, ami csak akkor
sikerülhet, ha az állami törvényhozás az egyházi
szempontokat kellő méltatásban részesíti ; de
valamint az 1868. törvények megalkotásánál az
egyházi szempontokat figyelmen kivül hagyták,
ugy t ö r t é n t ez most is, midőn a 68-iki törvény
rendelkezéseit a zsidó vallásból való áttérésekre
is ki akarják terjeszteni; ez által a katholikus
papot a zsidó reczepczióval is azon kényes hely-

zetbe fogják hozni, hogy előforduló esetben vagy
az isteni és egyházi, vagy az állami törvényt
sértse meg. Mit kell a lelkiismeretes katholikus
papnak ilyen összeütközés esetében választani,
világosan mondja XIII. Leo pápa Magyarország
püspökeihez intézett 1886-iki körlevelében: „Az
igaz vallást elfogadni az embernek legfőbb kötelessége, melyet nem lehet meghatározott emberi
korra szorítani. Isten országára nincsen gyönge
kor. Amint ezt valaki tudja, minden késedelem
nélkül a szerint kell eljárnia, és az elhatározás
e t e t t r e mindenkinek legszentebb jogot ad, melyet megsérteni a legnagyobb jogtalanság nélkül
nem lehet. Hasonló okból mindazoknak, kik a
lelkek üdvét gondozzák, amily igaz, oly fontos
kötelességök az egyház kebelébe felvenni mindenkit, aki abba felvétetni óhajt, mihelyt koránál fogva eszével élni képes. Ha ennélfogva a
lelkipásztorok e kettő között kénytelenek választani, inkább kell elviselniök az emberi törvények szigorát, mintsem, hogy magukra vonják
a büntető Isten haragját." Megkeresztelt nemkatholikus egyének áttérésénél az összeütközés
valamennyire elkerülhető, mert a formális áttérés nem elkerülhetlenül szükséges arra nézve,
hogy valaki katholikus lehessen ; ebből pedig
következik, hogy az is katholikus lehet és katholikus módon élhet, akinek a polgári törvények még nem engedik meg az á t t é r é s t ; de nem
ugy van azoknál, kik a zsidó vallásból á t t é r n i
akarnak, ezek keresztség nélkül nem lehetnek
katholikusok, mert a keresztség „janua ecclesiae,"
már pedig a keresztség a formális áttérést és a
katholikus egyházba való felvételt jelenti; azért
a kérdéses törvényjavaslat szerint az 53. §. ér36
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telmében büntetés alá esik azon pap, aki életkorának tizennyolczadik évét még be nem tölt ö t t kiskorú izraelitát az 1868. t.-cz. rendelkezése ellenére a katholikus egyházba felvesz vagyis
megkeresztel. Igy tehát büntetni fogják a papot
olyan cselekedetért, melyet lelkiismerete sérelme
nélkül senkitől sem tagadhat meg, ki azt kéri
és arra méltó, melyre magától Krisztus Urunktól parancsot kapott, ki meghagyta apostolainak,
hogy elmenvén tanitsanak minden nemzeteket,
megkeresztelvén őket az Atyának ós Fiúnak és
Szentlélek nevében. Ezek azon egyházi szempontok, melyeket szükségképpen figyelembe kell
venni, mielőtt a törvényjavaslat törvénynyé válik, nehogy a megalkotott uj törvény uj zaklatások forrásává legyen.
-f-

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Eger, okt. 29. Samassa érsek ünneplésének két fönapja, — a mint irtuk, csütörtökön és ma vasárnap folyt
le, emlékezetes enuncziácziók között.
Igazán érdemes az olvasásra az a felköszöntő, melylyel Zalár alispán az ünnepelt érseknek a király felköszöntésére alkalmat adott. A történeti igazság követeli,
hogy ezt a költészet bájos zománczától ragyogó provokácziót közöljük, illetve, elolvassuk :
„A lángész is sokszor naiv és egyoldalú s meggyőződése ingatag.
Igazán erős meggyőződés csak oly lélek sajátja,
melyben uralkodó a kritikai érzék, mely egyszerre látja
minden kérdésnek mindkét oldalát; de ha lángész, az
egyik oldalnak érveit intuicziója egy villanásával végigczáfolva, a mérlegeléssel, egy szempillantás alatt kész.
Ennek eredménye aztán oly elvi erősség, oly meggyőződési dogma, mely lényével egészen összeforr s nincs
hatalom a földön, mely hozzáférhetne, melynek kedvéért
csak egy szikrát is feláldozna abból.
Nem belletrista az ily szellem, stilje nem lágy, nem
édes, hanem erő és hatalom ; szavakba foglalt gondolatai
nem virágcsokrok, hanem lélek bérczéről leomló eszmesziklák, hogy szinte fáj a lelkünk a gyönyörben, midőn
hozzá ütődik ez a monumentális suly.
Ilyen az a magas szellemi gyönyör, melynek itt e
teremben, itt e palotában husz éven át annyiszor voltunk
boldog élvezői.
Mindaz, mi az emberiségnek drága és szent ; az égből annyi, a mennyi csak elfér belőle itt e földön; az
újkor három nagy elvének abszolút igazságai: a haza
fénye és szabadsága, a nemzet lelkének intő szavai; eszményképeink a fenkölt gondolkodás klasszikus keretében ;
szilárd elvek ; meggyőződés rendithetlensége ; jellemszilárdság tanúi . . . mindaz, mit ő exczellencziája husz
éven át, itt lelkéből a lelkünkbe ontott és mindaz, a miről nem szólt, amit elhallgatott: a humanizmus és köz-

művelődés oltárára tett áldozatai, mikről azonban némán
is oly ékesen szólnak e falak, melyek látták az áldozat
megrakott oltárát, mindez együtt harmóniája teljességében oly fenséges egész, mely mindenkit bámulatra s hódolatra készt.
E visszaemlékezés hatása alatt emelek poharat, szivem mélyéből kivánva, hogy az egri főegyházmegye
ünnepelt érseke, a magyar nemzetnek a rokonszenv, szeretet, tisztelet, bizalom székében legelső főpapja még
sokáig boldogan éljen!"
Dörgő, hosszantartó éljen követte ezt a felköszöntőt.
Ezután következett a nap eseménye, mely a jubileumi ünnepségeknek is második kiemelkedő pontja: as

egri érsek pohárkössöntője a királyra, ekképpen :
„Nem fogadhatom el, úgymond, mindazon magasztalásokat, melyeket egykor aranytollú jegyzője, most aranyszájú alispánja e megyének, az én kedves barátom, meleg jóakaratával reám pazarolt.
Nem vagyok annyira gyönge, hogy azokat elfogadjam, bármily csábitó alakban mutatta is fel azokat nekem. Nekem, kinek azokra egyáltalában semmi jogczimem
nincsen. Mint egyszerű polgár, mint egy közönséges emberi halandó nem csináltam egyebet, mint igyekeztem
kötelességemet becsületesen teljesíteni. És én nem csinálok titkot abból, sőt büszkén hirdetem, hogy lelkemnek
jól esett az a meleg rokonszenv, mely az ország minden
vidékéről nagy tömegben irántam nyilatkozott. (Zajos
éljenzés.) Tanuságul szolgál ez nekem arra, hogy e nemzetben nem halt ki az erkölcsi érzetnek az az ereje, mely
a kötelességnek teljesítésére irányzott becsületes igyekezetet méltányolni tudja. Es e méltánylás nekem buzdításul fog szolgálni, hogy e téren állhatatosan megmaradjak, ingathatatlanul, megmaradjak a küzdelmek és viharok
bárminő csapásai között. Én hálával hajlok meg tehát
mindezen jóakarat és meleg rokonszenv kifejezése és
nyilvánításai előtt. De hálával tartozom azoknak is, kik
saját egyéni gondolkozásuk szerint és lehet, tapasztalásaikon nyugvó azon feltevésből, hogy miután ez általán
ugy szokott történni, rólam is hirdethetni vélték, hogy
beteges nagyravágyástól vezéreltetve, a csalódás keserűségét nem tudom magamba fojtani. Hálával tartozom
nekik, hogy e hangot belevegyitették a jóindulat érzelmeinek szívélyes kifejezései közé. Mert nekem ez által
alkalmat nyújtanak, az először csak suttogva, később
egész nyíltan, mindinkább s nagyobb körben rólam terjesztett hirrel egyszer már végleg leszámolnom.
Nos, hát engem a nagyravágyás, beteges nagyravágyás vezérelt egész életemen át ? ! Legyen bírám az
ország ! Mióta nyilvános pályán vagyok, egyet ismertem
feladatomnak : teljesíteni kötelességemet a trón és haza
iránt. (Zajos éljenzés.)
Küzdöttem Magyarország összes polgáraival egy
czélért, amely czél volt a hazát boldoggá tenni. (Éljenzés.) Igaz, hogy a módokra és eszközökre nézve eltérve
sokaktól. S ha bár egy czél felé törekedtünk, két táborban állottunk.
Tizenöt álló esztendeig voltam oly táborban, a hol
a nagyravágyás, mely a mostani kor felfogása szerint, a
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kitüntetések és előléptetések után való törekvésben áll,
kielégítésre nem számithatott. A kiket ily beteges nagyravágyás vezérel, nem oly táborban küzdenek meggyőződésük mellett, ahol arra az emberi hiúságnak kielégítése
nem várakozik. (Ugy van.)
À
Aztán bekövetkezett egy időszak : meghalt az országnak egy igen tiszteletreméltó férfia. Ebben a korszakban a magyar alkotmányos szokás szerint, azon férfiú
által elfoglalt legfőbb egyházi állásnak, az országot illető
összes főbb ügyei elintézés végett reám, a legidősebb
érsekre jutottak.
Vájjon engem akkor személyes tekintetek vezérlettek-e ; vájjon voltam-e a legkisebb kímélettel is, midőn
azokat az ügyeket kezeltem, hogy megszerezzem az üresedésbe jött helyet ? Szóljanak az akták a kultuszminisztérium levéltárában.
Intranzigens voltam ekkor is, mint mondani szokták,
mint intranzigens voltam akkor, midőn fiatal koromban
arra szólítottak fel, hogy a kultuszminisztériumba menjek
tanácsosnak. E felhíváshoz azon feltétel volt kötve, hogy
habár minden egyébben véleményszabadságomat fentarthatom, két dologra nézve, melyek akkor dominánsok voltak, véleményem a miniszterével, báró Eötvösével, azonos
legyen. Egyik volt a katholikus autonómia, a másik a
pesti egyetem katholikus jellege.
Az elsőre nézve nem volt különbség köztünk;
akartam, a mit ő, s azóta akarom mindig.

azt

A másikra nézve eltértek nézeteink. A miniszter a
48-iki törvény alapján azt hitte, hogy az egyetem kizárólagosan az államé. En akkor egy emlékiratban azon
meggyőződésemet fejtettem ki, hogy ez katholikus eredetű és alapú vagyon ; s mikor barátaim, akiknek Eötvös
átadta a memorandumot, ezt azzal a kijelentéssel hozták
vissza, hogy ha nem változtatok nézeteimen, nem lehetek
osztálytanácsossá, azt mondtam: hagyjátok itt a m e m o randumot. Es én ezt a memorandumot még ujabb jogi és
történeti adatokkal kibővítve, visszaküldtem azon nyilatkozattal : quod scripsi, scripsi !
Ez Deák Ferencznek is tudomására jutott ; akkor
mondta nekem azokat a felejthetetlen szavakat:
— Józsi, eddig szerettelek, most becsüllek is.
Es én lettem az osztálytanácsos.
Vájjon beteges nagyravágyásnak cselekedetei-e ezek ? !
Talán nem fogja senki sem kétségbe vonni eszemnek azon
erejét, hogy tájékozni tudom magamat és pszihologiám
is elég van arra, hogy ha engem beteges nagyravágyás
vezetne, tudtam volna az utakat, tudtam volna a módokat.
Azt hittem és most is hiszem, hogy mindnyájan
törekedjünk egy czél felé, és ez legyen a haza boldogsága! E czél felé való utunkban eltérhetnek nézeteink,
amint én azt a papsághoz intézett beszédemben is mondottam. Okos emberek között a nézeteltérés jobbára
kikerülhetetlen ; csak lelkeik egyezzenek, csak érzelmeik
egyesüljenek, soha nem veszedelmes ez, soha kárára nincs
az emberiségnek.
Hozzátették, hogy én a trón előtt kegyvesztett lettem ; hozzátették, hogy önmagukat bátorítsák. Én arra

nézve, hogy valaki a trón kegyét birja, nem csak a ma*
gam számára, de minden hazafira csak egy utat tudok és
ez : változatlanul törekedni a trón és a haza iránt való
kötelességek teljesítésére. Más uton nem lehet a trón
kegyét elérni.
És én annyit mondhatok az uraknak, hogy szent
István trónján dicsőségesen ülő felséges urunk királyunk
kegyelme irányomban soha sem változott (Éljenzés) ; sőt
nagyrabecsülte a trón és a haza iránt való kötelességeim
teljesítésére irányzott törekvéseimet. (Zajos éljenzés.)
És hogy ez igy van, ide mutatok erre a csillagra
(a mellén levő Szent-István-rend nagy csillagára mutat),
mely magyar hazánkban a kitüntetések közt a legelső.
De ha valaha beállhatna Magyarországban az a
korszak, amit én lehetetlennek tartok, és ha akkor én
még élnék, amit egyébként azon esetre magamnak nem
kivánnék, hogy a trón és a haza iránt való kötelesség
teljesítése a trónnak kegy vesztésével azonos lehetne, akkor
is én nem fognék megtántorodni a trón és haza iránt
való kötelességek teljesítésében. (Lelkes éljenzés és taps.)
Mert nagy becsben áll előttem az a dicsőség, mely tiszta
szándéknak jutalma; és egy ember, aki szert tett némi
becsülésére polgártársainak, meg fogja azt őrizni, és óvakodni fog, hogy öregségében az a gyalázat érje, mely
sújtja mindazokat, kik érzelmeiket elárulják és meggyőződésből választott utjok irányát szem elől tévesztik.
Ma hála Isten ! nincs ugy. A trón és a haza iránt
való kötelességek becsületes teljesítése a trónnak teljes
elismerését, teljes becsülését, teljes méltánylását, teljes
kegyelmét birja.
És én hazámnak, mely szivemhez nőtt annyira, hogy
valamint sziv nélkül élni nem tudok, ugy hazám nélkül
élni nem akarok (Zajos éljenzés), nem kívánhatok nagyobb
áldást, mint azt, hogy a Mindenható véghetetlen kegyelme
őrködjék felséges urunk, királyunk felett, (a hallgatóság
feláll) áraszsza őt el áldásaink bőséges kincseivel, adjon
neki lelki és testi erőt, családi sok örömet és népe szeretetében dicsőséges uralkodást. Éljen a mi felséges urunk
és királyunk !" (Hosszas lelkes éljenzés.)
Rendkívüli volt a beszéd hatása. Este volt az angolkisasszonyok ünnepélye.
S igy ért végett az egri érsek emlékezetes ünneplése.

Csanádi egyházmegye. Szent Gellért püspök tisztelete a csanádi egyházmegyében. — (Folytatás).
II.
A havasok jeges mezején csekélyke göröngy ha
megindul hóhegyeket képes alakítani és ellenállhatatlan
görgeteget teremteni. Az ember lelkében az eszme ha
megfogant, ellenállhatatlanul ragadja, a legszilárdabb
akaraterővel bíró embert is. Szentünk kebelét a szentírás
tanulmányozása naponta a szent föld virányaira vezette,
lélekben látta az Üdvözítőnek helyről-helyre vándorló
alakját, hallotta isteni szavait; és megvillant benne az
eszme, mily szép és szent dolog lenne, bejárni a helyeket, melyeket Isten fia jelenlétével megszentelt ; mily
lelki élvezet lenne, a hely színén szent Jeromos példá36*
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jára belemerülni, az isteni kinyilatkoztatás kincses tengerébe! — Az eszme, minél jobban élénkült annál forróbb
vágyat ébresztett, annálinkább mivel ott domborodott édes
atyjának sirhantja is a szentföldön. Imádkozni a szentföldön drága atyjának lelke üdveért a szerető fiu jó szivének legédesebb kívánsága l e t t ; a vágy betölté egész
lelkét. Igaz, hogy tervének kivitele, hő vágyának teljesedése óriási nehézségekbe ütközött; igaz, hogy meg kelle
válnia mindentől, a mihez lelke eddig vonzódott, a szeretett monostortól, benne édes anyjának drága sírjától, hol
naponta oly szívesen imádkozott érte; igaz, hogy megkelle válnia barátjaitól; eddigi életmódjától; a tenger
mélysége sirja lehet az Adriában; ezernyi vész fenyegetheti a szentföldet bitorló hitetlenek között; de mindezek daczára erős lelke lángolt a szinte ellenállhatatlan
vágytól ; és ő tényleg megvált a biztos, kedves hajléktól,
hazájától barátaitól, rokonaitól, hogy a bizonytalan, sok
bajjal és veszélylyel fenyegető jövő esélyeinek tegye ki
magát. Lelkesedése szerzetestársaira is ráragadt, és közölök néhányan útra keltek vele és pedig, a mi jellemzi
szentünk élő hitét, Istenbe vetett rendithetetlen bizalmát,
szűkölködve a legszükségesebb eszközök nélkül szálltak
hajóra. A mondandók fogják igazolni, hogy az E g szózata volt az, mely megragadta szentünket, mely őt ismeretlen utakon, szándéka ellenére vezette oda, hol a Gondviselés apostoli működésre szemelt ki neki nagy teret.
1015. február havában indult keletnek szentünk társaival velenczei kereskedelmi h a j ó n ; az ut első czélja
Zára volt; onnan tovább jutni reméltek. — De ember
tervez, Isten végez: a veszedelmes bóra-vihar felkavarta
az Adria mélységeit; szörnyű vész-vihar közepette hánykolódtak utasaink, mig szerencsésen horgonyt vetettek
Parenzo körül Szent-András szigetének kikötőjében. A
Gondviselés titokteljes végzése összehozta ott ifjúkorának
egy társával, Razinával, szent Márton monostorának apátjával. A hű barát hallván szent Gellért szándékáról, igyekezett őt lebeszélni; a szeretet minden ékesszólásával élt,
hogy szent Gellértet megnyerje a hittéritői hivatásnak.
Szentünk azonban tántoríthatatlanul megmaradt első szándéka mellett. Végre Razina, ki ismerte Gellértnek a boldogságos szűz iránt való hő szeretetét, igy fakadt k i : „Jó,
menj ! de ott majd füled hallatára, — szidalmazzák Üdvözítőnk anyját, amit hallgatnod keserű lesz ; és ha elmégy
Jeruzsálembe prédikálsz a szaraczenoknak és hitetleneknek. Hogy fogadnak be téged azok, kik magát az ur
Jézust, és az apostolokat sem fogadták be? ha pedig a
tengeren hajótörést szenvedsz, minden
tudományoddal
együtt beleveszesz a tengerbe."
Szent Gellért ily erős támadásra nem volt elkészülve,
végre felsóhajtott: „Ugy legyen, mint az É g akarja!"
Razinával elment Pécsre Mór püspökhöz, ott nyilvános szentbeszédet tartott és Mór püspök „megismeré,
hogy Gellért az igének fejedelme és mondja vala : Bizony
az naptól fogvást, hogy az Isten igéjét Magyarországon
terjeszteni kezdték, ilyen papot nem láttunk az országban."
Mór püspök szent Gellértet Nagy-Boldog-Asszony
napja körül bemutatta szent István királynak Székesfehérvárott, hol a király szokása szerént a püspökök körében
tölté ez ünnepet. Szent István király felhívta szentünket,

hogy Mária ünnepén tartana szentbeszédet. Szentünk a
Bold. Szűz iránt való lángoló szeretetében oly elragadóan
szónokolt, hogy átszellemült alakjával mind a királyra
mind a püspökökre, mind a főnemességre és a népre a
legmélyebb benyomást gyakorolta. Szent István király
azonnal kijelenté, hogy az országból többé ki nem ereszti
és kinevezte marosvári vagyis csanádi püspöknek és mig
e püspökség végleg megalakul, rábízta fiának szent Imre
herczegnek a nevelését.
Ime az isteni Gondviselés imádandó utai! Mennyi
küzdelem ! mennyi tépelődés, mennyi bú, gond, szomorkodás volt szent Gellért osztályrésze; mig bele tudott nyugodni az isteni kegyelem intézkedésébe, mig megismerte
Isten szándékát, melynél fogva ő hivatva van egy nemes
nemzet apostoli királya mellé jutói, hol életszentsége és
tudománya mellett annyi jót létesíthetett. Szent Gellért
mint tudjuk, bőven rendelkezett korának tudományával,
hihette is hogy a királyfi szép tehetsége és jó akarata
mellett könnyen el fogja sajátítani mindazon ismereteket,
melyeket az akkori könyvek tartalmaztak; de szent Gellértnek nemcsak az volt vágya, hogy a nemes magyar
nemzetnek tudományos királyt neveljen, hanem leginkább

az volt törekvése, hogy a magyar királyi trónon az erény
tündököljön.1) A gondos nevelés meg is teremtette szép
gyümölcsét, mert Imre herczeg, megvalósitá a szép eszményt ! benne a magyar királyi trónon, az erény uralkodott: „Kevés álommal megelégedve, minden éjjel, midőn
már mindenki ágyba szállott s előtte, mint királyi sarjadékhoz illik, két gyertyatartó égett, Istennek zsoltárokat
énekelve virasztott s mindegyik zsoltár végeztével Istentől törédelmes szívvel bocsánatot esdekel vala. Mit midőn
atyja észrevett óvatosan és nagy titkon a falhasadékon
át nézdeli vala, de háznépe közül senkinek sem adta tudomására." Róla zeng a magyar ifjúság ajkán maiglan
az ének :
r Égből eredt világ, fényesebb napnál
Fejlő tavaszvirág, tisztább a hónál,
Újult magyarhaza nagyfényü csillaga,
Szűz szent Imre !
Dicső erényeid, tisztelve híveid,
Hozzád fohászkodnak, légy gyámolunk!"

Nyolcz évet töltött szent Gellért a királyi udvarban ;
hogy mennyi áldást árasztott eközben a magyar hazára,
az meg van irva az élet könyvében, de van nyoma szent
István királyi intézkedéseiben is. Első sorban szent Gellértre vallanak azon bölcs atyai intelmek, melyeket szent
István király szent Imre herczeghez intézett, és melyeket
felvettek a magyar törvénykönyvbe is. Szent Gellért szellemét tükrözik vissza például e mondások: „Ha a hit
paizsát megőrzöd, az üdvösség sisakját is birandod." —
„A ki a szentegyház méltóságát csökkenti vagy bemocskolja, az Krisztus testét igyekszik megcsonkítani." —
„A királyokat is leginkább azért nevezték AugustusokHasonlóan járt el Fénelon, Cambrai világhírű érseke, mint
a burgundi herczegnek és franczia trónörökösnek nevelője. „Fénelon pressentit qu'avec l'esprit et les dispositions singulières que
son élève avait reçus de la nature, il ferait des progrès rapides
dans tous les genres de connaissances qui distinguen les esprits
supérieurs — mais Fénelon voulut reáliser le beau idéal de la vertu
sur le trône." (Oeuvres de Fénelon, Migne. Paris. 1866. — 75. 1.)
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nak, mert gyarapították az egyházat. Ezt cselekedd te is,
hogy koronád is dicsőbb, életed is boldogabb és hosszabb
legyen." — „A királyi trónt a főpapok rendje ékesíti; ha
őket őszintén szereted bizonyára magadnak használsz s
országodat tisztességesen fogod kormányozni."
Szent Gellért Francziaországban követségben is járt,
mint szent István bizalmasa; nagy szerepet juttatott tehát a dicső király szentünknek, ki midőn megjelent a királynál, mindnyájan „Istent dicsőítve csodálkoznak vala
magaviseletén és szentségén." Szent Gellért befolyásának
tulajdonítandó nagyrészt az is, hogy szent István a Boldogságos Szüzet annyira tisztelte, hogy Mária nevét tiszteletből a magyar nép nem ejté ki, hanem szent Gellért
befolyása alapján elnevezte Isten anyját a „Magyarok
Nagyasszonyának." — Szent Gellért üdvös működésének
köszönhető leginkább, hogy a régi ének szent Istvánról zengi:
„Virágos kert vala hires Pannónia,
Mely kertet öntöze szép Szűz Mária."

A marosvári püspökség csak névleg létezvén még.
szent Gellért a királyi udvarból elkívánkozott a magányba ;
a bakonybéli monostorba vonult, hogy ott nemcsak szerzetes életet éljen, hanem valóságos remete legyen. Két
kedves történetkét közölnek életirói ez időből. Amint
szent Gellért egyszer remete lakában istenes és tudományos müvek szerzésével foglalkozott, és elméjét kifárasztván a mély és hosszas gondolkodásban, akaratlanul is
elszenderedett: egy szarvas üsző kis borjával a kunyhónál telepedett le, de nemsokára egy farkastól űzött himszarvas nagy zörejjel törtetett az erdőn keresztül e helyre ;
arra a szarvasüsző megijedt futásnak eredt; a magára
maradt kis szarva^borju pedig ösztönszerűleg menedéket
keresett szent Gellért asztala alatt; s mikor odabujt azt
felfordította és a tintát kiöntötte. A nagy zajra felébred
szent Gellért, a kis szarvasborjut magához édesgeti, megszelídíti ugy, hogy hűségesen követte mindenfelé. Nemsokára azután a monostor kapuja előtt egy megsebesült
farkast talál, megkönyörül rajta, kinyitja a kaput, megnézi sebét, kihúzta lábából a tövist és meggyógyitá a
a farkast. A vadállat a monostorban maradt és annyira
megszelídült, hogy a szarvast a legelőre is kisérte és nem
bántotta.
Hét évet töltött a tudós és szent férfiú a Bakony
magányában ; a Gondviselés akkor kellően előkészítve találván őt az angyali vállaknak is nehéz püspöki méltóságra, a tevékenység szinterére viszi mint marosvári immár csanádi püspököt. Csanád vezér ugyanis Ahtony fölött
diadalmas győzelmet aratván, szent István király elrendelte, hogy az Ahtonytól visszaszerzett Marosvár ezentúl
Csanád nevét viselje. „Nyisd meg szádat és hintsd a
nép szivébe az élet magvát," mondá szent István király,
midőn szent Gellértet az apostoli működésre felhivá ; maga
szent Gellért is apostoli lángbuzgalommal óhajtott megfelelni a feladatnak. A királytól bőven ellátva mindennel,
tiz rendjebeli szerzetessel, elindult Csanád vidékére, hogy
a magyar néppel megismertesse a felfeszitett Megváltót,
megszerettesse a Boldogságos Szüzet, a kereszt vizével a
pogány lelkeket a megszentelő malasztban részesítse és felavassa őket az ur Jézus hivő gyermekeivé, a mennyor-

szág örököseivé, a kath. keresztény Anyaszentegyház
tagjaivá.
Szent Gellért magasztos feladatának teljesítéséhez
azon tudattal fogott, hogy ő és rendtársai „Isten munkatársaia
magyar nép pedig Isten szántóföldje és építménye. x)
„Sokszor olvashatta szentünk a Szentírásban e szavakat: „En választottalak titeket és rendeltelek, hogy
elmenvén gyümölcsöt teremjetek és gyümölcsötök megmaradjon." 2) Es sokszor megszívlelhette a próféta mondását: „Mily szépek a békehirdető és prédikáló lábai, ki
jót hirdet, ki üdvösséget prédikál, ki Sionnak mondja :
Uralkodik a te Istened !" 3)
Eletirója mondja róla: „Mindent magasabb szempontból tekintett, mindent fensőbb dolgokra vonatkoztatott." 4 )
Szent Gellért, társai és Csanád ispán kíséretében
Rév-Kanizsán
kelt át a Tiszán; ott lépett püspöki megyéjének földjére ; Oroszlámoson beszentelte a Csanádtól
épített nagy monostort, ez alkalommal ösmerkedett meg
fényes lakomán püspöksége előkelő világi híveivel; mire
Csanádra értek, mindenfelől tódult hozzá a megtérni vágyó nép.
Szent Gellért szeretettel fogadá lelki gyermekeit és
lángbuzgalommal oktatá őket a hitnek nagy és magasztos titkaira. Tudta, hogy az egyházi ékesszólásnak lényeges sőt egyedüli feladata a keresztény életet megalapítani,
a hívőket megjavítani és megszentelni. 5)
Szentünk mondhatta magáról és társairól : „Mi nem
magunkat hirdetjük, hanem a mi Urunkat Jézus Krisztust, magunkat pedig mint olyanokat hirdetjük, kik nektek Jézus erejével szolgálunk, hogy titeket az üdvre
segítsünk." 6 )
Szent Gellért a magyarok nagy apostola, szegényen
indult keleti nagy ú t j á r a ; szegényen jö,tt hazánkba, gazdagodni nem kivánt földi kincsekben, csupán az égiek
után áhítozott ; érezte, hogy mi sem riasztja vissza anynyira a hívőket, mint ha lelki vezéreikre a haszonlesés
árnyéka borul, ellenben misem vonzza jobban a kedélyeket, mint az önzetlenség és jószívűség. A hívek ezrei
özönlöttek Csanádra, élelmi szerekkel is ellátva, ott vártak nyugodtan, mig egyenként alámerítés utján a keresztséget felvehették ; mivel ez sok időt vett igénybe szent
Gellért mindnyáját kivétel nélkül vendégszerető asztalához meghívta és mindent elkövetett, hogy u j hiveit magához édesgesse, mint a jó pásztor kedves nyáját.
(Folytatjuk.)

Páris. Te Deum a franczia-orosz szövetség alkalmából s a czár levele a párisi bíboros érsekhez ebben az
ügyben. —
III. Sándor orosz czár miután megtudta, hogy most
1) I. Kor. 3, 9.
) Ján : 15, 16. — Máté 5, 13.
3
) Izaiás 52, 7.
4
) Karácsonyi i. h. 135. 1.
5
) Jungmann. Theorie der geistlichen Beredtsamkeit.
burg. Herder, II. kiadás. 1883. I. k. 70. 1.
fi
) II. Kor. 4, 5.
2

Frei-
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vasárnap lesz két hete a Montemartreon levő nemzeti fogadalmi templomban Te Deum volt az orosz franczia barátság megáldása végett, azonnal megbízta Mohrenheim
báró párisi nagykövetét, hogy Richard bibornok a párisi
érsek előtt meghatottságának és hálájának érzelmeit tolmácsolja. Mohrenheim báró mult hó 16-án csakugyan elment az érseki palotába, hogy megbízatásában eljárjon.
A bibornok bátran megmondhatta neki azt, hogy midőn
az orosz flotta látogatása alkalmából hálaadó imákat rendelt el, akkor ő szerencsés volt az egész franczia nép érzelmeit tolmácsolni, kérve Isten áldását a két nagy nemzet szívélyes barátságára, a melyben mindenki Európa
békéjének és biztonságának kezességét látja.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szószerint közölhetem szövegét annak a táviratnak, melyet
Bogdanovics tábornok-hadsegéd utólag a czár megbízásából Richard bibornoknak Párisba küldött:
Szent-Pétervár, okt. 29.
Főmag. Bibornok ur !
Az ünnepek, melyekkel Francziaország jelenleg oly
nagy loyalitással és minden utógondolat nélkül ünnepli az
orosz tengerészek látogatását, a két nagy nép rendithetetlen szövetségét jelenti, biztosítva számukra egy hosszú
általános béke minden jótéteményét. Ezek az ünnepek az
óriás nagy orosz birodalomban mindenfelé a legrokonszenvesebb visszhangokat keltették.
Távirat utján értesülünk arról, hogy eminencziád
egy főpásztori rendeletben az orosz és franczia nemzet
őszinte szövetségében áldást látott leszálni Francziaország
fölé, a melyet igen magas vallásos érzelmek lelkesítenek.
Eminencziád Francziaország fővárosa püspöki trónjának magaslatáról elismerte, hogy a két nemzet ünnepélyes közeledésének jelen perczeiben, a jelen körülmények között, ennek a közeledésnek állandó összeforrasztására csak egy erő bir képességgel, és ez az erő nem
eredhet másunnan, mint a mindenható Isten legfőbb erejéből és áldásából. 1 )
Oroszország története számos bizonyítékkal szolgál
az isteni gondviselésnek belemarkolására nézve a haza
sorsába, a mely haza a mi szent Oroszországunkban mindig hü maradt Istenhez, 2 ) a hol minden jó alkotás az
ima kezdeményezésére történik és a hol a népnek jelszava az, hogy élni és halni akar „a hitért, a czárért és
a hazáért."
Az eminencziád kezdeményezésére Francziaországban
jelenleg folyó imák már most is a legmélyebb hatást
keltik az orosz föld legnagyobb vidékein s ez a hatás
jövőre még inkább fog növekedni s a két nemzet szövetségének s az állandó békének állandóságában való hitet
egyre növelni fogja.
Én, mint a mi Izsák főszékesegyházunknak volt
templomgondnoka, mint az ingyenes, vallásos és erkölcsös népiratok kiadója, melyek több millió példányban
') A hármas-szövetség, mely Rómát az istentelenségnek garantirozza, tanulhatna a franczia-orosz szövetségtől.
A szerk.
s

) Milyen leczke a magyar szabadelvüségnek, mely az országot a keresztény hittől elszakítani akarja.
A szerk.

forognak már közkézen, én merem eminencziádhoz a fenti
nyilatkozatot intézni.
Bogdanovics Ödön.
A párisi érsek válasza is kezem ügyébe került. íme
a szövege :
Bogdanovics
Kaia, 40.

tábornoknak,

Szt-Pétervár, grande Mors

A Bogdanovics tábornok által kifejezett érzelmek a
bíboros párisi érseket igen meghatották. 0 nem fog
szűnni könyörögni az Istennek, hogy áldja meg a barátságot, mely a két nagy nép szivét összeköti, hogy ebben
a barátságban a keresztény nemzetek a béke és nyuga-

lom kezességét bírják.

Richard bibornok.

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
Az erdélyi kath. Statusgyülésre püspöki meghivó.
„Az erdélyi püspöktől. 3725—1893. szám. Az erdélyi róm. kath. Statusgyülést azon alapon és jog erejénél
fogva, melyet ő császári és apostoli királyi felségének
1867-ik évi augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározása és a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi foméltóságu minisztériumnak 1867-ik évi szeptember hó 12-én
896. és 1873-ik évi junius hó 16-án 1008 elnöki számok
alatt kelt s a tisztelettel idézett legfelsőbb elhatározásra
fektetett leiratai az erdélyi róm. kath. Status számára
biztosítanak, rendes közgyűlésre folyó 1893. évi november hó 8-ik és 9-ik napjaira Kolozsvárra összehivandónak
ítéltem és az Urnák szent nevében ezennel összehívom.
A gyűlés tárgyát képezi :
1. az Igazgatótanács évi jelentése és ennek kapcsán
2. a nagyalmási uradalom jövőben leendő kezelésének megállapítása ;
3. zárszámadások és költségvetések ;
4. a kilépő igazgatótanácsosok helyeinek szabályszerű betöltése.
Ennélfogva van szerencsém czimedet felkérni, hogy
a folyó évi november hó 8-ra kihirdetett Statusgyülésen
megjelenni, a tanácskozásban résztvenni és megjelenéséről
vagy akadályoztatásáról az igazgatótanácsot mielőbb értesíteni szíveskedjék.
Kelt Piski-telepen, 1893. október hó 8-án.

Lönhart Ferencz, s. k. erd. püspök."

KÂTH. E G Y E S Ü L E T I
A magyar

ÉLET.

„Aqninói Szent Tamás-Társaság" alakuló
közgyűlése.

Legelső rendes és alakuló közgyűlése volt ok't. 26-án délután 6 órakor a magyar Aquinói Szent Tamás-Társaságnak,
melyre a tagok, még a vidékről is nagy számmal sereglettek össze a Szent-István-Társulat gyűlési termébe, a hol
a gyűlés megtartatott. A magyar Aquinói Szent TamásTársaság alakítását, mint olvasóink tudják, még a mult
évben mondotta ki egy értekezlet, mely alapszabályokat
dolgozva ki, azok felterjesztésére s a szükséges teendők
elvégzésére egy ideiglenes elnökséget is választott magának. Az alapszabályok végre megnyervén a megerősítést,
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ennek a mostani közgyűlésnek lett feladatává véglegesen megalakulni s a társaság működését megindítani.
Dr Kiss János, az ideiglenes alelnök nyitotta meg a
közgyűlést lelkes szavakkal üdvözölve a megjelenteket,
akik megjelenésük által filozófusoknak, a bölcselkedés barátainak mutatták magukat, különösen pedig a ker. filozófia barátainak. Az ur Jézus szentséges szivének oltalmát, a B. Szűz anyai pártfogását, szt. Ágoston és szt.
Tamás segélyét kéri a társaságra, melynek legelső rendes
közgyűlését ezennel megnyitottnak jelentette ki.
Lelkes éljenzés kisérte e szavakat, ami után dr Kiss
János fájdalommal jelentve, hogy az id. elnök,
Wólafka
Nándor püspök a megjelenésben akadályozva volt, előterjeszti az id. elnökség jelentését. Elmondja az alapszabályok megrövidítésének történetét, jelentést tesz az id.
elnökség tisztelgéseiről a herczegprimásnál, a nuncziusnál
és dr Steiner Fülöp székesfehérvári püspöknél, ki a társulat védnöki tisztét is viseli. Dicsőségének mondva a ker.
filozófia ügyének élén állani. Bemutatja továbbá a vidékről érkezett üdvözleteket dr Fischer CoTbrie Ágost udvari
káplán, dr Kádár Ambrus és Bépászhj József kassai kanonok uraktól.
Dr Mihályffy Ákos ideiglenes titkár titkári jelentétét terjeszti elő, amely szerint a társaságnak már eddig
is 4 alapitó, 11 pártoló tagja és 100 frt vagyona van. A
titkári jelentés után az ideiglenes tisztikar lemond állásáról s az u j választások következnek.
Megválasztották mindenekelőtt tiszteletbeli elnökké
Wolafka Nándor cz. püspököt. Elnökké pedig dr Bognár
István egyetemi tanárt, mig alelnökké újból a nagy buzgalmu dr Kiss Jánost. Első titkárrá : dr Purt Iván szemináriumi tanulmányi felügyelőt, másod titkárrá : GyürJcy
Ödön drt.
A közgyűlés ezután elhatározta azt, hogy a társaságnak mennél több alapitó s pártoló tagokra lévén szüksége, feliratban meg fogja keresni a nmgu magyar
püspöki kart, a káptalanokat, szerzetes rendeket és szemináriumokat. Valamint feliratot intéznek a ker. bölcselet
legelső és legnagyobb pártfogójához XIII. LEO pápához,
hódolatukat fejezve ki a 'ker. bölcselet nagy restaurátora előtt.
A folyó ügyek bevégzése után következtek a felolvasások. Lévay Pál, plébános, Cartésius és Aquinas bölcseletét hasonlitá össze egymással, különösen az ismerettan, a noetika nagy kérdéseit illetőleg, alapos fejtegetésekben mutatva be, mennyivel biztosabb,
mennyivel
alaposabb választ ád ezen kérdésnél a skola becsülete,
mint a cartésiusi rendszer. Utána dr. Kiss János értekezett XIII. LEO korszakalkotó működéséről a kerületi
bölcselet terén, nagy vonásokban feltüntetve mindazt,
amit egyházunk feje tett és alkotott. Mind két előadás
után élénk eszmecsere keletkezett, a mi már előre sejtetni engedé, mily nagy befolyása lesz az u j társulatnak
a ker. bölcseleti ismeretek terjesztésére, mélyítésére, különösen mi nálunk, hol a legtöbben az autodidakszis
utján szerezték ismereteiket.
A Szent-István-Társulat
igazgató-választmányánál
ülése 1893. október hó 26-án.
A társulat igazgató-választmányának tagjai nagy
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számban jöttek össze a mai ülésre, melyen Zichy Nándor
gróf és dr Kisfaludy Á. Béla prépost alelnök elnökölt.
Az ülés elején gr. Zichy Nándor szívélyesen üdvözölvén a választmányt, bemutatá ő szentsége XIII. LEO
pápának sajátkezű aláírásával a társulat elnökéhez intézett levelét, melyben a társulatnak 50 éves jubileuma
alkalmából iránta kifejtett üdvözletét és a dr Kisfaludy
Á. Béla alelnök által a társulat nevében fölajánlott szeretetadományokat megköszöni : Istent kéri, hogy a társulatnak az egyház, a haza s a tudományok felvirágzása
érdekében kifejtett munkáját áldásaival kisérje, apostoli
áldását adja az elnökre, a társulatra s annak minden
tagjára.
A választmány állva hallgatta ő szentsége levelét s
örömének több izben élénk kifejezést is adott.
Zichy Nándor gróf előadja, hogy a társulatnak
egyik nagynevű védnöke, buzgó pártfogója és áldozatkész
jóltevője dr Samassa József egri érsek ő excziája ma
ünnepli érseki széke elfoglalásának 20-ik évfordulóját. —
A jubiláló érseket üdvözli a főegyházmegye papsága, a
vármegye és a városok, a versenyező üdvözlők sorából
nem hiányozhatik a társulat sem, mely a lefolyt két évtized alatt többször tapasztalta ő exczellencziája áldozatra
is kész figyelmét. — Indítványozza, hogy a jelen ülésből
felirattal üdvözölje jótevő védnökét.
Erre a társulati alelnök felolvasta a felirat szövegét,
melyet a választmány nagy leskesedéssel fogadott el.
Zichy Nándor gróf előterjesztésére a választmány
élénk helyesléssel fogadta el azon indítványt, hogy a társulat u j védnökét a beszterczebányai egyházmegye u j
püspökét mélt. Rimely Károly urat üdvözölje s a társulatot szives figyelmébe ajánlja.
Ezek után meghatva emlékezett meg a gróf elnök
a társulat választmányának halottjáról, néhai Trautwein
N. János kegyes tanító-rendi atyáról, kinek buzgó élete
mindnyájunknak utánzandó például szolgál. — Emlékét a
társulat jegyzőkönyvébe foglalja.
Társ. igazgató és titkár ezután folyó ügyeket referáltak.
A pénztári jelentésből kiemeljük, hogy a társulatnak f. é. szeptember havában bevétele volt: 21,003 frt
48 kr, — kiadása pedig: 16,384 frt 95 kr. — A plusmaradék : 4,618 frt 53 kr.
Ügynökség forgalma : f. é. szeptember hóban : elkelt
162,618 db könyv, — 875 db szt. kép, — 6,807 vegyes
nyomtatvány, — s 27,400 db irka. Bevétel volt: 20,365
frt 82 kr.
Zichy Nándor gróf elnök, mielőtt az ülést bezárná,
szive érzelmeinek óhajt kifejezést adni, midőn dr Bita
Dezső urat, a Társulat cenzorát királyi kitüntetése alkalmából üdvözli.
A választmány megéljenezte az elnök szavait.
Folyó évi október hóban a Szent-István-Társulatba
beléptek : Bányász Endre, Bárdos Pál, Leskó József,
Lovász Károly, P a p p Endre, Piroska István egri papnövendékek, Kiss Arisztid szt f. r. atya Veszprém, dr.
Széchy Károly egyetemi tanár Kolozsvár, Könczöl József
hittanhallgató Budapest, Horváth Ignácz tanító Környe,
Csaba György lelkész Csap, dr Mérey Kálmán benczés

RELIGIO.

288
V. főgymn. tanár Sopron,
Budapest.

Saly

Dezső

kir.

vizsgálóbíró

= A budapesti Szt-Imre Önképző-egylet, mely
az egyetemen tanuló kath. ifjúságnak ma már mondhatjuk — elég tekintélyes részét foglalja magában,
f. hó 26-án tartotta évi rendes tisztújító közgyűlését. A
tagok ez alkalommal rendkívüli ovácziókban részesítették
Kisfaludy L Béla tbeli elnököt, kit ő felsége nemrég
préposttá nevezett ki és ifj. gr. Zichy János dr. elnököt,
ki az egylet díszére most választatott meg ötödször. —
Alelnök lett: Zombory István; titkár: Egressy Gábor;
jegyző: Hegedűs Aladár; pénztáros: Vértessy Géza; ellenőr : Hauer Gyula ; háznagy : Beszédes Imre ; könyvtáros : Ujlaky Ödön ; — Választmányi tagok : Papp
Endre, Nagy Emil, Lengyel Zoltán, Gremsperger Károly,
Szapári Pál gr., iványosi Szabó László, ifj. Beissing Ede,
Kovách Dezső, Gobbi Károly. — Számvizsgáló bizottsági tagok : Dr br. Barkóczy Sándor, Hukk Kálmán,
Szlávy Elemér. Rendező bizottsági tagok : Clauser Mihály, Gobbi Károly, Szutrély Barna.

— A tudomány-egyetem
hallgatóinak
száma az
1892/3 iki tanév elején, a gyógyszerészeket és szülésznőket leszámítva, volt 3453, vallás szerint róm. kath. "1457,
gör. kath. 92, gör. kel. 123, ágostai h. 326, helvét h.
364, unitárius 8, zsidó 1083; az év végén volt hallgató
3142, vallás szerint róm. kath. 1347, gör. kath 77, gör.
kel. 98, ág. h. 298, helv. hitv. 325, unitárius 5, zsidó 992.
— Gráczi, illetve Gráczban lakó seckan hgpüspökké
Haller salzburgi herczegérsek dr. Schuster Lipót prépostplébánost nevezte ki Gráczból. Az uj hgpüspök 1842.
okt. 24-én született Sanct-Annában am Aigen. Mondani
sem kell, hogy kitűnő pap és jeles theologus. Sok éven
át tanította az egyháztörténelmet a gráczi egyetemen.
— A pécsi papnevelő-intézet ifjúsága Szepessy Ignácz
báró püspök szobrának leleplezése alkalmából f. hó 5-ére
érdekes és gazdag műsorral ünnepélyt rendezett.
— Kalocsai Kör. A Kalocsán gymnasiumot végzett
egyetemi ifjúság a fenti czim alatt társulatot szervez. Az
alakuló közgyűlés f. hó 5-én lesz reggel 10 órakor a
budapesti Katholikus Kör helyiségeiben.

IRODALOM.
- f A kármelhegyi Boldogasszony

király elhatározása folytán, megindulhat-e nagyban az
ország dechristianizácziója, vagy csak kicsinyben fog az
folyni, ugy mint eddig.

képes-naptára

Karmol für Ungarn kapható a 'karmelita zárdában Győ-

— Haladunk. Szentesen alakult meg legújabban a
„Katholikus Kör u s az ottani nagytudományu, lelkes plébános ur hatása alatt nagy virágzást igér.

rött. Ara mindegyiknek 30 kr. 10 példány 2 frt 70 kr.
25 példány 6 frt 25 kr. 50 példány 11 frt. 100 példány
21 frt. 300 példány 60 frt. Bérmentes küldéssel. A főt.
lelkész uraknak szívesen küldetik utólagos elszámolásra is.

— A nemzetközi kath. kongresszus
harmadik ülése
1894-ben lesz Brüsszelben. Franczia-, Olasz-, Német-,
Spanyolország, Anglia és Ausztria-Magyarország részéről
nagy lesz ismét a résztvevő tudósok és pártolók száma.

1894-re és Kath. Volkskalender N. L. Frau v. Berge

Katholikus naptárirodalmunk a legutóbbi tiz év
alatt oly fellendülést nyert, a minő katholikus irodalmunk
egy másik mezején, még a sajtó terén sem észlelhető.
Ot-hat oly naptár jelenik meg a kath. vallásosság dicsőségére, a minő bármely népes és gazdag nemzet körében
számot tenne, tartalom és kiállítás tekintetében egyaránt.
Mikor a győri karmelita atyáknak ezt a két naptárát
lapozgatom és olvasgatom, egyre élénkebben ostromol az
a gondolat, hogy mit is mondanék hát, hogyha ezt a két
naptárt többi hazai kath. naptárainkkal összehasonlítva kellene jellemezni ? Azt mondanám, hogy a tartalom gazdagságára, érdekességére és tanulságos voltára, valamint
a kiállításra nézve kiállja a versenyt valamennyivel, a mi
pedig képeit és illusztráczióit illeti, csinosságra nézve
alig van párja. A czikkek takaros rövidsége gyors menetű változatosságot önt a tartalom gazdagságába. A
győri karmelita atyák remek munkát végeztek itt. Megérdemli a legfényesebb sikert. Az uri osztálynak és a
népnek egyaránt illő naptárt készítettek.

VEGYESEK.
*** Magyarország püspökei, egy-kettő kivételével,
a fővárosba érkeztek fel, a hol e napokban fog eldőlni a

— Pávely Mihály v. b. t. t. nagyváradi gör. kath.
püspök a „ Ferencz- József" nevelőintézet javára eredetileg
16.000 frtnyi tőkével „Pável-alapitvány" czim alatt létesített alapítványt 17.950 frtra egészítette ki. A vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter nevezett alapitónak jelen
áldozatkész tettéért őszinte elismerését és köszönetét fejezte ki.
— Az osztrákok, pedig azok egy gondolattal mindig a világ haladásának háta mögött maradnak, bennünket egy lóhosszasággal megelőznek az akczió versenyterén. Nekik sok mindenük megvan már, a mi nekünk
nincsen. Van egyetemes katholikus nagygyülésök, vau
országos kath. iskola-egyesületök,- van keresztény művészeti egyesületök, van kath. tudomány-egyetem alapítására irányuló országos mozgalmuk és gyüjtésök stb. Legújabban egy független kath. népies napilap alapítására
gyűjt a 3-ik osztrák kath. nagygyűlésből kiküldött sajtóügyi bizottság.
— Fráknói Vilmos cz. püspök ur Rómába ment
télre. A tudós püspök ur római tevékenysége igen jótékonyan hat több irányban. Az ő közbenjárására került
például az elhunyt Wenczel tulajdonában volt Fejér „Codex
Diplomaticus 8 -änak hires példánya a pápa tulajdonába,
a bibliotheca leoninába.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési

dij:

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

kath. e g y h á z i s irodalmi f 0 l y 0 i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.
37

Budapesten, november 8,

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
köny vny omdáj ában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. F é l é v .

1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-.
B. Szepesy Ignácz néhai pécsi püspök szobrának szózata. — Az egységes házasságjog
alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — Egyházi Tudósítások:
C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Szt. Gellért püspök
tisztelete a csanádi egyházmegyében. — L o n d o n : Az anglikán kongresszus Birminghamban. — Irodalom : Egyházi szent beszédek
Bourdaloue és Massillon nyomán. —
Vtgys'k.

B. Szepesy Ignácz
néhai pécsi püspök szobrának
szózata.
„Ubi Episcopus ibi Ecclesia."
Ant.

sz.

Ignácz.

Facta loquuntur. A tények beszélnek; még
pedig sokszor ékesebben és mindig hathatósabban, mint a szavak.
B. Szepesy Ignácz püspöknek, ki e század
elején átlag rövid életkort élt, ötvennyolcz évet, és
Pécsett a püspöki székben csak tiz évet t ö l t ö t t
be 1828-tól 1838-ig, oly nagyszabású volt az
élete és oly fejedelmi volt az alkotásokban és
alapításokban nyilatkozó t e r e m t ő ereje és bőkezűsége, hogy Pécs város és a pécsi egyházmegye
tiszteletére szobrot emelt, melynek leleplezése
országos helyeslés és öröm közt most vasárnap
folyt le.
Mit jelent ez az ünnep ? Mit mond a pécsiek
t e t t e ? Mit beszél Szepesy néma szobra minden
szónoklatnál hangosabban az országnak?
Most, midőn törvények készülnek, melyek
ennek az országnak alkotmányát a keresztény
vallástól és a kath. egyháztól elszakítani s avval
ellenkezésbe hozni akarják, báró Szepesy Ignácz
püspöknek szobor által való ünneplése nagy tanulságok hirdetője.
Ezeknek a tanulságoknak elseje minden
bizonynyal, kézzel fogható világossággal az, hogy
Magyarország társadalma, e társadalomnak szelleme, sokkal jobb, m i n t a dechristianisatiónak
készülőben levő törvényei. Az ország szelleme
feledni nem tudja, nem a k a r j a a keresztény val-

lás nagy jótéteményeit s a hazai kultura emelése
körül két ízben is, az ország megalapításakor és
a mohácsi vész után, alapvető m u n k á t végzett
katholikus papság kimagasló a l a k j a i t a hálás
tisztelet és a nemzeti ragaszkodás minden kitüntető jelével veszi körül. Az ily ország, melyben
szobrokat kezdenek emelni a püspököknek, a
kath. egyházat megtagadni, a keresztény vallástól elszakadni ós — zsidóvá lenni nem akar.
„Ubi Episcopus ibi Ecclesia." A püspöknek adott
tisztelet az egyházat érinti, az egyház megtisztelése. A pécsiek püspök-ünnepe a kath. egyház
ünneplése.
És ez, a mint m e g t ö r t é n t az egész ország
tetszésével Pécsett, ugy m e g t ö r t e n h e t n é k minden
püspöki városban hasonló okoknál fogva. A püspöki városok legtöbbjét a mohácsi vész u t á n
való elpusztulásukból uj életre nagy püspökeik
keltették, kulturális s jótékony intézetekkel püspökeik s a kik ezeknek a példáján indulának,
l á t t á k el s t e t t é k gazdagokká. Egerben, Esztergomban, Kalocsán s mindenütt, a hol hasonló
viszonyok valának, a kulturális intézmények, különösen az iskolák története a főpásztorok s követőik alapitó jótékonyságának története. Ezért
lehetne minden püspöki városban a pécsihez
hasonló szobor-ünnepet bármikor rendezni.
És ezt, az idők jelen áramlatában, a midőn
sokan megfeledkezni kezdenek a katholika egyház nagy czivilizátórius hatásáról hazánk múltjában, most, midőn sokak, igen sokak előtt a
keresztény vallást őseredeti teljességében és
tisztaságában egyedül biró és őrző kath. egyház
páratlan, semmi más vallás vagy felekezet által
37
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nem helyettesíthető czivilizatórius hivatásának nem vesztegettem ; és az Istennel merem bizonyítani,
hite elmosódásnak indul, a haza felvirágoztatása hogy az egész i t t vett jövedelemből egy fillért
körül szerzett katholikus nagy érdemeknek ilyen sem viszek el magammal, sőt önszemélyem tartáünnepléseit sürüekké kellene tenni, nem hiú sára az eqész idő alatt abból egy fillért sem kölbecsvágyból, mert azünneplendő nagy férfiak meg- töttem." Ez a mindent feláldozó jótékonyság végig
dicsőült alakjai meddő hizelgések által már meg- kisérte őt egész életén át, Erdélybe, a hol 1819-től
közelithetetlenek, hanem hogy katholikusainkban 1828-ig volt püspök, még pécsi püspök korában
a katholikus öntudat uj táplálékot nyerjen, pro- is, a mikor az alapításoknak s mindennemű jótestáns atyánkfiai a katholikus vallás fensőbb- tékonyságnak csodáit művelte otthon, egyre külségére nézve folytonos
figyelmeztetések
közt dözgette az adományokat. A pesti nagy árviz
maradjanak, uj polgársaink, a zsidók pedig, kik idején semmit sem adhatott, mert semmije se
vérontás nélkül foglalnak hazát e hazában, hogy volt éppen akkor s azzal vigasztalta magát, kene feledjék soha, mennyire érdekökben fekszik véssel halála előtt, hogy majd „adok nekik eszéppen nekik első sorban az, hogy a keresztény tendőre," m e r t „most mitsem küldhetek, mert
vallásnak a kath. egyház által érvényre emelt pénzem nincs."
Hanem ezt a hősi erényekben gazdag püshumánus, emberbecsülő és tisztelő elvei, melyek
nekik eltérő vallásuk daczára emberies és tisztes pöki életet, épp ugy mint az isteni Gondviselés
helyzetet készitettek és biztositanak a keresz- kegyes intézkedése folytán szintén épp most
tény népek társadalmában és államaiban, teljes napirendre került életét H á m Jánosnak legépségben maradjanak. Mert j a j a zsidóknak, ha apróbb részleteiben kell és fogjuk bemutatni.
a keresztény társadalmak megdőlnek, ha a keMost, e néhány alkalmi megjegyzés befejezéresztény felebaráti szeretet elvének uralma meg- seül, eszünkbe jutnak sz. J a k a b apostolnak szaszűnik vagy háttérbe szorul. Az emberi jogok vai arról, hogy m i t t a r t ő keresztény emberre,
érvényesüléséről csak abban a körben lehet szó papra és püspökre nézve legjobb politikának, leg— ezt a világtörténelem tanusitja — a mely- jobb életfilozófiának. S vájjon hát mi az ? A jótettek
nek határáig a keresztény vallás embertiszte- gyakorlása s a tiszta lelkiismeret megőrzése a
letének és isteni félelmének uralkodása kiter- világgal szemben. Örök emlékezetre méltó szavai
jeszkedett. Azontúl a zsidóságra önkény, és zsar- megolvashatok levele 1. fej. végén a 27. versnokság nehezedik.
ben ekképen: „Religio munda et immaculata
apud Deum et P a t r e m haec est: Visitare pupillos
De van b. Szepesy néma szobrának hangos
et viduas in tribulatione eorum, et immaculatanitásai közt még egy más nagy tanulság is, és
tum se custodire ab hoc saeculo."
ez egészen ad intra muros Illiacos szól minéEz b. Szepesy Ingnácz néma szobrának szókünk. B. Szepesy Ignácz egészen az volt, a mizatában
is a főtanulság.
***
nek lennie kellett, főpap vagyis igazi főatya, és
főáldozár vagyis az önfeláldozásban s mindenének az Isten dicsőségére, a lelkek üdvére, a haza
Az egységes házasságjog alapvonalai
javára való feláldozásában a hi vek és papság
az országgyűlés mindkét házának ajánlva
előtt az első, a mester.
Már Egerben, mikor két éves presbyter korában plébános lett, k i m u t a t t a , hogy mi, az áldozatok hozásában mily nagy, az önmagát feláldozó
Krisztushoz mily hasonló lesz ő egész életén át.
Járványos betegei mellett virrasztott ugy, hogy
maga is majdnem áldozata lett a j á r v á n y n a k ;
jótékonysága pedig oly minden közönséges mértéket meghaladó vala, hogy midőn három év és
hat hónap múlva 1808-ban híveitől bucsut vett,
búcsúzó beszédében dicsekvés nélkül ezt mondh a t t a : „Valamit tőletek vettem, ti tudjátok, hogy
mulattatásomra, vagy hasztalan czifraságra el

B) A F E L B O N T H A T Ó S Á G - É R V E I N E K

KRITIKAI

MEGVILÁGÍTÁSA.

A házasság felbonthatatlanságát m i n t eszm é n y k é p e t nagyon szépnek és tiszteletreméltónak találják korunk államférfiai és törvényhozói.
De ha annak 18 százados m ú l t j á r a hivatkozva —
azt követeled, hogy ezen természetjogi s ethikai
elv ismertessék el az államhatalom által: azonnal egy nyakig fegyverben álló ellenféllel szemben találod m a g a d a t . ] )
L. Sztehlo Kornél. A házassági elválás joga. Budapest, 1890. Bevevetés 3. lap.
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Hogyan! kiáltanak fel, te akarnád a felbonthatatlanság elviselhetetlen t e r h é t az emberek vállaira r a k n i ? Hisz ez zsarnokság, mely
ellenkezik :
1. A szabadsággal.
2. Az igazsággal.
Nézzünk ezen állításoknak a szemei közé.
1. A felbonthatatlanság, mondják, ellenkezik
„a személyi szabadsággal. Ez az életjavak legelseje, ez elidegeníthetetlen, melytől függ az
ember személyi méltósága, földi boldogsága.
Nem-e zsarnokság t e h á t követelni, hogy az ember halálig bilincselje le magát egy gonosz házastársnak ? Hisz ez teljes félreismerése az emberi
természetnek, mely annyi tévelynek és gyarlóságnak van alávetve. Ez vastag ignorálása az
idő változandóságának, melynél fogva m á r a
holnap is kegyetlenül meghazudtolhatja a legünnepélyesebb ígéretet, a legszentebb esküt !"
Kétségkívül, ha a legfontosabb lépésre az
életben, a házasságra, nem a legkomolyabb megfontolással határozod el magadat. Ha nem vetsz
számod magaddal, mi a te ígéretednek, esküdnek a tárgya, czélja; ha nem vagy teljes tudatában a házasságtól elválaszthatatlan kötelességeknek, ha mindezekkel nem gondolva életed
ezen legfontosabb lépését megteszed: ez bizonyára bűnös visszaélés szabadságoddal, mely
előbb-utóbb megboszulja magát. Mert ha már az
emberi természet gyarló, ingadozó, változó, ez a
folytonos együttélés mellett kettősen lesz érezhető, a mi türelem s önmegtagadás nélkül egy
könnyen el nem viselhető.
Daczára ennek, van az emberben olyasmi,
ami állandó, ami nem változik. Ez az ész és
lelkiismeret kiváltsága, hogy szabadságoddal
okosan élj. Azért van eszed, hogy előre láss;
azért van lelkiismered, hogy magadon uralkodhassál.
Már most előre látod, hogy a házassággal
oly kötelességek járnak (kölcsönös segélynyújtás,
családalapítás), melyek élethossziglan t a r t a n a k ;
előre látod, hogy e nehéz kötelességek teljesítése végett le kell magadat győzni, áldozatot,
sokszor emberfölötti áldozatot kell hoznod; vájjon tehát nem kell-e számot vetni magaddal:
vájjon okosan élsz-e szabadságoddal, midőn e
kötelességeket magadra vállalod? Vájjon van-e
annyi erkölcsi erőd, hogy a holtiglan t a r t ó szövetséget hiven megtarthassad ? Hisz a szabadság

erkölcsi t e h e t s é g : nem azt tenni,
hanem azt tenni, ami jó.

291

ami

tetszik*

A szabadságnak is, mint minden egyéb
tehetségnek, megvannak a maga természetszabta
határai, melyek nélkül társadalmi együttlét, rendes haladás nem is képzelhető.
Azután éppen csak a házasság feloldhatatlan köteléke volna rabság? Hisz akkor minden ember r a b j a volna állásának, hivatalának,
mesterségének, melyet szabadon választ, s amelyhez őt szintén az egész életre feloldhatatlan
kötelék füzi.
A feloldhatatlanság — mondják továbbá —
igazságtalanság, mely ellenkezik a természetes
jogérzettel. „Avagy miért legyen egy fiatal ember,
vagy egy fiatal nő, kit felesége, illetve férje hűtlenül elárult, esküjét megszegve elhagyott, kényszerözvegységre kárhoztatva?"
Ez erkölcstelenség, melyet követelni semmiféle hatalomnak nem áll
jogában.
Mindenekelőtt szabadjon kételyemet kifejeznem, és pedig az ember személyi méltósága és
szabadsága nevében — annak erkölcsi erejéről,
ha szabad mondani, jelleméről lábra kapott, téves
felfogás ellen. Az ember, ki eszének s a k a r a t á n a k
jogarával uralkodik a többi lények fölött, és ki
magának alávetette az egész természetet, csupán
csak saját természete fölött nem tudna uralkodni ; csak érzéki vágyait nem t u d n á az
ész és lelkiismeret szavának alárendelni. Ez ugyan
küzdelem — sokszor nehéz küzdelembe kerül.
De h á t az élet is küzdelem és kell, hogy győzelmes küzdelem legyen.
Az győz, aki győzni akar. Ezt t a n í t o t t a már
Sokrates, Plato, Aristoteles, Seneca.
Az ókor n e m egy férfiban, nem egy nőben
dicsőíti az erkölcsi nagyságnak, az aczéljellemnek, az aranytiszta erénynek bár tövises diadalát.
Erre azt m o n d j á k : „Nem minden emberben
van annyi erkölcsi erő, hogy az ész és lelkiismeret szavának minden viszonyok között engedelmeskedjék. Ez csak az erős jellemnek kiváltsága." Ámde a természetjogi s ethikai törvénynek
feltétlenül kötelező ereje van minden emberre.
Ami pedig a gyarlókat illeti, ezek segítségére
siet a tételes törvény. Az államhatalom saját
jól felfogott érdekében cselekszik, midőn valamely erkölcsi törvény követelményeinek érvényt
szerez. Avagy nem-e saját vitális érdekeit mozdítja elő az állam, midőn a házassági kötelék
37*
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felbonthatatlanságát a maga részéről is elismeri,
s annak a gyarlókkal szemben is érvényt szerez. Hisz ezzel a család az állam és a társadalom egységének és szilárdságának erősiti meg
az alapját.
Mindazon törvények, melyeken a társadalom alapszik, első sorban erkölcsi lelkiismeretbeli törvények, de amellett tételes állami törvények is. A tekintély, a tulajdon, a házasság
lényegét, szükségességét meghatározó törvények
magából a társadalom eszméjéből, lételéből folyn a k ; kötelező erejűket felismeri az ész, hirdeti
a lelkiismeret, mivel azok nélkül társadalom
fönn nem állhat ; s azért már léteztek és köteleztek, mielőtt államok alakultak. De mivel nem
mindenki engedelmeskedik lelkiismerete szaván a k : azért szükséges, hogy az állam saját törvényeivel szerezzen azoknak érvényt, hogy minden körülmények között a jogrend biztositva
legyen. Mivel pedig a házasság feloldhatatlansága
is ezen társadalmi törvények közé tartozik, az
állam azt elismerni és neki saját törvényeivel
is érvényt szerezni köteles.
r

„Ámde — hangzik a további ellenvetés —
az állam czélja nem lehet elérhetetlen
eszmények
kedvéért, tarthatatlan állapotokat védeni, s ezáltal
nemcsak az egyén földi boldogságát, de magát a
társaduimi rendet és közerkölcsiséget
veszélyeknek
kitenni. Az állam csak addig védheti a házasságot,
mig az czélját betölti, mig az valóban házasság,
mig az az állam és társadalmi
rendnek
támasza,
talpköve. Mihelyt
ez a czél elérése lehetetlen, s a
házasság bensöleg lenni megszűnt, meg kell engednie
az államnak a házasság
felbontását*)
Szabadelvű államjogászaink szerint t e h á t az
államnak jelzett esetekben nemcsak joga, de
kötelessége a házasságot felbontani.
Ezt a felbonthatatlanság ethikai elvéről
fejtegetettek alapján kereken tagadnom kell.
Ugyanis:
a) A házasságnak államjogászaink által is
elfogadott
fogalmi meghatározásából logikai
szükségességgel következik, s ezt különösen hangsúlyozzák : 2 ) „a házasság nem puszta magánjogi
szerződés, de még nem is egy pusztán szerződés
által létesült jogviszony,
hanem egy oly jogintézmény, melynek létjoga, bár a felek
akaratmegL. Sztehlo Kornél : A házasság, elválás joga. Bevezetés 3. lap.
2

) U. o. 1. lap.

egyezésén alapul a felek akaratától független, mert
az ember rendeltetésének, nemi fentartásának,
társadalmi életének belső és szükségszerű kifolyása.
Hibáznak tehát azok, kik azt tanitják, hogy a házasság akaratmegegyezésen, tehát szerződésen alapulván, akaratmegegyezés által megint
felbontható.
Nincs szükség a házasság szentségelméletére, hogy
ezen tant megczáfolhassuk. i) A házasság megkötésénél az akaratmegegyezés az életfogytiglan terjedő
életközösségre irányulván,
ez által a felek eleve
lemondottak arról, hogy akaratukat
később megváltoztathassák. Az emberi nem fentartásának
szükségessége,, a társadalmi rend, a közerkölcsiség érdekei, s a házassági intézménynek
ezekből kifolyó
sajátszerű természete kívánják meg azt, hogy a házasság a felek
akaratától függetlenül
mindaddig
fentartassék, a mig a házassági czélok elérhetők,
vagy amig ugyanazon érdekek, melyek
rendszerint
a házasság fentartását
követelik, az ellenkezőt, t. i.
a házasság megszüntetését nem teszik kívánatossá."
De ha a házassági kötelék vázolt okokból
független a felek a k a r a t á t ó l : akkor ugyanezen
okokból függetlennek kell annak lenni minden
más emberi, t e h á t az állami a k a r a t t ó l is. Hiszen
az államra nézve éppúgy m i n t a felekre nézve
„a házasság nem pusztán szerződés által létesült
jogviszony,
hanem egy oly jogintézmény,
melynek
létjoga az ember rendeltetésének, nemi föntartásának, társadalmi
életének
belső és szükségszerű
folyományaEz
a n n y i t tesz, bogy a házasság
nem pusztán polgárjogi intézmény, hanem természetjogi intézmény (officium naturae). Mint
ilyen a házasság lényeges alkatelemeiben és feltételeiben m á r eredetileg, a természetjog törvényei által szabályoztatott, minden emberi akar a t t ó l függetlenül.
Ez t ö r t é n e t i igazság, melyet bizonyit a történelem.
Mielőtt még államok keletkeztek már volt a k emberek, kik természeti jogukkal élve, —
házasságot kötöttek, az ész és lelkiismeret törvényei szerint ; e házasságból eredtek a családok,
a családokból alakultak az államok.
Valamint t e h á t az államok keletkezése előtt
m á r jogérvényes házasságot köthettek a felek
t. i. a természetjog szabványai szerint, amint
ezek az ész- és lelkiismeretben megnyilatkoznak ;
*) De annál nagyobb szükség van a szentség természetfölötti erejére, hogy az emberek e tant, t. i. a
házasság felbonthatatlanságát, megtarthassák.
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és valamint későbben és most is érvényes házasságot kötnek ama szabványok szerint az állam
keretén kivül élő népek; ugy az állam polgárai
is mindenkor jogérvényes házasságot köthetnek,
melynek jogosultsága nemcsak a felek, hanem
minden emberi s állami akarattól független ;
melynek érvénye vagy érvénytelensége nem függ
semmi tételes állami törvénytől, hanem kizárólag a természetjogi törvénytől, és pedig azért,
mivel „a házasság az ember rendeltetésének nemi
föntartásának társadalmi életének belső és szükségszerű kifolyása."
Miután pedig a házasságnak, mint természetjogi intézménynek érvénye vagy érvénytelensége függ egyedül a természetjog szabványaitól
— és nem tételes törvénytől, az állam annak
érvényét vagy érvénytelenségét nem teheti függővé saját tételes törvényeitől, hanem saját jól
felfogott érdekében is el fogja ismerni a természetjog szabványainak az államot is kötelező
erejét.
Ezen szabványok egyike ekkép szól: „Amit
a természet egybekötött, azt ember el ne válasza" ; tehát a természetjog szerint teljes érvényű házassági köteléket semmiféle tételes törvény fel nem oldhatja.
b) A természetjognak az ész és lelkiismeret
által megnyilatkozó követelménye, a feloldhatatlanság feltétlen elve előtt nem hunyhatnak
szemet államjogászaink: azért kedvencz tételük,
a feloldhatóság bebizonyitása czéljából az emberi
természet gyarlóságában keresnek okokat.
„Az anyaszentegyház, mondják, felállítja a házasság eszményképét azt tanitván, a házasságnak
ilyennek kell lenni, erkölcsösnek, tisztának, örökkévalónak és felbonthatatlannak.
A házasság Istentől
van, s amit az Isten összekötött, azt ember ne bontsa
fel! Tisztelettel hajlunk meg az egyház eszményképe
előtt, és azt kívánjuk, vajha az eszményt a földön
megvalósítani lehetne. — Az egyház kénytelen elösmerni, hogy az eszmény a jöldön meg nem valósitható ; de ez nem ok arra, hogy az emberi gyöngeséggel s az emberi szenvedélyekkel paktáljunk, az
eszményen csak egy hajszálni csorbát ejtetni engedjünk. Am vesszenek százezrek, sinlodjenek erkölcsi
s anyagi nyomorban, az elvet a múlékony földi
boldogságért feladni nem lehet." x)
Először nem igaz, hogy az anyaszentegyház
állitotta fel a házasság eszményképét, a felbontL. Sztehlo i. m. 3. lap.
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hatatlanságot, ő azt már felállitva találta a
Teremtőtől és megerősitve a Megváltótól . . .
Másodszor nem igaz, hogy a felbonthatatlanság eszménye nem valósitható. Valósitják ezt
már 18 századon keresztül millió és millió keresztények, kik nem paktálnak a szenvedélyekkel, hanem azokat legyőzik, mert nem akarnak
rabok lenni, hanem szabadok.
A felbonthatatlanság tehát nem elérhetetlen
eszmény, hanem egy nagy történeti igazság,
mely nélkül a házassági czélok nem valósithatók.
Ha tehát azt egyes házasfelek elviselhetetlen
tehernek tekintik, annak oka nem a természet,
mely nem kiván lehetetlenséget, hanem az egyik
vagy mindkét házasfél gonosz szenvedélye.
De vájjon segit-e ezen a házasság felbontása? Fogja-e ez az egyik vagy mindkét házastárs gonosz szenvedélyét megfékezni?
Ha ezeket az állami törvény uj házasságkötésre felszabaditja, ki biztosit arról, hogy ez
boldogabb lesz, mint az előbbi? Avagy tegyük
fel, a polgári törvény csak az á r t a t l a n félnek
engedi meg a második házasságot: bizonyos-e,
hogy csakugyan boldog lesz? S ha ú j r a csalódott,
nem fog-e uj szerencsét próbálni. De ezzel szilárdul-e a család, az állam s a társadalom köteléke ?
(Folytatjuk.)
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Csanádi egyházmegye. Szent Gellért püspök tisztelete a csanádi egyházmegyében. — (Folytatás).
Hiveit Jézus szent igája alá szeretettel akarta hajlítani, mert jól tudta, hogy állandóan és teljesen csak akkor lehet Isten országát felépíteni, ha megnyertük a
sziveket. Az ember akarata szabad ; az ember akaratát
szabadon hagyta meg Isten ; egyedül az ember akarata az,
mit a Mindenható nem akar korlátozni, bilincsekbe verni :
a magyarok ezen szabad akaratát kelle tehát Isten ügye
számára, és pedig állandóan megnyerni.
„A világosságot kibocsátja (Isten) és menten megyen
az ; és ha szólitja, remegve engedelmeskedik neki ; a csillagok ragyognak őrállásaikon és örvendeznek ; ha szóliittatnak, azt mondják : Jelen vagyunk ! és vidámsággal világítanak Annak, ki őket teremtette ;*) az égzengését 0
ébreszti és nem alszik mig 0 a k a r j a ; a gönczölszekeret
kezében tartja és az esteli csillagokat 0 tünteti fel. 2 ) Csupán csak az emberben él egy erő, mely maga szab magának irányt és czélt; mely Teremtője akaratának ellen
tud szegülni, bölcsessége törvényeit megvetheti és ha ugy
tetszik összetöri a Mindenható igáját és daczosan odamondja: „Nem szolgálok!" Jézus apostolának ezen erővel
') Baruk 3, 33.
») Jób. 38, 37, 31.
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kelle megküzdeni, nem hogy szabadságától megfossza,
hanem arra birja, hogy önkéntes elhatározásból öntudatosan kövesse őt azon az uton, melyen örök boldogságra
vezeti Isten irgalma és bölcsessége.
Szent Gellértnek sikerült a szabadságszerető magyar
nemzetet Jézus arájának, a mennyek földi országának az
anyaszentegyháznak állandóan megnyerni. Szép lendületet
vett Csanádon a térítés, azért figyelmét kiterjeszté a vidékre is ; meg lett állapitva, hogy minden tiz falunak egy
templom jut. Amint egy alkalommal sok hivő gyűlt össze,
hogy püspöke szájából az isteni igéket hallgassa, szent
Gellért elragadóan szólt az alamizsnálkodás lelki hasznáról; a szent beszéd után száz módos nemes jelent meg a
püspök előtt, kérve őt jelöljön ki nekik helyet hol templomot építsenek, a következő egyházi törvény értelmében : „Senkisem építsen egyházat, mielőtt a püspök azon
helyre ki nem megy s a keresztet nyilvánosan le nem
tűzi s az udvart ki nem jelöli." Szent Gellért annyira
megörült a száz nemes kívánságának, hogy azonnal nem
csak őket, hanem az összes jelenlevőket gazdagokat, szegényeket egyaránt vendégségre hivta meg. A vendégség
után hivei atyai szeretetének viszonzásául különféle ajándékokkal lepték meg püspöküket. A férfiak lovakat,
szarvasmarhákat, juhokat és szőnyegeket adtak, a nők
pedig arany gyűrűket és ékszereket.
Szent Gellért látva a sok értékes ajándékot, mintegy
szemrehányólag szólt híveihez: „Hát azért hittalak ide,
hogy javaitoktól megfoszszalak ? Korántsem. Azért hittalak ide, hogy hallgassátok Isten igéjét." A nép azonban
szavánál fogta püspökét mondván : „Szent Atyánk ! Hallottuk ma a szentbeszédben, hogy azt mondtad : amint a viz
eloltja a tüzet, ép ugy törli el az alamizsna a vétket:
fogadd el tehát amit Krisztusnak neveért, a kiben ujjá
születtünk, neked ajándékozunk." Szent Gellért szivét e
felelet a legnagyobb örömmel tölté el. Látta, hogy hivei
szavát figyelemmel hallgatják s azt amit tanit cselekedeteikben is valósítják. Ezután szent Gellért kis szekerén
elindult a vidékre.
Utja, a kereszt diadalútja volt ; mindenütt szeretet
nyilvánult a jószivü püspök iránt, ki oly atyai jósággal
volt mindenki iránt, ki szerette a gyermekeket és az elhagyott árvákat nem vetette meg. Mindenütt ajándékokkal halmozták el; ő ezeket Csanádra küldte az árvákkal
együtt, ott házat szerelt tel számukra, jól tartotta őket,
felnevelte őket jámbor keresztényeknek. — A hittérítés
munkája oly áldásos sikerrel folyt, hogy szent Gellért
nemsokára azt tapasztalta, miszerint kevés a munkatársa;
de idegen papokat nem akart behozni; felajánlotta tehát az ügyet a Boldogságos Szűznek és ime egy nap
30 férfi jelenik meg előtte, és kérték őt, fogadná el gyermekeiket és nevelné papoknak.
Szent Gellért rögtön iskolát rendezett be számukra ;
es mily nagy öröm tölté el szivét, midőn elgondolta, hogy
ezentúl a magyar haza bennszülött gyermekei lesznek
majdan apostoli segédei.
Az ügy ily örvendetes haladása mellett, egyházmegyéje rendezéséhez fogott ; meg volt a papnevelő intézet,
szaporodtak az áldozó papok ; népesebb helyeken plébániákat szervezett és a vele jött tiz bittéritőből hetet fő-

espereseknek tett. Szent Gellért ezen intézkedése túlélte a
tatárjárást és török igát, mert a csanádi egyházmegye
területén maiglan is megvan, él és működik a hét főesperes. Ime az Ur szent Gellértnek állandó házat épített,
emléke áldott a földön, hol fáradozott és arcza verejtékével hinté el az üdv magvát.
Szent Gellértben különösen tündökölt egy főpapi
erény : szerette az isteni tisztelet diszét és fényét emelni.
Imádó áhítattal telt el a legszentségesebb oltári szentség
iránt, nemcsak arra terjedt ki gondja, hogy a szent misénél mindig a legfinomabb bor álljon rendelkezésére, de
legforróbb óhaja volt, hogy püspöki méltóságához illő
diszes székesegyháza is legyen : Szent István királytól e
czélra kétezer márka ezüstöt k a p o t t ; ezen 12 évig épült
a szent György tiszteletére emelt csanádi székesegyház ;
melléje keresztelő kápolnát állíttatott és hogy a Boldogságos Szűz iránt való lángoló szereteténék is adjon kifejezést, mely századok multán is hirdesse a magyarok nagy
apostolának gyengéd szeretetét: a Bold. Szűz tiszteletére
székesegyházában külön oltárt emelt ; ez előtt éjjel nappal két füstölőt ápolt két öreg ember. Sőt külön egyházat emelt a magyarok Nagyasszonyának is. Szent István
király által Romába követségbe küldetvén, a pápától kinyerte a kedvezményt, hogy egykor itt tétessék nyugalomra porhüvelye. Serényen folyt a csanádi egyházmegye
minden vidékén a munka, hogy minél több templom épüljön ; és nemsokára sok helyen ott diszlett a kereszt jele,
hol kevéssel azelőtt berkekben, ligetekben a pogány Hadúrnak áldoztak ; bennszülött lelkes magyar keresztény
papok mutatták be az Urnák a vérnélküli áldozatot, hol
még csak az imént fehér lovak vére folyt, a pogány istenek tiszteletére.
„Virágos kert vala hires Pannónia,
Mely kertet öntöze hiven szűz Mária,"
zengé méltán a régi ének szent Gellért egyházmegyéjéről is.
Apostoli lelkének egész nagysága tűnik ki azon
megrendítő jelenetben, midőn Aba Sámuel királylyal szállott szembe. 1043. nagyböjtjében volt. Aba Sámuel számos főurat, mert ellene összeesküdtek, nyársra húzatott
és agyonveretett, mint oktalan állatokat, azután Csanádra
jött ott töltendő a húsvéti szent ünnepeket. Szent Gellért
nem tekintett veszélyt, nem királyi haragot, hanem odamenydörögte neki : „A szent negyvennapi böjt arra van
rendelve, hogy annak megtartása által a bűnösök bocsánatot, az igazak jutalmat nyerjenek. Te pedig, oh király,
beszennyezted azt gyilkos karoddal és elraboltad tőlem az
atyt, nevet, mert hiszen ma legkedvesebb gyermekeim
hiányzanak ; nem érdemlesz tehát semmi bocsánatot. Mivel pedig kész vagyok Krisztusért meghalni, megjelentem
neked jövődet : Ime a jövő évben harmadszor támad
ellened a boszuállás kardja s elveszi tőled az országot,
amit hamissággal szereztél."
Képzelhetni, mily elszörnyedés lepte meg azokat,
kik e latinul mondott szavakat értették. A tolmács reszket a félelemtől, hallgat ; de a mint szent Gellért észreveszi habozását teljes erejéből, egész tekintélyével r á k i á l t :
„Féldd az Istent, tiszteld a királyt; de az atyai szavakat
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mondd meg!" Erre a tolmács az egész beszédet elmondta
a királynak.
íme a lánglelkü hü lelkipásztor! ki nyájaért életét
feláldozni kész; ime a főpap, ki a magyar nemzet szine
előtt lelki bátorságának ily dicső példáját adá; ime a
szent életű püspök, ki midőn szeretett hiveit oltalmába
veszi, Isten ihletett látnoka lesz; megnyílik lelke; előtt a
véres jövő és dorgálja királyát hősi lélekkel, mint egykor
Náthán próféta tette Isten parancsára Dávid királylyal !
Aba Sámuel szentünket bántani nem merte, hivei pedig
még jobban tisztelték, szerették az Isten emberét, ki oly igaz
szeretettel élt-halt híveiért.
Sok volna még elmondandó, keresztény hívek, szent
Gellért életéről; könyörületessége, jósága, szerény alázatossága cselekedeteiben tündökölt ; vele volt Istene ; mert
Tőle kért áldást, buzgó, jámbor imában; Isten kegyelme
azért általa nagyokat mivelt, emberi erőt felülmúló dolgokat cselekedett. Isten áldása volt működésén ; mivel ő
Isten szive és lelke szerint járt el ; a Mindenható állandó
házat épített neki, a hittérítés müve ugyanis itt a Tisza,
Maros, Temesmentén, a kereszténység minden áldásával
itt a hol élünk szent Gellértnek érdeme és az örök
Istennek müve. A szakadatlan munkásság és a lélek édes
békéje szentünkben vidám lelkületet teremtett; mennyi
baj, mennyi keserűség érhette az úttörő apostolt, ki folyton
szigorúan sanyargatta testét, és e mellett lelke vidámságát folyton megőrizte. Azonban szomorú idők közeledtek.
Szent István halála után vészfelhők tornyosultak az
uj kereszténység egén magyar hazánkban. Szent Gellért
vészt sejtett, egy nap visszavonult szobájába; megparancsolta, hogy három napig senki hozzá be ne lépjen, még
házi káplánai, szerzetesei sem ; és ételt ne vigyenek neki.
Három nap múlva csendesen kijött szobájából ; hallgatagon ment a Boldogságos Szűz egyházába s ott előre
kijelölt sírjához érve, födött fővel sokáig sirt, nem a
maga sorsa, hanem a magyar haza gyásza fölött. Onnan
a székesegyházba ment és a káptalan termébe vonult,
ahol a kanonokok összegyűlni szoktak. Szólott nekik a
világ folyásáról, a politikai viszonyokról, amelyekről
akkoriban papjai nem igen tudtak s többi között ezeket
is mondá : „Papok és világiak egyaránt kiszakítják és
kioldják majd Magyarországot a kereszténység igájából,
és az én fáradságomat és prédikácziómat megvetik s Isten
igéjét nem fogadják be. A papság megvetés tárgya lesz,
a szerzetesek czifra ruhába öltöznek s különféle gyülekezetekben fognak időzni, elhagyják a pusztákat, a remeteéletben nem telik kedvök. Sokan hiu dicsőségvágygyal az
emberek dicséreteit fogják hajhászni és állhatatlanság,
meg gőgösségük miatt közmondássá és nevetség tárgyává
lesznek a nép előtt." Megjövendölé egyúttal azt is, hogy
majd a nagy lázadáskor ő vértanúságot fog szenvedni.
Igy készité elő papjait a jövő üldözésekre, igy erősité
meg őket a hitben, az egyházi fegyelem szeretetében,
hogy azután az üldözések meg ne tántorítsák őket.
(Vége köv.)

London. Az anglikán kongresszus Birmingliamban.
—
Erről a kongresszusról annál inkább meg kell emlékeznünk itt, mert az kiindulási pontja egy oly mozgalom-

295

nak, a melynek igen fontos következményei lehetnek.
Ismeretes dolog, hogy az anglikán egyház kebelében két
nagy párt van : az egyik a ritualista magas egyház, a
másik az evangelikus alsó egyház. Az előbbeni a katholika egyház felé gravitál, a másik a kálvinizmus felé. E
két pártnak versengése ugyanazon egy egyházi szervezet
keretében törekszik - érvényesülésre. Es ez korunknak
egyik legérdekesebb tüneménye. Az u. n. evangelikus
párt engedményeket tesz a dissidens protestánsoknak, a
kiknek sem tanaik, sem szertartásaik nem egyeznek meg
az anglikán államegyházéival. Idáig az anglikánok büszkén lenézték a „nonconformista", az államegyházzal meg
nem egyező protestánsokat, és a ritualisták az ily érzelmeket még most is ápolják. Hanem velők szemben az
u. n. evangelikus anglikánok kezet nyújtanak a többi protestáns felekezeteknek, és amint ez a birminghami kongresszus alkalmából nyilvánvalóvá lőn, azok a dissidens
felekezetek sietnek megragadni a feléjök nyújtott jobbot.
Mi lesz ennek a vége ? Mit fognak tenni a ritualisták ?
Egyébiránt nagy baj nem lesz, hisz ez az anglikán
egyház igen tág köpönyeg és igen ruganyos valami. Mikor benne helyök van az oly embereknek, mint például
reverend Gore Károly ur, a hires „Lux Mundi" czimü könyv
szerzője, a melyben a szerző megtagadja Krisztus istenségét, és mellette Pater Ignácznak, a ki protestáns létére
sz.-benedek-rendi ruhában jár és „adusum Anglorum" alkalmazott szerzetesi szabályok szerint él. Tény, hogy ezek az
urak csakugyan nem mindig, azaz soha sem értenek egyet,
például, igy történt az eset a birminghami kongresszus záró
ülésén is. Szó volt a keresztény felekezetek egyesüléséről.
A szólás rendje Gore Károly uron vala. Beszédje alatt
Pater Ignatius egyszerre felugrott az elnöki emelvényre,
„Jézus nevében", azt kiabálva, „hogy a ki a világ Megváltóját káromolta, az nem méltó, hogy keresztényekhez beszéljen." Rettenetes zaj és lárma keletkezett erre. Pedig
alapjában véve mind a két urnák igaza van a protestáns
legfőbb hitelv szempontjából. Ha kinek-kinek szabad azt
hinni, a mi neki tetszik s ez a protestantizmus lényege :
akkor a krisztustagadó pogány Gore épp oly jó protestáns, mint a krisztushivő Ignatius pater az ő prot. hite fölé
húzott benczés ruhájában. Természetes dolog volt tehát,
hogy Birminghamban is némelyek Gore ur, mások Ignatius pater pártjára álltak. A disputatio, a sértegetés általános volt a csatatér egész hosszán. S a kongresszuson elnöklő worcesteri püspök hiába igyekezet a csendet és
rendet visszaállítani. Végre győzött egy olcsó élez. „Az
Isten nevére kérem önöket, ne tegyük ezt a kongresszust
a parlament fióküzletévé." Es ennek a viczcznek meg
volt a maga hatása annyiban, hogy némi tűrhető csend
állott be a gyülekezetben és reverend Gore ur befejezhette beszédét.
De most következett csak a java. Ignatius Pater
szót kért. Mivel nem tehette meg, hogy ellenfele Gore
ne beszéljen, hát legalább válalkozott megezáfolására.
Hanem hát gazda nélkül csinálta a számítást, mert az
elnök — nem engedte szólni. S most kezdődtek a legékesebb szavak, kiabálások alakjában. A worcesteri püspöknek genialis gondolata támadt: áldást rebegett a veszekedő kongresszusra. Es Pater Ignatius, a prot. szerzetes, a
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krisztustagadó Goréval és többi veszekedő mind ajtatosan
meghajoltak az áldás elfogadására és „meghatva és megáldva" távozának — a szent (!) helyről,
íme a protestantizmus képe !

IRODALOM.
= Egyházi szent beszédek Bourdaloue é s MasSÍlIon nyomán. Nagy nyolczadrét 2572
Az egyházi
év minden vasárnapjára tartalmaz egy-egy szent beszédet. E két hatalmas franczia szónok nagy terjedelmű
beszédei gondos tanulmányozással egy félórás beszédekké
vannak összeolvasztva. Eszmékben gazdag tartalom, szigorú logikai következetesség, könnyű áttekinthetőség,
gyakorlati haszonnal járó tanulság, világos tömör irmodor e beszédek fő jellemvonásai. Kaphatók Szalay
Sándor székesegyházi hitszónoknál Szatmártt. Ara 2 frt 40
kr. (vagy erga octo sacra), csinos kötésben 2 frt 70 kr.
(vagy erga novem sacra).
4 - Megjelent és beküldetett:
Négyesi S z e p e s y Ignácz báró pécsi püspök é s emlékszobra Pécsett. Irta
Gerecze Péter dr. Pécsett, kiadja a Szepesy-szoborbizottság. 1893. 4-r. 30 1. Három táblával, ára 1 korona.
Becses munka. Történeti visszatekintéssel a múltba,
szól először magáról a nagyemlékű püspöknek életéről és
működéséről, azután a Kiss György által készített sikerült
szobráról, végül a szoborra begyült adományokat mutatja
ki. A három tábla elsején van a szobor a helyszinén távlatával feltüntetve, másodikán ugyanaz a szemlélő közelébe hozva, ugy hogy az arcz vonásai is kivehetők,
harmadikán a szobor jobb és baloldalába beillesztett két
képcsoportozat, melyek egyikén a püspök mint alapitó
van feltüntetve, másika azt a jelenetet ábrázolja, mikor
Pécs város köszönő küldöttsége hódol.

VEGYESEK.
*** Szent Imre napja nov. 5-én nagy ünnep ott,
a hol megtartják, a hol szent Imre mennyei pártfogását
Magyarországra nézve kellőleg felfogják és méltatják ;
semmi ünnep ott, hol szent Imre viszonyáról a magyar
nemzethez, a magyar ifjúsághoz nem szokás gondolkodni.
— Szent Imre napja Erdélyben az ifjúság körében, a nevelés terén, az iskolákban az a minek lenni
kell, nagy ünnep, szünettel és isteni tisztelettel. Az erdélyiek derék közlönye, a „Közművelődés", vezérczikket
szentelt „szent Imre ünnepén" a magyar ifjúság mennyei
patrónusának tiszteletére s ebben a vezérczikkben a következő, egész Magyarország által jól megfontolandó nyilatkozatot teszi : „Miután bemutatta korunk ifjúságának
szomorú képét, a midőn „a bűn kiszívta az életerőt tagjaiból, az élet teher s a halál, a megsemmisülés az egyedüli menedék", igy folytatja: „Ily szomorú körülmények
között kétszeres kötelessége a szülőknek és nevelőknek,
hogy szent Imre tiszteletét minél általánosabbá s inten-

sivebbé tegyék. Minden magyar nevelő-(és tan-)intézet
szent Imre erényeitől viszliangozzék, szent Imrét válaszsza
védőszentjének s november 5-ét fényesen ünnepelje. Örömmel konstatáljuk, hogy csaknem összes erdélyi kath*
gymnáziumaink ily szellemtől vannak áthatva" . . . Vegye
kezébe az ügyet a budapesti kath. ifjúság Szent-Imreegylete. Álljon a mozgalom élére s intézzen felhívást
valamennyi kath. tan- és nevelő-intézet elöljáróságához,
hogy fogadják el szent Imre napját a magyar katholikus
ifjúság patrónusa ünnepének!
— Szent Imre napja Nyitrán nagy örömet hozott.
Imre püspök nevenapján a káptalan és a kebelbeli papság tisztelgése alkalmából a főpásztor Vagner kanonok
úrhoz fordulva kijelentette, hogy a nyitrai „Kath. Kör"
védnökségét szívesen elvállalja, hiszen, úgymond, „ez egy
katholikus püspöknek kötelessége." Egyébiránt a csaknem
egy óráig tartó tisztelgés jelentős marad más fontos nyilatkozatoknál fogva is, melyeket a püspök részint ; köszönetében, részint egyesekkel szóltában tett. A káptalant
tanácstestületének tekinti, melynek hivatása támogatni őt
az egyházmegye kormányzatában. Nehéz időket élünk,
hangsúlyozta, nagy megpróbáltatások várnak ránk, iunctis
viribus kell kötelességünket teljesitenünk. — A gymnázium adja a jövő társadalom elitejét, az intézeteket a mai
állapotokért peccata omissionis terhelik. — Megemlékezett
a sajtó fontosságáról s a diskrét buzgóság mellett patientiát ajánlott neki.
(Ny. Ss.)
— Szent Imre napja Budapesten
a piaristáknál
emelkedett ünnepi fokra. Ekkor van a nagyérdemű rend
általánosan tisztelt mostani főnökének, Lévay Imre ő
ngának nevenapja. A rendház nagy kegyelettel ülte meg
ez évben is a szeretett főnök neve napját. Szombaton estve
az ifjúság rendezett ünnepet, vasárnap pedig a rendház
adott ebédet a jeles kormányzó tiszteletére. A sor a Katholikus Körön van, a melyet Lévay Imre örökké emlékezetes igyekezete alapitott. A kath. sajtó élén gratulálunk mi is.
— 0 felsége, a mi apostoli királyunk, emberfeletti
erővel küzd magyar kir. ministeriumával, a végett, hogy
a tervbe vett házasságügyi „reform" izgalmain a kath.
hitvallás durva sérelmei nélkül essünk keresztül. Apostoli
küzdelmében a királyt főleg Vaszary és Schlauch bíborosok támogatják memorandumjok és audiencziákon való
előadásaik által. íme a — „magas egyházpolitika", mely
a lapokban megnem jelenhetik, mig nem győz, vagy a
küzdelemben a győzelemre a megjelenést maga szükségesnek nem itéli.
— A pécsi szoborleleplezés
legjelentősebb eredménye az a helyeslés, sőt igazi lelkesedés, melylyel a pécsi
püspöki akadémiának kath. egyetemmé való kifejlesztésének eszméjét Magyarország katholikus közönsége fogadta.
Erről, Szepesről, az ő szobráról, az ő általa alapitott
pécsi akadémiáról még mi is óhajtunk szólni, mert nem
lehet megengedni, hogy ezek felett napirendre térjen a
köznapi egykedvűség.

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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A végzetes évek. — Az egységes házasságjog alapvonalai az országgyűlés mindkét házának
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A végzetes évek.
Ép száz éve, hogy Francziaországban az
istentelen filozófia által vezérelt állam-politika
orgiáit ülte.
Vérpadra hurczolták a királyt, a királynét
s miután az „ész istennőjét" oltárra emelték, a
régi oltárokat megszentségtelenitve, az isteni
félelem hiányában következetesen kifejlett rémuralom vérpadra hurczoltatta a vallástalan filozófia politikájának rajongó idealistáit is kimélet
nélkül. Nem az apa ette meg a gyermekeit,
mint az ókori pogány mythologia Kronoszról
állítja, hanem a fiuk falták fel apjukat.
Rettenetes egy-egy folyam pusztitása, ha az
medréből kitör és piszkos habjaival elönti az
életet és illatot lehelő mezőket. Pusztulás, halál
és undokságok, látásra és hallásra s minden
érzékre nézve lázitók, töltik be a környéket,
még a levegőt is. Ilyen volt a franczia rémuralom erkölcsi pusztításainak szellemileg, erkölcsileg undoritó eredménye.
S mi okozta az egészet!
A piszkos vizek, a téves és romlást hordozó
elvek árjának felduzzadása, s kezdetben egykét gátszakadás, vagyis a hatalomnak a szabadság egészséges korlátainak megvédésében s
erős karban való tartásában beállt hanyagsága,
gondatlansága, erélytelensége.
Magyarország épp száz évvel a nagy franczia felfordulás után készül ezredéves múltjának
a jövő századokkal való összekapcsolásához hozzáfogni. Allamférfiai megpróbálkoztak sok reformmal, de jobbára vagy törpe sikerek vagy siker-

telenség volt a vajúdások eredménye. Most,
megszálván a legujabbakat a nagy alkotásnak
dühe, neki estek a vallásnak, az egyháznak,
mondjuk ki, az ég ostromlásának. Mert az egész
kulturharcz nem egyéb az Isten ellen való tusakodásnál. Igenis, az állami hatalomnak joga van,
de kötelessége is, a vallás körül, hogy legyen
vallásosság, inténzkedhi, mert az isteni félelem
a közjónak, mely jó erkölcsön alapszik, legerősebb, sőt alapjában véve egyedüli biztositéka.
Ámde az állam az egek ostorait kihivó merényletet, valóságos szentségtörést követ el, hogyha
a vallásos

ügyek

lényegébe

durva

kézzel

bele-

markol s a lelkiismeret dolgait rőffel vagy fonttal azaz önkénynyel akarja döntőleg elintézni.
Ezt kisérlette meg a magyar törvényhozás, a
magyar kormány, s ezt akarja nagyban folytatni
az egyházpolitikai viszály folytán készült oktalan dacz törvényjavaslataiban.
Es az apostoli király, a ki az 1868-iki törvényre, mely a kitört viszálynak közvetlen okozója vala, ráadta az alkotmányos királyi sanctiót,
a zsidó-reczepczióról, a polgári anyakönyvezetésről s a vallástalanságnak a vallásossággal való
tökéletes egyenlőségéről szóló hazug czimü tvjavaslatot is királyi beleegyezéssel látta már el
az alkotmányos tárgyaláshoz. Csak most, midőn
az utolsó radikális egyházpolitikai t v j avaslat
került fel a királyi kabinetbe, kezdte „apostoli
kötelességeit" élénkebben érezni s erélyesebben
érvényesiteni.
Bárhonnét jött vala az impulsus arra, hogy
Magyarország királya legyen igazán király és
apostol, bámuljuk és áldjuk az isteni Grondvise-

246

RELIGIO. 298

lés intézkedését. A jobbrafordulás mennyből
t á m a s z t o t t előjelét látjuk és üdvözöljük ebben a
szerencsés eseményben.

Az egységes házasságjog alapvonalai
az országgyűlés mindkét házának ajánlva.

Igaz, hogy a király beleegyezését adta a
sokáig készült házasságügyi javaslat előterjesztéséhez csakis alkotmányos tárgyalás végett; de
mivel nem tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen is az a szerencsétlen tvjavaslat, aztán
meg mivel a király királyi módon kötelességévé t e t t e a minisztériumnak a viszályok forrásának, az 1868-iki törvénynek módosítását is:
ítéletünket a siker milyensége felett fel kell függeszteni s örömünket vagy f á j d a l m u n k a t a ne^
taláni kitöréstől mérsékelve óvni kötelességünk,
bármennyire lelkesitőleg hasson is a királynak
apostolai kötelességei mellett való erélyes fellépése egyrészről, másfelől pedig bármennyire
leverő hatású legyen is az a tény, hogy a királynak a tvhozási harcz meginditását megen-

MEGVILÁGÍTÁSA.

gednie

kellett.

Mert való ugyan, hogy a király erélyesen
és állhatatosan védi a vallás jogait és érdekeit;
de valamennyi kulturharczos törvény alkotmányos tárgyalás végett most már tényleg az
ország elé van terjesztve. Tehát a csata még
nincs megnyerve. A magyar nemzet jövő sorsa
felett döntő vallásügyi csaták végzetes évei
csak most következnek.
Reménynyel, de egyúttal félelemmel is tekintünk e végzetes csaták végzetes idejének elébe:
reménynyel, ha Istenre gondolunk, félelemmel
ha az embereket látjuk.
Vajha a király vallásos erélye megszálná a
törvényhozás többi faktorainak lelkét is; vajha
élénk s ellenállhatatlan hatású t u d a t á r a ébredne
mindenki annak az igazságnak, hogy mikor a
rossznak csinálnak utat és szabad menetet, Magyarország sirásóinak számat szaporitják ijesztőleg saját személyökben. Mert örök igazságot
hirdetett Donoso Cortès, midőn 1849. május
26 án Berlinből ezt irta Montalembertnek : „Quand
la volonté s'émancipe de Dieu, et quand la
raison s'émancipe de l'Eglise, l'erreur et le mal
régnent sans obstacle dans le monde."
(L'Univers, semiquot. 1893. okt. 29.)
***

B) A F E L B O N T H A T Ó S Á G

ÉRVEINEK

KRITIKAI

(Folytatás.)

A felbontott házasságból vagy vannak gyermekek, vagy nincsenek. Ha vannak, azok sorsa
a lehető legboldogtalanabb. Avagy tán közömbös, ha kénytelenek látni azon kötelék felszakitását, melynek szivük sugallata szerint örökre
kell összetartani ; ha kénytelenek szemlélni a
kölcsönös gyűlöletet szüleik közt, mint dúlja
fel a kedves házi tűzhelyet. Mily lelki fájdalom
ez a gyermekekre! Ha nincsenek gyermekek s
az uj házasságban sem születnek, az elválasztott
fél lesz a bűnbak !
Azon kevés boldog házasság miatt, mely az
ártatlan házasfélnek néha sikerül: magát a felb o n t h a t a t l a n s á g természetjogi elvét, mely az
állami és társadalmi rend támasza, talpköve,
feláldozni nem szabad. De nem is szükséges,
m e r t az egyik házassági czél, a hitvestársi segélynyújtás és a rossz házasfél erkölcsi javitása
mindig lehetséges marad. Ha pedig ez az ártatlan fél életjavaira veszélyessé válnék: törvényes
válással a házas együttlét ideiglenesen vagy élethossziglan megszüntethető, fönn maradván a
feleknek a szabadsága, a házas együttélést bánat
és javulás esetében újból fölvehetni.
Ha továbbá csak az egyik házasfél gonosz
szenvedélye oka a szerencsétlen házasságnak,
nem következik, hogy az mindig ilyen fog mar a d n i ; sőt éppen szabadelvű államjogászaink
harczolnak körömszakadtig minden ember megjavithatósága mellett. S kérdem, kinek érdeke
követeli legelőször, hogy a rossz erkölcsű házasfél megjavuljon, ha nem a jó erkölcsű félnek az
érdeke ? Aki t t h á t minden lehetőt meg fog tenni,
hogy törekvése sikerüljön; — s ha nem sikerül, — nemes tetteiben találja jutalmát.
Végül nagyobb-e o t t az egyén földi boldogsága a társadalmi rend s a közerkölcsiség, hol
felbontható a házasság? Erre nézve az országok
vagyoni s erkölcsi statisztikája nem m u t a t semmi különbséget.
2. A felbonthatatlanság, mondják, ellenkezik
az igazsággal.
„Hisz az néha tarthatatlan
állapotokat idéz
elő. Avagy hol van azon természeti vagy tételes
törvény, mely azt követelhetné, hogy p\ egy fiatal

RELIGIO.

házasfél, ki hitvesét házasságtörésen érte : — kénytelen legyen gyermekeivel
egyedül maradni.
Ez
több mint zsarnokság!
Itt a házasság már nem
az, a minek fogalmilag lennie kell, minden életviszonyokra terjedő közösség, itt a házassági czélok
már nem valósithatók: a törvénynek tehát meg kell
enqedni a házasságbontást, hogy a jogaiban sértett
házasfél vj hitvestársat,
az ártatlan
gyermekek
gondviselőt kapjanak. Az ágy s asztaltóli elválasztás nem alkalmas eszköz arra, hogy a szerencsétlen
házasság által megzavart erkölcsi rend
helyreállíttassak, sőt ellenkezőleg, gyarló emberektől természetellenes megtartóztatást követelvén, csak uj bűnöknek
és erkölcstelenségeknek szülője
Megengedem, hogy ily szerencsétlen házasságok
néha előfordulnak. De hol kell annak okát
O
keresni? Bizonyára az egyik, vagy mindkét házasfél hibájában. Ha m i n d k e t t ő vétkes, jelesen
ha egyik fél a másik hűtlenségének közelebbi
távolabbi okozója: mindenekelőtt önnön m a g á t
vádolhatja a k i t ö r t viszály m i a t t ; s azért nincs
joga követelni, hogy vétke jutalmául házassága
bontassék fel.
Ha pedig semmiben sem oka hitvestársának
hütlenségi bűnében, teljes joggal követelhet igazságot; de ennek nem szabad t ö r t é n n i magának
az igazságnak a rovására. Mert feltéve, hogy az
elárult fél uj házasságban boldog lesz, hogy
gyermekei igazán második édesatyát, édesanyát
kapnak : vájjon szabad-e egyes r i t k a bizonytalan
esetek m i a t t a nagy társadalmi t ö r v é n y t megszegni ? Szabad-e néhány család boldogsága m i a t t
magát a társadalom szilárdságának, boldogságának egyik legerősebb támaszát megingatni, arányban van-e néhány család bizonytalan boldogsága azon ijesztő veszélyekkel, melyek Damokles
kardjaként lebegnek minden család fölött, ha a
házasság felbonthatósága törvénybe van iktatva.
Ámde azt m o n d j á k : „A felbonthatóság törvénye a lehető legszigorúbb, mely csak a legritkább
esetekben, csak a legégetőbb szükségben alkalmazhat ó.u '"J
Erre megjegyzem, hogy törvény és törvény
között különböztetni kell. Vannak törvények,
melyek első sorban a magánjóért vannak. Ha
ezek bizonyos körülmények közt némelyeknek
nem javára, hanem k á r á r a válnak: a törvényhozó felmenti azokat a törvény kötelező ereje
Sztehló Kornél im. 2. lap
Félhivatalos tudósítások szerint igy fog hangzani
az uj, állami házasságjog törvényjavaslata is.
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alul (privilégium). Ez azonban csak tételes törvényeknél engedtetik meg, melyekről azonkívül
tudva van, hogy fizikai vagy erkölcsi lehetetlenség esetében sem köteleznek ad impossibilia non
datur obligatio. Nécessitas nescit legem, szükség
törvényt bont.
Más törvények első sorban a közjóért vannak, azok megszegése ezt veszélyeztetné. Ezek
feltétlenül, minden körülmények között mindenkit köteleznek. Ezek alul t e h á t semmiféle hatalom fel nem m e n t h e t egyeseket sem, ha mindjárt kárukra is v a n n a k ; m e r t azoktól függ a
társadalom egysége, szilárdsága, jóléte, melynek
a m a g á n j ó t alá kell rendelni. Ilyenek a t e r m é szetjogi s erkölcsi törvények, melyek azért t á r sadalmi törvényeknek is neveztetnek. Ezek t e h á t
egyetemes, m e g m á s í t h a t a t l a n , feltétlenül kötelező
törvények. Ezek közül való a felbonthatatlanság
társadalmi törvénye.
Már most könnyen megtörténhetik, hogy
ezen társadalmi törvény egyetemesen, feltétlenül
kötelező erejének néha valamely egyén vagy
család áldozatul esik. De mi ez azon beláthatatlan károkkal szemben, melyekkel ama természeti törvény aluli felmentés a társadalmat, a
közjót sújtja.
Avagy nem léteznek-e minden társadalomban oly fönsőbb javak, melyeknek érdekében
áldozatot, sokszor nehéz áldozatot kell hozni, de
amelyeket sohasem szabad s a j á t privát javának
alárendelni. Nem tartozik-e a tisztviselő hivatalbeli kötelességét teljesíteni, ha m i n d j á r t életébe kerül is. A vitéz katona életét áldozza fel
hazájáért, m e r t igy k í v á n j a ezt a közjó s a
honszerelem. Kristoforo Kolombo sohasem födözte volna fel az u j világot, ha koczkára nem
teszi életét. A kereszténység napja sohasem
ragyogott volna fel a pogány sötétségen, ha
igazságáért meg nem hal isteni Alapitója.
Nemcsak az ethikai, hanem a fizikai rendben is vannak oly törvények, melyeknek egyesek áldozatul esnek. A villám megtisztítja a levegőt, mig egyeseket agyonsújt.
Nincs oly nehéz természetjogi vagy erkölcsi
törvény, melyet az ember be nem tölthetne.
Mert, mint a természet ura, hivatva van, hogy
a természet fölött uralkodjék ; uralkodik pedig,
ha elismerve ugy a fizikai, mint az erkölcsi rend
törvényeit s ezeknek engedelmeskedve, — a természetet szolgálatába szegődteti.
*
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De hát nincsen gyógyszer boldogtalan házasságok ellen?
Ilyen, mint most láttuk, semmi esetre sem
a házasságbontás, mely, mint szokás mondani, a
gyereket a fürdővel együtt önti ki, vagyis a
szerencsétlen házasságot, midőn r a j t a segíteni
akar, megsemmisíti.
De eltekintve ettől, a házasságbontás nem
lehet igazi orvosság, m e r t :
a) A legtöbb esetben a mennyit az egyik
házasfélnek használ, épp annyit á r t a másiknakS feltéve, hogy mindkét félnek hasznára van, mi
ez azon erkölcsi s anyagi károkkal szemben,
melyeket az a családi és társadalmi életben felidéz; ugy, hogy róla igazán mondhatni: Medicina pejor morbo.
b) Nem igazi orvosság a házasságbontás,
mivel a szerencsétlen házasságoknak csak következményeit szünteti meg, nem pedig o k a i t ; s
azért minél több szerencsétlen házasságot szüntet meg, annál több keletkezik.
Az igazi orvosság egyedül az, mely a b a j t
gyökereiben gyógyítja meg. Azért mindenekelőtt
a szerencsétlen házasságok okait kell feltárni,
hogy alkalmazható legyen a gyökeres ellenszer.
Leggyakoribb oka a szerencsétlen házasságnak :
a) könnyelműség. Avagy hány házassági
kötelék nem szövődik főleg városokban újsághirdetések, házasságszerző ügynökök u t j á n ; továbbá bálokon s egyéb nyilvános vagy magánkörü szórakozások alkalmából. Az első kedvező
benyomás, valami megtetsző tulajdonság, a
mindenáron való házasodhatnám, csakhamar az
ajkakra csalja az Ígéretet.
A minden érettebb megfontolás nélkül adott
szó, a hiúság, az álszégyen, bekötve t a r t j á k a
szemeket, hogy látva se lássanak. Annál kevésbé
vizsgálják a jegyesek, van-e kölcsönös vonzalmuknak mélyebb gyökere, mely majdan a mindennapiasság, az unalom, az életviharok között
is megállja helyét.
Ámde a házasság, bármely oldalát is tekintsük : a legfontosabb lépés az életben, — melytől
a házasulandók jövendő boldogsága vagy boldogtalansága függ. Az a legmagasztosabb, de
egyszersmind a legnehezebb kötelességek gyakorló tere, melyeknek teljesítése a házasfelek
egész életét, összes testi lelki erejüket veszi
igénybe.

S éppen azért a legszigorúbb vizsgálatot
követeli meg a jegyesek részéről, vájjon egyensúlyban van-e azokkal kölcsönös szeretetük s
oly erős-e az, hogy képes minden kísértések,
megpróbáltatások és sorscsapások fölött diadalmaskodni.
A hajóskapitány, mielőtt vitorlás jármüvét
a tenger sík hullámaira bizza, azt gondosan
megvizsgálja, vájjon képes-e a viharokkal daczolni, s azt holmijával együtt p a r t r a szállítani:
hasonlóképen a házasulandók is jól ismerjék
meg egymást, vájjon összevalók-e, nehogy életsajkájuk, melyet édes reményektől duzzadó vitorlákkal tengerre bocsátottak, az erősebb hullámverések közepette elmerüljön.
ß) Más oka a szerencsétlen házasságoknak
abban lappang, hogy az érdek köti azokat, innét
ered az érdek-házasságok légiója. Nem azt mondom, hogy az anyagi oldal ne jöjjön számításba
a házasságkötésnél, sőt azt nagyon is kell latba
vetni. Hiszen a család alapítása és föntartása
uj meg uj igényeket kelt. Aki ezekkel nem számit, az nem képes a mind jobban növekvő terheket elviselni, s igy a házasság nem a szerencse, hanem a nyomor okozója. Azért az egyszerű
józan ész is követeli, hogy a jegyesek legalább
erkölcsileg bizonyosak legyenek a megélhetés
feltételei iránt.
Ámde az érdek-házasság ezzel nem éri be.
Ez az anyagi hasznot tűzi ki a házasság kizárólagos czéljául; egyéb feltételei a szerencsés házasságnak teljesen közömbösek előtte. Ez jövendő
házastársában csak a vagyont tekinti. De mivel
a házasság nem hazardjáték, arra való, hogy a
betét minél dúsabb nyereséget hozzon, hanem
első sorban erkölcsi életviszony, azért mindenek
előtt a házasfelek jó erkölcseitől, nem pedig
nagy vagyonuktól függ a házasság boldogsága.
A sziv h á r m o n i á j á t nem lehet aranynyal vagy
ezüsttel mérni.
A helyes diágnozis után már könnyebb a
baj gyökeres orvoslására alkalmas ellenszereket
megjelölni.
A házasság a legfontosabb lépés az emberi
életben, melytől függ a házasfelek ós gyermekeik jövendő boldogsága vagy boldogtalansága,
nagyon természetes tehát, hogy azt csak a legérettebb megfontolással kell tenni.
Először szivedet kérdezd meg, mert igazi
vonzalom, szeretet nélkül a házasság nem lehet
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boldog. De a szív sokszor rossz tanácsadó, kivált
a fiatal és tapasztalatlan sziv; azért a hozzá
legközelebb állókat, a szülőket, rokonokat, kell
meghallgatni. Az önámitás csakhamar keserű
öncsalódásra ébred.
A másik ellenszer a becsületes szándék. A
házasulóknak mindenek előtt tisztában kell lenni
a kötelességekkel, melyeket a házassággal magukra vállalnak, hogy megitélhessék azoknak
egész súlyát. Ennek elviselésére, mely nagy
türelem s önmegtagadásba kerül, kész a k a r a t t a l
kell magukat elhatározni. De mivel a sziv minden elhatározása daczára is ingatag; azért erősítik meg a házasulandók ezen elhatározásukat
azzal, mi az életben a legszigoruabban kötelez,
t. i. az esküvel. Nincs nemesebb, de nincs szigorúbb kötelezettség, mint amikor két sziv egymásnak örök szeretetet és hűséget esküszik. S
azért nincs nemtelenebb, nincs bűnösebb cselekedet, mint mikor a sziv esküjét megszegi.
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Esztergom. Hivatalos föpásztori iratok a főegyházmegye kormányában beállt személyváltozások ügyében. —
A XVII. sz. föpásztori körlevél elején egy bevezető
nyilatkozattal a következő emlékezetes okmányok közöltetnek :
Ut etiam Venerabili clero Archi-Dioecesano officiose
innotescat, qualisnam mutatio personalis tarn in vicariatu
generali Strigoniensi, quam in vicariatu archi-episcopali
Tirnaviensi nuperrime facta fuerit, praesentibus publici
iuris facio meas ad resignantem Vicarium Generalem et
neonominatos Vicarios Generalem nempe et Archi-Episcopalem Tirnaviensem formatas litteras :
a) Illustrissimo ac Reverendissimo Stephano Majer,
el. Episcopo Stagnensi, E. M. S. Praeposito Majori et
Canonico etc. etc.
Sub 15-a Octobris an. cur. exaratis litteris Illustritas Vestra munus Vicarii et Causarum Auditoris Generalis
Strigoniensis ad manus meas resignavit petiitque ab eo
relevari. Verbis resignationis perlectis longa meae menti
obversabatur series munerum, quae per annos quinquagintaseptem in hac Archi-Dioecesi Illustritas Vestra
Reverendissima obibat; quibus singulis singularia fidelitatis, probitatis, laboriositatis et affabilitatis dedit specimina exemplaque imitanda ; quibus singulis se et ArchiPraesulibus et Clero Dioecesano praestitit utilem, charam
acceptamque ; quibus singulis utrique reipublicae : sacrae
et profanae saluberrima exhibuit servitia.
Haec mihi consideranti atque, ut est par, aestimanti,
fateor, grave est videre Virum talium virtutuin et meritorum e publico munere recedere ; gravius, in administrando vasto Archi-Episcopatu carere adjutore tarn
probato.
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Si nihilominus resignationem Illustritatis Vestrae
accepto, votis longo morbo corfirmatis adactus facio ;
enimvero cui laborare semper dulce erat, cui altera erat
anima in bonum commune occupari : illa Vestra Illustritas nunc morbi lecto affixa grabato utitur pro mensa
scriptoria, et valetudinario pro officii conclavi,
Eapropter petitioni sane aequae ac justae deferens,
Illustritatem Vestram Reverendissimam a munere Vicarii
et Auditoris Causarum Generalis praesentibus relevo ;
simul Eidem Vestrae Illustritati totius Archi-Dioecesis et
meas praesuleas intimas exprimo gratias pro omnibus
operibus, muneribus, exemplis, verbis, quibus Ecclesiam,
Patriam, Clerum Populumque fidelem meque ipsum Illustritas Vestra solata est
Dominus noster, magna merces sacerdotum, rétribuât abundanter hic et in aeternum ! Gratia, misericordia
et pax a Deo Pâtre et Christo Jesu Domino nostro.
In reliquo aestimatissimis affectibus commendatus
constanti cum propensione maneo Budapestini die 24-a
Octobris 1893. Illustritatis Vestrae addictissimus Claudius
m. p. Cardinalis Archi-Episcopus.
b) Venerabili Fratri Illustrissimo ac Reverendissimo
Domino Josepho Boltizár
consecrato Episcopo Mylasensi
etc. etc. Salutem in Domino Sempiternam !
Cum anno praeterlapso tam ob amplam huius ArchiDioecesis extensionem, quam magis ob hoc imprimis
tempore accumulata negotia, quae Archi-Episcopo Strigoniensi ac Regni Hungáriáé Primati incumbunt plurima
et gravissima, novam Vicariatuum huius Archi Dioecesis
coordinationem constituissemus : Vicarium Nostrum et
Causarum Auditorem Generalem Strigoniensem Illustrissimum ac Reverendissimum Dominum Stephanum Majer,
el. Episcopum Stagnensem, E. M. S. Praepositum Majorem et Canonicum etc. etc. nominavimus. Nuperrime Vir
hic illustris, a munere et onere quae tanta cum sui impensione gerebat, ob longum, quo iam premitur, morbum
datis ad Nos supplicibus litteris relevari petiit, Nosque
petitioni eius justae sane ac aequae, etsi inviti careamus
tam exprobato adjutore, annuimus et resignationem acceptavimus. Hac ratione sedes Vicarii Nostri Generalis
Strigoniensis vacans est reddita. Unde in id intentos Nos
esse oportuit, ut Virum alium deligeremus, qui dignus
ei, qui digne praecessit, sufficeretur. Nos igitur intra Nos
illas qualitates considérantes, quibus poliere debet, qui in
administratione crediti Nobis Archi-Episcopatus partem
sollicitudinis in se assumendo, pondus quo ultra vires
premimur, alleviet: ad Vestram Venerabilem Fraternitatem intendimus cogitationem Nostram, utpote quae singularia suae fidelitatis, probitatis, prudentiae, scientiae
Nobis dedit documenta ; quaeve qua Vicarius ArchiEpiscopalis Tirnaviensis hucusque optima iam collegit
mérita, quibus praedecessori Nostro, Nobis, universoque
Archi-Dioecesis clero semet gratam et acceptam fecit.
Eapropter vigorcpraesentium Fraternitatem Vestram
Venerabilem Vicarium Nostrum et Causarum Auditorem
Generalem Strigoniensem nominamus, constituimus, deputamus cum omnibus eius juribus et facultatibus, prout
harum et illorum ambitum in Decreto Nostro die 12-a
Februarii et 23. Decembris 1892. exarato atque Litteris
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Circularibus eiusdera anni sab NN. 870 et 6890 inserto,
definivimus et circumscripsimas.
Volumus autem, ut Venerabilem Fraternitatem Vestram qua Vicarium Nostrum et Causarum Auditorem
Generalem omnes jurisdictioni Nostrae subjecti recognoscant, respiciant, atque ut par est Eidem obediant.
In quorum fidem dedimus has subscriptione et sigillo
Nostris munitas litteras. Datum Budapestini die 24.
Octobris 1893. Claudius m. p. ad ben. mandatum : Samuel
Hetyey m. p. Cancellariae Director.
c) Venerabiii Fratri Reverendissimo Domino Francisco Szilányi Abbati, Archi-Diacooo Nitriensi, E M. S.
Canonico etc. etc.
Postquam Frater Noster Venerabiiis Ulustri«simus
ac Reverendissimus Dominus Josephus Boltizár, Episcopus Mylasensis et Yicarius Noster adusque Tirnaviensis
per Nos Vicarius Noster et Causarum Auditor Generalis
Strigoniensis nominatus constitus ac deputatus est, translatione hac sedes Vicarii Nostri Tirnaviensis in vacantiam
recidit. In id igitur intentos Nos esse oportuit, ut Virum
alium, qui sedi Nostrae vicariae praeficeretur, dignum
deligeremus. Nos ergo intra Nos iIlas considérantes qualitates, quibus pollere debet, qui in administratione crediti Nobis Archi-Episcopatus partem sollicitudinis in se
assumendo, pondus quo ultra vires premimur, alleviet:
cogitationem
Nostram in Venerabilem Fraternitatem
Vestram intendimus, quae toto suae sacerdotalis vitae
tempore infucata in Deum pietate, illibata morum probitate ac bonestate, assidua in exsequendis officii partibus
solertia et fidelitate semper excelluit, quaeve in successive gestis Notarii Consistorialis et Secretarii Primatialis
muneribus practicam quoque scientiam, experientiam et
dexteritatem administrandi, dijudicandi ac dirimendi negotia in ecclesiastica gubernatione occurrentia acquisivit
atque hoc modo Nos certos esse sinit Nos in Eadem
lidelissimum adjutorium nacturos. Eapropter vigore praesentium Fraternitatem Vestram Venerabilem Vicarium
Nostrum et Causarum Auditorem Archi-Episcopalem Tirnaviensem nominamus, constituimus ac deputamus cum
omnibus eius juribus et facultatibus, prout harum et
illorum ambitum in Decreto Nostro die 12. Februarii et
23. Decembris 1892. exarato atque Litteris Circularibus
eiusdem anni sub NN. 870 et 6890 inserto, definivimus
et circumscripsimus.
Volumus autem, ut Venerabilem Fraternitatem
Vestram qua Vicarium Nostrum Archi-Episcopalem Tirnaviensem omnes jurisdictioni Nostrae subjecti recognoscant, respiciant, atque ut par est Eidem obediant.
In quorum fidem dedimus bas subscriptione et
sigillo Nostris munitas litteras. Datum Budapestini, die
24. Octobris 1893. Claudius m. p. ad ben. mandatum:
Samuel Hetyey m. p. Cancellariae Director.
Az érseki aulában és a budapesti érseki vikáriatusnál történt személyváltozásokról ugyan abban a XVII. sz.
föp. körlevélben a következő jelentés foglaltatik:
Rssimum Dominum Joannem Csernoch erga instantes eiusdem preces ab officio Cancellariae Archi-Dioecesanae directoris relevando in locum eiusdem suffeci D.

Samuelem Hetyey, directorem adu^que spirituálém Collegii Pázmániani
Nicolaum e Comitibus Széchényi nominavi secretarium meum a latere. Munus Notarii penes s. sedem Primatialem et Metropolitanam Strigoniensem concredidi
Theophilo Klinda adusque cooperatori Budapestiensi ad
S. Josephum ; caeremoniarium vero meum et archivarium
constitui Arthurum L. B. Gudenus cooperatorem antea
Muzslaensem.
In locum aliorsum translati prioris Notarii S. Sedis
archí-episcopalis Budapestiensis nominavi Colomannum
Haiczl, antea S Sedis Primatialis et Metr. Strig. Notarium et insuper secretarium officii vicarialis Budapestiensis constitui Victorem Szakács antea cooperatorem Sz.
Endreensem.
Strigonii die 29 a Octobris 1893.
Claudius Franciscus

Vaszary,

m. p. Archi Episcopus

Csanádi egyházmegye. Szent Gellért püspök
telete a csanádi egyházmegyében. — (Vége.)

tisz

Időközben a magyar királyi trón ismételten megingott; szent István után a méltatlan Péter jött és ment ;
Aba Sámuelt megölték ; és Vazul herczeg fiait Endrét
és Leventét hivták az országba Oroszországból és királylyá tették.
Baljoslatulag kezdődött az 1046 ik év. Az elkeseredett nép közt izgatók sürögtek-forogtak, hogy Péter
király és ennek külföldi tisztviselői ellen a lázadás általános legyen és egyszerre törjön ki. Amint Endre és
Levente julius vagy augusztus hóban az ország határát
átlépték, egyszerre az egész országban feltámadt a nép a
keresztény vallás ellen. Vata nevű magyar főúr volt az
első, ki elvetette a keresztény hitet és őseinek pogány
vallását vette fel. Megnyírta fejét, pogány szokás szerint
csak három varkocsot hagyván meg, áldozott a bálványoknak, fehér lovat ölt le a magyarok Istenének tiszteletére és áldozati hust evett. Példáját ezren és ezren követték, roppant számmal csődültek Endréhez és Leventéhez,
akik ekkor Pest alá értek, és követelték hogy a pogány
hitet helyreállítsák ; hirnökök kiáltották a népnek: „Endre
és Levente rendelte : meg kell ölni a püspököket, a papokkal, szerzetesekkel és keresztényekkel együtt ; veszszen
el emlékezetük örökre, fel kell venni atyáink vallását."
Es amit a király nevében hirdettek, azt ki is vittek.
Véres és nehéz napok voltak ezek a magyar keresztény
egyházra nézve.
Az örök üdv ellensége vért szomjúhozott. Bekövetkezett az idő, hogy beteljesedjék amit szent Gellért megjövendölt, hogy t. i. ő vértanú halált fog szenvedni. 1046.
szeptember 24-ike volt. Ünnepies hangulatban, félelem és
remény között mentek a király tiszteletére az ország
püspökei, közöttük szent Gellért is. Székesfehérvár felé
járván elérkeztek Diós nevü faluba, melynek temploma
szent Sabinát tisztelte védőszentjének. A nagy tiszteletnél
fogva, mely szent Gellértet környezte, őt kérték fel, hogy
szent misét mondjon. Szent Gellért mielőtt a szent misét
bemutatja, kifelé fordul a néphez és szép, megható beszédet tart a kath. hitről, és annak jutalmáról az örök
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boldogságról. Beszédében mindinkább elérzékenyült s végre
könnyekre fakadva igy szólt hozzájuk: „Testvéreim és
püspöktársaim, s ti hivek mindnyájan akik itt vagytok,
tudjátok meg, hogy mi ma a vértanúság koronájával a
véget nem érő örömökre, Jézus Krisztushoz fogunk jutni.
Tudtotokra adom ugyanis nektek az isteni titkot, amely
az éjjel nekem kijelentetett : Láttam a mi Urunkat Jézus
Krisztust, az ő legszentebb anyjának szűz Máriának ölében ülve, amint bennünket magához hivott és kezével ő
testének és vérének szentségét nyújtotta nekünk. Mikor
pedig Beneta püspök járult hozzá, akkor visszavonta
Jézus Krisztus a szentséget, ő tehát ma nem részesül a
vértanuságban." Szent gyónás, szent áldozás után misét
hallgatván erősbült lélekkel megindult Pest felé a halni
kész keresztény zarándoksereg. Midőn a Kelenföldhöz értek, lesből rájuk rontottak a pogányok, kőzáporral sokat
megsértettek. Bőd püspök halálra találva a kőzápor alatt
rögtön meghalt. A pogányok kemény harcz után szétverték a keresztényeket s akkor kezdődött a mészárlás;
ezrével hullottak el a keresztények; számukat csak Isten
tudja, ki nevöket az élet könyvébe beirta.

két hétig éjjel-nappal tolongtak szerető fiai, hogy mégegyszer lássák kedves arczát, megcsókolják áldó kezét,
nagy nehezen ugy vihették le kijelölt sírhelyére, hogy
csellel éltek; nagy lakomára hivták meg a jelenlevőket:
mig ezek lakmároztak nagy titokban levitték szent testét
a B. Szűz templomának sírboltjába. Az U r pedig hű szolgája mellett fényes tanúbizonyságot tőn, számos csodával tünteté ki ereklyéit.
Szomorú századok jöttek aztán hazánkra; duló, romboló vihar gyanánt vonult végig a szerencsétlen országon
a tatárjárás, a Dózsa-féle pórlázadás elhamvasztotta Csanádot, meggyilkolta püspökét, pusztított aztán száz éven
tul a török félhold. Szent Gellért szent testének nyugalmát is megzavarták, elvitték a drága ereklyéket és máig
sem kerültek vissza egyházmegyéjébe. Desseívffy Sándor
püspök atyánk azon szent tiszteletnél fogva, melylyel szent
vértanú elődje iránt viseltetik, szüntelen fárad, egyházm egy éje örömére, haza hozni a megmaradt Gellértereklyéket. Teljesüljön is a jámbor óhaj, hogy szent
Gellért annyi évszázad után ismét köztünk legyen a hitet
élesztve, áldást osztva hü gyermekei között !

A küzdelem és kegyetlenkedés tetőpontját érte el
szent Gellért meggyilkoltatásában. Amint szentünk a köveket magafelé repülni látta, kocsijában térdre borult és
ellenségeiért imádkozott: „Ur Jézus ne tulajdonítsd ezt
nekik vétkül, mert nem tudják mit cselekszenek." Es
folyton keresztvetéssel áldotta ellenségeit. A pogányok
ezen még jobban felbőszültek, megragadták szentünket,
két kerekű kocsira rakták, felhurczolták a hegyre és a
legmeredekebb oldalon letaszították Egy hegyes szikláról a másikra, össze vissza zuzva-törve magát, hull le a
magasból a Duna partjára. Lenn dühöngő pogányok várják, s mivel még piheg, még van benne élet, lándsával
szúrják át mellét, majd felkapják s fejét egy sziklán
szétzúzzák. Kiömlő vére pirosra festi a szikla-követ, lelke
pedig felszállt az égbe, hogy ott elvegye dicső érdemeinek jutalmát, a vértanúság babér koszorúját. A keresztény vértanuk vére öntözte az uj keresztény ültetvényt,
hogy felvirágozzék és édes magyar hazánknak u j mennyei
pártfogókat nyerjen.

Ime keresztény hivek ! dicsőült szentünk életének
vázlata. Választ tudunk immár adni a kérdésekre; mi
tette Gellértet szentté ? mi kútforrása azon áldásnak,
melyet szent Gellért hazánkra árasztott és folyton áraszt ?
Isten embere volt ő, mint hivei nevezték. 0 Istennek, a
Szentléleknek volt csodálatos müve!

Igy fejezte be életét szent Gellért, a magyarok tudós
és szent életű apostola, szent István királynak hű taná
csosa, szent Imre herczegnek bölcs nevelője, a csanádi
egyházmegye első püspöke, a magyar egyház vértanuja;
az angyalok égi serege üdvözölte őt a mennyek országában az Ur Jézus felséges trónjánál; a B. Szűz hű tisztelőjét anyai szeretettel fogadta, Isten áldását esdette le
apostoli működésére, egyházmegyéjére, és annyi vész és
vihar közt megőrizte maiglan mint az Ur által szent
Gellért számára épitett állandó házat. Teteme, mely mocsoktalan maradt, Pesten nyugodott a kegyes és irgalmas
Szűz templomában 1053-ig, mig vége szakadt a háborúnak és hosszas béke áldása mosolygott magyar hazánkra.
Szentünk tisztelői megragadták az első alkalmat, hogy
végakaratát teljesítsék, és ott takarítsák el övéi közt, —
hol életében oly szent buzgalommal működött, hol őt
ezer és ezer sziv annyira szerette és áldotta. A Bold.
Szűz csanádi temploma lett pihenő helye, hol hivei sirása,
zokogása közepette lett kiterítve; és miután ravatalához

Megfoghatatlan előszeretettel választotta ki a Szentlélek magának már az anya méhében; a Szentlélek szentelte meg őt elsőbb megszentelő malasztjával ; különös
oltalmával megóvta őt a bűn szennyétől gyermekségében,
ifjúságában, férfi- és agg korában. Oh mily csodálatos
fénynyel világította meg elméjét, mennyi természetfölötti
ismeret kincsével gazdagitá szellemét ! mennyi nemes érzést keltett benne, mily Jángbuzgalmat öntött lelkébe !
mily ügyességgel, mily édes varázszsal és kitartással törte
meg csökönyösségét, mig kemény akarata önként meghajolt az égi malaszt előtt; isteni szándékainak mily hatalmas eszközévé alakította! Isten dicsőségének, az emberek üdvének előmozdítására ! A mi kegyelmi kincscsel
Isten csak rendelkezett, ha ugy szabad mondanom, a
Szentlélek bőkezüleg pazarolta ezen kiválasztott gyermekére ; malasztjának csodálatos fényével már földi életébe
bele világított, csodákat miveltetvén vele, a jövendölés
ajándékával tüntetvén ki, és miután igy erényről-erényre
vezette volt őtet, betetézé müvét azzal, hogy kimúlását
is csodálatossá tette.
*

Ime keresztény hivek! a hit fényénél mutattam be
nektek, hiteles történeti kútfők alapján, olyan kitűnő egyházi férfiút, ki XIII. Leo, szentséges Atyánk szavai szerint : „minden utókornak hálás emlékezetére méltó, ki
lelki bátorságának és nemességének dicső példáját adá, ki
magát az Isten egyházának mintegy fala gyanánt viselte,
ki mindenét, magát az életet is kész volt feláldozni a
vallás és az egyháznak ügyeért." Tanulságos és megsziv*) Meschler, Die Gabe des heüigen Pfmgatfestes. II. kiad.
1892. Freiburg, Herder. 395. 1.
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lelésre méltó szent Gellért első vértanú püspökünk életrajza, épül lelkünk e csodálatos szenten, ki hiven közreműködött az Istentől nyert malaszttal; szivünk hangosan
feldobog annak hallatára, mit tőn édes hazánk felvirágoztatása érdekében, a nemes magyar nemzet megtérítése
ügyében.
A fiúi engedelmesség, melylyel Szentséges Atyánk
bölcs szándékának megfelelni igyekeztem, midőn szent
Gellért életét és működését előadtam, teremje meg áldásos gyümölcsét! gyúljon lángra bennetek, hivő lelkekben
szent hitünk iránt a tisztelet és szeretet, éltetekben nyerjen kifejezést népeket nevelő és boldogitó kath. Anyaszentegyházunk iránt a fiúi ragaszkodás ! erősítse meg
lelketeket a Szentlélek malasztja, hogy a vallás és egyház ügyeért mindent feláldozni készen legyetek, magát
az életet is ; hűségünk bére lesz édes lelki béke itt a
földön ; és ha hitünk mellett küzdünk, nemcsak édes
hazánk állandó jólétét mozditjuk elő, de megnyerjük az
örök dicsőség koronáját, az örök boldogság pálmáját.
Szent Gellért, a magyarok nagy apostola, könyörögj
magyar kath. egyházunkért édes hazánkért és apostoli
királyunkért! vedd oltalmadba püspöki utódodat, papjaidat, és minden rendű és rangú híveidet! Amen.

püspök

Garam-Szt.-Kereszt, nov. 6. Az uj
„programmja—

beszterczebányai

Folyó hó 4-én Dr Rimely Károly beszterczebányai
megyés püspök ur ő méltóságánál 40 tagból álló barsvármegyei bizottság, Bombay Vilmos alispán vezetése
mellett, gr.-szt.-kereszti kastélyában tisztelgett. A püspök
ur ő méltósága az alispán üdvözlő beszédére lelkesen s
meghatottan válaszolt, mely válasza, nem különben a
megjelentek tiszteletére adott fényes ebéd alatt mondott
felköszöntője, valóságos programmja volt püspöki működésének. Az ékesszavu s mély tudományu egyháznagy ez
alkalommal fennenhangoztatta, hogy ő első sorban katholikus püspök. s mint ilyennek, kötelessége lesz az egyház
igazait mindenkor s minden körülmények között tőle
telhetőleg megvédeni, s nem fogja magát a kitűzött szent
czél elérésében semmi földi hatalom által eltántorittatni ;
elmondta továbbá, hogy keresztény szeretettől vezettetve,
türelmes lesz azokkal szemben, a kik nem tartoznak
ugyan a mi kath. anyaszentegyházunkhoz, de jó akarattal vannak irányunkban ; de nem feledkezett meg beszédjében a haza iránti lángoló szeretetből kifolyó szent kötelességek mibenlétéről s azok teljesítéséről sem említést
tenni azoknak megszivleléseül, a kik — fájdalom — e
tekintetben ferde nézetben s meggyőződésben vannak;
beszédjének eme passzusát leírhatatlan lelkesedéssel s
meghatottsággal fogadták a tisztelgők. Ebéd alatt többen
mondtak még felköszöntőt a háziurra. A tisztelgő megyei
bizottság a legjobb kedvben s hangulatban oszlott szét a
vendégszerető főpap házából.
r. I.

KATH. E G Y E S Ü L E T I

ÉLET.

- f Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1893-ík
évi november hó 16-án délután 4 órakor Budapesten a
Sz.-István-T. házában rendes gyűlést tart, melyre a társaság alapító, pártoló és rendes tagjait tisztelettel meghívja az elnökség. — Budapesten, 1893. nov. 8-án. Tárgysorozat: 1. Dr Bognár István elnöki székfoglalója. 2. Elnöki
előterjesztések. 3. Dr Piszter Imre r. tag előadása : A
szépmüvészetek czélja. 4. Hühner Gyula pártolótag előadása : Mennyiben ismerjük meg a lényegeket?
= Az erdélyi kath. Státusgyülés, a mint előre
jelentettük, f. hó 8-án gyűlt össze ülésbe. Megjelent 33
papi és 62 laikus képviselő. Reggel 9 órakor Veni Sancte
és szent mise volt, melyet Fábián püspöki vikárius
celebrált. 10 órakor nyitotta meg a nagygyűlést b. Jósika
Samu, a ki az elnöklés jogára nézve nem egészen korrekt
kifejezést használt szemben a püspöki lelki hatalommal s
azért az egyházi társelnök, Fábián vikárius részéről a
báró nyilatkozata észrevételt provokált maga ellen. Ezúttal, térhiány miatt, elég legyen ennyi, és az a testvéri
figyelmeztetés, hogy a püspöki hatalommal szemben semmiféle balfelfogás praescriptio joggal netn bir.

H I V A T A L O S .
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére az esztergomi főszékesegyházi káptalanban
üresedésben levő utolsó mesterkanonokságot dr Komlóssy
Ferencz muzslai plébánosnak és esztergomi főegyházmegyei főtanfelügyelőnek adományozom.
Kelt Budapesten, 1893. évi október hó 28-án.
F E R E N C Z JÓZSEF, s. k.
Gróf Csáky Albin, s. k.

VEGYESEK.
*** XIII. Leo pápa gyásza. November 2-ikán halt
meg Rómában Laurenzi bibornok, kiben a szent Collegium sokat vesztett. Legnagyobb a szent atya vesztesége,
a ki az elhunyt halálával ötvenéves barátság kötelékét
érezte szétszakadni e földi életre nézve.
— Zsidó polgártársaink kezdenek bőrükbe nem férni.
A liberalizmus elkereszténytelenitő tvjavaslatai mellett
országos társadalmi mozgalmat készülnek inditani, és
pedig a budapesti V. kerületi vagyis Lipót-városi kerület
„Polgári Köre" a polgári körök körében, néhány egyetemi hallgató pedig a magyar ifjúság körében. Mi lesz
ennek a vége ?
— Az esztergomi tanitó-képző
intézet igazgatójává
ő eminencziája a bibornok hgprimás Kovács Kálmán
káuonjogtudort nevezte ki Budapestről.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 3. ez.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési

dij:

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

kath. e g y h á z i s irodalmi f 0 l y 0 i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, n o v e m b e r 15,

39,

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-uteza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A nap nagy eseménye. — Egy-két fénysugár kath. tudomány-egyetemi ügyünk homályába. — Az egységes bázasságjog alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — Királyi jóváhagyás. — Egyházi íudósitások :
B u d a p e s t : „A vallás szabad gyakorlatáról." — F r a n c z i a o r s z á g : A l b i : A társadalmi kérdés fejtegetése a papnevelő intézetekben. — A n g e r s : Az angersi'kath. tudomány-egyetem. — A „Religio" Tárczája. Egy levél, mely egy nagy röpirattal fölér. —
Irodalom : A cultus disparitas mint házassági akadály. — Vegyesek.

Egy-két fénysugár
kath. tudomány-egyetemi ügyünk
homályába.

A nap nagy eseménye:
dr Schlauch Lőrincz

bibornok,

nagyváradi püs-

pök ur memorandumának, melyet a polgári házasságról szóló tvjavaslat ügyében ő felsége az
apostoli király elé terjesztett volt, nyilvánosság
elé kerülése. Az a körülmény, hogy ő felsége a
király engedelmet adott a biboros főpapnak az
emlékirat

közzétételére,

továbbá

az,

hogy

ő

felsége maga is oly erős kritika alá vetette ama
tvjavaslatot

és annak

való terjeszthetósét

országos megvitatás elé

oly nehezen

engedte meg,

igen kedvező és biztató ómenek, hogy a koronában nem semleges szemlélőjét birjuk az elkerülhetetlenné vált kulturharcznak, hanem gondviseléses fékezőjét. A biboros

püspök urnák óriás

emlékiratát lapunk legközelebbi
szerre

fogjuk

tenni.

Dicsőség

t. olvasóink

számában egy-

használatára

közzé

és

hála Nagyvárad nagytudo-

mányu biborosának,

hogy első jelent meg egy

hadsereggel

felérő

emlékiratával

a

szellemek

nagy csataterén biztositani a kath. egyháznak a
végzetes csaták során a szellemi fensőbbségét és
a legfenségesebb, mert Isten jogaiért vivott küzdelmek jól megérdemelt jutalmát,
likus vallásnak
békéjét!

a köztisztelet

alatt

— a kathobiztositott

A tudomány-egyetemi oktatás-nevelés ügyében minden illetékes tényező : állam, felekezetek, társadalom, az előrenyomulás utján vannak ;
csak az ország első, legrégibb egyetem-alapitó
tényezőjének, a kath. egyháznak tagjai, csak mi
nem tudjuk még mindig, hogy hányadán is
vagyunk evvel, az ország jövőjére döntő befolyással biró fundamentális nagy kérdéssel.
„A kié az ifjúság, azé a jövő." Százszor és
ezerszer elmondogatjuk nem tudom én kinek ezt
a találó mondását; de azért mégis majdnem
semmi számba menő kevés történik a végett,
hogy meggyőzzük a világot és m a g u n k a t arról,
miszerint mi a fentebbi nagy mondásunkat komolyan vesszük s határozottan el vagyunk tökélve a magyar katholikus értelmesség virágát,
a katholikus ifjúságot, ősei vallásának az állami
szolgálat s a társadalmi állások minden ágazatain át hiven és épségben m e g t a r t a n i .
Hogy ez csak nevelés, és pedig főleg csakis
katholikus tudomány-egyetemi nevelés-oktatás
által érhető el, az mindenki előtt világos; mert
az intelligenczia véglegesen döntő szakiskolája
a dolgok fejleményénél fogva a felső iskola, az
egyetem az egész világon.
Két irányban volt eddig, katholikus tudomány-egyetem alapitására vonatkozólag, Magyarországban, a puszta szólások és hozzászólások
meddő buborékolásaitól eltekintve, komoly akczió számba veendő némi mozgás azaz nekiindulás észlelhető.
39
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Az egyik irány édes anyánk, a kath. egy- mondás figyelmeztetet: „Timeo Danaos et dona
ház lelkéből indult ki s most már abban a meg- ferentes."
Az állam kormányának készsége a kath.
győződésben kulminál, hogy katholikus egyetem
nélkül vegetálni 10 millió katholikusnak csufsá- egyetemi vagyon kiadására, k e t t ő t foglal magágos tehetetlenség és szégyenletes lassú halál. ban: elismerésétannak, hogy i t t van, még pedig igen
Ennek az iránynak, szerencsénkre, adott már az tetemes kath. egyetemi, vagyon ; másodszor, hogy
isteni Gondviselés tettel, áldozattal, alapitvány- ezt a vagyont az állam csakugyan nem forditja
nyal szónokló szószólókat és vezéreket is I. b. jellegének megfelelő katholikus czélra; mert ha
Csajághy Sándor csanádi és Fogarassy Mihály arra fordítaná, azt mondhatná a kormány minerdélyi püspökökben, a kiknek kath. egyetemre den budgettárgyalásnál : mit zajongtok ti kathot e t t alapitványa együttvéve, a kamatok kamat- likusok, hisz az egyetem kath. vagyona tisztán
jaival együtt, egyre-másra felrúg 200.000 frtra. és egészen a kath. vallás czéljaira használtatik
fel az én kezelésem alatt az egyetemen. Sajnos,
A másik irány, mely bennünket Magyarorhogy nem igy van !
szágban szintén kath. egyetemhez akar j u t t a t n i
A mi álláspontunk tehát marad az, hogy
ós segiteni, onnan indult ki, a honnan a katholika egyház hazánkban eddig vajmi kevés jót szaván kell fogni a kormányt az egyetem kath.
kapott, de annál több rosszat, legújabban pél- vagyonának elismerésében és minden erkölcsi
dául a kulturharczot, — az ország kormányától. eszközzel rábirni kell az irányadó köröket s
Már Trefort meginditotta a tárgyalásokat Simor ezek élén az apostoli királyt arra, hogy egyebibornokkal. Állítólag arról volt köztük szó, temünkön az óriás kath. vagyon és az állami
hogy a kormány kiadja a budapesti kir. magyar dotácziónak reánk 10 millió katholikusra eső
tudomány-egyetem kath. alapitványait. Ezekből aránylagos, szinfén óriás része a kath. vallás
aztán Pozsonyban alapítsunk uj katholikus egye- j a v á r a fordíttassák állandóan és ellene semmi
temet. A pozsonyi primási palotára is reflektál- esetre.
tak a volt miniszter és a volt prímás tárgyaláMinek költözködnénk mi nagy erkölcsi és
saikban. Ujabb időben, még pedig nem régen, anyagi veszteségekkel az ország határára, mikor
mert csak egy év előtt, Csáky Albin gróf mi- jogunk is van, vagyonunk is van hozzá, az
niszter, mikor a budget-vita alatt a budapesti ország szivében elsőknek és legbefolyásosabbakkir. magyar tud egyetem tételénél a katholikus nak lehetni ?
alapításra vonatkozó szokásos óvásra válaszolnia
Az örökös lemondásnak és engedésnek megkellett, kijelentette, hogy ő kész kiadni az egyesemmisülés a vége.
tem kath. alapitvári y ait egy kath. egyetem alapíEz a magánéletben lehet alázatosság hősi
tásának czélj ára.
fokon gyakorolva; a közügyek terén az ilyen
Most tehát nemde az a kérdés, elfogadjuk-e a koreljárásnak más a neve, melyet most nem irunk
mány bizalmas ajánlatát, vagy nem ? — Eltekintve
attól, hogy a budapesti egyetem budapesti épületei
és telkei, például a füvészkert, melynek területe
Az egységes házasságjog alapvonalai
maga másfél millió f r t o t képvisel, egy Pozsonyban vagy egyebütt felállítandó uj kath. egye- az országgyűlés mindkét házának ajánlva.
temnél, mint épületek, telkek és füvészkert fel
B) A FELBONTHATÓSÁG É R V E I N E K KRITIKAI
nem használhatók, az a j á u l a t azért nem látszik
MEGVILÁGÍTÁSA.
elfogadhatónak, m e r t először a budapesti egye3. A házasság erkölcsi szent jellege.
tem katholikus vagyonát csak csonkán kapnók
vissza, és másodszor azért, mert akkor önként
Az eddigiekből látni, hogy a házasság a
mondanánk le a budapesti egyetemre vonatkozó természet müve (officium naturae), melynek
jogainkról, melyektől igazságosan az állami létfeltételei, czéljai a természet törvényei által
hatalom meg nem foszthat bennünket. Érzi ezt vannak megállapitva. Ezek pedig a házasság
az állam kormánya, azért kínálgatja az alapít- lényegéből, természetéből szükségszerüleg folynak
ványok kiszolgáltatását. A kormány kinálgatá- s azért eredetiek, egyetemesek, változhatatlanok.
sában van valami abból, a mire egy régi közA természetnek, a házasság lényeges félté-
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teleit, czéljait meghatározó törvényei megnyilatkoznak az ész és lelkiismeret által.
Ezen természeti törvények összfoglalatja képezi a természeti házasságjogot, mely szerint a
„házasság

egy férfiunok

ratmegegyezéssel
alapítás

s egy

kölcsönös

czéljából

kötött

nőnek

segélynyújtás
felbonthatatlan

szabad
és

akacsalád-

életszövet-

sége."

Ha e fogalom-meghatározás alkatrészeit elemezzük, azon eredményre jutunk, hogy a házass á g első sorban
kölcsi

és kiválóan

vagyis

lényegesen

er-

életviszony.

Avagy kik lépnek egymással házasságra?
Egy férfi s egy nő vagyis két személy, azaz
észszel és lelkiismerettel biró, szabad önelhatározásra képes, tehát kiválóan erkölcsi lények,
és pedig szabad akaratmegegyezéssel kötnek
életszövetséget: mi egyedül erkölcsi lények kiváltsága lévén, az nem egyedül a testek, a vagyon vagy más külső anyagi dolgok, hanem leginkább a szivek, a lelkek kölcsönös szeretetben
és hűségben való egyesülése. Ezen egyesülés
tehát lényegileg nem fizikai, jogi, hanem kiválóan erkölcsi egyesülés, mi a házasságnak erkölcsi életviszony jelleget kölcsönöz.
Ily erkölcsi jelleggel bir a házasság, ha
czéljait t e k i n t j ü k : a

kölcsönös

segélynyújtást

és

családalapitást.

A kölcsönös segély a két különnemű természet hiányainak pótlását, fizikai és szellemerkölcsi kiegészítését czélozza. Ezen segélynyújtás
kiválóan erkölcsi kötelesség, melynek teljesítése
a lelkiismeretben leli biztositékát, azt jogi törvénynyel kierőszakolni nem lehet, mert az egyedül a házasfelek kölcsönös vonzalma, szeretete
által ápolt kötelességérzettől függ.
A családalapítás nem kevésbé erkölcsi természetű. Az történik gyermek-nemzés és nevelés
által. A gyermek-nemzés nem a vak ösztön
kényszermüködésének, hanem két szabad lény
czéltudatos egyesülésének gyümölcse. Mily fönséges hivatás a Gondviselés világkormányzatában alkotó tényező lenni! Mily fönséges, mily
szent dolog a házasság!
Az ész és lelkiismeret ezen bizonyságtétele
hű kifejezést nyer az emberiség közmeggyőződését hiven visszatükröztető történelemben.
A házasság minden idők népeinél az emberi élet legfontosabb, kihatásaiban legkomolyabb, jelentőségében legszentebb ügy; annak

megkötése szent, vallásos cselekedet, melyet isteneik oltalmába ajánlanak.
A legrégibb vallás, a parsismus házassági
áldása ekkép hangzik: „Ormuzd, az igazság királya adjon nektek sok gyermeket, az ételben bőséget, a szívben barátságot. . . .*) Az egyptusoknak Osiris papjai előtt kell házasságaikat
megkötni, különben érvénytelenek. 2 )
A görögök különös áldozatokat hoznak
Heré-nek, Afroditének, a Gracziáknak, hogy házasságaik termékenyek legyenek.') A rómaiak
Juno pronuba, Hymenaeus, Venus, Lucina védőszárnyai alá helyezik a házasságot. Plinius szer i n t : „Misem szentebb a házasság kötelékénél." 4 )
A felbontás (diffarreatio) is áldozatok és vallási
szertartások közt ment véghez. 5 ) Plátó igy szól:
„Igyekezzetek a házasságkötést szentté tenni,
oly szentté, amint ez csak lehetséges, mert a
legszentebb házasságok a leghasznosabbak a köztársaságra." y)
A legvadabb néptörzsek, a hottentoták és
zulukafferek szemében is szent, vallásos dolog a
házasság.

(Folytatjuk.)

Királyi jóváhagyás.
Irta egy jogász.
Soha oly mértékben nem vitetett a korona személye a politikai küzdelembe, mint most; bármit tesz a
kormány, mindig a király személyét helyezi előtérbe, a
korona sérthetetlenségével védi a maga bőrét.
A Wekerle-miniszterium egyházpolitikája szolgálatában álló hírlapok is, miután kifogytak minden érvből,
miután már unos-untig deklamáltak a mai házasságjogi
állapotok tarthatatlansága és a polgári házasság áldásos
voltáról, most mint végső érvvel a király tekintélyével
állanak elő.
A korona — ez az ő érvelésük — megadta a polgári házasság törvényjavaslatának az elősanctiót, a korona meghajolt a közvélemény előtt: ki lenne tehát —
igy szólnak — oly vakmerő, hogy szembeszállna az ország
közvéleményével, mikor a korona maga is meghajolt
előtte? Ki akarna katholikosabb lenni az apostoli királyn á l ? Melyik főrend akarna conservativebb lenni ő felségénél és ő felsége intentiói ellen cselekedni ?
Nem akarunk itt reflektálni a r r a a liberális mesterfogásra, mely a koronának azon ténykedését, mely szerint
*)
2
)
а
)
4
)
14, 13.
5

)
б

Zend-Avesta. III. 562.
Vita Isidori philos, apud Photium IV. 16.
Thesm. 985.
Nihil religiosius confarreationis vinculo. Epist.
ü.

o.

) L. Legg. 8. pag. 836.
34*
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a házassági jogról szóló törvényjavaslat „alkotmányos
tárgyalásra" a törvényhozás elé terjesztetni engedte, ugy
magyarázza, mint a király nyilt hozzájárulását a kérdéses
törvényjavaslat tartalmához vagyis mint igazi szentesítést.
Nem akarunk kiterjeszkedni arra a liberális fogásra
sem, mely egyenesen felségsértésnek minősiti azt az állítást, hogy a király csak a minisztérium pressziójának
engedve és az osztrák kormányválsághoz hasonló magyar
kormány- vagy éppen parlamenti válságtól tartva adta
meg beleegyezését a házassági javaslatnak a törvényhozás
elé való terjesztéséhez.
Avval a liberális mesterfogással sem törődünk most,
mely folyton az ország közvéleményére hivatkozik és a
közvélemény terrorismusával akar hatni ; a mely azt hiszi,
hogv politikai állásfoglalásnál és elvi kérdésekben nem
az egyéni meggyőződés a zsinórmérték, hanem az, hogy
mások mit tesznek, hogy a többség mit müvei. Nem
foglalkozunk evvel a liberális harczmodorral, csak figyelmeztetünk rá mint igen jellemzőt. Mert a liberalismus,
mikor érdekei megkívánják, terrorizál ; ha nem győzi érvvel, ijeszt; ha nem tudja álláspontját beigazolni okoskodással, akkor a közvéleményt állítja oda az igazság kritériumául.
Mindezekkel most nem foglalkozunk, hanem e helyett rövid tárgyalás alá vesszük a korona törvényhozói
hatáskörét alkotmányjogi szempontból általában, levonva
belőle a következtetéseket a concret esetre.,
A mi a parlamentaris alkotmányban a korona törvényhozói hatáskörét illeti, erre nézve két elmélet létezik ; az egyik Montesquieu tana, a másik az uj-angol
felfogás. Montesquieu szerint a korona a törvényhozásnak
a parlamenttel egyenrangú tényezője. Ellenben uj-angol
elmélet szerint a törvényhozás tulajdonképeni szerve a
parlament ; a korona csak correctiv szerepet visz, a parlamenti tárgyalás után eléje terjesztett javaslatokkal szemben, ha azok neki nem tetszenek, veto-jogát gyakorolja.
Ezen angol felfogás szerint tehát a dolgok normális menete az, hogy a korona hozzájárul az eléje terjesztett
javaslatokhoz, kivételesen azonban corrigálja azokat. Ez
a felfogás tehát a koronának körülbelül olyan törvényhozói szerepet ad, mint a főrendi házaknak. Mert ezeknek is csak correctiv ténykedést juttatnak az államjogi
elméletek.
A Montesquieu féle tan szerint a korona egyképen
szentesitheti vagy elvetheti a parlamentáris tárgyalás után
elébe terjesztett törvényjavaslatokat; mindkét irányú
ténykedése egyképen normális.
Hogy a magyar alkotmányra melyik illik a most
ismertetett két elmélet közöl, azt bajos eldönteni, miután
a modern magyar alkotmány még nagyon fiatal. Az
pedig az államtan művelői előtt ismeretes, hogy az egyes
államalkotmányok csak hosszú fejlődés után nyerik befejezésüket. A német birodalom alkotmánya is még folyton fejlődik. Mert jellemző, hogy az alkotmányok sok
sarkalatú tétele szokásjogilag fejlődik ki és nem definiáltatik törvény által. Ennek folytán van az, hogy Németországban a császár, a birodalmi kanczellár hatásköre
stb. még nincs szabatosan körvonalozva. Igy vagyunk a
magyar alkotmányban is a korona törvényhozói szerepé-

vel. A korona viselőinek egyénisége fogja eldönteni, vájjon e tekintetben a magyar alkotmány a Montesquieuféle avagy az uj-angol irányban fog-e fejlődni.
Az azonban semmiképen sem vitás, akár Montesquieu
nézetét, akár az uj-angol felfogást alkalmazzuk a magyar
államszervezetre, hogy a korona azáltal, hogy egy törvényjavaslatnak a minisztérium által az országgyűlés elé
való terjesztéséhez beleegyezését adja, nem engagálja magát a javaslat tartalma iránt. Mert különben a korona
utólagos veto-joga, — melylyel az angol elmélet szerint is bir — illuzóriussá válnék.
Kétségtelen tehát, hogy egy a parlament elé „alkotmányos tárgyalás végett" terjesztett törvényjavaslat nem
fejezi ki eo ipso a korona viselőjének álláspontját.
De nem fejezi ki azért sem, mert parlamentáris
szokás szerint az előterjesztett javaslat a mindenkori
parlamenti többség nézetét kell, hogy tolmácsolja; mert
hiszen a javaslatot benyújtó minisztérium û parlamenti
többségnek köszöni létét és annak intentiói szerint kell,
hogy kormányozzon. Ha már most a korona felfogása
föltétlenül azonos a mindenkori minisztérium felfogásával,
akkor a minisztériumok változásai és a korona állandósága mellett a korona folyton változtatni volna kénytelen
álláspontját a szerint, a milyen többség és a milyen
minisztériuma van. Szóval a korona a parlamenti többség
árnyéka, egy nevetséges báb volna.
Hogy a legújabb magyar liberális doctrina szerint
— a minisztérium és az az által benyújtott törvényjavaslatok a korona akaratát fejezvén ki — minden parlamenti ellenzék a korona ellen irányulna, tehát ílloyalis
volna, ez világos folyománya az előadottaknak.
De ugylátszik, liberálisaink ezt a conclusiót ki is
akarják hozni, legalább a házassági javaslatnál, hogy ezáltal a főrendekre hassanak.
Ez persze alig fog sikerülni, mert a főrendek mindenesetre jobban vannak informálva a korona nézetei
iránt, semhogy a liberális lapokhoz kellene fordulniok.
Ebben bizánk mi is és reméljük, hogy a főrendiház
erélyesen fogja is gyakorolni annak idején veto-jogát.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Budapest, nov. 14. tA vallás szabad gyakorlatáról.*
Ez a czime egyikének ama törvényjavaslatok közöl,
melyeket a Csáky-féle rendelet erőszakolása folytán a
minden áron való következetesség hozott napirendre.
Ennek a törvényjavaslatnak tárgyalása a képviselőház
„közoktatásügyi" b i z o t t s á g á b a n f . hó 11-én kezdődött.
Minthogy ez a mi lapunk a vallási ügyek évről-évre
megujuló évkönyvének tekinthető Magyarországon, a
jelen helyzetben való tájékozódásunk s a jövő idők tanulságai végett röviden bemutatjuk ennek a törvényjavaslatnak is a közoktatásügyi bizottság előtt lefolyt tárgyaltatását, a mint következik:
*) Vallásügyi bizottságot az intéző urak — nagyon helyesen
— nem is akartak, hogy ne mondjam, nem — mertek felállitani,
mert akkor az országgyűlésből valami zsinatféle gyülekezés lett
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Bessenyey Ferencz előadó kiemelte a javaslat fontosságát, mely rendezetlen, már-már tűrhetetlenné vált
állapotok orvoslását tűzte ki czéljául. (A reformerek rendes frázisai.) Ajánlja a javaslat elfogadását.
László Mihály elfogadja a javaslatot, mely elejét
veszi minden idegen bevándorló vallási szédelgésnek. (Már
késő.) Megkövetelné a lelkészektől és tanítóktól az állampolgárságon kivül azt is, hogy magyarul tudjanak.
Schwicker Henrik nem fogadja el a javaslatnak azt
a részét, mely a felekezetnélküliségről szól s fentartandónak véli az 1868:53. t.-cz. 20. §-át, mely megköveteli,
hogy mindenki valamely vallásközséghez tartozzék. (Okos
gondolat.)
Kiss Albert megjegyzi, hogy a javaslat szoros kapcsolatban áll a miniszterelnök által bejelentett ama javaslattal, mely az 1868 : 53. t.-cz. némely határozmányainak
módositásáról szól s inditványozza, hogy a bizottság mindaddig ne bocsátkozzék a részletes tárgyalásba, mig a
miniszterelnök által bejelentett javaslatot nem ismeri.
(Protestáns álláspont, mely fél az 1868-iki törvény kijavításáról.)
Csáky Albin gróf kultuszminiszter azt hiszi, hogy
bármiként módosul az 1868 : 53. t.-cz., az irrevelans
akkor, midőn a vallás szabad gyakorlatáról vau szó, mert
azt csak nem képzelheti senki, hogy oly módosítás kontempláltatik, a mely nem terjed ki egyformán (az a mi
katholikus uraink baja, hogy „egyformán8 bánnak a nem
egyforma dolgokkal) az összes felekezetekre. De ha Kiss
Albert csak azért nem tud most a részletekkel foglalkozni, mert nem tudja miként kontempláltatik a módosítás, e tekintetben azt a felvilágosítást nyújthatja szóló,
hogy a beterjesztendő javaslat nem csupán a vegyes
házasságban születendő gyermekek, de egyáltalában a
gyermekek vallásáról fog szólni, megengedvén, hogy a
jegyesek megegyezhetnek a házasságkötés előtt arra
nézve, hogy a gyermekeket mily törvényes vagy bevett
vallásban neveltessék ; ha pedig nem tudnak, vagy nem
akarnak megegyezni, a szülői szabad akarat helyébe a
törvényes dispoziczió lép, mely szerint az összes gyermekek az apa vallását követik. (Hát miért az apa, miért
nem az anya?)
A jelen törvényjavaslat a felekezeten kivüli állást is
lehetővé teszi,a
mit a felnőtt, észbeli tehetsége teljes
birtokában levő embernek szabadságára kell ugyan bizni,
de másfelől az nem engedhető meg, hogy a gyermek
semmiféle pozitív vallásban ne neveltessék. Ezért a benyújtandó törvényjavaslat ily esetben azt mondja ki, hogy
az apa van jogosítva megállapítani, hogy a gyermek
melyik bevett, vagy elismert felekezet hitoktatásában
részesítendő, ha pedig nem határoz, akkor az összes gyermekek a bevett, vagy elismert felekezetekhez tartozó
l
) Ha a törvény jogot alapit, a mely Magyarország polgárai
számára r a felekezeten kivüli állást lehetővé teszi", akkor ennek
első következménye az a kérdés, hogy mi jogon akarja a miniszter
meg nem engedhetőnek tartani, hogy a gyermekek semmiféle positiv vallásban ne neveltessenek. Ha a felnőtt polgároknak joguk
a „semmi valláshoz", akkor a gyermekeknek is joguk van a
semmivalláshoz és igy nem szabad őket semmiféle vallásban
neveltetni. Második következménye a liitvallástalanság
feljogosításának a teljes vallástalanság lesz.
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anya vallásában neveltetnek ; ha pedig egyik sem határoz, ez esetben arra nézve a gyámhatóság határozna.
(Hogy mily irányban, mily jognál fogva fog ez határozni ?)
A mi a törvényjavaslatot illeti, a legnagyobb aggály
a felekezetenkivüliség
lehetőségében összpontosul.
(Igaz.)
Szóló ezt oly sarkalatos dolognak, a lelkiismereti szabadsággal annyira összefüggőnek t a r t j a , h o g y ettől semmiként sem tudna elállani. (Ez a baj.) Azt mondják, hogy
ez meg fogná bonthatni az egyházi életet. Szóló az
anyagi érdeket rendkívül kicsinyesnek tartja, szembeállítva a törvényjavaslat alapját képező nagy elvvel.
Szóló is foglalkozik egyébiránt azzal, hogy az e tekintetben felmerült aggályok eloszlattassanak s ha kimondatnék, hogy a kik ekként egyik felekezetből kiléptek a
nélkül, hogy más felekezetbe belépnének, azt az adót,
melyet eddig a felekezetnek fizettek ezután iskolai czélokra a községnek fizessék. (Quo jure fizessenek ezek
iskolára többet, mint mások ?) Ez eloszlathatná a kifejezett aggályokat.
A mi a kath. autonómia kérdését illeti, szóló ezúttal is csak ismételheti, a mit már kijelentett, hogy mindent megtesz (látszik) az autonomia mielőbbi létrejövetele
érdekében, de annak formális kiterjedésre nézve, most
azért nem nyilatkozhatik, mert első sorban az érdekeltektől függ ez, s a kormány feladata csak az, hogy a
mit kívánnak, megférjen az állam törvényeivel s a felség
főkegyúri jogával.
Bánó József köszönettel veszi a miniszter felvilágosítását, (az eszmék összekuszálását) de nézete szerint a
törvényjavaslat sikeresen mégis csak ugy tárgyalható, ha
ismeretes lesz az 1868-iki 53 t.-cz. módositásáról szóló
törvényjavaslat. Kéri szóló, hogy a bizottság először is e
kérdésben döntsön.
Hock János kérdi a minisztert, hogy a házasság
megkötése előtt a jegyesek közt létrejött megállapodás
később módosítható lesz-e ?
Csáky Albin gróf azt feleli erre, hogy a módosítás
lehetősége csak a legszűkebb körre lesz szorítva, csak
amaz esetekre, ha a keresztény szülők közt kötött házasság vallásváltoztatás folytán megszűnik vegyes házasság
lenni ; vagy ha a keresztény és nem-keresztény felek közt
kötött vegyes házasság vallásváltoztatás folytán vagy egészen keresztény vagy egészen nemkeresztény házasság
lesz. (Kuszált előzményekből kuszált következmények
folynak.)
A bizottság többsége mellőzi az elhalasztást s a
tárgyalás folytatását határozza el.
Bánó József elfogadja a vallás szabad gyakorlatáról
szóló törvényjavaslatot, a mely a nemzet régi (?) vágyának felel meg és szabadelvű. Ha azt fogja látni szóló,
hogy a kormány a nemzeti aspirácziók iránt is érzékkel
bir s azokat megvalósítani törekszik, ugy a házban is
meg fogja a javaslatot szavazni ; de ha ezt nem látná,
l

) Excusatio excusationis in peccato. Az tény, hogy senkit
meggyőződése ellen valamely felekezetben letartóztatni nem lehet.
De az is tény ám, hogy az államnak sincs joga senkit feljogosítani, senkinek szabadalmat adni arra, hogy lelkiismerete szabadságának ürügye alatt vallástalan legyen. A lelkiismeret ily szabadságot jogosultnak el nem ismer, tehát a törvény se.
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ugy sajnálatára, a házban kénytelen lenne ellene szavazni
a javaslatnak.
Okolicsányi hangsúlyozza annak szükségét, hogy a
katholikus autonómia felülről inicziáltassék, mert csak igy
jöhet ez létre.
Csáky miniszter csak Bánó ama kifejezésére reflektál, mintha a kormány nem viselné eléggé szivén a nemzeti érdekeket. Szóló nem hivatkozik ama számtalan intézkedésre, (a német nyelvről szólóra is ?) melyeket éppen abból
a szempontból tett, hogy a magyar állam nemzeti érdekei megóvassanak. Csak azt emliti fel, hogy a kisdedóvási törvény s a tanitói fizetések rendezése mily horderővel bir éppen e szempontból. S utalhat a jelen
javaslatra is. melynek több intézkedése szintén a magyar
állam nemzeti érdekeinek biztositását tartja első sorban
szem előtt. (Majd elválik.)
A bizottság ezek után a tárgyalás folytatását hétfő
délután fél 4 órára halasztotta. E hétfői és a szerdai tárgyalás glosszálása itt e lapban szombatra marad.
Francziaország :
Albi. A társadalmi kérdés fejtegetése a papnevelő
intézetekben—még
pedig nemcsak a nagy szemináriumokban, hanem a gymnáziumi tanfolyam felsőbb osztályaiban
is Francziaország területén megindult. Hogy a papság
meg tudja oldani a társadalmi kérdést, meg kell azt
tanulnia. „Dii laboribus omnia vendunt." Legújabban
olvastam az „Univers", ebben a „legkatholikusabb", mert
Rómához legbuzgóbban ragaszkodó franczia napilapban,
hogy II. castresi kis szemináriumban ünnepélyesen megnyitották „Question social" czim alatt a társadalmi kérdések fejtegetését. Az albii főmegye „Semaine Religieus"-e
vagyis egyházmegyei lapja a következő részletekkel szolgál
a papi tanulmányok terén tett e korszerű újításról : „Ez a tanfolyam, meiy csak uttörés akar lenni a nagy-szemináriumbeli theologiai tanfolyamhoz, csakis a kis szeminárium
legnagyobb növendékeire szoritkozik. Isten parancsolatjaira és XIII. Leo pápa leveleinek tanításaira van fektetve s elemeit adja elő a társadalmi kérdésnek abban a
reményben, hogy a theologiai tanfolyam majd megadja
az eszméknek a teljes kifejtést és világosságot. Igy akarta
ezt az érsek ur berendezni. A castresi kis szeminárium
egy utóbbi meglátogatása alkalmából ő nagyméltósága
maga fejtette ki főbb vonalaiban ennek az uj tanfolyamnak oly igen hasznos, de egyúttal oly igen kényes tanítását és programmját. Kényesnek mondom a dolgot, mert
az uttörés munkája mindig kényes dolog, hogy elhibázva
ne legyen semmi. Isten áldása legyen a gondviseléses újítás kezdeményezésén és kezdeményezőjén !"

Mert itt a katholikus tudomány egyetemek fenntartásáról
ugy van gondoskodva, hogy minden kath. egyetem gondozása a körülfekvő püspökségek csoportjára van bízva.
Ezeknek a püspökségeknek főpásztorai együttvéve képezik az alájok rendelt egyetemen protektorátusát, ők
gondoskodnak legfőbb fokban az illető egyetem szellemi
vezetéséről s anyagi ellátásáról. Sajátságos isteni intézkedés! A nagy forradalom megfosztotta a püspököket minden egyházi javadalomtól; az állam néhány ezer franknyi
dotácziójára vannak utalva mindannyian; és mégis fejedelmi bőkezűséget tudnak kifejteni a kath. egyetemek
megalapításában és felvirágoztatásában — a hivek adományaiból. *) Mert élő a hit, élő a remény, élő a szeretet a hívekben. Egyébiránt véve a szent atyának ez a
levele, mely az angersi tud. egyetem történetében nagy
beneficzium számban fog tartatni, válasz az egyetem
protektor püspökeinek juliusi levelére, a melyben a
főpásztorok elődták, hogy mily nagy jótétemény az általok protegált egyetem nyugati Francziaország számára s
mily nagyon óhajtják ők, hogy napról-napra izmosodjék
tevékenységben és jó hatásban. „Szívesen meghallgattuk,
igy szól a pápa, javaslatotokat és a nevezett három breton egyházmegyét (nevek), melyek a párisi katholikus
Institutumot fenntartó egyházmegyékhez tartoztak eddig,
ezentúl hozzátok tartozzanak és azon egyházmegyékhez
csatlakozzanak, melyeknek segélyforrásai a ti angersi
egyetemeket táplálják" . . . Igy fejlődnek a franczia kath.
egyetemek.

A „RELIGIO" TÁKCZAJA.
Egy levél, mely egy nagy röpirattal fölér.
Asbóth János országgyűlési
levelet intézte választóihoz:

képviselő a következő

Tisztelt pártelnök u r ! Visszatekintő elmélkedéssel
ünnepelni emlékezetes momentumokat, a legszebb és legbölcsebb szokások egyike.
A mai pénteki napra fordul egy éve, hogy jelentésemet intéztem önökhöz a szabadelvű párt november 9-iki
emlékezetes értekezletéről, melyen a lemondó Szapárykormány búcsúztatására három, — ma sem tudni ki által
— felkért szónok azon valláspolitikai programmot proklamálta, mely aztán Marschroute gyanánt az uj kormányra szállt. Jóllehet a szónokok csak a maguk nevében
szóltak és bölcs óvatossággal tiltakoztak minden párthatározat provokálása ellen s noha erre hivatkozva kéregetni jártak, hogy a lelépő kormány iránti tekintetből
vita se keletkezzék és a felkért szónokokon kivül senki
se szóljon, a pronunciamento mégsem múlhatott el anélkül, hogy Tibád Antal kifejezést ne adjon az élénk aggodalmaknak, fogadva egyfelől élénk helyesléssel, túlfelől
jelszóra dolgozó lezugással.

Angers. Az anger si katholikus tudomány-egyetem
—
abban a szerencsében részesült, hogy XIII. Leo pápa
érdekében levelet irt az intézet protektor-püspökeihez és
Akkor értettük meg a miniszteri szobában miniszteazoknak, valamint az egyetemet pártoló és támogató
rek
nélkül
tartott konventikulumokat, és megértettük,
egyházmegyék számát hárommal szaporította, kiszakítva
a párisi kath. egyetemet pártoló püspökségek köréből a
l
) Megható j e l e n i g , midőn ezek a franczia püspökök fővannesit, saint-brieuc-it és quimperit s az angersi kath. !.
pásztori kérő levelet intéznek híveikhez; mint most például mgr
tudomány-egyetemet fenntartó egyházmegyék sorához. Fava grenoblei püspök, hogy „keresztény iskolákat' 1 állithasson.
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és a korona ellen, ugy hogy kitűnt, hogy ily szerencsés
kombináczióra nincsen honnan venni a választók többségét.

hogy fiatal matadorok, kikről megszoktuk volt, hogy
mindig kiadott ordrét követnek, napok óta mint függet
len karakterek verdesik a mellüket, közbámulatra kiabálva,
hogy ott hagyják a pártot, ha statarialiter ki nem mondatik a kötelező polgári házasság, mely ellen éppen
akkor olyan státusférfiui magaslatról czikkezett a Pester
Lloyd, hogy mindenki főszerkesztőjének aranytollára vélt
ráismerhetni.
Próbamének valának.
Emlékeztettem önöket akkor, hogy én loyalis nyíltsággal elejétől végig elleneztem azt a vallásügyi politikát,
mely gróf Csáky rendeletével inauguráltatott ; oly rendelettel, mely először nélkülözi a törvényességet, mert ha
valamely miniszter hézagot lát a törvényben, azért van
Magyarországnak alkotmányos törvényhozása, hogy oda
forduljon; Magyaroiszagot ordonanczokkal kormányozni
nem lehet; másodszor tehetetlen, mert egyetlen anyakönyvi kivonat megváltoztatísát eszközölni nem t u d t a ;
harmadszor a megjelenése napjáig fenálló felekezeti békét
megrontva, valóságos vallásháborút teremtett és a béke
helyreállítását, üldöző jellege által magában is lehetetlenné tette; negyedszer összetévesztette, — amit annyira
szeretnek a miniszter urak, — az állam tekintélyét a miniszteri tekintélylyel, azt latba vetette oly módon, amely
módon annak érvényesülnie nem is lehet, és igy az
államnak, a törvénynek gondosan óvandó tekintélyét a
legsúlyosabban kompromittálta. Elleneztem a pártkörben,
az önök körében, a ház vitáiban, minden alkalommal,
kötelességérzetből, és mindig azon tisztán politikai szempontból, hogy el kell vezetnie oda, ahova csakugyan
vezetett, állami életünk egész fejlődését megakasztással
fenyegetve.
Kiemeltem önök előtt ma egy esztendeje, hogy
ennek az egész politikának sarkalatos hibája nem a felmerült és elmerült eszmék egyikében vagy másikában,
hanem abban van, hogy az egyes elhatározások soha sem
folytak a kérdések meritumából, a nemzet életének valamely létező szükségéből, a nemzeti társadalom jogosult
igényeiből, soha sem irányultak czéltudatos tervszerűséggel valamely megfontolva kitűzött czél felé, hanem létre
jöttek napról-napra, nem tekintettel Magyarország érdekeire, hanem tekintettel kizárólag a hatalmi aspirácziók
és a pártharcz változó parlamentáris konstelláczióira.
Improvizáczióról-improvizáczióra indult e politika oly kérdésekben, melyek a lelkiismeretek nyugalmát, a népnek
legbecsesebb hagyományait, a kegyelet érzelmeit, az állam
és a társadalom alapját, a családi kötelékek szilái'dságát,
szentségét érintik.
Kiemeltem ugyanakkor, hogy egyazon időben venni
fel a harczot a nemzetiségekkel, a mélyen gyökerező
municzipális hagyományokkal, a napról-napra növekedő
közjogi ellenzékkel, az egyházzal, a főrendiházzal, a választónép érzületeivel és a koronával is, oly politika,
melynek bölcsesége legalább az én látkörömet túlhaladja,
Szakasztott ugyanaz a politika, melyen hajótörést szenvedett hatalmának tetőpontján az úgynevezett osztrák
alkotmánypárt is, midőn elbizakodva vette fel a harczot
a csehek és lengyelek nemzeti, a német tartományok
vallási érzületei, az egyház, a nagybirtok, Magyarország
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Hosszú és fájdalmas vergődés után ma végre u j
pártalakulásban keresi menedékét ez a párt. Es ma már
világos, hogy más alapokon bár, de Magyarországon is
csak uj pártalakulás adhatja vissza . nemzetnek a békés
fejlődést és haladást, az alkotó képességben évek óta
teljesen megakasztott parlamentnek a normális működést.
Mert az u j kormánynak immár ez évi kormányzata
nem volt egyéb, mint egy permanens kormányválság. Az
egyetlen politikai eredmény, melyet felmutatni tud, a
dagadozó reményekkel megindult valuta-akczió kompromissziója.

;

Egy hosszú év, tehát éppen annyi idő multán, a
mennyi Gladstone-nak elég volt, hogy a home-rule javaslatát elkészítse, az alsóházon keresztülvigye, a lordokházával leszavaztassa, a tisztelt kormány még csak ezután
fogja beterjeszteni a legsarkalatosabb programmpontjának
megfelelő javaslatot, ugy, hogy a közvélemény lázát minden nap fokozta. Es valamint a veréshez szokott hadvezérek messiásként áhitozzák a legcsekélyebb partiális
sikert is, hoary döntő győzelemnek kürtölhessék : ugy várták a javaslat beterjesztésére a hosszan késő királyi engedélyt. Pedig ennek késése nem jetentett egyebet, mint
a korona mélv aggodalmait nemcsak a javaslattal, hanem
a kormány politikája által teremtett egész helyzettel
szemben, bekövetkezése pedig nem jelent mást, mint azt,
hogy először az alkotmányos tárgyalásra bocsájtás előleges engedélye ugy sem abszorbeálhatja a legfőbb királyi
jognak, a szentesítés jogának lényegét; mert ez a királyi
jog, mely a koronának virtuális részét képezi a törvényhozásban, csakugyan semmivé zsugorodnék, ha valamely
javaslatnak alkotmányos tárgyalásra-eresztése annak már
prejudikálna ; de másodszor jelenti, hogy a korona votumának az alkotmányos tárgyalás előtt való ilyen, különben is egészen szokatlan közbevetése legalább is korai
volna, midőn egyáltalán nincs biztosítva, hogy e kormány
politikája találkozni fog az alkotmányos testületek támogatásával, sőt minden előreláthatóság szerint ugy is hajótörést fog szenvedni a legszélsőbb radikalizmus ezen politikája akár az alkotmányos tárgyalás folyamán, akár,
ha odáig kerül, hová döntés előtt kerülnie kell, a választó nemzet verdiktuma előtt. Es megadni ennek a
kormánynak azt a politikai elégtételt, ennek a politikának
azt a hamis nimbust, mintha mögötte valóban a nemzeti
közóhaj állana, és csakis a korona ellenzésén mult diadala ; minden kényszerűség nélkül előidézni azt a hamis
látszatot, mintha a nemzet politikai, társadalmi és erkölcsi jövőjét ily mélyen érintő, életbevágó ügyben egymással szemben állana a nemzet és a korona érzülete: valóban kár lett volna, midőn ki fog derülni úgyis, hogy ez
a kormány és ez a politika, mely a nemzeti élet reális
szükségei, a nemzeti társadalom jogos igényei helyett a
hatalmi harcz elvakult és elvadult liczitácziójában csak a
lelkiismeretek békéjét és szabadságát, a családi kötelékek
szilárdságát és erkölcsi garancziáit, az ország belnyugalmát legázoló szélsőségeket karolta fel : az izgalmat állán-
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dósitani igen, a nemzeti élet rendes funkczióit, organikus
fejlődését és haladását megakasztani igen, a jogos igényeket, a szükséges reformokat is kompromittálni igen,
de teremteni, alkotni, megoldani semmit sem képes.
Viszontlátásig mához egy évre. Akkor e politika
ujabb mérlegét fogjuk vonni, és az lesz az utolsó, az lesz
a csőd.
Videfalva, 1893. november 10.
Asbóth

János.

— Oroszország
vetség

és a

ajándéka

legközelebb

Francziaországnak

lefolyt szívélyes

a szö-

barátkozás

emlékére — egy óriás lesz a párisi Notre Dame temploma
számára. A „Pesti
azt

mondja,

Napló"

tegnapi

reggeli

száma már

hogy az ajándék bevégzett tény. A dolog

még csak készülődés, de meglesz. A párisi »Univers"-ben
olvastuk abbé Vivien, a moszkvai franczia templom lelkészének táviratát Richard bibornok párisi érsekhez nov.
6-áról, avval a jelentéssel,

hogy

„Oroszország Franczia-

országnak a Notre Dame számára harangot óhajt ajándé-

IRODALOM.

kozni. A harang

*** A cultus disparitas mint házassági akadály.
Hittudori értekezés. Irta Bedy Vincze győregyházmegyei
áldozópap. Győr, 1893. 8-r. 117 1.
Nagyreményű doktorjelölt kitűnő inaugurális értekezése.

*** Alleluja. Hála
állapotoknak

mázsáig terjedhet." Azt kérdi
módra
a

lehetne

nyugodtan
az

A kétséges
békességének

az ország kormányával.

helyeslésével.

mindenki

által

való

katholikus hitünk szerint
teljes jogunk

tiszteletben

van ; de

tartását nehéz

melyben az egész országnak

részt kell vennie, ki kell vivnunk. Az egyház szolgaságának vége közeledik ; következik hitelvei szerint való szabad életének és terjeszkedésének korszaka. Nagy
hirdetünk t. olvasóinknak.

Sietünk

hogy a hírvivők mi lehessünk
templomai és iskolái vannak.
van készülőben Budapesten.

pedig a

örömet

hirdetéssel,

mindenütt, a hol Istennek
Országos

kath.

nagygyűlés

Sursum corda ! Fel a vitor-

lákkal ! Nagy remények friss fuvalmu szele kezd lengedezni. Alleluja !
+

XIII. Leo pápa négy szolgálattevő titkos kama-

rásai sorába utolsónak kinevezte Croy Ferdinánd herczeget. A Croy herczegi család

Richard

mozgatásával
bibornok a

felelt, megköszönve a nemes

oroszoknak
orosz

s jelentve,

hogy

rokon-

levélben fog

szövetség a francziáknak vallásilag

a vallási kötelességekre. S ebben a szövetségben, hanem
bent

törvényhozási küzdelemmel,

harangban.

is mint szövetséges társ, de

vége szakadt. Tudjuk, világosan látjuk hányadán vagyunk

annak

úgymond, orosz

harangozni, csupán az ütő
maradó

táviratra távirattal
válaszolni. Az

és helyzeteknek s a romlás
Hogy

továbbá, hogy mily súlyt

is hasznukra van. Figyelmezteti a franczia köztársaságot

legyen az Istennek!

zaklatás nélkül élhessünk, erre

métermázsától 900 méter-

birnak el a tornyok egyenkint ? Talán,

szenvet
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rokonságban levőnek tartja

magát az Árpád-házzal. Croy Ferdinánd herczfcg, mint az
„Univers" irja, most nov. 5 én tartotta primitiáját hazájában Belgiumban. Az ifjú herczeg theologiai tanulmányait
a Collegium Romanumban végezte, de előbb otthon eleget
tett katonai kötelezettségének.
— Védnök, egy nap kétszeresen megválasztva: Az
országos Vörös-Kereszt-Egyesület kalocsai fiókja és a
Budapesten alakult Kalocsai Kör Császka György kalocsai érsek urat egy és ugyanazon a napon (nov. 5-én)
védnökévé választotta.

mint rokonszenvező pártoló

van harmadikul XIII. Leo pápa soha sem titkolt

— A párisi kath. egyetem megnyitásának első aktusa
szent mise és prédikáczió volt. Mindakettőt mgr d'Hulst
rektor tartotta. A rektor templomi allocutiójának tétele
az volt, hogy tökéletes és teljes ember csak a keresztény
ember, „l'homme complet c'est le chrétien." Mert az
embert, úgymond, két áramlat hordozza : az egyik az
állat felé ragadja le, a másik szellemiségében emeli fel.
Hogyha szellemünket nem tápláljuk vallásossággal, a
lefelé ragadó vonzalom megizmosodik s az ember elállatiasodik. A hallgatók száma a párisi kath. egyetemen ismét
tetemesen növekedett.
— Uj lapok készülnek
Budapesten. Az egyiknek
neve „Hazánk" lesz. A magyar gazda közönség intelligencziája sorakozik körülötte. A minden budapesti napilap
szerkesztésébe aránytalanul betolakodó zsidóság, ugy
halljuk, a „Hazánk"-ban hangadó nem lesz. A másik
napilap, mely újévkor fog megindulni, a függetlenségi és
negyvennyolczas párt közlönye leszen. Sem az „Egyeté r t é s s e l , sem a képes „Budapest"-tel nincsenek a pártkörben megelégedve. Az uj lap czimére nézve még nem
határoztak semmit. Tervbe vannak véve a következő
nevek: „Uj Egyetértés" (esetlen név), „Magyar Politika",
„Magyar Krónika", „Független Magyarország". — Néhány
u j hetilap is fog megjelenni a jövő év kezdetével. Köztük katholikus körökben figyelemre méltó az esztergomi
főmegye egyházéleti lapja, gondolom a franczia „Semaine
Religieuse "-ök mintájára, és Ribényi Antal
kispesti
plébános „Heti Hirlap "-ja lesz, mely utóbbi politikával
is kiván foglalkozni.

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-ufccza 8. sz.)
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Megjelenik e lap heten- |
ként kétszer :
szerdán és szombaton. í

Előfizetési dij :

\

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

j
\
:
:
:
:

kath. egyházi s irodalmi f 0 l y 0 i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

B u d a p e s t e n , n o v e m b e r 18

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

II. F é l é v . 1 8 9 3 .
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az erdélyi róm. kath. Status ez évi közgyűléséből. — Nm. és ft. dr. Schlauch Lőrincz
bibornok, nagyváradi püspök emlékirata. — Beküldetett.

A z erdélyi róm. katli. Status ez évi
közgyűléséből.
Az erdélyi róm. kath. Status ez évi közgyűlése elé nagy érdeklődéssel néztünk két okból:
először, mert hallottuk, hogy a betegeskedő
főpásztor helyett báró Jósika Samu, világi elnök
fogja vezetni a gyűlést, a mire még eset nem
volt; másodszor, mert a világi elnöknek a mostani államkormányban elfoglalt állása, a február
26-ki ominozus rendelet végrehajtásában nevének
szereplése, nemkülömben a napirenden levő
egyházpolitikai kérdések, melyekkel kétségenkivül szolidáritásban áll, elnöki szókét nagyon
érdekessé tették. Különben püspök ur ő excellencziáját Fábián Sándor vikárius képviselte.
Érdeklődésünk nem volt alaptalan. Hiszen a
statusgyülóst megelőző napon a legszétágazóbb
nézeteket lehetett hallani, a melyek mig egyrészről bizonyos konferencziákat involváltak, addig
másrészről némi tüntetés fényét vetették előre.
Arról volt szó ugyanis, hogy hol üljön a püspöki
helynök, az elnöki asztalnál, vagy a terem egy
kiválóbb helyén, hogy se az elnöki asztalnál, se
a statusi képviselők között ne legyen, s igy
némileg megkülönböztetve legyen. Sajnos, hogy
az egyházi képviselők között is akadtak olyanok,
kik az utóbbi véleménynél foglaltak állást. Fábián
azonban vikáriusi méltóságának tudatában kijelentette, hogy ez esetben a gyűlésre nem megy el.
Minek az lett az eredménye, hogy az ellenkező
nézetet vallók engedtek. Ez volt az első kapituláczió.
A gyűlés napján a „Veni Sancte" megtartása után, a melyen a püspöki helynök czelebrált,
mindkét elnököt egy deputáczió hivta meg a
gyűlés termébe, a hol megjelenvén, élénk éljen-

zések között foglalták el helyeiket az elnöki
asztalnál. I t t azonban egy ujabb inczidens történt. Báró Jósika megnyitójának
következő
szavai ugyanis : „Készséggel engedtem ő nagyméltósága felhívásának, annyival is inkább, mert ezt világi
elnöki tisztemből kifolyó jogom és kötelességemnek
tekintem," visszatetszést szült az egyháziakban;
m e r t ebből azt következtették, hogyha erre a
püspök által felkérve nem is lett volna, összehívta volna a statusgyülóst. Ennek kifejezést is
adott a püspöki helynök rögtön, s egyúttal óvást
emelt az ellen. Jósika válaszában enyhébb magyarázatot iparkodott adni szavainak, m e r t
— mint mondá — erre sem ő, sem pedig a
statusgyülósnek egy tagja se gondol, mert mint
katholikus, tudja a püspököt tisztelni és ismeri
annak jogait. Mindazonáltal hivatkozott egy szervezeti szabályra, mely szerinte a világi elnöknek
ily jogokat biztosit. Ez volt a második kapituláczió.
Külömben a gyűlésen megjelent 33 papi ós
62 világi képviselő; mi tekintettel a 62 papi és
132 világi meghivott képviselőre elég csekélynek mondható. Azonban nem hagyható figyelmen
kivül azon körülmény is, hogy a beállott őszi
esőzések azon vidékeknek képviselőit, a hol vasút
nincsen, megakadályozták. A gyűlés külömben
egész komolysággal folyt le. Jósika elnök mindenki
által elismert pártatlan tapintatossággal vezette.
Az igazgatótanácsnak 195 lapra terjedő és
XXI. fejezetből álló, kiváló szakértelemmel összeállitott jelentése*) a tizenötös bizottság felülbirálása után majdnem változatlanul elfogadtatott.
A kepe (párbér) megváltása ügyében t e t t előleges lépések tudomásul vétettek. Ez évben t e t t
kegyes alapítványokért a nemesszivü adomá*) Köszönettel vettük.

A

szerk.
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nyozóknak köszönet szavaztatott. A nagyalmási
uradalomnak házi kezelése, s ezzel kapcsolatban,
mivel az előadói teendők annyira felszaporodtak,
hogy egy ember azokat képviselni nem képes,
a tanulmányi előadói állás mellett még egy
gazdasági előadói állás szervezése is kimondatott. — Az erdélyi róm. kath. uradalmak ós
alapok az 1892-ki óv végén kitesznek 4120881
frt 017a kr. értéket, 1892. évi gyarapodás 54S60
f r t 40 kr. Egyházi épitkezésekre a Status az 1898.
évben 29714 f r t 81 k r t fordított; fentart öt fő-,
két al- ós egy hatosztályu gymnáziumot, valamint öt íinöveldót.
Elénk eszmecsere fejlődött ki az erzsébetvárosi
fiafael alapítványnál Ez alapítványt eddig a Status
kezelte, kamatjait azonban az erzsébetvárosi
algymnázium élvezte. Erzsébetváros legújabban a
Status megkerülésével gymnáziumát átadta az
államnak, mire az erdélyi kath. Status a kamatoknak kiadását megtagadta. Erzsébetváros ekkor
azon kéréssel fordult a Statushoz, hogy a kamatokat adja ki kath. leányiskolája javára; a Status
erre hajlandónak nyilatkozott. De az örmények
ezzel sem elégedtek meg, hanem a tőkének
kiadását kérték, hogy a Status felügyelete mellett
ők kamatoztassák. Ez a gyűlés véglegesen ebben nem
döntött, hanem a kérdést tanulmányozás végett
az igazgatótanács, illetve a jövő évi státusgyülés
elé utalta. Hasonló élénk vitát keltett Berzenczey
Istvánnak egy interpellácziója, melyben kérdést
intéz az iránt, vájjon a Status alapitványain a
nagyszebeni francziskana nővérek vezetése alatt
álló leánykák nemzeti szellemben neveltetnek-e?
Az illetékes helyekről jövő felvilágosítások után
a teljesen kielégítő válaszban az interpelláló
megnyugodott.
A kilépő igazgatótanácsosok helyei következőleg töltettek be: egyházi részről Fábiáji
Sándor vikárius, Yeszely Károly borbándi prépostplébános és Bíró Béla kolozsvári apátplébános;
a világi részről gr. Esterházy János, Pótsa József
főispán, Dorgó Albert kir. közjegyző, dr. Török
Albert v. főispán, birtokos, és Cseh Lajos birtokos.
Mindannyian régiek.
Yolt még egy érdekes mozzanata az ez évi
statusgyülésnek. Huszonöt éven keresztül mint
jegyző a Status közgyűlésein, egyházi részről,
Yeszely Károly szerepelt, azonban most megválasztását nem fogadta el, kérvén egyben a statusgyülóst, hogy ennek indokolásától elállhasson,
mit külömben is csak zárt ülésben tehetne meg.

Nem is volt rá szükség, hisz mindnyájan tudtuk
mit ért az alatt; bántotta t. i. Erdély katholikus
klérusának e veterán jelesét a jelen egyházpolitika. Igy, az ez évi statusgyülósen, nem is szólalt
fel azután.
—y.
Nm. és ft. dr. Schlauch Lőrincz
bibornok, nagyváradi püspök
emlékirata.
A törvényjavaslat mélyen járó változásokat
van hivatva Magyarországon előidézni. Minden
eddig létezett házassági jogviszonyokat nem létezőknek tekintvén: egészen uj elvek szerint,
egészen uj alapon, — nem a százados jogfejlődésre támaszkodván, hanem az ideális jogállam
ma még ki nem forrt, Magyarországban pedig
csak a jogi kathedrákon előadott princzipiumai
nyomán akar házassági jogot tereinteni.
Hogy ezen kísérlet a házasságnak jogi szilárdságát és ezzel annak erkölcsi alapját meg
fogja ingatni, arról semmi kétséget nem hagy
fenn azon körülmény, hogy egy intézményt,
mely majdnem kétezer éven át vallásos alapon
nyugodott, melyben Magyarország népei eddig
az isteni és emberi jognak közösségét látták és
amelyben a lelkiismeret szabadságának legkiváltságoltabb menhelyét tisztelték, — egy tollvonással elszakítja azon forrástól, melyből eddig táplálkozott, „tabula rasa"-t csinál ott, ahol annyi
százados jogszokás, annyi családi tradiczió, annyi
ragaszkodás és kegyelet összehalmozták azon
erkölcsi tőkét, melyet a magyar társadalom mint
nemzeti fentartó tényezőt eddig féltékenyen megőrzött.
A törvényjavaslat sérti nem egyedül a katholikusok vallásos érzelmeit, hanem más, többségben levő keresztény polgárok lelkiismeretét is;
kivévén tán néhány eltűnő kisebbségben levő,
vallásuk iránt közönyös katholikusokét ós a házasságot polgári institucziónak tartó protestánsokét, — noha i t t is tekintélyes hangok emelkedtek ellene.
Hogy ez által a törvényjavaslat saját princzipiumával ellentétben áll, világos. Mert a jogállam — melynek eszméjéből kiindul — a jogállam alaptörvénye a lelkiismeret szabadsága.
Ámde a kontemplált polgári házasság kényszeríti
a katholikusok at és mondhatni, — kivévén a
három millió protestánsokat, — kényszerít 12
millió keresztényt, hogy megtagadván saját vallásának dogmáit, meghajoljon képzelt alkotmá-
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nyos dogmák előtt, — követeli, hogy ismerje el
az állami házasságot érvényesnek, saját egyházi
törvényeit pedig érvényteleneknek, — a házasságnak súlypontját, kizárólagos jogerejét az állam
akaratába helyezi át, a keresztény házasságot,
mint az államra nézve nem létezőt kivánja
tekinteni.
Mindezek által a házasságnak ethikai jellege
leromboltatik, a rideg jogszabályok lévén az
egyedüli döntők, annak erkölcsi méltósága elenyészik. Hogyan lehet e mellett beszélni vallás- és
lelkiismeret-szabadságról ? ! hogyan állithatni, hogy
senki oly cselekményre nem kényszeríttetik,
mely vallási meggyőződésével ellenkezik ? ! hogyan
lehet egyházak szabadságáról beszélni, midőn a
legfontosabb ügytől — m i n t az egyházi házasság saját papja előtti megkötése — minden polgári következmények m e g t a g a d t a t n a k ? !
A polgári egyenlőség nem abban van, hogy
a hazának minden polgára egy kérlelhetetlen
törvénynek Prokrustes ágyába szoríttassák; hanem abban, hogy mindenki a maga a törvény által
biztosított jogkörében szabadon mozoghasson. Ez
pedig éppen e törvényjavaslat által lehetetlenné ;
lesz téve.
Eltek Magyarország népei eddig is e szabadsággal, midőn saját jogaik alapján k ö t ö t t é k a
házasságokat, — a khaosz, mely ujabb időkben
állítólag uralkodik, nem a szabadságnak józan
használatából, hanem mélyebben fekvő okokból
t á m a d t és e túlságosan és mesterségesen kiszínezett khaosz e törvényjavaslat által nem fog megszűnni, sőt inkább növekedni, — ami a következő előterjesztésből világosan ki fog tűnni.
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megvédelmezte hosszú időn át még akkor is, amidőn a
reformáczió Magyarországon már megvetette lábát. A magyar állam katholikus állam lévén, házassági joga is
katholikus volt és amidőn ennek megbontását a protestánsok részéről nem engedte, csak saját állami törvényének szilárdságát óvta meg.
Ezt annál nagyobb joggal tehette, mert a protestántizmus hosszú időn át szervezetlen lévén, saját házassági joggal nem birt, tehát az egyéni vagy patrikuláris
hajlamoknak, amelyek az akkori hosszú századokon át
meggyökeredzett életnézettel ellentétben állottak, már az
állam érdekéből sem engedhetett. Ha volt küzdelem, az
nem az állam küzdelme volt ; saját hatalmának az egyház
ellen való megvédése érdekében, mert akkor a jogállam
theoriája, a mai felfogás szerint, ismeretlen volt, hanem
az akkori katholikus államnak küzdelme a terjeszkedő
és bontó protestántizmus ellen. Es a ki Magyarországban
a házassági jog fejlődésének történelmét irni akarja,
annak a protestántizmus küzdelmét a katholikus állam
és annak katholikus házassági joga ellen kell leirni.

I.

A magyar állam az egységes házassági jogot még
akkor sem engedte megbontatni, amidőn a bécsi (1608)
és a linczi (1647) békekötéseket beczikkelyezte, mert a
„liberum religionis exercitium" mellett nem adhatta még
meg a protestánsoknak a házassági ügyekben való független intézkedő jogot, mert lassan előhaladó szervezkedésük nem nyújtott elég garancziát a házassági juriszdikczió szilárdsága iránt.
III. Károly ugyan megparancsolhatta, — mint az
indokolás állitja, — hogy a szentszékek a protestánsok
házasságát, az ő jogi felfogásuk szerint bírálják meg,
azonban ennek eredménye éppen a mondott okokból
Magyarországon nem lehetett.
Erdélyországban, — akkor még az Magyarországtól
külön törvényhozással birt, — az ottani protestánsok törvényes különállásukat hamarább küzdötték ki két okból :
mert korábban bírtak rendezett egyházi szerkezettel ; és
mert protestáns fejedelmek alatt a katholikus házassági
jog saját érdekükben mellőzve lett. A felekezeti házassági jog ott már korán lett életbeléptetve, de nem mint
állami jog, hanem mint protestáns jog. A fejedelmek
nem a mai államtheoriák szerint jártak el.

Az indokolásnak első része azzal foglalkozik, hogy
a jelenlegi zavarok oka abban rejlik, hogy az államhatalom elmulasztotta magának, a századok folyamában egységes házassági jogot alkotni ; hanem engedte a sokféle
egymással ellentétben álló és mindennemű visszaélésekre
szolgáló felekezeti házassági jogokat és juriszdikcziókat
támadni, az ebből támadt bonyodalmak a házasságnak
méltóságát és szilárdságát ma annyira lerontották, hogy
az egységes állami házassági jog ma elodázhatatlan szükséggé vált.
A történelem bő köpönyeg az individuális nézetek
álczázására ; azonban ha közelebbről vizsgáljuk, a mai
helyzet ziláltsága egészen más okokból származott.
Ugyanis :
Magyarországnak volt egységes házassági joga,
tudniillik a kánoni jog. Ezen egységet az államhatalom
századokon át minden támadások ellen megvédelmezte,

Fel lehet mindezeket tüntetni, mint a protestánsok
üldözését és elnyomatását; valójában azonban ez nem volt
más, mint a katholikus államnak védekezése az egységes
házassági jognak megbontása ellen és megakadályozása
azon zavaroknak, melyeknek ma tanúi vagyunk.
II. József császárnak és királynak 1786-ban kibocsátott pátense azon benyomások alatt keletkezett, melyeket reá a XVIII. századbeli filozófia gyakorolt. A házassági
jognak szekularizácziója, az állam szupremácziája ez
egyház fölött és igy annak szabad intézkedési joga a
házasságot illetőleg, az azon korbeli irók által lett elterjesztve. A patens azonban a házasságnak vallási természetét nem ignorálta, csak az államnak tulajdonított
nagyobbmérvü befolyást. Ausztriában alapul szolgált a
Polgári Törvénykönyv II. részének, Magyarországban a
protestánsok házassági törvénye lett, mely 1791-ben be
is lett czikkelyezve.
40*
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Ez képezte az első mozzanatot az egységes magyar
állami házasságjog megbontásának történelmében.

Az 1790/91-ik év forduló pontot képez a házassági
jog történelmében. A II. József által kibocsátott patens
a protestánsok házassági jogát is szabályozta és mivel
ebben az állam bizonyos garancziát látott, kész volt a
protestánsoknak ez irányban további engedményeket
tenni. De midőn az állam ezt tette, nem lebegett szeme
előtt sem a tisztán állami házassági jognak szervezése,
sem pedig azon ideális jogállam, a mely az államot
minden jognak kutforrásáui tekintette.
De a protestánsok is, midőn a katholikus házassági
jog ellen küzdöttek, nem tették azt az államhatalom
nevében vagy érdekében, hanem a saját szervezetüknek
és jogaiknak gyarapitása érdekében.
A felekezeti egyházi házassági jog, mely a protestánsoknak adatott, az 1790—91-ki törvényben lett biztosítva. A 26. törvényczikk 11. pontja ugyanis a protestánsoknak házassági ügyeik elintézésére saját bíróságot
engedett és mig azokat szervezik, addig a világi törvényszékek fogják ezeket elintézni; — a 15. pont a
vegyes házasságokból születendő gyermekekre nézve úgy
intézkedett, hogy ha az apa katholikus, minden gyermekeknek katholikusnak hell lenni, ha csak az anya katholikus, a figyermekeket az anya vallásában lehet nevelni ;
— a 16. pont a vegyes házasságokat a katholikus szentszékekhez utasítja, mert itt szentségről van szó.
1790 —91-iki törvényhozásban, mint legfőbb szempont uralkodott a katholikus államnak házassági jogát
fenntartani és csak annyiban engedni, amennyiben azt az
akkori államérdek követelte. A szabadelvű eszmék, melyek
akkor Francziaországból átözönlöttek, az akkori országgyűlésen is már nyilvánultak, a házasságnak sekularizácziója nem volt ismeretlen gondolat, de erre a protestánsok éppen oly kevéssé gondoltak, mint a katholikusok,
az előbbiek felekezeti házassági jogot kivántak, az utóbbiak a felbonthatlanság dogmájához ragaszkodtak.
Hogy ebből némely anomáliák származtak, hogy
mind a házasság érvénye, mind a gyermekek nevelése
iránt folyton ellentétek merültek fel, nem fogja tagadni
senki : de azt sem tagadhatja senki, hogy 40 éven át a
felekezetek közt békesség uralkodott. Az állam felsőbb
rendeletek által intézkedett a protestáns egyházi jogtéren,
és erre jogosítottnak érezhette magát, mert protestáns
elv, hogy a házasság világi dolog, mely az állam hatáskörébe tartozik ; a katholikus szentszékek a vegyes házasságokban katholikus jogszabályok szerint jártak el, mert
a protestánsokat is keresztényeknek vették, kik az egyházi törvények alá esnek. Tisztán protestáns házasságokban a szentszékek nem Ítéltek, mert megszűnt az illetékességük az 1790—91-iki 26. törvényczikkel és igy azon
panasz, hogy a szentszékek a feloldhatlanság princzipiumát
alkalmazták a protestánsokra, alaptalan, az pedig, hogy
az áttéréseknél a rekopuláczió vétetett volna igénybe,
nagyon kivételes esetekben történhetett, mi magyarázatra
is szorul. A protestánsok elnyomatása és a liberum
religionis exercitium csorbítása csak ugy értendő: hogy

a katholikus állam sokáig nem mutatott hajlandóságot
az ön-dekompozitiv velleitásokba belemenni.
Nem is ez volna az egyedüli ok, amely arra birta
a protestánsokat, hogy a küzdelmet az egységes házassági
jog ellen folytassák, hanem a vegyes házasságoknak és
az azokból származott gyermekek nevelésének oly szabályozása, mely a protestánsokat kisebbségök érzetében
arra ösztönözte, hogy híveiknek csökkenését megakadályozzák é3 az általuk annyira óhajtott paritást elérhessék.
A vegyes házasságok ügye az 1832—6. országgyűlésen ismét szőnyegre került, de érdemleges intézkedés
nem történt.
Az 1841. évben ezen ügyben nagy változás állott
be, mely a vegyes házasságokat a katholikus egyház
részéről rendezte oly elvek alapján, melyek reá nézve ma
is döntők, de a protestánsok részéről folytonos támadásoknak voltak kitéve, mely folytonos támadások a magyar
törvényhozást azon térre sodorták, amelyen mindinkább
haladván, megalkotta az 1868. LIII. törvényczikk 12. §-át,
amelyből, mint a tapasztalás bizonyította, okvetlenül
zavarnak kellett beállani.
A dolog érdemére legyen szabad következőket felhoznom, amikből ki fog tűnni, mily igazságtalan az indokolásnak érvelése:
A trienti zsinat előtt a házasságokra nézve ugyan
meg volt parancsolva, hogy az egyház szine előtt köttessenek és a felek annak áldását kikérjék. A kötésnek e formája azonban nem volt mint az érvényesség feltétele felállítva, sokan az egyház mellőzésével kötötték a házasságokat, ebből a házasságok jogerejéről számtalan perek
támadtak, a bigamiának esetei sem voltak ritkák. Hozzájárult mindezekhez az, hogy a protestánsok Luther és
Calvin tanait követvén, a házasságot az egyháztól elvonták,
és ez által a bizonytalanságot még inkább növesztették.
Mindezek arra kényszeritették az egyházat, hogy
ezen bizonyos forma nélkül kötött házasságokat, — melyeket matrimonia clandestiná-knak nevezett, — ezután
érvényteleneknek jelentse ki, és a házasságok kötésének
érvényét szigorú formákhoz kösse. Kijelentette tehát,
hogy minden házasság, mely nem a saját plébános és
legalább két tanú előtt köttetik, érvénytelen.
De mivel ez által a protestánsok házasságai azon
okból, mert a katholikus egyháztól elszakadtak és annak
joghatóságát el nem ismerték, érvénytelenek lettek volna :
a zsinat ezen határozatának érvényét attól tette függővé,
hogy ez minden plébániában külön-külön közhirré tétessék. Ott tehát, a hol ezen kihirdetés megtörtént, a trienti
forma volt a döntő, a hol nem történt, ott a trienti
zsinat előtti módon kötött házasságok is érvényesek.
A trienti zsinat után tehát kétféle házasság volt :
a trienti forma szerint kötött házasságok és az úgynevezett formátlan házasságok.
A protestáns vallás már a trienti zsinat bezártakor
nagyon, és igy hazánkban is elterjedve lévén, idővel a
nevezett kihirdetés ténye nehezen volt konstatálható és
igy igen gyakran a protestánsok házasságának, de még a
vegyes házasságok érvénye is kétségbe lett vonva.
Igy Hollandiában az apostoli helynökök több izben
kérdést intéztek a római szentszékhez, hogy mily eljárást
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kövessenek azoknak házasságával szemben, kik mint
protestánsok absque forma tridentina kötötték azt? különösen : kell-e őket újra összeadni, a midőn a katholikus
egyházba térnek ? továbbá, mit kell tartani a vegyes
házasságok érvényességéről ?
XIV. Benedek pápa saját elnöksége alatt tárgyalta
e kérdéseket. A tárgyalások folyamán kiderült két dolog:
a) hogy a szövetséges államokban (civitates generalis) a
concilium határozatain ik közhirré tétele legalább is kétes,
b) hogy bizonyos az, miszerint ezen kihirdetés egyes
plébániákon nem történt meg. E tényállásnál fogva világos volt, hogy a trienti zsinat által előirt házasságkötés
formája nem lehetett kötelező az e városokban élő
protestánsokra, ennek következtében a protestánsok házasságai érvényesek és megtérés esetében a rekopulácziő
elhagyandó. Ellenben a katholikusokra nézve a zsinat
határozata kötelező, mert a katholikus vallás gyakorlata
ott teljesen szabad. A zsinati törvény később, mikor a
protestánsok a katholikusoktól teljesen el voltak különitve, a katholikusok számára ki lőn hirdetve.
XIV. Benedek ezek alapján kibocsátotta 1741. nov.
14-én azon hires rendeletét, mely azóta kiterjesztetett
némi változtatással, melyet a helyi viszonyok javasoltak,
nemcsak Magyarországra, hanem több európai és amerikai
államokra, a hol hasonló viszonyok uralkodnak.
Ezen határozat felöleli nemcsak a tisztán protestáns,
hanem a vegyes házasságokat is, és azóta ezekre nézve
két elv uralkodik a gyakorlatban:
az első :
hogy a kötött vagy kötendő, tisztán protestáns
házasságok, ha nem forog fenn más kánoni akadály,
érvényesek, feloldhatatlanok és azért áttérés esetében a
consensus meg nem ujitandó, habár ezen házasságok a
concilium tridentinum által előirt forma nélkül köttettek is ;
a másik :
hogy a vegyes házasságok inter catholicos et haereticos, ha nem köttettek is a trienti forma szerint, és ha
más kánoni akadály nem forog fenn, hasonlóképp érvényesek és feloldhatatlanok.
Es ez azon decretum; amelyet XVI. Gergely pápa
Magyarországra is bizonyos módositásokkal 1841. április
30-án kiterjesztett, és ennek következtében hazánkban
a protestáns fél lelkésze előtt és két tanú jelenlétében
— vagyis a trienti forma nélkül — kötött vegyes házasságok érvényesek.
E rendeletet XVI. Gergely pápa Magyarországra
nézve annál nyugodtabban adhatta meg, mert a protestánsok házasságai II. József pátense és az 1790/1. országgyűlés által rendezve lévén, gyakorlatilag ki volt zárva
azon eset, hogy itt „titkos'1 házasságok, melyeket a katholikus egyház érvényeseknek tekintene, oly módon jöjjenek
létre, hogy sem nem „anyakönyveztetnek',
sem az illető
hatóságok tudomására nem jönnek. Az indokolás nem
tud megkülönböztetést tenni a „titkos" házasságok és a
„matrimonium clandestinum" közt. Ez utóbbi kifejezés a
trienti forma nélkül kötött házasságokat jelenti, ami nem
egyértelmű a titkos házassággal. Ez tehát semmi zavarra
vagy bonyodalmakra nem adhat okot. Legkevésbbé okoz-

hatott zavart azon már hatályt vesztett mondat: „sponsalia per concubitum transeunt in matrimonium " Mert a
katholikus érvényes eljegyzést protestánssal nem köthetett,
következőleg Magyarországon a trienti zsinat alapján
semmiféle
házasság nem keletkezhetett ; nem tisztán
katholikus, mert azt a trienti forma szabályozza, nem
vegyes házasság, mert e szabály alkalmazásának előfeltétele, az érvényes eljegyzés, nem létesülhetett.
*

A jelen bonyodalmak orvoslásának szükségességét az
1868 : LIII. törvényczikk 12. szakasza hozta valójában felszínre, — okozójuk pedig ugyanazon törvény 8. szakaszának helytelen magyarázata, — a vegyes házasságok összeadásánál divatba jött törvénytelen eljárás és az unitáriusok
minden józan jogi felfogást megszégyenítő házasságbontó
könnyűsége.
A 12 §-ban az állam határozza meg a vegyes
házasságokból születendő gyermekeknek vallását. — A
püspöki kar ezt már alkotásakor ellenezte. Végrehajtási
záradéka nem lévén, 1890-ig, tehát 24 éven át sokszor
változó kormányok egyike sem kisérlette meg annak életbeléptetését, és igy a vallási béke nem lett megzavarva. Csak
a midőn az 1890. február 26-iki miniszteri rendelet a törvényt erőszakolni akarta, feljajdultak a katholikusok és
a mindinkább növekedő nyugtalanság és a katholikus
papság által kifejtett ellentállás folyamán egyszersmind
kitűnt, hogy miként lett az egységes házassági kánoni jog
aláaknázva, és miként lettek az 1868. törvénynek némely
szakaszai a kormány és a judikatura által ugy magyarázva, hogy lehetetlenné vált azt az általános jogszabályokkal kiegyeztetni.
Az erre alkalmat szolgáló 8. §. igy szól :
„Az áttértnek áttérése utáni minden cselekményei
azon egyház tanai szerint itélendők meg, melybe áttért
s az általa elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben
sem kötelezők."
Ezen szakasz az áttértnek az áttérés utáni cselekményeire vonatkozik, de nem vonatkozik az áttérés
előttiekre. Ha valaki tehát az áttérés előtt katholikus
pap előtt katholikus házasságot kötött, az ezen házasság
által kötve maradt, mert a törvénynek visszaható ereje
nincsen ; ha protestáns vagy unitárius lett, reá nézve
mindennek daczára az előbbi házasságnak érintetlennek
kell maradnia azon jogszabály szerint: „contractus contrahentibus legem ponit."
A feloldhatatlanság a katholikusokra nézve dogma,
— az egyházi rend és a szerzetesi fogadalom pedig házasságbontó akadályt képeznek. Ezeken a 8. §. nem változtatott semmit.
De a magyar judikatura — igen nagy részben
protestáns birák által kezelve, — a katholikus kánoni
jogot, mint nem létezőt tekinti; de másrészt ignorálván
azon általános jogszabályt, mely szerint a birót a törvények betűje, a törvények szelleme és a törvényhozó
szándéka kötelezi, elismerte a katholikus házasságok felbontási lehetőségét és jogosultságát, visszaható erővel nem
biró törvényt a törvényhozó akarata ellenére visszaható
erővel ruházott fel, és igy növekedett a felbontott házasságok
száma; egv nőnek vagy férfinak több életben lévő házas-
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társa volt, az elválasztott nő előbbi férjének nevét tovább
viselte, a több házasságból származott gyermekek törvényessége kétessé tétetett, a nyugdij kérdése a hatóságokat
zavarba hozta és igy támadtak azon bonyodalmak, melyek
most a polgári házasság behozatalának ürügyéül szolgálnak
Ide járult még az erdélyi unitárius házassági székek
minden jogot mellőző eljárása.
A házasság-unt házasok kevés költséggel házasságuk
felbontását nyerhetik, sokszor minden személyes megjelenés nélkül. Ezen elválasztásokat a magyar judikatura
érvényeseknek elismerte, a nélkül, hogy akár a kormány,
akár a bíróságok ezen törvénytelen eljárás ellen óvást
tettek volna. Röpiratok terjeszttettek, melyek az erdélyi
házasságoknak és az arról uralkodó nézeteknek egyenesen pro.pagandát csináltak és alkalmat nyújtottak a házassági szilárdságnak könnyelmű megbontására. Az, hogy
minden ott történt dolgok „in fraudem legis" történtek,
hogy a „domicilium" és „quasi domicilium" jogi szabályok ott semmibe sem vétettek, hogy — eltekintve a
kánoni jogtól — ott a legközönségesebb jogi kautelák
sem tartattak szem előtt, mindez a magyar judikaturát
nem feszélyezte.
Ellenkezőleg és a jog szabályainak értelmében járt
el az ausztriai judikatura. Az erdélyi házasságbontásokat
és az ezekből vont következtetéseket megsemmisítette, az
ily módon elvála s ztoítaknak uj házasságát nem ismerte
el, és igy a magyarországi Ítéletektől, melyek az erdélyi
unitárius házassági székeken hozattak megtagadta az
„exequatur"-t.
Ausztriának judikaturája egyenesen azon álláspontra
helyezkedett, melyét fentebb az 1868 : LUI. törvényczikk
8. szakaszára nézve fejtegettem.
„Die Rechtswirkungen einer Ehe sind in erster
Linie nach jenem Rechte zu beurtheilen, von dem die
Ehe zur Zeit ihrer Eingehung beherrscht wurde."
„Nach diesem Gesichtspunkte sind Ehen, — denen,
das sie zur Zeit ihrer Eingehung beherrschende Recht,
kraft der zwingenden Natur seiner Bestimmungen den
Character der Unauflöslichkeit aufgeprägt, und so diesen
ganz bestimmten Inhalt gegeben hat, — als Ehen sui
generis und als solche auch im Falle eines Wechsels des
Personenstatus
(Apostasia) als nicht trennbar zu behandeln."
„Dieser Beurtheilung werden sich zum mindesten
die Richter jenes Staates, dessen Recht die Ehe zu einer
unauflöslichen gestempelt, nicht entschlagen können."
(Dr. Friedrich Freiherr v. Call az erdélyi házasságokról.)
Teljesen indokolatlan tehát a jelen házassági jogban
uralkodó bonyodalmakat a kánoni jognak tulajdonitani.
A bonyodalmak oka éppen ellenkezőleg abban rejlik,
hogy a z e §y s ^ges magyar házassági jog a felekezetek
külön házassági jogai által keresztül lett törve; és ezen
jogoknak túlsúly engedtetik a kánoni jog fölött. Ez és a
magyar törvények őszinte magyarázata és alkalmazása
elég alapot nyújtana az ellentétek igazságos kiegyenlitésére. Természetes, hogy ha a protestáns felfogásra támaszkodik a judikatura, ha a törvényen erőszakot tesznek,
akkor beállarak a bonyodalmak, de e bonyodalmak nem

a törvényben gyökeredznek, hanem abban, ha a törvénybe
olyasmi belemagyaráztatik, a mi ott nincsen.
*

Ezen történelmi rövid előterjesztésből következő
korolláriumok folynak :
1. Magyarországnak volt egységes házassági joga
— a kánoni jog — de ez az utolsó három század folyamán a keletkezett felekezeti házassági jogok által meg
lett bontva.
2. Ezen külön felekezeti jogok arra használtattak
fel, hogy a katholikus egyház a megkönnyített vallásváltoztatás, a kecsegtető házasságbontások, az államhatalom segítségével a gyermeknevelési jognak elkobzása
által mindinkább gyengittessék, — az e törekvésből származott küzdelmek okozták a jelenleg fennálló bonyodalmakat és
3. az indokolás történelmi előadása nem igazolja a
polgári házasság behozatalának szükségességét.
II.
Magyarországon a katholikusok kánoni házassági
jogán kivül minden felekezetnek van saját házassági joga.
Részletekben különbözvén egymástól, elvileg azonban csoportosítva, korántsem nyújtják a zavarnak azon képét,
melyet a polgári házasság védői erősen kiszínezve és
túlozva előnkbe áilitanak.
Ezek közt első tekintetben meg kell jegyezni, hogv
a görög-keleti egyház a házasságot szentségnek tekinti
és sok dologban közel áll a katholikus (latin és görög
szertartású) felfogáshoz, mert nemcsak saját egyházi házassági bíráskodást követel magának, — a mi egyébiránt
neki törvényesen biztosítva is van, — hanem törvénykezési eljárásában saját egyházi kánonjogi szabályain kivül többnyire katholikus egyházi jogtudósok kézi könyveit használja.
Az ezen csoporthoz tartozó római katholikus és
görög-keletiek száma Magyarországon 11 milliót teszen.
A mindkét felekezeti protestánsok házassági joga
II. József császár és király által 1786-ban kiadott pátensben van szabályozva, és az erdélyi szászok és reformátusok házassági jogaival ugyanazon elveken nyugszik.
Ezeknek száma: 3.400,000.
Az unitáriusok házassági joga oly tág tért nyújt az
elválásoknak, oly forrását képezi a zavaroknak, hogy miután eljárásuk az erkölcstelen vallás-csereberének annyi
alkalmat nyújt, — miután a szomszéd Ausztriából oda
özönlenek a házasság-unt felek, daczára annak, hogy az
unitárius házassági szék által történt elválasztásokat
egyetlen ausztriai törvényszék sem ismeri el, — nem
arról kell gondolkozni, hogy miként szoríttassanak ki a
többi házassági jogok, hanem miként vetessék gát ezen,
a legszentebb ügygyei űzött visszaéléseknek, mit az államhatalom, melynek intézkedési jogát a protestáns felekezetek elismerik, egyszerű rendelettel vagy rövid törvényhozói aktussal megtehet, a nélkül, hogy jogaikat sértené,
s a nélkül, hogy a roppant többségben levő keresztény
lakók vallási érzelmeiket sértené.
A zsidók házasságát egy, 1878-ban kiadott miniszteri rendelet által ma is érvényben levőnek nyilvánított
udvari kanczelláriai rendelet szabályozta.
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De mindezen különféle házassági jogok a saját törvényeikkel és bíróságaikkal már megvoltak a mult századnak második felében, megéltek egymás mellett, mindegyik a maga hatáskörében intézkedett és nem volt
zavar, nem gondolt senki a polgári házasságra még akkor
sem, amid^ i Francziaországban ezen intézmény behozatott. Abból hogy a házasság az illetékes egyházban
köttetett, az államra és a közjogi állapotokra semmi kár,
semmi sérelem nem háramlott, zavarnak pedig, amely az
államnak oly beavatkozását idézte volna fel, mint azt a
jelen törvényjavaslat teszi, nem volt nyoma.
Az állam megelégedett azzal, hogy a kötött házasságnak jogi ténye előtte konstatáltassék', melyre azután
megtette polgári intézkedéseit, alkotott tiltó akadályokat,
melyeket az illető egyházak tiszteletben tartottak, hozott
törvényeket, bocsátott ki rendeleteket, intézkedett a házasság polgári következményeiről, szabályozta az örökösödést, az adopcziót ; és Magyarországnak törvénykönyvében semmi nyoma sincsen annak, hogy emiatt az állam
és az egyház, különösen a katholikus egyház közt a házassági jog körül összeütközés támadt volna. Ha volt
összeütközés, azt a protestánsok követelményei és azon
törekvései idézték fel, melyekkel a katholikus állami egyházi házassági jogot keresztül törni akarták.
Továbbá a fennálló házassági jogok közötti ellentétek nem oly természetűek, hogy a reális szükséglet szerint igazodó törvényhozási politikának indokul szolgálhatnának uj házassági jog alkotására; mert ezen ellentétek
voltaképen sok tekintetben csak az elméletben léteznek,
a gyakorlati életet alig érintik, mert vagy soha, vagy
csak ritkán találtak érvényesülést.
Igy, igaz, az egyik egyházi jog szerint a fiuknál
és leányoknál magasabb, a másik szerint kisebb kor van
megállapítva a házasságkötési képességhez ; ámde e különbözet daczára nem fordul elő eset és nem is fordult
elő századok óta Magyarországon, hogy a kánoni jog
hatalma alatt álló 12 éves leány házasságot kötni csak
meg is kisérlette volna.
Az egyik jog szerint a házasságkötés feltétel mellett lehetséges, a másik szerint nem. A százados tapasztalat tanúsítja, hogy a merő lehetőségből valóság nálunk
soha sem lett, mert feltétel mellett senki sem köt nálunk
házasságot, s még ha akarna is, az eskető lelkész nem
volna jogositva őket összeadni.
A clandestin házasság a katholikus félre az indokolás szerint érvényes, a nem-katholikus félre az ő joga
szerint érvénytelen. Ezen ellentét fennállott már 1841.
előtt, de elméletileg még világosabb lett a mondott év
után, ez ellentétnek tehát már százados múltja van.
Azonban köt-e a házasulandók csak 1 százaléka is
clandestin házasságot, melynél sem a katholikus, sem
a nem-katholikus lelkész közre nem működnék ? Ilyen
házasságok az erkölcsök által vannak lehetetlenitve. Ha
pedig a buzgón kutató szaktudósok ezen században csak
egyetlen egy ily házasságot tudtak felmutatni, mely —
minthogy a lelkész az illető halálos ágyához nem jöhetett — két világi tanú jelenlétében köttetett, akkor ez
világosan igazolja, hogy ama annyira hangsúlyozott
ellentét a gyakorlati életre zavarólag nem hathatott.
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A kánoni jog szerint a szülők beleegyezése nem
kívántatik a házasságkötés érvényéhez, II. József császár
és király házassági pátense szerint niegkivántatik a protestánsoknál; ámde nálunk amúgy is tilos a házisságkötés a szülők beleegyezése nélkül, meg van tiltva a
lelkészeknek az ilyen házasságkötésnél közreműködni.
Egyébiránt, ha a különféle házassági jogok indokul
szolgálhatnának az állami (monopoliumnak) kizárólagosságnak a házassági jogról intézkedni, akkor Angolországban, Amerikában, a szabadságnak mintaházaiban régen
be kellett volna hozni a polgári házasságot, ami pedig a
mai napig nem történt.
Tudvalevő dolog, hogy Angolországban sokkal több
vallásfelekezet van, mint Magyarországban, és mégis ezen
országnak törvényhozása nem lépett azon radikális térre,
mint a jelen törvényjavaslat, egészen alkalmazkodott
Angolország népének liberális szelleméhez. A polgári
házasság nem tétetett kötelezővé, megelégedjek, hogy azt
az egyházi házasság mellé helyezték, szabadságukra bízván az illetőknek, az egyiket vagy a másikat választani.
A katholikus, a protestáns, a zsidó házasságot köthet
saját törvényei szerint, a szabad gondolkozók, az ateusok
mehetnek a polgári tisztviselőhöz. Polgárilag némi szabályok megtartása kívántatik. Igy a házasság megkötése
előtt az illetőknek bizonyítványt kell kérni a polgári
tisztviselőtől (registrar), hogy a kellő kihirdetések megtörténtek a polgári hatóság előtt, a házasság megkötése
után pedig azt mind a plébániai, mind a polgári anyakönyvbe be kell irni.
Amerikában annyi házassági jog van, amennyi szövetséges állam és ezek mindegyikében ismét egymástól
eltérő intézkedések és ezen államok kongresszusa még
sem tartotta szükségesnek egy általános kényszerítő törvény által a lelkiismereteket kierőszakolni.
De a legújabb történelem hangosan bizonyítja, hogy
ahol a polgári házasság be lett hozva, ott korántsem az
egyházak különféle házassági jogai és az ezekből támadt
összeütközések szolgáltak indokul. Francziaországban a
forradalom, Németországban a katholikus egyház elleni
üldözés, Olaszországban a papok és a pápa hatalmának
megtörése voltak az inditó okok ; általában pedig azon
theoriák vezették az illető államférfiakat, melyek az államnak az egyház fölötti szupremacziájának biztosítását látták
abban, ha a legszentebb ügy kivétetik az egyház kezéből
és átvitetik az államhatalom körébe.
Igaz, hogy Magyarországon a törvényhozásnak intézkedése folytán a vegyes házasságokban
való Ítélkezés
mindakét fél illetékes bíróságára van bízva ; és hogy ha
ezt bármiképp elhibázott törvénynek kell tartani, mégis
ebből nem származnának annyi zavarok, ellentétek, összeütközések, ha egy másik törvény nem bátorítaná az
embereket a vallás biztosítására és nem biztosítaná számokra az erdélyi könnyelmű házasságbontásokat ; nem
volnának zavarok, hogy ha a magyar és erdélyországi
házassági birák csakugyan mind a két felekezetnek házassági törvényeit tartanák szemeik előtt a házasság érvényére nézve, midőn ítéletet mondanak. Nem a sokféle
felekezeti törvények szemmel tartása okozta és okozza a
zavarokat, hanem éppen az, hogy a legrendezettebb házas-
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sági jogot — a katholikust döntik halomra oly Ítéletekkel,
melyeket a tanult jogtudós majdnem képzelhetetleneknek
tart, mely Ítéletek és azokból vont következések zavarják
meg annyira a jogviszonyokat, rontják meg a házasság
szentségéről eddig minden vallásos embernél és népnél
uralkodott fogalmakat és azon erkölcsi alapot, amelyen
eddig a házasság intézménye nyugodott és egyengetik az
útját azon állami rideg beavatkozásnak, mely a polgári
házasságra vezet.
Pedig az államnak első kötelessége volna az erkölcsi
és jogi szempontokat a házasságban egyesitve megőrizni,
azt az egyéni velleitástól elvonni és megakadályozni, hogy
a törvény balmagyarázatában és hibás alkalmazásában
ne találjanak az illetők ürügyet saját egyházi elveik
kicsinylésére, az államban és annak judikaturájában keresni
féktelen szenvedélyeik védőit. És ha valakit vádolni kell
arról, hogy a házasság szilárdsága megingattatott, akkor
nem a képzeletben sokszorosított felekezeti házassági
jogokat, nem ezeknek jurisdikczióit kell vádolni, hanem
azon elvet, hogy mirdenki vallását változtathatja azon
kilátással, hogy vallásváltoztatásának prémiumát egy oly
jurisdikczió alá való menekülésében találja, mely egyéni,
tán bűnös hajlamainak inkább megfelel, mint azon vallás,
melyet elhagyott.
Természetes, hogy az uralkodó különféle házassági
jogok a házasság előzményeitől kezdve annak megszűnéséig különböző jogtételeket foglalnak magukban, és a
felekezeti szempontok szerint mind a házasság lényegére,
mind annak egyes frázisaira nézve egymástól különböznek. E különbözetek részint a vallásoknak dogmatikai
hitczikkelyei, részint azoknak erkölcsjogi nézetei által
idéztetnek föl. De valamint nem akadályozták eddig ezen
házassági jogok együttes fennállását, ugy ezeket a fennálló zavarok okául felhozni alig lehet. Hiszen századok
óta volt ez igy és mégis senkinek sem jutott eszébe e
különbözetekből egy egységes állami törvénynek, — mely
a lelkiismereteket elnyomja — szükségességét következtetni. Ezen okoskodásból könnyen lehet azt is lehozni,
hogy mivel a vallások dogmatikai- és fegyelmi- vagy
más tekintetben egymástól különböznek, az államnak
joga van egy egységes törvény által mindezen különbözeteket megszüntetni. Ezen okoskodás a legszélsőbb zsarnokságra vezethet. Az iskolák például nem érintik annyira
a lelkiismereteket ; méltóztassék megkisérleni Magyarországon a protestáns iskolákat egy egységes közoktatási
törvény alá hozni, mely minden megkülönböztetést megszüntetne s a lelkiismeretre való hivatkozás alig fogna
elmaradni.
A beterjesztett törvényjavaslat a korra, a házasság
kötésének módozataira és szükséges előfeltételeire, a szülök
beleegyezésére, az elválási okokra és más, részint a házasság lényegére, részint annak körülményeire annyi kivételeknek, annyi részletes intézkedéseknek és részben a
miniszteri rendeleti jognak oly tág tért enged, sőt határozataiban oly ingatagságot, oly homályt, intézkedéseiben
oly sajátságos részleteket tartalmaz, hogy most fognak
csak beállani oly zavarok és oly viszásságok, melyek az
eddigi gyakorlatban alig fordulnak elő, amint azt alább
némileg részletezni fogom.

Aki a katholikus házassági jogot ismeri, az bizonyára nem fog abból olv következtetéseket vonni, mintha
az ingadozó, az alattomosságnak kedvező, a házassági
köteléket a felek önkényének kiszolgáló, a birói eljárás
titkos volta miatt a világi biróság kognitója alól magát
kivonni törekvő jogi instituczió volna. Ezrf<asávek nem
tették ellene e vádat, csak a törvényjavaslat indokolásának volt fentartva azt lealacsonyítani és ugy oda állítani,
mintha az minden léte7Ő bajoknak kútforrása volna. Soha
sem történt, hogy a katholikus egyházi házassági jogban
a felek privát üzelmeikre jogosultságot találtak volna ;
sőt ha következetesek akarunk maradni, inkább annak
tulszigorusága ellen kellene panaszt emelni. Ha történtek
visszaélések, azok egyes esetekre szorítkoztak, de azokat
általánosítani és ezekből a polgári házasság behozatalának
szükségességét bizonyítani akarni, nem méltányos eljárás.
Az pedig, hogy a „matrimonium clandestinum" a mai
értelemben „titkos házasság" volna, teljesen alaptalan.
„Matrimonium clandestinum" ma annyit jelent, hogy az
nem a trienti forma szerint kötött házasság. Titkos házasságokat azon értelemben, mint az az indokolásban foglaltatik, az egyház nem tür.
Nagy állami érdek nyer kétségkívül kielégítést a
házassági kötelék szilárdítása és méltóságának emelése
által ; ez azonban a törvényjavaslatban kontemplált rendezés által nem fog eléretni, az általa inkább lazulni fog.
Avagy nem lazitása-e a házassági köteléknek, midőn
a javaslat valamennyi házasságot felbonthatónak jelent ki,
holott a jelenlegi jogaink szerint csak a nem katholikus
felekezetek házasságai felbonthatók ? Ha a kötelék szilárdítása a czél, akkor a szigorú logika követelménye az,
hogy azon polgárok, kiknek joga a házasságot felbonthatatlannak vallja és akik hozzá a lakosság túlnyomó többségét képezik, ezen állapotban meghagyassanak, nem
pedig azért, mert a felekezetek által gyakorolt házasságbontások korlátolandók, a katholikusok házasságát is felbonthatónak kijelenteni.
Állíttatik, hogy a törvényjavaslat csak kevés oknál
fogva engedi a felbontást, és hogy nevezetesen a házasság
engesztelhetetlen gyűlölség indokából nem lenne felbontható. Azonban van a javaslatban egy szakasz, amely igen
ruganyos természettel bírni látszik. E szakasz szerint a
felbontás kimondandó, ha az egyik házasfél házastársi
kötelességeit szándékosan nem teljesiti, és a biró az eset
összes körülményeiből azon meggyőződést merítette, hogy
a házassági viszony fel van dúlva. A házastársi kötelességek fogalma alá sok mindenféle elfér, közelebbi meghatározás hiányzik ; amit jelenleg az engesztelhetetlen
gyűlölet ismételt állitása által érnek el a felek, azt más
alakban ugyan, de nem kisebb könnyűséggel érhetik el ;
tudniillik csak meg kell egyezniök, hogy az egyik vagy
másik fél ne teljesítse ezt vagy amaz kötelességét és el
van érve voltaképp megegyezés folytán a felbontás.
A polgári házasság behozatalának szükségessége
azzal is indokoltatik : hogy a vegyes házasságok ítélkezése tekintetében zavarok léteznek, a házasságok két
biróság által ítéltetnek meg, ellentétes elvek szerint;
Ítéleteik is tehát ellenmondók, minek további következménye, hogy maguk a világi bírák a nőtartás, a gyermekek
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törvényessége, a nyugdíj megítélésében pedig az adminisztratív hatóságok jönnek zavarba az iránt, melyik Ítéletet
fogadják el alapul.
Az indokolásban a helyzet illusztrácziójára felhozott
két példa nem nyújt eléggé meggyőző érvet. Ugyanis:
Az az eset, hogy egy protestáns hiába kérné házasságának elismerését, ha a katholikus fél a házasság
végrehajtása előtt szerzetes lett, vagy ezen végre nem
hajtott házasság a pápa által bontatott fel diszpenzáczió
által, — ez az eset a dolog természeténél fogva nem
igen fordul elő, és mindenesetre zavarba jönne az, akinek
konkrét esetet kellene felhozni.
Még kevésbbé találó a másik eset, mely szerint a
zsidó hiába kérné házasságának elismerését, ha a másik
fél keresztény lett. A kánoni jog szerint, ha a zsidó
házastársak egyike keresztény lesz, a zsidóságban kötött
házasság érvénye tovább is fennáll. A keresztség nem
eszköz a házastárstól való szabadulásra. A keresztény
csak akkor nyer jogot uj házasságot kötni, ha a zsidó
fél vele békességben élni nem akar azért, mert keresztény
lett s őt. hitéért zaklatja; a zsidó fél tehát, ki keresztény
házastársával tovább együtt élni akar, nem jut azon
helyzetbe, hogy házasságának elismerését kérelmezze.
A felhozott példák a gyakorlati életben vagy éppen
nem, vagy mint a zsidó házasságoknál, igen ritkán fordulnak elő s igy a fennálló zavarnak indokolására sulylyal alig bírhatnak.
A legnagyobb zavarok a keresztény vegyes házasságoknál fordulnak elő, de nem azért, mivel a feleknek
külön-külön házassági jogaik vannak, hanem mivel a törvények, melyek eziránt intézkednek, vagy meg nem tartatnak, vagy a katholikus házassági jogra nézve sérelmesen
magyaráztatnak és alkalmaztatnak.
III.
Az indokolás III. pontja alatt előadja: mily módon
volna nálunk egységes házassági jog létesíthető.
Kizártnak tekinti az egység teljesítését a kánoni jog
alapján, valamint azon az uton is, melyet II. József császár és király megkisérlett.
Hogy a kánoni jog érvénye az ország összes polgáraira ki nem terjeszthető, az világos, bebizonyításra nem
szorul. — Ezt nem a kánoni jognak tökéletlensége, —
mint az indokolás sejteti — hanem a tényleges állapotok
teszik lehetetlenné ; ezt a vallási jog egyenlőségét törvénybe iktató állam ki nem terjesztheti a nem katholikus
polgárokra ; viszont a jogegyenlőség követelménye, hogy
nem katholikus elveken alapuló házassági jog a katholikus
polgárokra ne erőszakoltassék.
Ugyanezen oknál fogva szenvedett hajótörést II. József
császár és király kísérlete.
Onállólag rendezte a házassági jogot, bízván a
judikaturát világi bíróságokra akkor, a midőn a katholikus
egyház elvei szerint a katholikus egyházhoz tartozik nemcsak bontó akadályokat felállítani, hanem a házasság
lényegét illetőleg bíráskodni ; — ez tehát a katholikus
vallás elveibe ütköző rendelkezés volt.
Hozzájárult ehhez az, hogy a patens lelkiismereti
konfliktusba hozta a lelkészeket, kívánván, hogy oly
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feleket is, kik a kánoni jog szerint házasságot nem köthetnek, adjanak össze. E rendelkezés a vallásszabadság
sérelmét involválván, ellenszenvvel találkozott, és azért
nem csoda, hogy rövid négy évi fennállása után meg lett
szüntetve Hogy ezen alapon indulni nem lehet és nem
is szükséges, kétséget nem szenved.
Egészen más megítélés alá esik az indokolásban
felhozott harmadik modus, mely abból állana, hogy egységes házassági jog létesítése nélkül ugy a házassági
akadályok megállapításánál, mint a házasság megszüntetésénél döntő suly tulajdoníttatnék az egyes egyházak
tanainak és szabályainak.
Az indokolás e modust perhorreskálja, jóllehet a
vallásszabadság ezt követeli és jóllehet az indokolás
elismeri, hogy a házasság szilárdságban, tisztaságban és
erkölcsi erőben nyer, ha vallási befolyásoktól elzárva
nincsen, valamint hogy a házasságból eredő jogok és
kötelmek merőben jogi szabályozás által sem ki nem
merithetők, sem nem biztosithatók.
Ezen modus alkalmazása mellett lényegileg csak
két házassági jog léteznék az országban, azon kétféle
vallási felfogáshoz képest, melynek a házasság tekintetében, az ország polgárai hódolnak: a kánonjogi házassági
j o g a katholikus polgárok számára és az állami jog a
nem katholikusok számára.
A katholikus a házasságban az Üdvözítő által szentségi jelleggel ellátott szerződést lát, mely szentség érvényes
felvételének feltételeit meghatározni, vagyis házassági
akadályokat felállítani és a házasság érvénye felett ítélni,
dogma szerint az egyházhoz tartozik, ugy hogy a katholikus előtt csak oly kötelék, mely az egyházi törvényeknek megfelelőleg létesített házasság, erkölcsi viszony,
mely jogokat ad és kötelmeket szül; — oly viszony ellenben, mely az egyházi törvény ellenére létesült, dogmája
szerint sem nem szentség, sem nem házasság, miért is,
a midőn az állami hatalom e viszonyt házasságnak kívánja
általa tekintetni, ezt mint vallási hitén elkövetett erőszakot érzi s minthogy a katholikus polgár is vallásszabadsággal bir, ebből kifolyólag joggal követelheti, hogy az
állam azon házasságot, melyet vallása szabványai szerint
köt, ismerje el házasságnak, ruházza azt fel a házasság
polgári következményeivel.
Ez a katholikus vallás változhatlan dogmatikus
álláspontja. Oly állam törvénye, mely a vallásszabadságot biztosítja, ezen álláspontot nem ignorálhatja; ha
következetes akar lenni, el kell ismernie a katholikus
polgárok számára egyedül kötelezőnek az egyházi jogot.
Más felfogás uralkodik a házasságról a protestáns
felekezeteknél. Ezeknek tanai szerint a házasság nem
szentség, hanem polgári szerződés, érvényes létrejövetelének feltételeit meghatározni az államhoz tartozik. Szerintök, aki az állami törvények szemmeltartásával házasságot köt, — erkölcsi kötelmeket is létesicő, vallás által
nem tiltott — kötelékbe lépett.
Ekként, ha az állam a protestáns felekezeteknél,
ideértve az unitáriusokat is, egységesen rendezi a házassági jogot, nem követ el rajtok vallási sérelmet, vallásuk
tanainak egészen megfelelőleg jár el.
Tekintettel arra, hogy a kánoni jog a házassági

322

RELIGIO.

kötelék szilárdságát, a házasság erkölcsi méltóságát legjobban őrzi meg, ez ellen nem is merültek fel soha
semmiféle panaszok. Minthogy továbbá felette káros, ha az
állami törvény a vallásos lelkiismeretben szankczióra nem
talál : oly rendezés, mely ugy a katholikusok, mint a nem
katholikusok vallási lelkiismeretét és szabadságát nem
sérti, kétségen kivül az állam szempontjából is a legkívánatosabb; tehát ama harmadik módus elfogadhatónak
jelentkezik, általa a fennt ecsetelt zavarok megszüntettetnének és az állami czél — egységes házassági jog létesítése — a tényleges lehetőség határai közt eléretnék.

házassági törvények követelményeinek nem felel meg: az
az isten és lelkiismerete előtt nem házas, nem szerezte
meg a házasságkötéssel járó erkölcsi jogokat és kötelességeket, egyáltalán azon erkölcsi kötelék, mely a házasság
lényegét teszi, nem létesült közte és állítólagos hitvese
között.
Hogy akik csak a polgári tisztviselő előtt keltek
egybe, mindaddig, mig az egyház törvényeinek megfelelő
házasságot nem kötnek, nem járulhatnak a szentségekhez
és nem részesülnek azon tiszteleti jogokban, melyeket az
egyház az ő híveinek tart fenn.

Azon körülmény, hogy a katholikusok — mit az
indokolás elég tévesen állit, — alig képezik az ország
lakosságának felét, ami nem áll, kivált ha a görögkeletieket
is tekintetbe vesszük; — továbbá azon körülmény, hogy
a vegyes házasságok majdnem kilencz százalékát teszik
az összes házasságoknak, nem hozható fel ama rendezés
helyessége ellen, mert a katholikusok ezen számban teljes
joggal követelhetik vallási dogmáik respektálását az
államhatalomtól, és mert a vegyes házasságok sem fognának bajt okozni a zavarok fentemiitett forrásainak
megszüntetése után.
A paritás és egyenjogúság iránti, nálunk állítólag
történelmileg kifejlődött finom érzék teljes kielégítést és
megnyugvást találhatna az ilyetén rendezésben ; mert a
paritás elve nem azt kivánja, hogy az összes vallásfelekezetekre egyenlő elvek alkalmaztassanak, mint inkább
azt, hogy szabadon cselekedhessek vallási elvei szerint az
egyik polgár ugy, mint a másik, semmi olyannak elismerésére, megtevésére ne szorittassék, a mi vallási elveivel ellenkezik.
Ezen, a fenforgó viszásságok orvoslására alkalmasnak jelentkező modus elvetésével, az indokolás a kötelező
polgári házasságot állítja oda, mint szükségképp behozandó intézményt. A jogállam követelménye szerinte
az, hogy a házassági jogrendet önállólag, minden tekintet nélkül a vallásokra megállapítsa és rendezze, az úgynevezett szükségbeli, valamint a fakultativ polgári házasságot azért itéli alkalmatlannak főképpen, mert azok a
vallási házassági jogok kimélését feltételezik, mig a kötelező polgári házasságnál eme jogokat kimélni nem kell.

3- Hogy a polgári házasságból származó gyermekek
egyházilag törvénytelenek, az anya avatásra nem bocsátható, eppen ugv, mint nem bocsáttatnak ahhoz a törvénytelen anyák.
Minthogy a házasság polgárjogi következményei el
nem érhetők, meg nem szerezhetők polgári házasság-kötés
nélkül, az egyház ugyan inti híveit, hogy a polgári közeg
előtt is megjelenjenek és tegyék meg a törvény által
parancsoltakat, de lelkükre is köti, hogy a polgári közeg
előtt csak merő polgári czeremoniát végez, mely őket
házasokká nem teszi. Ezt teszi az egyház rendszerint :
híveinek anyagi érdekében őket, mielőtt a polgári kötés
meg nem történt, nem adja össze egyházilag.

A katholikus egyház álláspontját a polgári házasság minden alakjával
szemben általában kifejtette ő
felségéhez intézett memorandumában a magyar püspöki kar.
A katholikus egyház hitczikkelyéül vallván, hogy a
iTázasság szentség és pedig olyképp : miszerint a szerződés
elválaszthatlan a szentség jellegétől, minek folytán katholikus, ha házasságot köt nem megfelelőleg az egyházi törvénynek, e cselekedete nem csak a szentségi jelleget nélkülözi, hanem nem is házasság, melyből erkölcsi jogok és
kötelességek erednének ; ezt vallván és tanítván a katholikus
egyház: a polgári házasság minden alakjában saját dogmái
elleni attentátumot, azoknak tagadásba vételét, hivei számára provokácziót, — hogy vallásukkal ne goldoljanak,
lelkiismeretük szavára ne hallgassanak, — látni kénytelen.
Ezen hitének megfelelőleg kénytelen, köteles híveinek
hirdetni.
1. Hogy aki polgári házasságot köt, de az egyházi

Midőn igy a polgári házasság ellentétet létesít polgári törvény és lelkiismeret közt, olyasmit hirdet, ami
visszhangra nem talál a polgár lelkiismeretében: a dolog
természeténél fogva történik, hogy a polgárban a törvény
iránti tisztelet nem növeltetik, hanem csökken.
Az egyház fenti tana mélyen gyökeredzik a népek
lelkében és irányitani fogja cselekvésüket, mig a keresztény eszmék befolyást gyakorolandnak életükre. Francziaországban egy század óta fennáll a polgári házasság, de
azért mai nap is élénk azon tudat a társadalom minden
rétegeiben, hogy a polgári házasság egyedül házasságot
nem létesit és ezen tudatnak különböző alakban ad kifejezést.
Jóllehet az egyház a polgári házasságnak mind a
három formáját kénytelen igy elitélni: határozottan téves
mégis azon állítás, mintha az egyházi felfogás szerint a
kötelező polgári házasság formája a másik kettőhöz viszonyítva gyakorlatilag
mint legkisebb rossz jelentkeznék,
mintha ez még tűrhetőbb volna.
Eppen az ellenkezőre lehetne következtetést vonni
a magas kormány indokolásából.
Helyesen jegyzi meg az indokolás, hogy a szükségbeli vagy a fakultatív polgári házasság az egyházi házassági jog kimélését tételezi fel, mig a kötelezőben a
kímélet nem foglal helyet. Már most hogyan lehetne
helyesen állithatni, hogy egy instituczió, mely az egyházi
jogot nem kíméli, az egyházra tűrhetőbb, mint egy oly
instituczió, mely az egyházi jogok kimélését involválja?
Az indokolásnak érvei éppen az ellenkező felfogást
teszik plausibilissá. Mert míg a kötelező polgári házasság ins^itucziója az egyház minden híveivel szemben oly
követeléssel lép fel, melyet vallása, lelkiismerete nem
helyesel, őt tehát — ha a törvény álláspontjára helyezkedik — hite megtagadására kényszeríti; addig a másik
két forma csak alkalmat nyújt házasságot köthetni olya-
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noknak, kik vallásuk, egyházuk megvetésével házasságot
kötni hajlandók, kényszeritőleg azonban senkivel szemben
nem lép fel. A kötelező polgári házasságnál, mert annak
mindenkinek alá kell magát vetni, sokkal imminensebb
azon veszély, hogy uralma alatt a keresztény eszmék és
tanok a házasságról a népek öntudatában lassankint elhomályosodnak és kivesznek, mig a másik két forma mellett,
mert azt viszonylag mindig csak kevesen veendik igénybe,
azon eszmék erejöket a nép életében még megtarthatják.
Azért látjuk is, hogy mindaddig, mig az államok
nagy súlyt helyeztek arra, hogy házassági törvényük összhangban legyen a lelkiismerettel és a vallással, mig törvényalkotásaikban a tényleges társadalmi szükségletek
szerint és nem elvont theoriák után indultak, a kötelező
polgári házasság behozatalától tartózkodtak. Az állammal
történelmileg összeforrt nagy vallásfelekezetek mellett más
vallások is létezvén az államban, az ezek számára házasságaiknak szabályozása végett megengedte a szükségbeli,
vagy a fakultativ házasságot.
E mellett a vallásszabadság és a jogegyenlőség sem
szenved oly csorbát, mint a kötelező polgári házasságnál.
E két forma mellett, ki vallásra súlyt fektet, megköti
házasságát az egyház előtt ; aki nem, — a polgári közeg
előtt.
Nem is állithatni, hogy ama két forma — ha egyáltalán elkerülhetetlen szükségesnek mutatkoznék azoknak
behozatala — az egyház szolgáit kényes helyzetbe hozná
az államhatalommal szemben, hogy büntető hatalmának
ki volnának téve, hogy versengésre vezetne egyház és
állam közt. Ausztria, Anglia, Észak-Amerika példája, hol
e formák divnak, az ellenkezőt bizonyítja. Kényes helyzetbe juthatnak a lelkészek az állammal szemben a kötelező forma mellett; hiszen a javaslat szerint is a lelkészek oly büntetésekkel sújtatnak, a milyen büntetések
a fenti országokban a lelkészekre kiszabva nincsenek.
Ha versengés alatt azt kell érteni : hogy az egyház
minden erejét ki fogja fejteni arra, hogy minél többen ő
előtte kössenek házasságot, hogy hiveit a pusztán polgári
kötéstől elriaszsza, hogy azokra, kik azzal megelégednek,
jegyeimi hatalma egész súlyát alkalmazza: e versengés
egyaránt meg lesz a polgári házasság minden formája
mellett.
Éppen ugy meg lenne a társadalom szemében a
polgári házasságnak minden formája mellett a házasságoknak mintegy két osztálya: tudniillik teljes értékű házasságok, melyek az egyház törvényeinek megfelelőleg köttettek és oly házasságok, melyek az egyházilag meg nem
lettek kötve. Az állam szemében egyenértékű leszen valamennyi ; de azt nem leend módjában megakadályozni, hogy
a társadalom különbséget ne tegyen az egyházi és nem
egyházi házasságok közt.
Végre rövidség okáért, mellőzve sok egyebet, nem
mulaszthatom el, hogy észrevételt ne tegyek azon állításra, miszerint az egyházi jogok kímélésével és azoknak
figyelembevételével,
csak akkor volna indokolva inkább
a szükségbeli vagy fakultatív polgári házasságot behozni,
ha a törvényhozás tudná, hogy ezen eljárás mellett a
polgárok meggyőződésével megegyezik; — ezen feltétel
azonban nálunk
hiányzik.

Ezen állítás valóságos ámulatot képes kelteni mindenkiben, aki csak némi figyelemre méltatta azt a benyomást, melyet a polgári házasságról szóló törvényjavaslatnak csak híre okozott országszerte.
Alig hogy elhangzott a kormány programmja,
melybe a polgári házasság fel van véve, az ellenmondás
éle éppen a programm ezen pontja ellen irányult leginkább. A vallásfelekezeteket, majdnem
valamennyit,
aggály fogta el, mert támadást sejtettek ebben vallásuk
ellen. Ezen, ujabban és éppen a törvényjavaslat kapcsán
jelentkező tünetek mellett, hogyan lehet állítani, hogy
az ország polgárainak meggyőződésével nem egyeznék,
a házassági kérdést az egyházi jogok kímélésével rendezni : — merőben felfoghatlan.
Magyarország népei türelmesek, békében férnek el
egymás mellett a különböző vallásfelekezetek ; de egyszersmind roppant túlnyomó többségükben mélyen vallásosak, egyházi intézményeikhez, szabványaikhoz szívósan,
lelkük mélyéből ragaszkodnak. Ezt hazánk történetéből
bőven és világosan igazolhatnám. De nem szükséges a
mult időkbe visszanyúlnom, elég gondolkozó pillantást
vetni a három utolsó évre. Mindenki tudja és nem tagadja
senki, hogy nagymérvű izgatottság fogta el a társadalomnak minden rétegeit, hogy a szenvedélyek felkorbácsolvák.
Ezt tudja, elismeri maga a kormány is. Majdnem három
év óta a felett tanakodik : hogyan és miképpen lehetne,
miként kellene az eltűnt, elveszett békét visszaállítani?
És mi okozta ezen izgatottságot, e felháborodást, az
egyébként békés polgárok egymás elleni gyűlölködését ? —
A vallási kérdés ! És a vallás dolgában igy érző, ily
hangulatu polgárokról állítja a kormány : hogy nem
járna el azoknak meggyőződésével egyezőleg, ha a házasság ügyét az egyházi jogok szerint és a vallás kímélésével rendezné!!!
IV.
A nagymérvű ellentétet az egyházjog és a jelen
törvényjavaslat között részletesen feltünteti a legmélyebb
alázattal a VI. ponthoz csatolt kimutatás. E helyen csak
némely, a javaslat néhány pontjainak kiemelésére szorítkozom.
A javaslatban — mint az indokolás mondja — el
vannak hagyva mindazon akadályok, melyek eddig rendszerint felmentés által lettek eltávolíthatók.
Ezen elbánás az akadályokkal még azon, a rendezés
alapjául elfogadott irányelv által sem indokolható, miszerint annak az egyházi jogok kímélése nélkül kell történnie. Ezen irányelv követése mellett csakis azon akadályok volnának elhagyandók, melyeknek alapja tisztán
vallási, például : a lelki rokonság.
De nem valamennyi elhagyott akadály ilyen természetű A vérrokonság például a minden népnél előforduló
horror sanguinis-en, valamint azon régi és a mai tudomány
által nemcsak megerősitett, de tisztább világlatba helyezett
megfigyelésen alapszik, miszerint a közeli rokonok között
házasságból, többnyire satnya, különböző testi és leik
bajokban szenvedő generáczió ered. Azért nem vallási,
hanem pusztán emberi és természeti tekintetek kívánják
a rokonságnak, mint házasságbontó akadálynak fentar-
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tását; és mert az egyház ezen akadályt tág terjedelemben
fentartotta, ez által az emberiség háláját érdemli meg.
A javaslat ezen akadályt fölötte szük határok közt
tartja fenn s annak értelmében csak a felmenő és lemenő
I. és II. fokú egyenes vérrokonok, valamint testvérek
nem köthetnek házasságot; nagybátyának pedig unokahugával, unokaöcscsnek nagynénjével házasságot kötni
csak tilos, a másodfokú vérrokonok, vagyis unokatestvérek már akadálytalanul köthetnek házasságot.
A sógorsági erkölcsi indokokon alapuló akadályt az
oldalágnak még első fokában is elveti a javaslat, vagyis
sógor sógornőjét akadálytalanul elveheti.
Io-az, hogy a kánoni jog szerint is az akadály
másod-unokatestvérek és sógorok között felmentés által
eltávolítható ; ámbár ezen felmentések csak különös tekintetet érdemlő körülmények közt adatnak, azok elnyeréséhez fontos, súlyos okok kívántatnak, minek folytán az
ily házasságok gyérek is.
A hasonlag elvetett kultus disparitást illetőleg meg
kell jegyeznem, hogy ez aló! felmentés nem adatik, és
tekintettel ama nagy felháborodásra, melyet néhány év
előtt az ilyen dispenzáczió megadásának csak hire is
okozott, nem is adható.
Az egyházi rend és fogadalom a javaslatban csak
mint tiltó akadály van fentartva, hanem csak addig, mig
az illető a katholikus vagy görög-keleti egyház tagja ; —
ha abból kilép, megszűnik a tilalom. A javaslat tehát
a jelenlegi állapotot, mely papoknak és szerzeteseknek
az apostasia utáni házasságát törvényesnek elismeri, meg
akarja örökiteni.
Ausztriában és Francziaországban a társadalom e
visszásságtól meg van kiméivé. Szabadságára h a g y j á k
ugyan az ország törvényhozásai a papnak és szerzetesnek
vallását megváltoztatni, azoknak lelkiismereti szabadsága
a legkorlátlanabb ; de nem engedik meg az azzal való
visszaélést, nem engedik meg, hogy érett észszel, teljes
szabadsággal elvállalt kötelmeit megszegve, a társadalm at
megbotránkoztassa.
Portalis, I. Napoleon minisztere e kérdést tárgyalván, határozottan ellene nyilatkozott, h j g y a papoknak
és szerzeteseknek megengedtessék a polgári házasság,
egyebek közt azért sem, mert ezeknek hivatásuknál fogva
módjukban áll a családiknak legrejtettebb titkait megtudni, mely körülményt könnyen aljas, önző czéljaikra
kizsákmányolhatnák.
A javaslat a felbonthatlanság katholikus dogmáját
sem kíméli ; — a kötelező polgári házasság felbontható
katholikusok számára "is.
Az érvek, melyeket a javaslat a felbonthatóság
szükségességének igazolására felhoz, nem u j i k . Meg vannak ezek irva számtalan munkában. Hogy vannak szerencsétlen házasságok, melyeknek felbontása az illető
házasok számára egy uj b ddogság kútforrása lehetne,
azt mindenki tudja, a katholikus egyház szintén, mint a
protestánsok. Azonban egyetemes törvény hozatalánál
mindig az egyetemesség java az irányadó. Minden törvény alatt, mely a közjó érdekében hozatik, egyesek
súlyosan, bár nem elviselhetlenül szenvedhetnek, anélkül,
hogy e körülmény józan indokul szolgálhatna ama tör-

vény eltörlésére. Igy vau ez a felbonthatlanság törvényével is. Hogy ez az összesség számára a legjobb, legüdvösebb, azt a katholikusoknak nemcsak vallása hirdeti; hanem oly bölcsészek is elismerik, kiknek értelmét
vallási dogma nem befolyásolta, kiket semmiféle transcea dentális tekintetek nem vezérelhettek.
Bentham, az utilitarismusnak hive, ekkép nyilatkozik :
„A felbonthatlan házasság a legtermészetesebb, a
család szükségleteihez és viszonyaihoz legillőbb, egyesekre
és az emberi nem általánosságára a legelőnyösebb."
(Oeuvres I. 116.)
Comte Ágoston, a pozitivizmus megteremtője, pedig
vallja, hogy a házasság felbonthatósága absurd dolog és
az első lépés a házasság teljes eltörléséhez, és kijelenti,
hogy sokan a házasság felbonthatlanságának oly fontos
társadalmi elvében csak egy lényeges hibát találnak, je
lényeges hiba pedig az, hogy ezen elv a katholikus vallás által méltóan van megszentelve. (Cours de la philosophie positiviste. V. 687. 1.)
Az indokolás ellenmondásba is keveredik, midőn a
felbonthatóság szükségességének igazolására felhozza, hog v
a felbonthatlanság miatt nálunk az úgynevezett vadházasságok és a törvénytelen gyermekek száma, n i g y mérvben
szaporodik; mialatt az előzőkben a reform szükségességét
azzal igyekezett bizonyitini, hogy a házissági köíeléket
szilárdítani kell, mert nálunk a felbontások túlságosan
könnyen eszközöltetnek és a katholikusok is át'.érés által
ugyanazon czélhoz igen könnyen juthatnak. Nem a 'felbonthatlanság lehet tehát oka a sok vadházasságnak és
törvénytelen gyermeknek, hanem a vallásosság és az
erkölcsiség meggyengülése. Es ezért ama társadalmi tünetek megszüntetésére egyedüli alkalmas eszköz a vallásosság ápolása és fejlesztése, nem pedig a házasság felbont •
hatósága. Francziaországban behozták 1834-ben a felbonthatóságot és a törvénytelen gyermekek számi nem
apadt, sőt nagyban szaporodik ; a házasságok száma pedig
ijesztően fogy.
Annyi bizonyos, hogy a felbonthatóság elvével az
állami törvény, mint kisértő jelentkezik a katholikus honpolgár előtt, gyeagiti benne azon morális erőt, mely a
fel-feltámadó házasságellenes szenvedélyek megzabolázására
és a kötelesség körén belől való maradásra szükséges ;
jóváhagyja, jogokkal felruházza azon cselekedetet, melyet
az csak vallását, lelkiismeretét lábbal tiporva követhet el.
Es ezen méltatlan szerepre vállalkozik a törvényjavaslat
azért, — mint állitja az indokolás — hogy polgárainak
földi boldogságát előmozdítsa, a tiszta a boldog házasságok számát lehetőleg szaporítsa; holott ugy az emberi
természetet megfigyelve, mint a tapasztalásra hallgatva, a
felbonthatóság a boldogtalan házasságok csökkentésére :
medicina pejor morbo — nemhogy csökkennének, inkább
szaporodnak.
Nem csak az olasz, spanyol és portugál törvényhozások szerint felbonthatlan a katholikusok házassága;
hanem az osztrák törvényhozó sem vállalkozott azon
szerepre, hogy oly cselekedetet, mely a katholikusnak
dogmájával, lelkiismeretével ellenkezik, szmkczionáljon.
Ausztriában a katholikusok házassága felbonthatlan, a
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lelkiismereti szabadság biztositva van, a nélkül, hogy
ebből az államéletre kár háramolnék és házassági bonyodalmak keletkeznének, mi világos bizonysága annak, hogy
az indokolásban felhozott ellenérvek döntő sulylyal nem
bírhatnak.
A javaslatban foglalt bontó okokra nézve már előzőleg előadtam véleményemet, kiemelvén, hogy a 103.
§., mely a birói belátásra bizza, vájjon valaki házassági
kötelességét oly súlyosan szegi-e meg, hogy annak folytán a házasságviszony fel van dúlva, és ez kaput nyit a
felbontásoknak.
Y.
Végezetül az indokolás azon kérdéssel foglalkozik,
hogy: minő állást foglaland el a katholikus egyház a
kötelező polgári házassági törvénynyel szemben? fogja-e
hiveit annak megtartásában akadályozni ? és másrészt
mily módon érinti a javaslat a katholikus egyházjog
házassági akadályait, az egyházi házassági judikaturát és
a házasságkötést?
Előadja, hogy a katholikus egyház hiveit ama törvény megtartásában akadályozni nem fogja, ugy, miként
azt másutt sem teszi, sőt lelkészeit azon értelemben, hogy
a hivek részéről annak megtartását sürgessék, utasítani fogja.
Nem fogja akadályozni, de olyképp, hogy megmondja híveinek, miszerint a polgári következmények
elérése végett megteheti a polgári törvény által előírtakat, melyek azonban erőtlenek ahhoz, hogy a polgári
kötés a feleket valódi házasokká tegye Isten és lelkiismeretük előtt. Igy cselekedve tulajdonképpen a törvény
erejét tagadásba veszi, mert a törvény ugyan házasságot
létesíteni intendál, az egyház pedig hiveit tanitani köteles: hogy a ki csak a polgári törvény követelményeinek
tesz eleget, az még nem házas. Az ellentét tudatát tehát
polgári törvény, vallás és lelkiismeret között az egyház
mindig ébren tartani köteles.
Kiemeli az indokolás és mint figyelmet érdemlő, s
az egyház iránti jóindulatról tanúskodó konczessziót
állitja oda, hogy a polgári házasság daczára a kánonjogi
akadályok érvényükben megmaradnak, csak polgárjogi
hatásukat vesztik el ; az egyházi házassági kötés és a
judikatura is megmarad. Senki sem lesz akadályozva
lelkiismereti szavát, vallási meggyőződését követni.
Hogy valaki házasságot kötve, a törvényben megszabott feltételeken tul, egyebekre is tekintettel ne lehessen, hogy házassági ügyében bárkinek és igy az egyháznak véleményét is kikérhesse : ezek, gondolom, oly dolgok, melyeket egy szabad polgártól elvonni lehetetlen
egyrészt; másrészt pedig az egyház törvényhozói és birói
jogának elismerését az állam részéről egyáltalán nem
foglalják magukban.
Hogy pedig e törvény gátat vet a lelkiismeret követésének, hogy a polgárt vallásával ellenkezésbe hozza,
a következő néhány példából kitűnik :
A polgári házasság után például a férfi vonakodik
az egyházi kötéstől, holott a nő csak azon hallgatag feltétel mellett, hogy egyházilag is össze fognak kelni,
lépett házasságra. A nő számára ily helyzetben a házassági élet megkezdése erkölcsi lehetetlenség. Lelkiismerete,
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vallása eltiltja attól, a férfinak ellenben a polgári biró
utján is érvényesíthető joga van ezt követelni. Ime a
polgári házasság intézménye a lelkiismeretre kényszert
gyakorol, olyasmire kényszerit, amit a vallás és erkölcs
tilt ! Es ha ezen nő nem kényszeríttetik fizikai erővel
polgári férjéhez, egész életének sorsa férje kezében van.
Ugyanazon szituáczió fog előillani, csakhogy sokkal gyakrabban, az esetben, midőn például a polgári házasság létesül oly házasságbontó akadálylyal, mely alól
felmentés nincsen és ezen polgárilag összekötött házasok
egyikében vagy a másikában utóbb felébred a lelkiismeret szava, mely tudtára adja, hogy Isten és lelkiismeret
előtt nem házas ; minő ellentét nem fejlődik itt ki a házasságnak jogi oldala és annak valláserkölcsi oldala
között ? !
VI.
Dr Wekerle Sándor miniszterelnök több izben nyilatkozott a képviselőházban a polgári házasságról, és
mindannyiszor megnyugtatni kivánta azokat, kik a polgári házasságot a vallás és különösen a katholikus vallás
elveibe ütközőnek állították.
Igy az 1892. november 22-diki ülésben azt mondotta :
„Erős bennem a remény, hogy az áramlat . . . talán,
ha az illetők azt látják, hogy e tekintetben a közvélemény oly egyhangúsággal és másrészt a szándékok oly
tisztaságával állanak szemben, a mely a vallási
momentumokat nem akarja érinteni, hanem csak as állami szükségleteknek akar eleget tenni . . . azok a mozgalmak el
fognak némulni."
Az 1892. deczember 21-iki ülésben igy szólt:
„Mi azon az állásponton vagyunk és akkor, midőn
a kormány programmját előterjesztettem, annak adtam
kifejezést, hogy vallási érdekeknek és a vallási békének
megóvása az a vezéreszme, a mely bennünket az egyházpolitikai kérdésekben vezet, tehát nem mulaszthatom
el annak ismételt konstatálását, hogy mi nem hitelvekkel
foglalkozunk, hanem állami érdekeknek kielégítésére,
hitelvek sérelme nélkül, vállalkozunk."
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter 1893. márczius
8 án mondotta :
„A kötelező polgári házasság eszméje arra van
épitve, hogy a házasságnak mint jogviszonynak jogi
oldalát nem hossuk ellentétbe, nem teszszük kizárólagossá,
de megkülönböztetjük annak valláserkölcsi oldalától."
Ezen ünnepélyes nyilatkozatok után azt lehetett
várni, hogy a minisztérium oly polgári házasságjogot
kontemplál, mely — ha a polgári házasság behozatala
csakugyan abszolúte szükséges — a hazában lévő, különféle vallásokhoz tartozó polgárok lelkiismereti jogait nem
fogja érinteni ; várni lehetett, hogy az lehető kímélettel
leend az egyházak, de különösen a katholikus egyház
tanai és törvényei iránt, a százados szokásokkal, a nép
szellemével és igényeivel szemben ; várni lehetett, hogy
eltekintve minden vallási kérdéstől, az alkotandó törvény
a jogtudománynak azon magaslatán fog állani, a mely az
európai jogviszonyokból s más népek és nemzetek ilynemű
intézkedéseinek tapasztalataival gazdagítva, a magyar
népet egy kitűnő házassági törvénynyel fogja megajándékozni. —
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Ezen remények a benyújtott törvényjavaslatban nem
találtak valósítást.
Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy mindenki
előtt, a ki a katholikus egyház hit- és jogelveit ismeri, a
ki a katholikus egyház törvényhozásában csak kissé jártas,
a ki megfigyeli a római szentszéknek számtalan, a polgári
házasság ügyében tett nyilatkozatait, határozatait, enciklikáit, a püspököknek az egész világban követett magatartását ; mindenki már előzetesen meg volt győződve,
hogy a minisztérium oly ígéreteket tett, a melyeket betartani lehetetlen, hogy polgári házasság és katholikus
egyháztan oly ellentétek, melyeket meg nem oldott eddig
senki, és melyeknek megoldása a minisztériumnak sem
fog sikerülni.
A közvélemény nem is késett ez irányban hangosan
nyilatkozni.
A püspöki kar az alpapsággal egyesülten, határozottan tiltakozott a polgári házasság ellen.
A főrendiház, a hol a protestánsok is felszólaltak,
bizalmatlanságot szavazott a kormánynak.
Brankovics György szerb patriarcha az e nyelvű
egyház nevében csatlakozott a magyar püspöki karhoz.
Az oláh nyelvű görög-keletiek — egészen eltekintve a nemzetiségi kérdéstől — határozottan kimondották, hogy a kormánynak programmja vallásukat sérti.
Teutsch, volt szász szuperintendens a főrendiházban
a szász protestánsok nevében felszólalt a kormány tervei ellen.
A bánság-bácskai evangélikusok és több igen előkelő evangelikus főurak ellene nyilatkoztak a polgári
házasságnak.
A zsidók közt csak a neologok azok, a kiknek
elveikkel (?) nem ellenkezik az egyházpolitikai programm,
de ezeket maguk az ortodox zsidók nem tartják hivő
zsidóknak.
Maradnak tehát a helvét vallású protestánsok, de
ezek is csak azon feltétel alatt fogadják el, ha az 1868.
53. törvényczikk 12 dik §-a, mely az egész vallási harczot felidézte, fentartatik és igy a kormány azon alternativa előtt áll, vagy keresztülvinni a polgári házasságot
és az 1868 iki, a katholikusokat oly mélyen sértő törvényt eltörölni ; vagy fentartani a reformátusok, általában
a protestánsok számára az 1868-iki törvényt és elejteni a
polgári házasságot.
Mindkét esetben áthághatlan akadályokba ütközik
és a vallási béke csak pium desiderium marad.
Tehát az országban élő összes felekezetek és vallások
a tervezett polgári házasságot, mint lelkiismeretüket
sértő, a nép vallásosságát aláásó, az erkölcsi alapot megingató rendszabályt perhorreskálják, s e tekintetben oly
határozottan nyilatkoztak, hogy az államhatalom kezelői
előtt azon eltűnő kisebbség, mely bármi okból a túlnyomó többséggel ellentétbe helyezte magát, nem lehet
egy ily radikális kisérletre nézve mérvadó.
Nem hagyható továbbá figyelmen kivül az : hogy a
görög katholikusok és a görög keletiek papjai is lelkiismeretük ellen kényszeríttetni fognak egy oly házasságkötési módra, melyet egyházunk kárhoztat. Igaz, hogy
házasságot kötnek, mielőtt felszenteltetnek; de akkor,

amikor házasodnak, már pályavégzett theológusok, sok
helyen már a kisebb rendeket is felvették, tehát teljes
tudatában vannak annak, hogy a polgári házasság kötése
állal oly tényt követnek el, mely vallásuk elvei ellen
van. Ezen papok tehát kényszerhelyzetben vannak, számuk megközeliti, ha meg nem haladja, az ötezeret.
Igaz, hogy a szomszéd Romániában, mint azt az
indokolás is felemlíti, Cuza herczeg alatt be lett hozva a
polgári házasság. De nem kell feledni, hogy ott a polgári
házasság csak forma, mely megelőzi az egyházi házasságot, de semmi törvényes ereje nincsen, ezt csak akkor
nyeri, ha egyszersmind az egyházi összeadás is hozzájárul;
nem szabad tekinteten kivül hagyni, hogy ez egy igen kis
nemzetnél történik, és hogy a görög keleti papság nemcsak polgárilag, hanem egyházilag is minden tekintetben
a polgári hatóság abszolút rendelkezése alatt áll ; továbbá
Romániában kivétel nélkül görög keletiek laknak, Magyarországon pedig egy igen nagy része görög szertartású,
de római katholikus, ezekhez számittatnak a ruthének is;
végre Románia egy elenyésző kis pont a többi óriás többségben levő más államok görög keleti lakóival összehasonlítva és sehol sem találjuk a polgári házasságot,
hanem mindenütt a saját egyházi kánonuk szerint kötött
keresztény házasságot.
Igaz az is, hogy a törvényjavaslat szerint fenmarad
a hívőknek azon szabadsága, hogy egyházi házasságot is
köthetnek ; de ez nem jelenti a keresztény házasságnak
méltóságát fentartani, hanem ez annak degradácziója,
melylyel az állam nem gondol, azt semmit jelentő formalitásnak tekinti, sőt ha az függetlenül a polgári házasságtól köttetik, büntetőjogi szabályok alá helyezi. Szabad-e az államkormánynak oly kicsinylően viselkedni oly
dolog iránt, melyet a hivők magasabbra tartanak, mint
minden polgári intézményt? Szabad-e azt pusztán kényszer tárgyává tenni, ami a leskiismeret szabadságának
legszebb gyöngye?
A törvényjavaslatban a vallási mozzanatok alárendeltséget mi sem igazolja inkább, mint azon körülmény,
hogy ha valamely pap a házasságot megáldja, mielőtt az
a polgári tisztviselő előtt köttetett volna, azon pap
1000 koronának fizetésével büntettetik. (Francziaországban
1 6 - 1 0 0 frank = 8 - 4 0 forint!!)
Ezen rendszabály éppen a legszomorúbb és legsürgősebb esetben embertelenné is válhatik. Ha például
valaki halálos ágyán, lelkiismeretének megnyugtatására
házasságot akar kötni azzal, akivel addig szabadon élt
és gyermekeit törvényesíteni, a pap, aki sokszor egyedül
vagy csak kevés tanúval van jelen, vagy megteszi azon
kötelességét, mely szerint egyházának törvényei szerint
eljár és összeadja a két felet, de ez által 1000 koronáig
terjedő büntetésnek teszi ki magát ; vagy pedig megtagadja az összeadást és egy embert hagy meghalni a
lelkiismeretnek legnagyobb kinjai között. Nem a legnagyobb lelkiismereti kényszer kérdése forog-e itt fenn
és fenforog egy államban, a mely a vallások szabadságát
és a lelkiismeretek érinthetetlen jogait proklamálja!?
Es itt előáll azon sajátságos dilemma :
Vagy semmis az egyházi összeadás a polgári hatalom
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előtt, de akkor miért az 1000 korona büntetés, melylyel
egy tisztán vallási tény bűnténynek minősíttetik?
Vagy pedig ezen vallási ténykedés fontos és szükséges. de akkor miért nem veszi ezt tekintetbe a polgári
hatalom ?
Az, hogy az egyházi házasság a büntető kódexre
nézve létezik, a házassági törvényre nézve pedig nem
létezik, mert semmis, ez egy szembeszökő ellenmondás.
Ezen általános tekintetekhez legyen szabad még
hozzáadnom : hogy a törvényjavaslatnak részletes áttanulmányozása még inkább feltünteti azon lehetetlenséget,
hogy a benne lefektetett elvek és eszmék a vallással
kiegyeztethetők legyenek.
A tisztelettel alább '/. alatt mellékelt részletezés
ezen
megjegyzésemnek
helyességét bővebben fogja
mutatni.
*

A vallási momentumokkal szoros összefüggésben
állanak az egyházpolitikai tekintetek. Ugyanis kérdés:
Vájjon a vallási érdek sérelmei nem támasztanak-e
nagyobb ellentéteket, mint akár a nemzetiségi, akár a
politikai ellentétek és az utóbbiak nem mérgesittetnek-e
el az előbbiek által ? Szükséges-e tehát, tanácsos-e már
eléggé bőven fenlévő centrifugai érzelmeket még ujabb
dissolvens elemekkel gyarapitani? Vájjon Magyarország,
mely annyi pártokra van szakitva, nem fog-e ezen ujabb
kisérlet által még inkább szétforgácsoltatni ? és végre,
elegendők-e a pártküzdelmek annak kimentésére, hogy a
polgárok legszentebb érzelmeikben zaklattassanak, megsértessenek és meghurczoltassanak ? Vájjon nem érdemel-e
különös figyelmet azon körülmény, hogy itt egy egész
múltnak tradiczióival szakitó radikális rendszabálylyal
állunk szemben, mely aláásván az ország erkölcsi alapját,
maga után vonhatja az állami hatalom meggyengítését?
Horvátország Szent László király idejétől a magyar
szent korona tagja. A századok folyamán kifejlett politikai viszony itt is majdnem azonos törvényeket ] és
szokásokat alkotott és honosított meg. Ujabban a viszony
sok tekintetben lazult és minden józan magyar politikának oda kellene hatni, hogy e két testvérnemzet közt
az egymáshoz való tartozandóság érzelmeit fejleszsze.
Hogy e czélra a javaslott egyházpolitikai reformok
nem alkalmasok, sőt, hogy ezek, különösen pedig a polgári házasság intézménye az iirt még tágabbá fogják
tenni, könnyen el lehet gondolni. Horvátország, tekintetbe
vévén Fiumét is, alig számit néhány protestáns községet ;
lehet-e reményleni, hogy ezek Magyarország házassági
jogát elfogadják, midőn látják, hogy ez mélyen sérti
vallásukat és elnyomja a lelkiismereteket ? fel lehet-e
jogosítva a magyar kormány, hogy az általa tervezett
házassági törvényt, mely kimondhatatlanul fontosabb
minden más törvényeknél, Fiúméra egyszerű kormányrendelettel oktrojálni, mint ez a 165. §-ban ki van
mondva ?
Megjegyzendő még, hogy Pécs egyházmegyének,
ahol a törvényjavaslat szerint a polgári házasság fog
uralkodni, vannak sok plébániái, melyek Szlavóniában
feküsznek, tehát a hol a régi katholikus, illetőleg görög
keleti házassági jog van érvényben ; — hasonló eset
forog fenn a Muraközre nézve, mely polgárilag Magyar-
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országhoz, egyházilag pedig a zágrábi érseki megyéhez
tartozik. Nem fognak-e ezen körülmények zavarólag hatni
az egyházilag ugyan egy, de polgárilag különféle hatóság alatt levő hivekre ? Ez iránt a törvényjavaslatban
semmi intézkedés nincsen.
Ausztria és Magyarország egy egységes monarchiának két különálló független államai, és igy ügyeik rendezésében, valamint jogéletükben teljesen szabadon járhatnak e l ; tagadhatatlan azonban, hogy a két állam közt
a kölcsönhatás oly mélyen járó, hogy egyik a másikat
teljesen nem ignorálhatja. Es ezt szem előtt tartva, alig
javasolható, hogy Ausztria és Magyarország éppen valláserkölcsi tekintetben oly intézmények által különittessenek el, melyek a családi és magánérintkezést olyannyira
megnehezítik.
Már eddig is azon körülmény, hogy Ausztriában a
keresztények és zsidók közt meg volt engedve a házasság, mialatt az Magyarországban meg volt tiltva, sok
anomaliát szült. Mennyi zavart okoztak az úgynevezett
erdélyi házasságok !
Ha most Magyarországban egy radikális házassági
jog fog életbe léptettetni, melynek következményeit még
saját hazánkban sem vagyunk képesek mérlegelni, nem
fog-e ez visszahatással lenni a testvér államra, melynek
Magyarországgal annyi életközössége van ? Itt a legszabadelvübb törvény, ott a százados, a népéletbe mélyen
behatolt és daczára polgári színezetének, mégis a vallással szoros összeköttetésben maradt házassági jog ; — itt
a meghatározatlan, mert a birói magyarázatnak tág tért
engedő rendszabályok, melyek a házasság bontását megkönnyítik, ott a szigorú és a birói kart teljesen lekötő,
határozott, úgyszólván taxatíve világosan felsorolt tiltó
és bontó akadályok ; mindezek lehetetlen, hogy e két
egymásra utalt államokat mindinkább el ne távolítsák
egymástól, vagy beláthatlan zavart ne okozzanak a kormányoknak, kik hivatva lesznek a felmerülő differencziákat kiegyenlíteni.
*

A polgári házasságnak behozatala tehát egyházi és
politikai szempontból is nagyon megfontolandó rendszabály és ez annál inkább, mert a különösen Francziaországban szerzett tapasztalatok teljesen elitélik azon tág
szabadságot, mely a házasság felbontására és az uj házasságok kötésére nézve a törvényjavaslatban kifejezést
nyert. Aki ismeri ez irányban a franczia történelmet és
azon szomorú következményeket, melyeknek maga a forradalmi kormány is tanuja volt és melyek arra birták
I. Napoleont, hogy 1803 ban és 1804 ben sok elválási
okot törölvén, a házassági köteléket szorosabbra fűzni
igyekezett, mig végre a legfontosabb indokok kényszeritették a kormányt, hogy í816-ban a házasságnak felbonthatlanságát dekretálja; aki mindezeket ismeri, lehetetlen, hogy a törvényjavaslatnak a teljes szabadságra
alapított rendelkezését bizalmatlansággal ne fogadja ;
lehetetlen, hogy figyelemmel ne legyen azon számos jogtudósok, bírák éâ államférfiak nyilatkozataira, melyek a
házasság kötésének és felbontásának szerfeletti könnyiiségét, mind a családi életre és az államra nézve felette
károsnak jelzik és javasolják a visszatérést a természeti
jognak a vallás általi szentesítését és korlátozását magukban foglaló törvényekhez.
Ha annyi szomorú tapasztalások után, melyeket más
államok tettek, a kormány mégis szükségesnek tartja az
állam részére bizonyos jogokat a házasság körül vindikálni ; miért nem tartja szem előtt azt, a mit a hivek
eddig isten jogának és a lelkiismeret szavának tartottak
és keresi a kiegyenlítést ezeknek sérelme nélkül ? miért
nem tartja a polgári házasságot oly intézménynek, mely
a házasságból a polgári államot megillető részt az államnak megóvja, de annak lényegét azon hatáskörben, azon
alapon hagyja, amelyen eddig nyugodott?
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ellen kiA polgári házasság kérdésének felvetése a zilált í contra saeculares Bibliopolas et mercatores-ek
bocsájtott
az
általuk
űzött
visszaélések
meggátlására.
pártok küzdelmének gyümölcse, mert annak szükséges
voltát egy év előtt senki sem vetette fel. És azért ezen A „decretum caputja" után. mely valójában bevezetés a
kérdés sem eddig nem lett kellőleg tanulmányozva és tulajdonképi okozathoz az 5 kétely propositiója követelőkészítve, sem ezen törvényjavaslatban nem lép elénk kezik. Ezekből határozottan és világosan kitűnik, hogy
azon alapossággal és részrehajlatlansággal, mint ezt e ad profligendum abusum per saeculares Bibliopolas et mervan szó. Ugyanazért a
valóban fontos tárgy igényelné. Ezen törvényjavaslat a catores hucusque exercitatum
protestáns házassági jognak uj és állami princzipiumokkal S. Congr. Cone, e decretummal semmi ujat nem határogazdagított kodifikácziója. Mert azon körülmény, hogy zott, hanem a kételyek resulutióját tekintettel a már
több felekezeti házassági jog létezik, — az, hogy némely 1874-ben hozott magyarázatra a következő világos idéconventu
anni
lelkiismeretlen és könnyelmű emberek a vallást nem meg- zettel bocsájtotta közre: „in peculiari
Ad
I. Affirmative.
győződésből, hanem szenvedélyeik kielégítésére változtat- 1874. S. Congr. Conc. resoluitAd.
ják — ami mindig elő fog fordulni ; — az, hogy a bírák II. Negative stb. Ha már most a S. Congr. Conc. ad
a törvényt a katholikusok kánoni törvényeivel ellenkező- profligandum abusum saecularium a neki 1893. évben
leg magyarázták és ez által a házassági jogban uralkodó felterjesztett kételyek eloszlatására u j decretumot nem
téves eszméknek és zavarnak táplálékot nyújtottak; — bocsájt ki, hanem vissza megy 1874. évben hozott hatámindez még nem jogosíthatja fel a törvényhozást arra, rozatára, világos, hogy 1874-ben hozott határozatát épséghogy egy intézményt, mely az országnak fennállása óta ben fentartja, s hogy az, az 1893. évi május 25-én hozott
a népnek vallásos életében és meggyőződésében mély határozat által nem érintetik, különben annak eltörlését
gyökereket vert és mely életczéljaitól és kötelességérze- határozottan ki kellett volna mondani, a mi azonban nem
tétől elválaszthatlan, egy tollvonással megsemmisítse.
történt, s igy az 1874. évi határozat teljes épségében
fennáll, mely a papoknak megengedi jó könyveket, képe •
Zárólag még egy alázatos észrevételt.
A kormány, midőn egyházpolitikai programmját az ket stb. más papoknak erga sacra átengedni.
Ez a római curia eljárása, melyet minden canonistáországgyűlésen indokolta, ezt azzal tette, hogy az annyi
bonyodalmakat felidézett és az 1890. február 26-iki ren- nak tudnia kell és egy oly forum, mint a S. Congr.
deletnek alapját képező 1868. LIII. törvényczikk 12. §-át Concilii magával ellentmondásba nem jöhet, de nem is
a polgári házasság behozatalával módosítani, illetőleg fog soha jönni. Ugyanazon okok, melyek alapján a
törölni fogja, mert a vallások szabad gyakorlása a gyer- Congregatio 1874-ben a papokra oly kedvező határozatát
hozta, mondom, ugyanazon okok mai nap is fennállanak,
mekek nevelését is szabaddá fogja tenni.
A törvényjavaslat indokolásának utolsó pontja csak s igy az 1874. évben hozott határozat mai nap is érvényes.
azt igéri, hogy a mondott törvény módosítása iránt a A jelenlegi brixeni herczegpüspök, ki évek hosszú során
át az egyházjog tanára volt, sőt maga is egyházjogot irt,
vallás- és közoktatási miniszter teend előterjesztést.
Ezen nem eléggé világos kijelentés, hozzá vévén mielőtt ez ügyben határozott volna a fenti értelemben,
azt, hogy az anyakönyvek államosítására irányzott tör- consistoriumjának leghíresebb canonistáival, valamint az
vényjavaslatban az 1868. LIII. törvényczikk 12. §-a ismét egyetemi tanárokkal tanácskozott, s mindannyian egyértelvilágiakra
felvétetett, azon tán nem egészen alaptalan feltevésnek müleg kimondták, hogy a decretum csak a
enged helyet, hogy a kormány a protestánsok kijelenté- — saeculares — s ama papokra vonatkozik, kik a világiakat a visszaélésekben — in abusum — segélyezik ; ama
sei után elhatározásában ingadozó lett, és létesítvén —
ha sikerül ! — a polgári házasságról szóló törvényt, az papok azonban, kik munkáikat más papoknak erga intenellenzéktől és tán saját pártjától is kényszeríttetni fog az tiones átengedik, e határozat nem terjed ki, mivel általa
1868. LIII. törvényczikk 12. §-ának fentartására.
az 1874. évi határozat nem töröltetett el.
Mindezek után alázatos véleményem oda irányul,
Steiner székesfehérvári püspök vonatkozással a S.
hogy a polgári házassági jogról szóló törvényjavaslat Congr. Conc.-nak 1893. május 25-éről kelt határozatára
mind a katholikusok, mind a más keresztények lelkiisme- f. é. szept. 2 ról kelt körlevelében ezeket mondja :
retét sértőleg érinti, az ország politikai viszonyainak
„Verba decreti adeo clara sunt, ut nec explicatione
nem felel meg, a nép valláserkölcsi életét megmételyezi indigeant, nec dubitandi, aliterve opinandi relictus sit locus ;
s igy magára az államra is káros.
(Vége köv.) quare etc. statuo pro iis mei cleri sacerdotibus, qui
stipendia accipere desiderant, ea intentione, ut eadem
aliis
sacerdotibus pro libris fovendae pietati,
vulgandae
Beküldetett :
Doctrinae catholicae dicatis persolvenda distribuant: l o
Magyarország helységnévtára tekintettel a köz- ab alio Ordinario accipere stipendia nonnisi de meo
igazgatási, népességi és felekezeti viszonyokra. Javí- scripto petendo et obtinendo consensu licebit etc. Tehát
tott és bővített kiadás. Szerkesztette és kiadta: JDvorzsák Steiner székesfehérvári püspök is megengedi egyházJános. A „Havi Füzetek" kiadóhivatalának tulajdona. megyéje papságának mint fenn idézett szavaiból kitetszik,
Budapest, II. ker., Donáti-utcza 3. A 77 ívre terjedő hogy papjai más papoktól könyveket erga stipendia átvászonba kötött két vaskos kötet bolti ára 12 frt. A pap- vegyenek.*) Nem értem tehát, hogy találkozott széles e
ság fél áron, azaz 6 frton rendelheti meg kiadótulajdono- hazánkban egy esperes-plebános, ki nem értvén a S.
sánál, vagy erga sacra is. Miután utóbbi időben, mint Congr. Conc. határozatát, esperesi kerülete paptársaihoz
ezt ft. Dvorzsák úrtól tudom, kételyek merültek fel az iránt, egy körlevelet intézett, mely a S. Congr. Conc. fenti
vájjon a S. Congr. Concilii-nak 1893. évi május 25-én határozatával ellenkezik.
Dl'. Ott Ádám.
kelt rendelete folytán tovább is kaphatók-e könyvek,
képek papoktól erga sacra, van szerencsém ezeket meg*) Megjegyzendő körülmény, hogy a székesfehérvári püspök
jegyezni : Az 1893. évi május 25-éről kelt decretum oly ur világosan megjelöli, milyen könyvek adhatók papjai által stivilágos, hogy másnemű magyarázatról még csak szó sem pendiumokért : „pro libris fovendae pietati, vulgandae doctrinae
lehet Hiszen már a decretum bekezdésében világosan ki- catholicae dicatis."
mondatik. hogy nem uj határozat, hanem csak szigorúbb
Sajtóhiba-igazítás. Mult számunk negyedik vegyesében
súlyosbítása ama decretumnak, melyet IX. Pius pápa
,óriás" helyett „óriás harang" olvasandó.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)

RELIGIO.

Megjelenik e lap heten- *•
ként kétszer :
szerdán és szombaton. ::

Előfizetési dij :

\

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. ss?.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

;
:
j
:
:
j

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT.
ÖTYEKKETTEDÍK ÉVFOLYAM.
41.

Budapesten, november 22.

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

II. Félév. 1893,

TARTALOM. Vezëreszmek es Tanulmányok-.
Még egyszer a kath. tudomány-egyetemi nevelés ügyéről hazánkban. — Dr. Schlauch
Lőrincz bibornok emlékiratának melléklete. — Egyházi
Vudositások : R ó m a : A jubiláris zarándokiások újra megindultak. —
F r a n c z i a o r s z á g : XIII. Leo pápa levele a toulousei kath. tudomány-egyetemhez. — Kath. Egyesületi Etet : A magyar AquinóiSzt.-Tamás-Társaság első rendes ülése. — Vegyesek.

Még

egyszer

a kath. t u d o m á n y - e g y e t e m i

nevelés ügyéről

hazánkban.
Debreczen nem disputál, hanem adakozik —
a debreczeni református tudomány-egyetemre. Igy
dicsekedett Körösi Sándor civis uram a képviselőház minapi ülésében, országos példát állitva
öntudatlanul nekünk katholikusoknak, hogy hol
fogjuk meg mi is a mi ügyünket, a kath. tudomány-egyetem alapításának ügyét, melynél alig
van sürgősebb kath. tenni való ebben a hazában.
Ha valaki ennek a sürgősségnek kétségbe
vonására hajlanék, legyen szives a babyloniai
fogságból kiszabadult
zsidók eljárását megfigyelni. Legelőször is mihez fogtak az uj aera
emberei? Az uj, az önálló élet centrumának, a
főváros felépítésének munkájához. És ebben a
munkában mondja meg bárki, mi volt a sürgősebb : az ellenségek folytonos támadásainak visszaverése-e, vagy pedig az uj vallásos nemzeti élet
czentrumának felépítése ? Sürgős vala mind a
kettő kétségtelenül ; de sürgősebb volt mégis
a fallal körülvett czentrum építése, mert a tervbe
vett erős falak az ellenséges támadásokkal szemben két irányban Ígértek nagyobb biztonságot
az Urnák szolgálni akaró nép számára. A kész
város falai lohasztólag ígérkeztek hatni az ellenségek támadó kedvére, mig másrészről a mégis
megujulandott támadásokkal szemben a visszaverés eshetőségének okozó tényezőit szemlátomást gyarapították számban és erőben.
Nekünk katholikusoknak is Magyarországban, az átmenet és átalakulás e nagy vajudásu

korszakában, kettős munkát kell végeznünk napjainkban, még pedig sürgősen mind a kettőt.
Támadják egyházunkat, még pedig egyre tömegesebben, egyre növekedő hevességgel, hitében,
jogállásában, szellemi ós vagyonbeli örökségének
épségében. Védenünk kell t e h á t az egyházat
egyre nagyobb tömegeknek mozgósításával s a
támadások hevességének megfelelő kemény kitartással. Hanem az önvédelemnek ez a munkája,
ha hozzá nem járul egy másik irányú munkálkodásunk, igen, az alkotás munkája, bizony csak
félmunka marad mindörökre s biztosabb, szebb,
erővel teljesebb jövőt nem fog szerezni s megállapítani egymaga soha. A védelem elkerülhetetlenül szükséges a status quo megtartására ós
a jövő idők alapjának biztosítására; de magát
ezt a jövőt uj alkotásokkal kell benépesíteni, ha
azt akarjuk, hogy a kötelességszerűen megvédelmezett status quo alapján — viruló hitélet s minden ellenséget tisztes távolban tartó imponálás
következzék be, ós ne poshadt állapotok, meddő
stagnáczió.
Egyházunk ós vallásunk védelmét mindenütt,
a hol megtámadtatik, védelmeznünk kell. Haec
oportet facere, mert hiszen el nem kerülhetjük.
De e mellett a magyar katholikus értelmesség
várának, a felsőbb iskolai oktatás-nevelési ügyének kiépítésével igazán sietve kell sietnünk. Hoc non
licet omittere, semminek sem szabad e fölött
elsőséget adni, mert máskülönben soha sem
fogunk erős katholikus értelmessógre számithatni, hanem csak oly nádszál természetűre,
mint a mostani, a mely arra hajlik a merre a
szél fuj.
40

RELIGIO.

330

Sietve kell sietni egy tisztán katholikus !
egyetem alapításával, mert nálunk oly sajátságos
helyzetben van a katholiczizmus, mint sehol e
világon. Számra nézve az ország lakosságának
több mint fele katholikus. De az értelmesség, a
mely pedig minden országban a vezető elem,
nem ugy oszlik meg mint a népszám aránya.
Magyarország értelmességének kizárólagos, páratlanul álló specziálitása az, hogy a magyarországbeli értelmességnek nem sokára fele a zsidókra
fog esni. kik már most is, bár még kisebbségben vannak, nemcsak a pénzügy és kereskedelem, a napi sajtó és a közlekedés, de már a politikai akczió terén is a vezetést, a hegemóniát sikeresen
tudták magukhoz ragadni. Például a napirenden
levő polgári házasság pártolásában, a főváros
túlnyomóan zsidó kerületének, a Lipót-városnak
polgári köre egy csapásra élére került a főváros
valamennyi polgári körének, ugy hogy a keresztény vallású értelmesség a fővárosban a szó teljes értelmében uszályhordozója lett a zsidó
aspirácziónak és tetszésnek.
Az ország egyensúlya, a dynastia érdeke, a
keresztény vallás joga követeli, hogy múlhatatlanul és sürgősen katholikus tudomány-egyetem
állíttassák, máskülönben leírhatatlan, elképzelhetetlen dolgok fognak nemsokára bekövetkezni.
Haynald bibornok 5 millió forintnál többet
áldozott egymaga kulturális czélokra. Ebből egy
oly tudomány-egyetemet lehetne fenntartani,
mint a bizonyára nem dicstelen gráczi egyetem.
Hát a katholiczizmus Magyarországban már
oly gyenge, oly kimerült volna, hogy együttvéve
milliók és milliók sem volnának képesek anynyira, a mennyit a Haynald vagy Sim or különkülön egymaga áldozott kulturális czélokra?
Pedig egyelőre nem is kellene egy ily nagy
összeg. A kormány egy bizalmas közlönye, a „Magyar TJjság", minap általunk itt e lapban ismertetett
költségtervezetében kiszámította, hogy egy-egy
jogakadémiát és theologiai lyczeumot összekapcsoltán évi 30,000 frt pótdotáczióval három karu
tudomány-egyetemmé lehetne kiegészíteni bölcseleti kar felállítása által.
Ne disputáljunk s ne okoskodjunk mi tehát,
hanem lássunk a dologhoz, mint Debreczen, ós
adjunk, áldozzunk, mint a református atyafiak!
#
*

*

Dr Schlauch Lőrincz bibornok emlékiratának
melléklete.
Melléklet,
A

javaslatnak
katholikus

a katholikus
egyház elleni

hitelvek, általánosabban
támadásai és sérelmei.

a

A katholikus anyaszentegyháznak Krisztus világos
tanításán (Márk 10.) alapuló hitágazata (dogmája): 1.
A házasság felbonthatlansága (flórenczi és trienti egyetemes zsinat) ; 2. egysége (trienti zsinat).

I.
Es ezekkel szemben :
a 95. §. szerint a házasság megszűnik birói felbontással e következő esetekben:
1. Házasságtörés (98. §.).
2. Természetelleni fajtalanság (98. §.).
3. Tudva, hogy házassága még fennáll, uj házassáqkötés (98. §.) ; és még a házasság előtt elkövetett 2. alatti
bűnök sem vétetnek ki, legalább világosan nem.
4. Hűtlen elhagyás, melynek, kellékei :
a) szándékosan és jogosulatlanul az életközösségnek
megbontása, birói határozattal annak visszaállítására köteleztetés és ennek egy év alatt igazolatlanul meg nem
felelés ;
b) ismeretlen tartózkodása annak, akinek legalább
egy év óta hire veszett; az életközösségnek egy év alatti
visszaállítására birói hirdetménynyel való sikertelen felhivatás. (99. §.). — E szerint tehát rövid idő alatt lehet
uj házasságot kötni, be sem várva az 1868 : LIV. t.-cz.
523. §-ban előirt 3—30 évnek lefolyását.
5. A házastárs élete ellen törés.
6. *Testi épsége vagy egészsége megrontásának czélzatával sídyos bántalmazás. (100. §.).
7. Bűntett miatt halálra, vagy legalább öt évi fegyházra vagy börtönre itéltetés jogerősen (101. §.), még ha
házasság előtti is a bűntett, ha a kötéskor azt nem tudta
a bontáskérő házasfél. (102. § ).
8. Ha a házastársi kötelességeket szándékos magaviselete által súlyosan megsérti a másik fél (103. § ). Ezen
pont különféle magyarázatokra adhat okot. Igy kérdezni
lehet, mi értetik ez alatt: a házassági tartozás megtagadása ? vagy valami bajszerzés ? vagy még ezeknél is
kevesebb ? Ezen ok mellett, mely csak a birói felfogástól
függ, a javaslat nem nyújt garancziát az iránt, hogy a
155. §. szerint miniszteri rendelettel szabályozandó eljárásban a bizonyitásnál meglesz-e a megszorítás a házasfeleknek kötelék elleni tanúságára nézve, mely nélkül
pedig a megegyezésnek és a törvényes jogok kijátszásának minden módja lehetséges.
9. Erkölcstelen élet megátalkodott folytatása (103. §.).
Mit kell itt érteni erkölcstelen élet alatt? mert hiszen a
testiség bűneiről már 1. és 2. alatt van szó.
10. Házasság után öt évnél rövidebb tartamú fegyházra vagy börtönre, avagy nyereség vágyból elkövetett
vétség miatt fogházra itéltetés. (103. §. c.).
Azonfelül a 8—10. szám alatti okoknál a házasfelek
egyéniségének és életviszonyainak gondos
figyelembe-
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vételével birói meggyőződés arról, hogy a bontást kérőre
a további életközösség elviselhetetlenné vált. (103. §.)
Igaz ugyan, hogy a házasfél bontás helyett az ágytól és asztaltól való elválást kérheti; — de mig az
elsőbiró a perben nem itélt, válókeresetét bontóvá változtathatja át (128. §.).
Sőt az elválasztó Ítélet jogerőre emelkedésétől számított, két évig tartott különélés alapján bármelyik
házasfél kérheti az Ítéletnek bontóvá változtatását (131. § )
Az is igaz, hogy a 98., 100. és 103. § okban meghatározott cselekmények óta, illetve a 101. és 103.
§§-okban előforduló ítéletek jogerőre emelkedése óta 10
év elmulta után ; — vagy a pernek a tudomástól számított hat hó alatti meg nem indítása által a kereset elévül
(106. § ) ; azoüban mig ez egyfelől a bontó kereseteket
ritkítja, másfelől mintegy nógatja vagy kecsegteti a feleket a fellépésre, nehogy a határidőből kiessenek.
Végre az is igaz, hogy a bontást késlelteti a 122.
§., mert előbb rendszerint ágytól és asztaltól való különélés rendeltetik el ; és bár a különválás ideje alatti kibékülés, vagy a kiszabott határidő után — felbontási kérelem nélkül — három hónap elmúlása meg is szünteti a
bontási pert; de mert az abban érvényesített ok alapján
a házasság felbontása többé nem kérhető (123. §.), ezáltal egyszersmind a felek, nehogy valamiképpen elveszítsék már meglevő kereseti jogukat, alapjukat, valamint
nehezebben belemennek a kibékülésbe, ugy mindig siettetésre ösztönöztetnek a bontási kérelem tekintetében.
A különélés elrendelésére nézve megjegyzendő, hogy
az nem ismételhető 6—12 hónapra, és csak a felek
egyező kérelmére szabható hosszabb időre; de mellőzhető
is, ha a kibékülés egyáltalán nem remélhető. Itt ismét
a birói belátástól tétetik függővé a legfontosabb ügy.
A felbonthatlanságról
szóló dogmát sértik
mert a bontásnak kedveznek, a következők :

továbbá,

1. Azon visszaható erő alkalmazása, amelynek alapján most az apostatáknak a katholikus elvek szerint
kötött házasságaik felbontatnak, általánossá tétetili, és
pedig nemcsak a folyamatban lévő házassági perekre
nézve (156. § ), hanem a jelen törvény hatályba lépte
előtt kötött házasságokra nézve is (158. §.) — vagy a
bontás kimondható akkor is mind a kétféle perekben, ha
a jelen törvény szerint bontó okot képező tény alapján
az ágytóli és asztaltóli elválasztásnak volt helye. (156. §.
és 158. §.)
Ezen vagy-vagy-gyal bevezetett hozzáadás roppant
leszállítja értékét annak, hogy az e két §-ban előforduló
házasságok csak akkor bonthatók fel, ha a bontó ok ugy
a fennállott jogszabályok, mint a jelen törvény szerint
egyaránt bontó. Pedig ezzel a leglazább, a puszta engesztelhetetlen gyűlölség okfejéből is gyorsan bontó eljárás
némileg meg van szoritva, de csak akkor, ha nem sikerülne a 103. §. a) pontját a laxizmus érdekében kizsákmányolni. Itt világosabb és szabatosabb szövegezés volna
szükséges.
2. A korábbi jogszabályok szerint hozott választó
Ítélet a 131. §. feltételei mellett bontóvá változtatható
át. (160. §.) Tehát több-kevesebb idő alatt, esetlpg ha
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két év előtt történt a választó ítélet, azonnal felbontható
az ily házasság.
3. Az is kedvez a bontásnak, ha a magyar honosság megszerzése által a magyar honosság megszerzése
előtt létrejött házasság, oly tények alapján, melyek . . .
vagy ágytól- és asztaltól való örökös vagy ideiglenes elválasztó okot képeznek, a belföldi bíróság által felbontható, ha ezen tények itt bontó okot képeznek. Sőt a k ü l földi bíróság választó ítélete bontóvá változtatható át az
említett körülmények közt. (137. §.)
Tehát ezentúl is csak ugy jöhetnek Ausztriából
hozzánk házasságot kötni a magyar honosság megszerzésével az emberek, mint eddig; sőt azon különbséggel»
hogy most már az unitárius vallásra sem kell áttérniök,
a minek szintén nagy súlya van, mert az emberek sokkal
nehezebben szakítanak az egyházzal külsőleg is, mint a
lelkiismeret belső fórumában.
Ugyancsak a lazítás érdekének szolgál a 140. § nak
— mint az indokolás mondja a magyar nő védelme szempontjából — azon két kivétele :
a) hogy a magyar honos nő, külföldivel nálunk kötött házasságának érvényét hazai bíróság előtt megtámadhatja, ha férjét a házasság megkötése után külföldre
nem követte ; és
b) bontó okot szolgáltató tény elkövetése után, más
állam honossává lett férjével való házasságát, ha férjét
nem követte külföldre, hazai bírósággal felbonthatja.
II.
Ha az eddig előadottakhoz hozzáveszszük, hogy, mint
az alábbi kimutatásból kitűnik, mennyi uj bontó akadály
van, melyeknek alapján a házasság semmis, illetve annak
semmissé vagy érvénytelenné nyilvánittatása eszközölhető
és elérhető, holott ezen uj bontó akadályok az egyház által
el nem ismertetvén, a semmisség, illetve a semmissé vagy
érvénytelenné nyilvánítás Isten és a lelkiismeret előtt
érvénynyel nemcsak nem birnak, sőt az egyház által utó lag sem hozhatók rendbe ;
tudva továbbá azt, hogy a házasság felbontása és
semmissé vagy érvénytelenné nyilvánítása rendesen u j
házasság kötése czéljából kéretik: — mennyi a házasság
egységéről szóló dogmába ütköző bigamia számára van
itt nyitva az ut ! ! ? ?
Ez különösen azért is valószínű, sőt bizonyos, mert
az u j bontó akadályoknál, ezeknek az érvényességét is
befolyásoló körülmények szövevényes volta a tudatlanságnak s a számító rosszakaratnak tág tért enged ; annyival is inkább, mert a házassági ügyek rendes hivatalos
közegeinek — az anyakönyvek vezetőinek — (44. s 48.
§§.) értelmi és tán még inkább erkölcsi megbízhatóságáról az anyakönyvekről szóló törvényjavaslatból kitetszőleg oly gyengén van gondoskodva.
Egy pár példával szolgálunk.
Ervénytelenithetők lesznek házasságok :
jogerősen halálra vagy legalább 5 évi fegyházra
vagy börtönre (101. §.), vagy 5 évnél rövidebb fegyházra
vagy börtönre, vagy nyereségvágy vétségéért fogházra
(103. §.) itéltetés okából, ha a másik fél ezt nem tudta
41*
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és az utóbbi esetben egyszersmind alaposan feltehető,
hogy tudva nem köti meg a házasságot (75. §. d) :
továbbá: a házasságkötéskor azt nem tudva, mástól
teherbentalálás okából (75. §. e) ; — eltekintve attól,
mennyi furfangnak, rászedésnek és rászedetésnek lesz
tere, a nem tudás és a nem akarás bizonyításánál;
mindezen okokból érvénytelenithetők lesznek oly
házasságok, melyek Isten és a lelkiismeret előtt érvényesek maradnak és ennek daczára uj házasságok fognak
köttetni.
Érvénytelenithetők lesznek házasságok kiskorúsággal vagy cselekvő képtelenséggel kapcsolatos több rendbeli uj semmisítő vagy érvénytelenítő okokból (8—13.
§§.), melyeknek a házasság érvényére befolyással biró
komplikált körülményei az akadályoknak alábbi összehasonlító kimutatásából szembetűnnek ; tehát érvénytelenithetők vagy megsemmisíthetők lesznek oly házasságok,
melyek, meglévén annak idején az illetőknek a házassági
konszenzusra való képességök, Isten és lelkiismeret előtt
érvényesek maradnak.
A nem polgári tisztviselő előtt (60. §. a) kötött
házasság semmiségéhez a 66. §. szerint még Ítélet sem
kell ; pedig lesznek ezentúl is a polgári formát mellőző,
de Isten és a lelkiismeret előtt valódi házasságok. Hiszen
maguk a házasfelek ezért nem is büntettetnek (146. §.),
csak az egyházi kötésnél közreműködő papok sújtatnak
kemény büntetéssel (145. §.), a kik ennek daczára, sürgős
szükség esetén, halálos ágyon lelkiismeretük szavának
engedve, esketni fognak.
Végre a házasság egységéről szóló dogmába ütközik
és bigamiát tart fenn az, hogy holttá nyilvánítás esetén,
ha a házasfelek egyike sem tudta, hogy a holttá nyilvánított él, habár ez később elő is kerül, ennek házassága
nélkülözi az érvényességet (96. §.) és az uj házasság lesz
érvényes, mely pedig csak vélt házasság és az isteni és
kánoni törvények szerint csak a vélt házasságnak előnyeivel bir. A vallásos lelkeknél elő fog tehát fordulni, hogy
ők házasságukat csak vélt házasságnak fogják tartani
és azt a holttá nyilvánítottnak előkerülésével megszűntnek fogják tekinteni. Minő lelkiismereti gyötrelmekkel járó helyzet fog ebből előállani, különösen akkor, ha
az egyik fél ragaszkodik a semmis, de a világi törvény
által védett házassághoz, melyet a másiknak hitbeli meggyőződése semmisnek néz ! ! !
III.
Hitágazat, vagy dogma az : hogy a keresztények
házassága szentség, melynek követelményeként annak
lényege körül az intézkedési jog az egyházat illeti.
Ezzel ellenkezik a javaslatnak egész álláspontja.
Csak például álljon itt néhány gyakorlati sérelem.
A javaslat súlyos büntetést szab a papra, a ki a
polgári házasság megkötése előtt a feleket egyházilag
egybeadja (1000 korona) és ezáltal egyfelől a papok
lelkiismeretét súlyosan érinti, másfelől éppen ez által
akarja a hiveket kényszeríteni, hogy hitöket, lelkiismeretüket mellőzzék, alkalmatlanságoknak, sőt költséges időpazarlásnak és zaklatásoknak vessék alá magokat.
A javaslat nem törődik azzal, hogy mi lesz azon

katholikus jegyessel, kinek polgári házastársa vonakodik
szentségileg megáldatni házasságát, mi által borzasztó
helyzetbe sodortatik a hivő lélek.
Es nem bántja-e a hivő jegyesek lelkiismeretét az,
hogy az 54. § szerint hitök ellenére ki kell jelenteniök,
hogy ők egymással házasságot kötnek a polgári tisztviselő előtt? Es a polgári tisztviselőnek is, ki igen számos esetben hivő katholikus is lehet, házastársaknak kell
kijelenteni azokat, a kik vallási meggyőződése szerint
még nem azok. S ki tudja, mi lesz még a kiadandó polgári szertartási utasításban ? !
A házasság szentsége dogmájában dogmatikus kánonjaink vannak arról, hogy a házassági ügyek fölötti bíráskodás az egyházat illeti, és arról is, hogy bontó akadályokat az egyház alkothat és következésképp törölhet is.
(Trienti zsinat.) Es bármiként akarták és akarnák is ezen
kánonak értelmét gyengíteni; annak a fórumnak, legfőbb
tanítói tekintélynek nyilatkozatai, melyhez a trienti zsinatot megerősítő bulla szerint is a magyarázat kizárólag
tartozik, ezt meg nem tűrik és kizárják.
Es ezekkel szemben:
A 155. §. szerint „a házassági ügyekben való
bíráskodás a királyi bíróságok hatáskörébe tartozik",
melyek bíráskodni fognak már az uj törvény szerint, a
minek hatályba lépte napján a fennálló jogszabályok hatályukat vesztik. (166. §.)
Hozzá a birói illetékességet és eljárást ily roppant
fontos ügyben az igazságügy miniszter rendelettel szabályozza.
Az kétségtelen, hogy katholikus felet, hogy lelkiismerete nyugodt lehessen, sőt hogy a szentségekhez
járulhasson, az ily világi bírósági ítélet ki nem elégíthet,
tehát annak az egyházhoz kell fordulnia, mit ugyan nem
tilt el a javaslat ; azonban számos esetekben az egyháznak a bíráskodás lehetetlenné van téve, mert a bizonyítási
eljárásban lépten-nyomon állhat és előálland a nehézség.
*

A bontó akadályok tekintetében a javaslat által
eszközölt nagymérvű változtatásokat szembeszökően feltünteti az itt következő összehasonlító kimutatás.
A törvényjavaslat szerint :

A) megtámadható a házasság :
I. a tévedés okából 75. §. a)
ha valamelyik fél egyáltalán
nem akart házasságot kötni
és nem tudta azt, hogy amit
tesz,házasságkötés" ; (inkább
az ép öntudat hiánya); b)
„ha valamelyik fél mással
akart házasságot kötni, mint
a kivel kötött és nem tudta
azt, hogy a személy más" ;
(igazi tévedés); c) „ha valamelyik fél már a házasság
kötésekor állandóan képtelen
volt a házassági tartozás teljesítésére, és a másik fél ezt

A katholikus egyházjog
szerint semmis a házasság.
A) a kölcsönös beleegyezés
hiánya miatt:
I. tévedés okfejéből, ha ez
lényeges, vagyis a jegyes
személye körül forog, s ha
2. nem lényeges ugyan, azaz
a jegyes tulajdonságaira vonatkozik ; de utóbbi csak e
három esetben képez bontó
akadályt : a) ha a tévedés az
egyik félnek olyan tulajdonságára irányul, mely a házasság érvényének előre kikötött és elengedhetetlen
feltételét képezi ; b) ha a
rabszolgai állapotra vonatkozik és c) ha a tulajdonság,

RELIGIO.
nem tudta, sem nem gondolhatta" (nősztehetetlenség); d)
„ha valamelyik fél a 101.
§-han, vagy a 103. §. c)
pontjában [jogerősen halálra,
vagy legalább öt évi fegyházra vagy börtönre — 101.
— vagy öt évnél rövidebb
fegyházra vagy börtönre,
vagy nyereségvágybeli vétségért fogházra (103. §. c)]
emiitett
büntetésre
volt
Ítélve s a másik fél ezt nem
tudta és utóbbi esetben egyszersmind alaposan föltehető,
hogy ezt tudva, a hazasságot
meg nem kötötte volna" ;
(ez ujitás);
e) „ha a férj
nejét mástól házasságon kivül teherbe ejtve találta és
ezt a bázasság megkötésekor
nem tudta" (ez is ujitás).

mely körül a tévedés forog,
magára a személyre viszszahat;

jogban megvolt ; de nagy
erkölcsi ok kivánta és kívánja annak törlését).

V.

„Nem

köthetnek",

mint „ cselekvőképtelen
személyek" házasságot 9. §. (64.
§. 1. a 12 éven aluliak 149.
§. a). Van azonban helybenhagyás 64. §. 2. a 18—16.
éven aluliak 8. §. (V. ö. 72.
77—78. §§.) 3. a 20 éven
aluliakéhoz szükséges (a 21.
§-hoz képest a házasságkötés érvényéhez) jogosult szülő
beleegyezése is 11. §. és
a 10. §-nál fogva a törvényes képviselőé, ha pedig ez
nem nagyapa és nincsen
szülő, — gyámhatósági jóváhagyás is szükséges 13. §.
4. Kiskornak (tehát 20—
24 év) törvényes képviselő
beleegyezése nélkül, 10. §.
(V. ö. 73. 77—78. 80. 151.

(Vannak ugyan kanonisták, kik elég tévesen a d)
és e) alattiakat a túloldalon
c) alatt foglalt tévedésre kívánják visszavezetni).
„Megtévesztés okából . . .
76. §. „ha a megtévesztés a
másik házastársnak lényeges
személybeli tulajdonaira vonatkozik és a megtévesztést
a másik maga idézte elő,
vagy tudta, avagy tudnia
kellett azt, hogy a megtévesztés egy
harmadiktól
ered, s nem tehető fel alaposan, hogy a házasságot a
megtévesztés nélkül is megkötötte volna". (Módosítás.)
II. „kényszer okából . . .
74. §. „ha az valamelyik fél
részérő] erőszak hatása alatt
vagy fenyegetéssel, jogtalanul előidézett alapos félelem
következtében k ö t t e t e t t . .
(A föltételek par ölellek.)

II. erőszak és féleleni okfejéből, ha az erőszak 1. erős
félelmet idézett elő, 2. igazságtalan ; ha 3. a félelem
valamely külső okból származik és ha 4. directe a
házasságkötés erőszakoskodására irányult.

III. Az 55. §. eltörülte.

III. a feltétel hiányának
okfejéből; de erre nézve
magasabb püspöki engedély
kérendő.
B) a kölcsönös beleegyezés
lehetetlensége miatt:

IV. Lásd fentebb I. c) alatt.
(Tehát mindig magánjogi
és
módosítást
tartalmaz,
mely ugyan a régi egyház-
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IV. nősztehetetlenség (impotentia) okfejéből, ha a) a
házasságot megelőzte, 2.
gyógyíthatatlan ; és 3. az

(Itt a szülői beleegyezés,
hogy ne legyen tilos „ad
liccitatem 21. §. megkívántatik).
5. Mint cselekvőképtelen
9. §. elmebetegség vagy
egyéb, eszök
használatától
megfosztottak, mig ezen állapotuk tart 149. §. b) Helybenhagyásnak
van
helye
64. §.
6. Ugyancsak a 9. §. alapján : az 1877. t.-cz. 28. a)-hoz
képest (ha elmebetegek, vagy
siketnémák és magukat jelekkel megértetni nem tudják) gondnokság alatt levők
149. §. c). Van helybenhagyás 64. §.
7. Ugyanazon 9. §. alapján, „kiknek gondnokság alá
helyezése az 1885 : VI. t.-cz.
1. §-hoz képest (1877: XX.
t.-cz. 28. §. a) okából az
eljárás a kiskorúság idejében
is meginditható) előzetesen
el van rendelve 149. §. d) ;
továbbá
8. kiknek kiskorúsága az
1877: XX. t.-cz. 28. §. a)
okokból meg van hosszabbítva. V. ö. 64. §.
Es itt megjegyzendő, hogy
a 2. alatti "akadály alól föl-

általános vagy viszonylagos
közti különbség szerint.
V. 1. korhiány, 2. szellemi épség és öntudat hiányának okfejéből.
A korhiány (serdületlenség) a római jog szerint a
férfiaknál 14, a nőknél 12
év betöltéseig; hanem malitia
supplet aetatem.
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menthet az igazságügyminiszter 33. §. — A 2. alatti
akadálylyal kötött házasság
megtámadható 72. §., de utólagos felmentésnek is van helye, 86. §. fejlett korig (mit
kell alatta érteni ?) Kivételes
89. §.
A beleegyezés szabályai a
3. és 4. alattinál ; a szülői
beleegyezés az apát, ha nincsen, az anyát illeti ; ki előbbit választás vagy bontás esetén megelőzi az ő gondozása
alá adott gyermekekre nézve.
Nem illeti a szülőt örökbefogadás alatt ; s nem létezőnek tekintetik testi vagy elmebeli fogyatkozás vagy
távollét által tartósan gátolt
(mit a gyámhatóság állapit
meg), vagy atyai hatalomtól
megfosztott szülő (kivéve ha
vagyonkezelés okából) 11. §.
Megtagadott
beleegyezést
a gyámhatóságé helyettesíti
12. §., mely a kiskorú meghallgatása nélkül nem és kizárólag annak érdekében határoz. 14.
l ü e ! mint vezet a szülői hatalomnak tulterjesztése ugyanazon hatalomnak
gyámság alá rendeléséhez !
A házasságot támadhatják
is a beleegyezés
hiánya
miatt, felek, a hozzájárulásra
jogositottak és a gyámhatóság, mely köztük legtöbb
erejű 77. és 80. §§.
De van utólagos belenyugvás 88. §. és utólagos
hozzájárulás is 87. §. — Kivétel 89,
Az 1. és 5—8. alattiak
a cselekvőképtelenség megszűnte előtti helybenhagyással megszűnnek némi kivétellel 64. §., melyben egy
csomó §-ra történik hivatkozás s nem könnyű megérteni, hogy mindegyik miért
van hivatolva, s hogy lesz
ez a helybenhagyásnál megfelelően alkalmazva.
Az 1. és 5—8. elleni házasság „semmis" ; a 2—4.
elleni „megtámadható" 72—
73. §.)
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VI. Mellőzve

van.

VII. „ N e m lehet kötni uj
házasságot a korábbi házasság megszűnése vagy érvénytelenné
nyilvánítása
előtt". 17. §.; de 18. §.
szerint „a 17. §. nem alkalmazandó a) ha a korábbi
! házasság semmis; vagy b)
ha a házastárs az u j házasságot a másik házastárs
holttá
nvilvánitása
után
köti, kivéve, ha az uj házasság kötésekor a felek
egyike tudta, hogy a holttá
nyilvánított még él." (Tehát
ha egyik fél sem
tudta,
akkor lehet. Ez bigamia !
A 17. §, elleni házasság
semmis, 65,
J
A hármas megkülönbözte-tést — a túloldalon — tehát a javaslat mellőzi.

VI. Valláskülönbség (cultus disparitas) okfejéből a
megkeresztelt és kereszteletlen egyének közt.
VII. fennálló
házassági
kötelék okfejéből, mely kötelék
1. a keresztények
közt érvényesen kötött, de
elhált házasságból, 2. a keresztények közt érvényesen
kötött, de el nem hált házasságból és 3. a nem keresztények érvényes házasságából származik.
A 2. alattira nézve az
ünnepélyes szerzetesi fogadalom és a pápai fölmentés
kivételei, a 3. alattira nézve
az u. n. privilégium Paulinum megengedvék.

Továbbá a házasság birói
felbontással is megszűnik.
1 95. §. b).
VIII. A 29. 9. §. szerint
csak tiltó akadály.
IX. A 29. §. szerint 'ez
is csak tiltó.
X. „Nem köthetnek egy! mással házasságot, kik közül egyik a másiknak közreműködésével, vagy beleegyezésével az utóbbinak,
vagy saját házastársán gyilkosságot vagy szándékos
emberölést követett el, vagy
annak élete ellen
tört."
19. §. Az igy kötött házasság semmis. 65. §.
A házasságkötési czél nincsen kellően jelezve.
Az 1. és 2. alatti módosítással tiltó, 25. és 27. §§.
szerint: „Tilos a házasságkötés azok között, kiket az
egymással való házasságkötéstől a felbontó ítélet házasságtörés okából eltiltott."
(25. § ) „Tilos a házasságkötés az egyik házastárs és
C) a kölcsönös beleegyezés azon személy között, aki a
törvégtelensége miatt sem- másik házastárs ellen a
mis a házasság:
házasság megszűnése vagy
érvénytelenné
nyilvánítása

VIII. az egyházi nagyobb
rend felvétele okfejéből ;
IX. az ünnepélyes szerzetesi fogadalom okfejéből ;
X. a bűntény okfejéből,
mely 1. házasságtörésből és
házasság megigérése vagy
megkísérléséből, 2. házasságtörésből és az egyik fél
részvétével
hitves-gyilkosságból, 3. hitves gyilkolásból
mindkét fél részvétével származik.
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előtt elkövetett gyilkosság,
annak kísérlete, vagy abban
való bünrészesség miatt elitéltetett." 27. §.
XI. Ezen akadályt a javaslat mellőzi, legfeljebb az
erőszak és félelem közé bevonható. 74. §.
XII. 1. Tekintet nélkül
arra, hogy a leszármazás
törvényes-e vagy nem : házasságot nem köthetnek
a) egyenes ágbeli vérrokonok, b) testvérek, akkor
sem, ha csak atyjuk vagy
anyjuk közös. 15. §.
(Az a) alatti akadály a
153. §-hoz képest, ugy látszik, csak az I. és II. fokig
terjed.
A 15. §. ellen kötött házasság semmis, 65. §. ; ellenben az oldalági vegyes I/II.
és I/III. fokú vérrokonsági
akadály a 22. és 153. §§-hoz
képest csak tiltó.)
2. A törvényjavaslat mellőzi ezen akadályt.

3. Módosítással tiltó akadályul van felvéve a 23.
§-ban.

XIII. „Nem lehet kötni . .
a házasság megszűnése vagy
érvéuytelenné nyilvánítása
után sem a házastárs egyenes ágbeli rokonával^ [15. §.
aj] a II. fokig (a 153. §-ból
kitetszőleg). 16. §.
Az igy kötött házasság
semmis. 65. §.
(Az oldalági sógorság tehát törülve és az egyenes ági
is csupán az I—II
fokban.)
XIV. A törvényjavaslat
mellőzi.

XV. A törvényjavaslat
ezen akadályt mint ilyent
mellőzi. Van azonban he-

XI. a nőrablás okfejéből :

XII. a rokonság és pedig
l . vérrokonság okfejéből
a ) egyenes ágban a végtelenig,
b) oldalágban I—IV. fokig,

2. a lelki rokonság akadálya következtében, mely a
keresztség és bérmálás szentségeinek kiszolgáltatásakor
keletkezik.
3. A polgári vagy törvényes rokonság akadálya következtében, mely fennáll
a) az örökbefogadó és fogadott s ennek az örökbefogadás idején atyai hatalma
alatt álló leszármazói között; b) az örökbefogadott
és örökbefogadónak atyai
hatalma alatt álló törvényes gyermekei között; c)
az örökbefogadó és örökbefogadott neje közt és viszont. (Polgári, legális sógorság.)
XIII. Sógorság akadályából, mely a) törvényes egyenes ágban a végtelenig, b)
törvényes oldalágon I—IV.
fokig és c) törvénytelen ágon
I—II. fokig terjed,

XIV. Köztisztesség akadályából, mely a) az érvényes eljegyzésből I. fokig,
b) érvényesen kötött, de el
nem hált — és c) az érvénytelenül kötött — kivéve
ha a kölcsönös beleegyezés
hiányzott — házasságból a
IV. fokig terjed.
XV. Alattomosság
(Clandestinitas) akadályából vagyis a tridenti forma hiányából.

lyette más, még a tridenti
formánál is szigorúbb forma
előirva 54. § ; mely ellen
kötött házasság 44. 60. §§.
semmis, sőt a semmiségi Ítélet előtt ez kivételesen semmisnek tekinthető. (Az egyházi forma ignoráltatik ; ellenben a 145. §. súlyos büntetés terhe alatt
kényszerűi
a papot, hogy hiveit az egyház által el nem ismert, kárhoztatott polgári
házasság
megkötésére ő maga szoritsa.)
A törvényjavaslat, mig az
egyházi tiltó akadályokat
egyáltalán mellőzi, — a polgári hirdetéseket ugyan előírja 31. 39. §§. s az eljegyzéshez csak visszakövetelési,
sőt kártérítési jogot köt
4—6. §§., — addig 11. tiltó
akadályt állit fel, 31. és
20—30. §§ ban, melyek fentebb már emlitvék.

Az egyházi tiltó akadályok
1 a hirdetések elmulasztása,
2. eljegyzés, 3. szentelt (zárt)
idő, 4. házassági tilalom, 5.
egyszerű fogadalom (szerzetesi vagy magán), 6. vegyes vallás.

(Vége.

R ó m a , 1893. nov. 17.
Nagyságos és Főtiszt. Szerkesztő ur !
Mégis rendkívüli varázserővel bir az a Vatikán ;
azaz a benne erkölcsileg szenvedő szentséges fogoly.
Május hó végével bezárattak a Vatikán kapui a nagy
csoportú zarándokok elől, és ez őszi idő folytán ismét
megnyíltak. November 11-én ő szentsége, mintegy előzményül, kegyes volt fogadni a trón termében, 6 bíboros
és több udvari főpap jelenlétében a „Pro Ecclesia et Pontifice" keresztjeivényesek képviseleteben körülbelül száz
személyt, ugy egyházi,
mint világi osztályból, kik
ő szentsége iránti szeretetből és tiszteletből felajánlottak
egy nagyszerű névalbumot és aranygyémántos keresztet a fentebbi felírással „Pro Ecclesia et Pontifice" ;
— tegnap, november 16 án, 4000 zarándokot fogadott Lombard-Velencze, Padua vidékéről Szent-Péter
templomában a legnagyobb ünnepélyességgel. — Már
előre való napon hemzsegett az idegenek száma a SzentPéter piaczán, a Vatikán körül ; másnap, jókor reggel,
kocsi-kocsi után robogott az utczákon és vitte a sok
népet — szent Péter templomába, úgyannyira, hogy 9
óra felé 15—16 ezer várta ő szentsége megérkezését.
Fél tízkor hallatszott az első hang : — Jön már ő szentsége !
— Az oltári szentség kápolnájában fogadtatott Ricci
bibornok élén a vatikáni káptalantól, honnan folytonos
akklamácziók és evivák között a sedia gestatorián hozatott
a szent Processus és Martinianus oltára elé ; itt felékesített
oltáron mondott csendes szent misét, 12 bibornok, számos idegen érsek, püspök, praelatus, spanyol, osztrákmagyar, franczia, portugál követségi személyzetek környezetében.
O szentsége szent miséje után, szokás szerint, még
egy udvari papja, Zecchini által mondott szent misét
hallgatott, egy negyed órai szünetelés után fogadta
aztán a hódolati tisztelgéseket a zarándokok vezéreitől és külön több rendbeli bizottságok tagjaitól. —
Monsignore Spigardi a lombardi zarándokok vezére és
igazgatója üdvözölte a pápát jubileuma alkalmából, mire
ő szentsége nevében monsignor Marini, a vaticani bazilika
kanonokja, olvasott fel hosszú pápai beszédet, ecsetelvén
a mostani szomorú körülményeket és a szentszék helyzetét, és végén buzditá a híveket imakönyörgésekre és
kitartásra; a jelenlevő idegen papokat, illetve lelki
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pásztorokat felhatalmazta a szent atya, hogy hazajővén
az ő nevében adják híveiknek ünnepélyesen a templomban apostoli áldását. Mindezek után felöltvén magára
a stólát apostoli áldásában részesité az impozáns sokaságot és fél tizenkettőre lelkes akklamácziók közt, magas
hordszékén vitetve, visszavonult vatikáni termeibe.
Gmitter
Alfonz.
Francziaország. XIII. Leo pápa levele a toulousei
kath. tudomány-egyetemhez Desprez bibornok kezébe :
LEO PP. XIII.
Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam Benepictionem.
Legimus perlibenter obsequiosas litteras quas cum
dilectis filiis, quibus Tolosana constat studiorum universitas Catholica, ad Nos dedisti quo die solemnis conventus
est actus recentium priorumque alumnorum. Enitebat
enim in iis litteris pietas singularis qua Sanctum Doctorem
colitis cuius patrocinio scholas Catholicas commendavimus,
filialis sollicitudo qua divinam Nobis opern fusis precibus
conciliare contenditis, sincera gratulatio ob impletum a
Nobis feliciter episcopatus annum quinquagesimum,
plenum denique obsequium quo documenta amplectimini
quibus, prout res ac tempus tulit, fideles instruendos
curavimus. Quare exhibita a vobis officia ea qua par est
benevolentia complectimur et vestrum erga Nos animum
talem fore semper optamus qualem praescriptae a vobis
litterae demonstrant. Petentes interea a Patre luminum,
ut Athenaeum vestrum claritate sua in dies magis illustret,
omnia quae ab Eo promanant munera Tibi, ac praedictis
Dilectis Filiis ubertim adprecamur, eorumque auspicem
Apostolicam benedictionem Tibi atque illis ceteroque clero
et populo tuae vigilantiae concreditis peramanter in
Domino impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die XXII junii anno
MDCCCXCIII.
Potificatus Nostri décimo sexto.
LEO P P . XIII.
Dilecto ftlio Nostro Floriano tit. SS. Marcellini et
Petri S. B. E. Presbytero card. Desprez, archiespiscopo
Tolosano et Narbonensi.

KATH. E G Y E S Ü L E T I

ÉLET.

A magyar Aquinói-Szt.-Tamás-Társaság első rendes
ülése,
a mint előre jelentettük, f. hó 16-án délután folyt le a
Szent-István-Társulat dísztermében 22 tag és vendég
jelenlétében. Megnyitó dr. Bognár István elnök beszéde
volt, melyben a bölcseleti tudományszak fontosságát a
többi tudományokra és a gyakorlati életre nézve kifejtvén, aquinói szt. Tamás bölcseletét ismertette s a scholastica álláspontját védelmezte a modern támadásokkal
szemben. Utána dr Kiss János alelnök tett jelentést az
elnökség által kifejtett tevékenységről. Feliratot intéztek
ő szentségéhez, melyet a társulat nagytudományu védnöke
dr Steiner Fülöp ur is aláirt. Következtek a felolvasások: dr Piszter Imréé r. tagé „a szépmüvészetek czél járói" és Hiibner Gyula pártolótagé arról, hogy „mennyiben
ismerjük meg a lényegeket?" Mind a két felolvasás kapcsán élénk eszmecsere fejlődött ki, melyben sürün vettek
részt a tagok. Ha az irányadó körök jónak látják azt,
hogy a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi
osztályából a bölcselet kiváljék és müvelését külön társaság vegye gondozása alá, akkor a magyar Aquinói-Szt.-

Tamás-Társaság működése szépen indult meg. Kívánatos
is fölöttébb, hogy a tudományok tudományának, a filozófiának szeretete és müvelése a magyarok hazájában
haladásnak induljon s a zászlót katholikus elmék lobogtassák a sorok élén.
— A Szent-István-Társulat
1893-ik évi november hó
23-án délután 4 órakor (Budapesten, Királyi Pál-utcza
13. sz. a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat : Folyó
ügyek.

VEGYESEK.
Magyarország legtöbb olvasóval biró

kath.

lapja, a Lepsényi Miklós és Németh Gellért sz. ferenczrendi atyák szerkesztése alatt Budapesten megjelenő
„Magyar Néplap" czimü „politikai és társadalmi katholikus hetilap" legújabb száma avval az örvendetes hirrel
lepte meg a katholikus közönséget, hogy a szerkesztőségnek sikerült saját tulajdonát képező katholikus könyvnyomtató intézetet felállítani, a melynek két, légszeszerő
által mozgatott gépje óránkint 1200 s illetve 2500, öszszesen tehát 3700 nyomást képes eszközölni. Az uj katholikus nyomda czime „Szent Gellért könyvnyomda." A lelkes
nyomdaállitó szerkesztőség kéri a kath. közönség támogatását a nyomda föllenditését czélzó adományok adása
és nyomtatványok megrendelése által, ígérve, hogy nyomdájukon olcsón, lehetőleg olcsóbban,* mint bárhol, tisztán,
szépen és gyorsan fognak dolgoztatni. Örömmel hirdetjük
a kath. ügy szolgálatának erősödését s meg vagyunk
győződve, hogy t. olvasó közönségünk is szívesen vesz
tudomást az örvendetes haladásról s velünk együtt gratulál a népszerű szent Ferencz-rend térfoglalásáról a népirodalom mezején, a hol szintén nagy hatalommá kell
tenni a kath. sajtót.

— Ötvenéves theol. doktor jubileuma.

Virter

Lajos váci nagyprépost és választott püspök f. hó 16-án
ünnepelte theologiai doktorrá való avatásának ötvenedik
évfordulóját. Ebből az alkalomból a budapesti tudományegyetem hittud. karából dr. Klinger István és dr. Aschenbrier Antal ny. r. tanárok tisztelegtek nála és átnyújtották neki a pompásan kiállított díszoklevelet. A jubiláns
a diszoklevelet vivő küldöttség' tiszteletére lakomát adott.
Vivat !

— A poseni lengyel tudományos akadémia Vaszary
Kolos bibornok herczegprimás ő eminencziáját a történetírás terén szerzett érdemeiért tiszteletbeli tagjává választotta. Az erről szóló oklevelet legközelebb küldöttség
fogja bíboros herczegprimásunknak átnyújtani.
— A nyitrai Kath. Kör mult szombaton tartotta
alakuló közgyűlését.

— A pozsonyi Emericanum aligazgatójává Végh
Ferencz tardoskeddi plébánost nevezte ki a bibornok
hgprimás ő eminencziája.
— Ausztria püspökei f. hó 20-án ültek össze conferentiába, melynek főtárgya u j kátékiadás. Valószínű,
hogy az uj kultusminister figyelmét is fel fogják hívni a
katholikusok iskolaügyi kivánataira.
— Vaszary Kolos bibornok herczegprimás tegnap
Esztergomba utazott fel, hogy érseki consistoriumban
elnököljön. Legközelebb püspöki conferentia lesz Budapesten.
— A közp. papnevelő-intézet
uj kormányzója, mélt.
és főt. Cselka Nándor fölsz. püspök és érseki vikárius,
f. hó 16-án foglalta el hivatalát a papnevelő-intézetben.
Isten áldása kisérje uj állásában minden lépten nyomon.
Szerkesztőségi telefon. A nyilt levél irójánik : Legközelebb.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Broznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sZ.)

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz,,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

K A T E EGYHÁZI S IRODALMI F O L M A T .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.
42.

Budapesten, november 25.

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netalán i reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyok : A szabadkai kath. népgyűlés hitvalló vezéreinek és közönségének üdvözlet és áldás ! —
Quid nunc. — Az egységes házasságjog alapvonalai az országgyűlés m i n d k é t házának ajánlva. — Egyházi Tudositások : f Majer István. —
B u d a p e s t : Schlauch bibornok ellen Beksics-Severus ur támadása. — Kath. Egyesületi Élet. A Szent-István-Társulat tud. és irod.
oszt. őszi ülése. — A Szent-István-Társulat. — Vegyesek. —
Nyilt-tér.

A szabadkai katholikus népgyűlés
hitvalló vezéreinek és közönségének
üdvözlet és áldás!
— decz. 26-ára —

„Dens, qui corda ßdelium
tione

docuisti,

da

sapere et de Ejus

Sancti Spiritus

illis

in

semper

Quid

eodem

Spiritu

illustrarecta

consolatione gaudere !u

nunc?1)

Lesz polgári házasság Magyarországon : a
kormány akarja. Nem magáért az eszméért, persze, hanem a társadalom igényei és a közvélemény miatt.
Ha akadémikus jellemű értekezést akarnék
irni, szétszedném e két ürügy velejét szálanként.
De mirevaló ily helyzetben, a kényszerűségnek
hódolás örve alatt erőszakoskodó esökönösséggel
szemben az okoskodás ? Veszett dolog, ha hóbortos, vagy dnhaj f r á t e r t okoskodással akar az
ember fékezni. I t t ér nemcsak Demosthenesnél,
hanem minden Aristotelesnél is többet a tett.
Alea jacta est: mit teszünk?
— Még „nem clericalis tendentiáju" lap is
mer a lelkiismereti szabadság ellen tervezett
merényről czikkezni : tehát nem oly nagy a veszedelem.
— Az aristokratia 90°/0-a ellene van a polgári
házasságnak : tehát éppen nincs mitől tartanunk.
*) Az oltár tüzéből kipattant gyújtó czikkely.
A szerJc.

— S a mi legfőbb, ott az ige : „ Quid timidi
estis modicae fidei? — Nolite
timer e pasillus
gr ex . .. Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi . . . Non praevalebunt !" Pláne
mind oly biztató igéret, hogy bizvást mindkét
fülére alhatik tőle az aggodalom.
Tehát lesz akadémikus értékű országgyűlési
vita, sok többé-kevésbé sikerült s érdekes beszéd
a parlamenti szalmacséplés nagyobb dicsőségére,
lesz felsőházi szavazás, mi pedig ez alatt m a r a dunk közömbös, legfölebb érdeklődő, sőt kiváncsi közönség, és végül lesz fait accompli, és
ezzel o t t lesz az egyházi közélet szántóföldén az
elmúlt jégkorszak hirdetőjéül az ujabb erraticus
tömb, a melyen ugyan nem fog majd sem ásó,
sem ekevas. Ugy mállasztja majd el az idő foga.
Hajdan igába t ö r t nép nézte igy, az ő fejedelme, meg szomszédja, bérserege meg a szomszédé mint tusakodnak a felett, alattvaló maradjon-e vagy rabszolgává legyen-e ? Adót fizessen-e,
vagy sarczot, vagy zsákmányul essék-e miadenestül. Mi pedig most szabadok volnánk talán?
Hajdan igy nézte a kezével nem szive szerint rendelkező leány, melyiknek esik zsákmányul az egymás ellen fegyverben, vasban fenekedő két levente közöl, a ki nekiszilajodott két
himszarvas, vagy nekidühödött két himoroszlán
módjára tépte egymást; — a békén kérőző
szarvastehén pedig, és a lustán heverésző nőstényoroszlán bambán nézi, melyik fél lesz a
győztes. H á t azzal áll odább, addig van.
— Agyrém, non praevalebunt !
Nem ám az egész anyaszentegyház ellen, e
m i a t t egyetlen egy hullám sem fodoritja kedé42
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lyünket ; hanem miben áll a kath. Magyarország
biztositéka arra nézve, hogy nem jut a Kelet
sorsára, a hol a schisma, vagy Afrikáéra, a hol
a pogányság, vagy Németországéra és Angliáéra,
a hol a haeresis, vagy Francziaországéra s több
máséra, a hol a synagoga Satanae dominál?
Abban talán, hogy apostoli ország vagyunk, és
Mária országa voltunk? Ott van Nagy Károly koronája a bécsi kincstárban; hol van N. Károly
kath. birodalma, hol csak a kath. német birodalom is? Vaskorszakban — aranygyűrű — varázsöv? — Hol vannak Francziaország királyai?
Pedig christianissimi voltak — czim szerint. Mit
mernek a katholiczizmus ellen oly országokban,
melyek egykor a „rex catholicissimus" jogara alatt
álltak? Scilicet, a mi melancholiánknak üdv, ha
szenderbe r i n g a t h a t j a magát azon elégiái hau
gulat hullámain, melyet sorsunk harmóniája e
depossedáltakéval kelt.
— Utóvégre is miről van szó ? Ujabb modus vivendiről kell gondoskodni. Eddig még minden körülmény közt találtak ilyent. Si mundus
se expedit, quanto magis expediet se Ecclesia!
Miről van szó ? Arról, hogy Manurn suam
visit hostis ad omnia desiderabilia
ejus, (Thren.
1, 10.) és hogy a mindent fenyegető ellenség
ellen mindent kell mozgósítani.
Ki előtt titok, hogy az igazgatás rúdjánál,
a törvénykezés székein, a közélet intézményeiben
a kath. ellenes elemek szaporodnak, a törvényhozás terén pedig a kath. ellenes szellem nem
is hódit többé, mert e provinciát már teljesen
meghódított tulajdonul birja?
Hol az a naivság, a mely olympi nyugagalommal nézi, hogy egyszerre mindig csak egy
kő vész oda? Persze falból követ kő után szokás
bontani !
Kin fog az a szemfényvesztő dialectica, a
mely el akarná hitetni az emberrel, hogy erény,
nem pedig gyávaság, ha ponit in pulvere os suum,
si forte sit spes? Hogy erény, nem pedig r ú t
hunyászkodás, ha dat percutienti se maxittam í
Hogy erény dolga, nem pedig henye tespedes
indiciuma, ha saturatur
opprobriis?
(Thren. 3,
29, 30.)
Kálvin hive hajdan törvénytipró lázadó volt
az állam ellen. Korunkban ezért az egyedül igaz
hazafiság babérait arrogálta és decretáltatja magának. Abból a kardból, melyet hajdan állítólag
a lelkiismereti szabadság védelmére r á n t o t t , bék-

lyót kovácsolt, és az állammal most arra készül
veretni a kath. leik. szabadságot. Az iskolában
ilyesmit érczhomloku inconsequentia nevével bélyegeznek meg ; az életben, főleg a közéletben
liberálizmus a neve. Ha garázda szomszéd betör
szomszédja földére, lehántja zsenge fáit és a
háncscsal gúzsba köti békén szunnyadó szomszédját, hogy szabadon bitangolhassa birtokát?
ugy ennek az élelmes eljárásnak mindenütt, a
hol jogról nemcsak fogalmuk van az embereknek, hanem érzékük is iránta, oly néven nevezik,
minővel tisztességes embert nem szokás illetni.
Nálunk liberálizmus a neve.
Mit teszünk ellene?
Ez búsul és évelődik, amaz felindul ós
szidja — a közönbösséget, a haeresist, a szabadkőművességet, a közvéleményt és annak a sok jó
indulatu embernek a gyávaságát, a ki titkon
fogcsikorgatva emlegeti a «közvélemény, ezeu
papirlepedőben kisértő, vén gyermekeket remegtető munus oktalan zsarnokságát, de nyíltan
nem mer vele szembeszállni, hogy az eszemadta
meg ne bélyegezze arczát nyomdafestékes kíméletlen kezével ; a ki nyög a lidércz nyomása alatt,
de nem mer felébredni, hogy lerázza; a ki nem
meri megtagadni a sarczot, melylyel rabsága
peren nitását vásárolja meg, pedig csak nem
kellene fizetnie, és szabad lehetne.
De-van, hála az égnek, van a kedélyboru és
keserűség számára derekabb megnyilatkozás is:
van imádság, mely a magányból feltörő sóhajjal
Istennél keres vigaszt, midőn embernél nem
akad igazság; van szent felháborodás, mely a
szószékről mondott igékben keres u t a t hithű
hallgatóság még fogékony lelkéhez; van buzgóság és lelkesedés, mely czikkekben, felolvasásokban, gyűléseken, értekezleteken, sőt emlékiratokban tesz tanúságot katholikus érzületről, követel a kath. jog számára megismerést, törekszik
érdeklődést gerjeszteni, sereget szaporítani, ellenállást szervezni.
S ezzel megtettünk m i n d e n t ?
— Tehet ember ennél többet?
Talán tesznek is; diplomatizálnak és paktálnak.
S elég ez?
Ha elmondjuk, — pedig hányszor mondjuk
el! — hogy Nisi Dominus,
miért nem cselekszünk szerinte ?
Búsulni, sóhajtozni, panaszkodni, i r n ^ be-
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szélni és agitálni — minden igen derék és érdemes, részben hasznos dolog is, de nem elégséges.
Azt vélni, hogy emberi okosság, lelkesség
és tevékenység gátolhatja oly czélzatok sikerét,
vagy másithat következményeiken, melyek sugalmazója a pokol, hordozója az emberi gőg átalkodott tévedése, vagy a gyűlölet, vagy a kapzsiság, vagy mind a három együtt, — melyek
haladása oly terv végrehajtása, mely — m á s í t h a t a t lan, m i n t a mily örök a kárhozott Ítélete, —
melyek segéde a hatalom, az államhatalom, mely
mozgósított apparatusával elnémít minden okoskodást, elfojt minden ellenkező buzgóságot, és
leveri a privát tevékenység minden erőfeszítését
— azt vélni, mondom, szánalmas tévedés.
Nem m e r t filii hujus saeculi
prudentiores,
sem mintha emberi tényezők emberiekkel állván
szemben, az indulattól tüzelt erélynek mindig
győznie kellene a békére hajlóbb szenvedélytelen
enyheségen, hanem mert ember és ördög együtt
erősebbek, mint az ember egymaga.
De azt vélni, hogy ezen hátrányi p ó t o l h a t j a
az agyafúrt leleményesség, diplomatizálás, transactio, ez bűn, non est enim ipsa sapientia desursurn descendens, sed terrena, animalis,
diabolica.
(Jac. 3, 15.)
Midőn ez hangzik: Mit tegyünk*? miért latolgatja legtöbbje: Quid consilii — liumani?
Mit
torditja tekintetét, emeli szemét a földi magasságok felé, unde veniet auxilium, mihi? (Ps. 120,
1 ) Ott az ige a kérdés nyomában, mely megmondja, hová t e k i n t s : Auxilium meum a Domino,
qui fecit coelum et terram. (Ps. 120, 2.) Hol a
jel, mely azt m u t a t n á , hogy ez ige betűjéből
magunkba szíttuk a szellemet?
Mennyi törekvés, hogy földi g á t a t emeljenek
nem merőben földi ár ellen!
Miért nem emelnek o l t á r t ?
Mily okos egyesülése a szilárd hitnek és
élelmes óvatosságnak : Bízzál Istenben és tartsd
szárazon lőporodat!
A próféta az oltárt is, meg a máglyát is,
meg az áldozatot is leöntötte vizzel.
Mily nemes versenyben közli egyik a másikkal a maga tüzét!
A próféta mennyekből kért tüzet, és j ö t t tűz
az égből és megemésztette az áldozatot, és felszárította még az oltár árkába f u t o t t vizet is.
Van bátorságunk ily tüzet kérni?
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Nincs! Mert nincs bátorságunk oltárt emelni,
áldozatot hozni, és azt leönteni vizzel.
Ha volna ehhez bátorságunk, akkor rövideden l á t n a ország-világ oltárt emelkedni, óriásit,
és neve volna : Magyarország katholikus egyházának panasza. Mert egy napon minden templomban, minden pap ajkáról egyazon értelemben
hangzanék az ige: Respicite et levate capita vestra,
quoniam appropinquat
redemtio vestra. (Luc. 21,
28.) Csak imádkozni kellene e redemtióért egyszerre mindenütt, buzgón, kitartón —- rorarent
coeli desuper ! — Es miut négy tájéka van az
égnek és az oltárnak is négy a sarka, felhangzanék egy értelemben másodszor: Beatus est, qui
non juerit scandalizatus in me\ (Matth. 11, 6.) fel
harmadszor: Tu quis es? (Joan. 1, 19.) és neviam
gyedszer a r r a serkentene az ige : Parate
Dortiini, és azzal biztatna az ige: Videbit omnis
caro salutare
Dei. (Luc. 3, 4, 6.) És az ember
szivéhez szóló Isten igéjéhez hozzá fűződnék az
Isten színe elébe törő emberi fohász:
Exaudi
me, Domine, exaudi me, ut discat popul us iste,
quia tu es Dominus Deus, et, tu, convertissi cor
eorum iterum. (III. Reg. 18, 37.) — Es kerülne
áldozat az oltárra, komoly, szigorú, affligáló böjt,
megkeserítené az ember szük kenyerét, hogy a
meghallgatás vigaszának bő lelki eledelét venné
az Úrtól. — És leöntené az ember áldozatát
vizzel, szabad folyást engedne az Ur szine előtt
szívbeli fájdalmának, hogy: „Egyek voltunk, és
meghasonlottunk, számosan voltunk és megfogytunk, buzgók voltunk ós megernyedttink, lángoltunk és elhűltünk, sz. elődök fényében j á r t u n k ,
de beborult felettünk, Mária képe i n t e t t felénk,
lebegett felettünk, most ármány fenyeget és cselszövény, és álnok k é p m u t a t á s nyul igazaink
után." — És jönne tűz az égből, és fellángolna a
kath. ö n t u d a t , és megemésztené e tűz az áldozatot, és véget érne a vezeklők sanyarusága, ós
felszárítaná e tűz még az oltár árka vizét is,
és vége, vége lenne a kesergők b á n a t á n a k és
panaszának, s a földiek vigaszos örömére tul\ a n g z a n é k a fremitus
inferorum-on
az égiek
diadaléneke: Gloria in excelsis Deo ! a k a t h .
Magyarország ezeréves karácsonyán.
0, ha volna bátorságunk!
Nem ugy kellene m o n d a n u n k : Legyen
ságunk !

bátor-

Ha nincs kéz, mely az oldott kévét meg
merné kötni — gyarló kép ! Miért várják százan,
42*
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ezren a vezényszót a Memnon-szobrok ajakáról,
melyek számára még nem virrad? H a vezér nélkül is, előre! Kiki ismeri kötelességét, előre!
Isten t r ó n j a előtt nincs t e r e m ő r , előre! Hadd
kapjon szárnyra égfelé a kath. egyház hű fiainak
panasza impozáns harmóniában, hadd jusson a
Magasságbeli szine elé: Sursum corda et voce! H a
nincs, ki országul beszédet, b ö j t ö t , i m á t rendel,
tegyük megrendelés nélkül. Hadd szálljon fel
égre a sokaság kiáltása, m i n t óriási sziv dobbaClamor
nása, hadd feleljen reá a M i n d e n h a t ó :
fili or um venit ad me! (Exod. 3, 9.) Hadd zúgja
ez a tenger a modern Attilák r e m é n y t h e r v a s z t ó
lépése e l ő t t : Itt szűnik
meg hatalmad!
Hadd
hangozzék fel az égre:
„Erők Istene! t é r i t s meg m i n k e t és mutasd meg orczádat és megszabadúlunk." (Ps. 77, 8.)
„Könyhullatás kenyerével etetsz-e m i n k e t és
könyeket adsz-e nekünk italul m é r t é k k e l ? " (v. 6.)
„Ellenmondásul helyeztél m i n k e t szomszéd a i n k n a k és ellenségeink gúnyolnak minket. " (v. 7.)
„Erők Istene ! t é r j vissza; t e k i n t s le m e n n y b ő l
és nézd és látogasd meg e szőlőt." (v. 15.)
„Miért b o n t o t t a d el sövényét, hogy szaggassák azt mindnyájan, kik az úton á t m e n n e k ? "
(v. 13.)
„Földúlja azt az erdei kan,
vad elpusztitja azt." (v. 14.)

Ha odáig j u t o t t a dolog, hogy m i n k e t szidh a t n a k , t é p h e t n e k , foszthatnak, de hogy azonnal,
mihelyt ez ellen felszólalunk, tiltakozunk és védekezni t ö r e k s z ü n k , kész a l á r m a az u l t r a m o n t á n
reactio, i n t o l e r a n t i a és conspiratio ellen; ha
odáig j u t o t t a dolog, hogy kész a gyanusitás
állam- és b é k e h á b o r i t ó üzelmekről, mihelyt megkiséreljük azt, a m i a szocziálistáknak szabad, de
n e k ü n k nem m i n d i g sikerül: hogy nyilvánosan
gyűlésezzünk és t a n á c s k o z z u n k ; ha odáig j u t o t t
a dolog, hogy Dionysius-füllel lesik a katholiczizmus minden szabad lélekzetét és panaszos
s ó h a j á t , hogy e g y e n k é n t csavarják ki a fegyvert
a l a n y h á n ellenálló kezéből, (Caverant enim Philistiim, ne forte facerent Hebraei gladium aut lanceam; — quoniam quasi peccatum
ariolandi est,
repugnare: et quasi scelus idololatriae, nolle acquiescere. I. Reg. 13, 19. és 15, 23.) ha idáig jutott u n k , ne lehessenek i m á i n k által sagittae parvulorum, plagae eorumf (Ps. 63, 8.)
Vagy a t t ó l t a r t s u n k , hogy, ha megjelenik
Illés, n y o m á b a n o t t lesz az U r n a g y és r e t t e n e tes n a p j a is, (Malach. 4, 5.) a vagyonelkobzás?
— Amicitia hujus saeculi inimica est Deo. (Jac.
4, 4.) Lesz-e b á t o r s á g u n k ? Thalita, c u m i !
H.

és a m a g á n y o s

„Legyen kezed a te jobbod férfián, és az
ember fián, k i t m a g a d n a k megerősítettél." (v. 18.)
E m b e r t nekünk, U r a m , e m b e r t a ki merjen.
Embert nekünk Illés szellemében. A t e kezed
nem rövidült meg, ezer év előtted a n n y i m i n t
a tegnapi n a p : adj nekünk most, az ezer fordulóján, u j sz. I s t v á n t !
H a ezt nem n é h á n y ember olvasná, hanem
kimondaná mind ugy, m i n t ezren érezzük, ha
szerinte cselekednék mind ugy, m i n t ezren el
vagyunk reá szánva, mi lenne a k k o r ?
Csak törpe nem mer
óriás fegyveréhez
nyúlni. Hagyja is; nem neki való. De ha óriás
átallja a t ö r p é k é t használni? Hiszen imádkozni,
böjtölni, Istennél keresni segitséget, ez a t ö r p é k
fegyvere, a kisdedek együgyüsége és bölcsessége.
Quia abscondisti haec a sapientibus et prudentíbus,
et revelasti ea parvulis. (Matth. 11, 25.) Csak
hadd legyünk mi a t ö r p é k , és álljon velünk
szemben a szám h a t a l m a és az elbizakodottság
óriása: feledtétek Samgar ekevasát és Dávid
p a r i t t y á j á t ? (Jud. 3, 31. — I. Reg. 17, 49.)

Az egységes házasságjog
az

országgyűlés

alapvonalai

mindkét házának

ajánlva.

II.
A POLGÁRI HÁZASSÁG NEGÁCZIÓJA A TERMÉSZETI HÁZASSÁGJOG KÉT ALAPELVÉNEK:
A HÁZASSÁG FELBONTHATATLANSÁGÁNAK S
ERKÖLCSI SZENT JELLEGÉNEK.
Következéskép a polgári házasságon alapuló állami házasságjog
nem lehet egységes, ész és lelkiismeret előtt kötelező házasságjog,
mivel a tételes állami törvénynek a természetjog s a természeti
ethika törvényeivel ellenkezni nem szabad.

Az eddigi fejtegetések szerint az egységes
t e r m é s z e t i házasságjog nem egyéb, mint azon
természetjogi s ethikai szabványok foglalatja,
melyek
a házasságnak, mint lényegileg erkölcsi életviszonynak természetéből, czéljaiból önként folynak, és mint
ilyenek az észszel felismertetnek
s a lelkiismeretben
köteleznek.
Ezen szabványok m i n d e n e k e l ő t t a házassági
kötelék egységét, f e l o l d h a t a t l a n s á g á t és kiválóan
erkölcsi jellegét á l l a p i t j á k meg.
De vájjon érvényben m a r a d t - e

mindenkoron
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ezen, az egész emberiséget kötelező egységes |
természeti házasságjog?
Mind az ó-kor, mind pedig az uj-kor t ö r t é nete azt m o n d j a : N e m ! De okát is adja.
Minden idők tanúsága szerint ugyanis az
egyes emberek cselekedetei éppúgy, m i n t a társadalom intézményei, nem mindig összhangzók
az ész s a lelkiismeret követelményeivel, mivel
az emberek az ég legbecsesebb ajándékával, a
szabadsággal visszaélhetnek s a szenvedélyek
uralma a l a t t tényleg visszaélnek. Igy történt,
hogy az emberiség s a j á t jobb meggyőződése ellenére megszegte az egységes természeti házasságjog szabványait. A házassági kötelék egységét a
többnejűség, feloldhatatlanságát annak feloldása
váltotta fel már az ó-korban. Az újkori jogállam
pedig a házasságot polgárjogi életviszonynak
j e l e n t e t t e ki, melynek szabályozását az állam
elidegenithetetlen jogai közé sorolja.
Ámde minden tételes házasságjognak a természeti házasságjogon kell alapulni, és ha ennek
egyik szabványaival ellenkezik, elveszti kötelező
erejét a lelkiismeret előtt; következéskép az
állami hatalomnak el kell ismernie a házassági
kötelék egységét, felbonthatatlanságát és valláserkölcsi jellegét, ha egységes, minden állampolgárt kötelező házasságjogot akar alkotni.
Erre azt mondja Magyarország szabadelvű
k o r m á n y a és képviselőtestülete: „A házasság
felbonthatatlanságát
vallják,

egyedül

a többi felekezetbeliek

minden

felekezetnek

házasságjoga.
miatt

egyik

el a többiek
ságot

Az

ügyekben

megvolt
állam

felekezet

: azért

telményeként
zeti

állameszme
állami

eddig

a szabadelvüség

mi

a maga

több,
tételes

egyenjogúsága
fogadhatja

jogi
tovább

bizonytalana

házassági

és jogfejlődés

köve-

a magyar

nem-

megalkotni

meg szilárdítása

házasságjogot

katholikusok

sem

; de a jelen
sem tűrheti

kénytelen

ges

a

a felekezetek
házasságjogát

rovására

es zűrzavart

csak

azt tagadják;

czéljából

a kötelező

polgári

az

egyséházas-

alapjánr)

ság

Szellőztessük ezen államférfiúi indokolás
egyes tételeit.
A házasság felbonthatatlanságát azért vallják a katholikusok, mivel az, mint fönt bebizonyítottam, a természeti erkölcsi rend egyik törvénye, mely ha már magában véve kötelez
minden embert, annál inkább kötelezi a keresza

) L Szilágyi Dezső igazságügyminiszter és Apponyi
Albert gróf a polgári házasság érdekében mondott beszédjeit.

tényeket, bármely felekezethez tartozzanak is
különben, mivel a kereszténység isteni szerzője
nem azért j ö t t , hogy a természeti erkölcsi törvényt eltörülje, hanem inkább, hogy azt egész
terjedelmében megerősitse. Ezen elvi álláspontra
kell helyezkednie minden államnak, nem valamely hitfelekezet, hanem saját jól felfogott érdekében. Mert az államnak, mint a jogrend s a
közerkölcs h i v a t o t t őrének, első sorban kötelessége a természeti jog s a természeti ethika törvényeit, a jogrend s a közerkölcsiség ezen alaposzlopait minden, bárhonnét jövő támadástól
megvédeni.
A házassági jogrend és közerkölcsiségnek ily
alaposzlopa a felbonthatatlanság törvénye, melyet az állam semmiféle felekezet, legkevésbé
ker. felekezet kedvéért fel nem adhat, mivel a
természeti jog s ethika szabványai minden emberre s ezek összességére, az államra és társadalomra is kötelezők.
Ha t e h á t az állam egységes, azaz mindenkit,
felekezeti különbség nélkül kötelező házasságjogot a k a r a l k o t n i : a feloldhatatlanság természetjogi s ethikai elvére kell azt fektetnie. Mert
a dolgok végső okait kutató, elfogulatlan elme
azonnal belátja, hogy a jelen házasságjogi zűrzavaroknak végső oka nem a hétféle felekezeti
házasságjog, hanem inkább ama zűrzavaroknak,
v a l a m i n t a hétféle házasságjognak végső oka
abban rejlik, hogy a kath. házasságjog kivételével a többi felekezetek házasságjogai nem alapulnak a felbonthatatlanság természetjogi ethikai elvén, mely v a l a m i n t a házasság és családok
ugy az állam egységének ós szilárdságának legerősebb támasza, talpköve.
Az egységes állami házasságjognak továbbá
el kell ismerni a házasság erkölcsi, szent, vallásos jellegét, melyről egyhangú bizonyságot tesz
az ész, a lelkiismeret, az emberiség közérzülete,
s a történelem, mint föntebb k i m u t a t t a m .
Eszerint t e h á t csakis a természeti házasságjog szabványait — a házassági kötelék feloldhatatlansága és valláserkölcsi jellege — alapul
vevő tételes házasságjog fog egységes azaz mindenkit kötelező házasságjog lenni.
Ilyen már a dolog természeténél fogva nem
lehet a legközelebbi ülésszakban a kormány által
az országgyűlés elé terjesztendő „egységes állami
házasságjog

a kötelező

polgári

házasság

alapjánr

A kötelező polgári házasság alapján ugyanis
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nem érvényesülhet a házassági köteléknek sem
feloldhatatlansága, sem vallás-erkölcsi szent jellege; a természeti házasságjog ezen két megmásíthatatlan törvénye.
Mert ezeknek egyenes negácziója a polgári
házasság. Hiszen a polgári házasság bármely
alakjában már nevénél s egész természeténél
fogva nem egyéb, mint polgári jogügylet, mely
valamint az állami törvények szerint jön létre:
ugy azok által bizonyos esetekben fel is oldható.
Ekkép a kormány által kontemplált állami
házasságjog feladván a természeti házasságjog
alapját, s a polgári házasság alapjára helyezkedvén: nem lehet egységes vagyis mindenkit lelkiismeretében kötelező házasságjog, mert ez az
ész lelkiismeret által proklamált feloldhatatlansági elvet, ha -— ellenmondásban önmagával —
fel is venné szakaszai közé, azt a többi országok
állami házasságjogának példája szerint, nem képes saját hatalmi eszközeivel soká föntartani.
A házasság ugyanis lényegében és czéljaiban
kiválóan erkölcsi életviszony. Ennek szabályozására tehát első sorban az erkölcsi, nem pedig a
jogi hatalom van hivatva. Egyedül az erkölcsi
hatalom rendelkezik azon eszközökkel, melyek a
természeti házasságjog törvényeinek, jelesen a
feloldhatatlanságnak és szent jellegének foganatosítására feltétlenül megkívántatnak. Egyedül
az erkölcsi hatalom joghatósága terjed ki a lelkiismeretre, melyben a házassági szeretet és
hűség, nem különben a kölcsönös segélynyújtás
és családalapítás legfőbb biztosítékukat lelik.
A házassági szeretet és hűség, a kölcsönös
segélynyújtás, a családalapítás és gyermeknevelés inkább erkölcsi, mint jogi kötelességek;
azoknak teljesítését csakis az erkölcsi hatalom
garantirozhatj a, mely a lelkiismeretnek parancsol.
Ezt vegyék szemügyre, ezen szembeszökő
igazságnak szerezzenek érvényt kormányférfiaink
és törvényhozóink, kik az állam és egyház jogkörének megjelölésében s egymástól való gondos
elválasztásában mindkét tényező legvitálisabb
érdekeinek vélnek jó szolgálatot tenni.
Levén a házasság lényegileg erkölcsi életviszony, vagyis erkölcsi kötelességeknek és jogoknak foglalatja, ezeknek megfelelő törvényekkel
való szabályozása az erkölcsi hatalom jogkörébe
esik. Ezen törvények rendszere képezi a ker.
házasságjogot, mely a természeti házasságjogon
alapszik, s a házasságnak, a természet müvének

(officium naturae) szentséggé való felmagasztaltatásában : — az egységes, felbonthatatlan, erkölcsi szent köteléknek csalhatatlan biztosítékait leli.
Ha tehát az állam saját tételes házasságjogát a kötelező polgári házasságra alapítja,
ezzel nemcsak a házasság erkölcsi jellegét, s
ennek következtében az erkölcsi hatalom illetékességét tagadja, kizárólag jogi ügyletnek tekintvén a házasságot, a mi már magában is egyoldalú álláspont; hanem azonkívül a házasság
feloldhatatlansága, tehát a házassági jogbiztonság, a családi s állami egység és szilárdság legerősebb garancziájától fosztja meg önönmagát..
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI TÜDOSITASOK.
M A J E R

I S T V Á N

vál. püspök, esztergomi nagyprépost.
1813—1898.

Meghalt István bácsi, nincs többé a földön. Magyarország szegényebb lett egy pappal, kihez fogható, országos tiszteletre nézve, kevés, talán egy-kettő születik csak
egy-egy század folyásában. Méltán siránkozik tehát Sión,
mert vesztesége valóban nagy. István bácsit az ő páratlan
népszerűségében nem pótolja senki. Vannak mellette,
léphetnek nyomdokaiba mások, kik más tulajdonságokban
jeleskednek; népszerűségét István bácsi magával viszi a
sírba, 3iZ3iZ I cl halál megtisztítva őt a föld salakjától, felemelte az ő nemes és szeretettől mosolygó alakját a példák és eszmények fénykörébe, hogy tündököljék századokról századokra Magyarország felett, mig e hazában
katholikus vallás és magyar papság leszen I f j ú nemzedékünk vegye őt a hatás nagyságára, országos népszerűségére nézve mintaképül ; mi pedig öregek tartsuk nemes
és kedves szellemét emlékezetben és áldásban mindörökre !
Az esztergomi főkáptalan főnökének elhunytáról a
következő gyászjelentést adta ki és küldte be hozzánk:
Az esztergomi főszékesegyházi főkáptalan szomorodott sziwel jelenti forrón szeretett kartársának, méltóságos és főtisztelendő dr. Majer István urnák, stagni vál.
püspöknek, a pápa ő szentsége házi főpapjának, Esztergom melletti sz. Benedekről nevezett apátnak, az esztergomi főkáptalan nagyprépostjának, a zsinati vizsgálóbizottság elnökének, főegyházmegyei könyvbirálónak. a
magyar főrendiház tagjának, a Lipót és vaskorona jeles
rendek lovagjának, a Szent-István-Társulat tudományos
és egyházirodalmi osztálya tagjának, Esztergommegye
közigazgatási bizottsági tagjának. Esztergom szab. kir.
város díszpolgárának, a hittudományok bekebelezett tudorának, számos közművelődési és emberbaráti egyesületek disz- és valódi elnökének és tagjának, aranymisés
áldozárnak, az egyház és haza önzetlen szolgálatában
töltött tevékeny, áldozatkész élete 81-ik, áldozó papságá-
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nak 58 ik évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos fel- ;
vétele után, végelgyengülés folytán f. hó 21-én éjjeli 11 j
órakor bekövetkezett halálát. A boldogult hült tetemei f. j
évi november hó 24-én délutáni fél 3 órakor fognak a
halottas háznál beszenteltetni és onnét a boldogult akaratához képest az esztergom-szabad-királyi városi sírkertben,
külön sírboltban, a boldog feltámadásig örök nyugalomra
helyeztetni. Az ünnepélyes gyászmise folyó hó 24 én reggeli 9 órakor fog a főszékesegyházban megtartatni. Kelt
Esztergomban, 1893. november 22-ikén. Áldás emlékére!
Az örök világosság fényeskedjék neki !
Budapest, nov. 25. Schlauch bibornok ellen BeksicsSeverus ur támadása. —
Tehát megjelent a király engedelmével nyilvánosság
elé került püspöki emlékirat ellen a kormány félhivatalos
sajtója által a kormány akcziója gyanánt hirdetett hires
„czáfolat". egy röpirat alakjában. Mára elég legyen róla
annyi, hogy egy ország kormányának szégyeneim kellene
magát, hogy ily qualifikálhatatlan jellegű müvekkel hozzák öt s az ő működését kapcsolatba.
A „Pesti Napló" szabadelvű lap ; pártolja, eddig legalább partolta a kormány szabadelvű vallásügyi reformjai*". De ezt a röpiratot már ő is megsokalta s Ítéletet
róla a következő szavakba foglaltan adja elő:
„A szomorú a dologbau az, hogy e röpirat a tajtékzó szenvedély faragatlan kitöréseinél és szemenszedett
jelszavakkal felekezeti harczra uszító deklamácziónál nem
is tartalmaz egvebet, feleresztve egy pár értelmetlenséggel és végtelen ignorancziáról tanúskodó egy-két idézettel."
Szerzőt a furor odii ecclesiae catholicae egészen
vakká teszi néha, ugy hogy kézzel fogható dolgokat nem
lát, ellenben néha ott is iszonyú dolgokat lát, a hol nincsen semmi. Például, hogy csak kettőt említsünk e röpirat befejező czikkelyéből, szerző nem látja, hogy a. kereszténység dogmái azért vannak, hogy befolyásolják az
életet; ő szerinte a dogmák csupán meddő contemplatiók
tárgyai ; másrészről ugyancsak ő látja a pápát, a mint a
lengyeleknek orosz rítust praescribál. Vakokra és visionáriusokra bízni az elmék irányítását a kormány részéről
ebben a különben is szenvedélyes állapotában az országnak végzetes hiba és tévedés marad.
??
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— A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának őszi ülése f. hó 22 én volt délután
4 órakor, melyen Kisfaludy A. Béla elnök napirend előtt
megemlékezett Majer István haláláról. Indítványozza, hogy
részvétüket igtassák jegyzőkönyvbe, a mit el is fogadtak.
A napirend során elhatározták, hogy a Szulik-emléket 1894.
május havában felállítják. Jelenté az elnök „A megszaba
ditott Jeruzsálem" teljes magyar fordításának megjelenését.
Ez az osztály első kiadványa. Bunyitay
Vince jelentést
tett az okirattári bizottság működéséről. Az osztály elhatározta, hogy Hajdú Tibor dr. és Zoltványi Irén dr. szt.
Benedek-rendi tanár által az osztály megbízásából középiskolai használatra irt „Tapasztalati lélektan és gondolkodástan" kijelölt módosítások után pályadíjjal jutalmazható és kiadható. A második szakosztály nevében Timon
Ákos dr. jelenti, hogy a „Honfoglalás Emléke8 czimü s
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a millennium alkalmából megírandó műre nézve a szerkesztőség megalakult Az egyes szakok szerkesztői Bauler
Gyula, Czobor Béla, Balks Lajos és Timon Ákos. A felolvasások elmaradtak.*)
A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t f. hó 23-án délután választmányi ülést tartott, melyben elsőizben elnökölt
Esterházy Miklós Móricz, az u j másodelnök, a lelkes
katholikus világi vezérférfiu, a kit Zichy Nándor gróf,
társulati első elnök mutatott be a gyűlésnek, mely az uj
elnököt éljenzéssel fogadta az elnöki székben. A társulat
az elnök-gróf indítványára jegyzőkönyvben örökíti meg
Majer István és Somoskeőy Antal alapitó-tagok emlékét.
A társulat a hetes- és n gazdasági bizottságok együttes
jelentése alapján kath. szellemű ifjúsági lapot fog kiadni.
A társulat a legutóbbi ülés óta 56 iskolának adott könyvet ajándékba, 5 frtot kapott végrendeletileg és 11 rendes
taggal szaporodott. Venczell
Antal pénztáros jelentése
szerint októberben kiadás volt 15,769 frt 61 kr, bevétel
17,057 frt 72 kr, plusmaradék tehát 1288 frt 11 kr.

VEGYESEK.
*** Jubiláló szerzet. Azt mondják, hogv korunk
nem alkalmas a szerzetesi élet kifejlesztésére. Éppen
ellenkezőleg áll a dolog. Minél több valamely kornak a
testi lelki nyomorúsága, annál nagyobb szüksége van —
a tökéletesség magasabb fokú megnyilatkozására és befolyására. Innen van, hogy alig van kor, a melyben anynyi szerzetesrend
keletkezett vagy támadt volna uj
életre mint századunkban. A devotus femineus sexus e
tekintetben talán még tul is tesz a férfinemen. A női
szerzetes congregatiók egyik legifjabbika. a nálunk is
áldásosán működő „Isteni szeretet leányai" vagyis a
„Mária testvérek" épp most, f. hó 21-én ülték meg rendjök fenállásának 25-ik évét. Rendjök ugyanis 1868. nov.
21-én alakult meg Bécsben. Alapitónőjük, ft. Lechner
Francziska még most is él. Czélja a congregatiónak
menedéket nyújtani és alkalmazást szerezni cselédnőknek,
jóravaló cselédekké kiképezni elhagyatott árvaleányokat,
s általában részt venni a leánvnevelés messzekiható nagv
katholikus akcziójában. A Mária-testvéreknek jelenleg 27
házuk van 600 testvérrel. A rendházak közöl 7 van Magyarországon. u. m. Toponáron, Berzenczén, Főherczeglakon, Győr-Szt.-Ivánban, Kis-Czellben, Nagv-Lévárdon
és Légrádon. A Mária-testvérek rendjök fenállása óta
menedékhelyet adtak 66,656 helynélküli cselédnek, neveltek 9069 árvát és nem árvát, iskoláikban oktattak 14,227
bejáró leányt, óvodáikban gondoztak 13,422 gyermeket, a
kézimunka-iskolában kiképeztek 15,715 növendéket, a
vasárnapi iskolákban továbbneveltek 8247 cselédet és
munkásleányt, egy Bécs melletti menedékházukba felvettek 298 elaggottat és 2901 lábadozót. A budapesti rendház főnöknője 20 év óta nt. Uri Borgia. Budapesten ma
ünnepelik a jubileum évfordulóját. Isten áldása maradjon
a Mária-testvéreken ; az emberek áldását bőven megszolgálták !
— Magyar prédikácziók
Bécsben. Ezeket a maltai
lovagrend kärnthnerstrassei templomában szokták tartani
*) Szavahihető embertől azt hallottam, hogy Kandra Kabos
értekezéséről oly jelentés látott napvilágot a lapokban, hogy annak
felolvasása — megtörtént. Pedig hát a hivatalos értesítésből látjuk,
hogy nem történt meg. A történetírásnak hiteles adatokat szabad
csak szolgáltatni.
A Szerit.
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a kapuczinus atyák és mások, például a Bécsben levő
magyar sublimisták. E lap szerkesztője többször részesült
ebben a szerencsében. Azért nagyon érdekel a dolog,
hogy megvan-e ez a magyar prédikáczió s milyen sorsa
fordult. Tegnap azt olvashattuk egy budapesti lapban,
hogy „kívánatos volna, hogy a bécsi magyarok eddigi
közönyét némi érdeklődés váltsa fel a magyar prédikácziók
iránt, ha nem is hitbuzgóságból, hát legalább a magyar
nyelv iránt való szeretetből." Pessime ! Rossz az indokolás. J a j annak a nemzetnek, mely csak nyelvszeretetből
ragaszkodik a valláshoz !
— A kalocsai érsek nagyszabású jótékonysága. Császka
György kalocsai érsek ur, a ki nemrég 20,000 forintot
adott a papi nyugdíjintézetre, legújabban ismét a miskei
kath. iskola építésének költségeihez 3000 frt adománynyal
és 10.000 frt husz év alatt törlesztendő kölcsönnel járult.
— Hire jár. hogy a millennium ünnepségeiben való
részvevés katholikus részről a legrégibb püspökségek
történetének megírása és megjelenése által czéloztatik.
Ez jó dolog leszen ; de sokkal szükségesebb volna, ha a
katholikus tan- és iskolaügy a kiállítás történeti és jelenkori részében országosan szervezett kiállítási akczió által
kimeritően feltüntettetnék.
— A budapesti „Katholikus Kör" szerdai felolvasó
estéjén dr. Pokorny Manó igen aktualis kérdéssel foglalkozott, ismertetve a munkások helyzetét és törekvéseit,
különösen a szoczializmust s az ebben rejlő s egyre növekvő
óriási veszedelmet. A szoczialisták félelmetes befolyása
Nyugaton egyre nő erőben és hatalomban ; Francziaországban már 46, Németországban 44 szoczialista ül
mint törvényhozó a parlamentben.
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Beküldetett.
Nagyságos Szerkesztő ur !
A „Religio" 1893. II. félév, 40. számában „Beküldetett" czim alatt dr Ott Ádám úrtól egy kis magyarázatot
közöl a S. C. C. 1874. aug. 13., 1875. ápril 24. és 1893.
máj. 25. kelt decretumokról, melyek a mise-stipendiumokkal űzött visszaélést tiltják és az eljárást ez ügyben szabályozzák.
Az adott magyarázat teljesen igaz, érveiben indokolt, egészen világos. De aggodalmat támaszt azon körülmény, hogy e magyarázat a Dvorzsák-féle
vállalattal
összefüggésben adatott, és szembeötlő a látszat, mintha
ugyanennek érdekében látott volna napvilágot ; vagy legalább is ezen vállalatnak üzleti dolgokban tanúsított
fürgesége és élelmessége sejteti velünk, hogy emiitett
magyarázat a jövőben reklamczélokra fog kiaknáztatni.
Ez okból bátor vagyok azon véleményt koczkáztatni, hogy a Dvorzsák-féle vállalat, összes körülményeiben tekintve, nemcsak az 1893. május 25 iki decretum
után, hanem az előtt is, és egyáltalán olyan természetű,
hogy avval üzleti összeköttetésbe lépni és erga sacra
bármely munkát, legyen az kép vagy könyv, vallásos
vagy profán tartalmú, attól elfogadni súlyos lelkiismereti
kételyekkel jár együtt. Állításomat indokolom : 1. A misestipendiumok körül nemcsak a formális „turpe lucrum"
tilos, hanem minden olyan eljárás, a mely „alicuius tur-

pis quaestus periculum inducere possit." Már pedig egy
olyan egész üzletszerűen berendezett vállalat, mint a kérdésben levő, ezt a veszedelmet bizonyosan magában rejti,
a mely „adhibitis publicis invitamentis et praemiis"
ugyan „non colligit Missarum stipendia", de igenis
reklámot űz a stipendiumok elhelyezése érdekében, és
pedig a könyvek, képek stb. nyereségre czélzó átcserélésével.
2. A „stúdiósa collectio" nemcsak akkor tilos, ha a
mise stipendiumok „obiectum negotiationis sunt," hanem
akkor is, ha „instrumentum negotiationis sunt." (v. ö.
Lehmkuhl. Theol. Mor. II 205. jegvz.) Tehát bármely
uton-módon szerzi is a Dvorzsák-féle vállalat a stipendiumokat, és bármely lelkiismeretességgel jár is el, hogy
az érdekelt decretumok által jelzett szirtekbe ne ütközzék: a rengeteg számú stipendiumokat azért szerzi, hogy
azt mint „instrumentum negotiationis"-t fölhasználja, es
kétségkívül haszonnal használja föl.
3. Hogy a decretumok a „saeculares" könyvkereskedőket hangsúlyozzák, ez a körülmény nem dönt a
Dvorzsák-féle vállalat előnyére. Nem azért, mert a) az
egyházjog minden üzérkedést, tehát a kép- és könyvkereskedést is, tiltja az egyháziaknak ; tehát a „saeculares" szónak kiemelése a papokkal szemben a „suppositum" tagadása. — b) más dolog saját munkáját „missis
iam celebratis" az ügymenet egyszerűsítésére valakinek
megküldeni, más egy „Madonna" képre monopoliumot
szerezni és avval az országot elárasztani: az előbbi eset
nem üzérkedés, az utóbbi igen ; és ha azt egyházi férfiú
űzi, ez mindenesetre circumstantia aggravans. — S aztán
c) vájjon a Dvorzsák-féle vállalat müveiről kivétel nélkül áll-e,
hogy „fovent pietatem, vulgant doctrinam catholicam" ?
— Mi köze ehhez a „helységnévtárának ? — h o g y ne említsünk dolgokat, melyek — hála Isten — feledésbe
mentek.
. 4. Végre, ha a positiv törvények subtilis magyarázata egészen kisiklani engedné is a Dvorzsák-féle vállalatot : elég a természeti törvény, mely nem csak a botrányt,
hanem annak a veszedelmét (periculum scandali) is tiltja.
Már pedig e vállalat nem ment ezen veszedelemtől.
Illusztrálja ezt egy tavaly hallott triviális vicz : a Donátutczában nemsokára korcsma nyílik meg, hol a bort erga
intentiones fogják mérni. S ez nem scandalum pusillorum ;
mert egy tudós paptól hallottam. Nem is pharisaicum,
mert a vállalatnak elitélését nem egyszer olyan egyének
szájából hallottam, kikből bizonyára nem a nyereség
által támasztott irigység beszélt. S magam is nem csekély visszatetszéssel nézegettem (s a tűzbe dobtam) azon
zamatos reklam-füszertől áradozó fölhívásokat, ajánlatokat stb., miket a vállalat a vezetésem alatt álló intézetnek növendékeihez évente többször megküldeni szokott.
Mindezek után, ha a dr. Ott Ádám ur által említett esperes-plebános talán éppen e vállalatra vonatkozólag
értelmezte negatíve az 1893-iki decretumot, ugy mindenesetre helyes, és széles e hazában utánzásra méltó dolgot
cselekedett.
A Nagyságos Szerkesztő Urnák
Budapest, 1893. nov. 20.
alázatos szolgája
Dr. Piszter Imre.

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A k a t h . egyház jogi képviselete Magyarországon. — Az egységes házasságjog alapvonalai
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A kath. e g y h á z j o g i k é p v i s e l e t e Magyarországon.
Egy illusztris katholikus gyűlésben voltam
egyszer, és o t t egy illusztris kath. világi férfiú,
ha jól emlékszem országos képviselő, azt mondotta, igen jó szándékkal de részben kevés kath.
tudömánynyal, hogy azért van nekünk szükségünk az u. n. autonomiai ujjászervezkedésre,
melyben a világi elem lesz hivatva előkelő szerepet játszani, az állammal és az egyház ellenségeivel szemben, mert most, midőn ilyen autonómiánk még nincsen, az egyházat úgyszólván
nem képviseli semmi és senki, vagy legalább,
úgymond, az egyház képviselését nem látjuk
kellően kidomborodva, kellően érvényesülve.
Ez a jólelkű és nemes igyekezetü kath.
előkelő férfiú egy egész generáczió nevében szólott, egy egész nemzedéket képvisel; képviseli
az egyház világi éleméből azt a tekintélyes, mert
értelmes részt, mely „autonomia" jelszó alatt az
egyház ügyeinek képviselése sőt intézése czéljából az egyház kormányában magának szót,
szavazatot és szervezett helyet, állást kiván szerezni.
Az ország értelmességéhez tartozó világi
hiveink egy részének, e. hozzáértés tekintetében
sok hiányban szenvedő s következéseiben nem
kevesebb veszélylyel fenyegető felfogással szemben fel kell vetnünk a kérdést, hogy hát csakugyan ugy áll-e a dolog, mint ez a felfogás feltünteti, hát csakugyan nincs az egyház kellő
intézményes képviselettel ellátva s mintegy felszerelve az állami hatalomnak nálunk is egyre

sűrűbben mutatkozó túlkapásai s az egyház felekezeti és nem felekezeti ellenfeleinek egyre növekvő elhatalmasodása ellenében?
A felelet erre a kérdésre önként fog folyni
abból a másik feleletből, melyet minden ker. kath.
embernek, ha az egyház ügyeinek megitéléséhez és
intézéséhez érteni akar, meg kell tudni adni a r r a
az alapvető kérdésre: kik képviselik jelenleg a
kath. egyházat jogilag Magyarországban?
Jogi képviselőnek katholikus ügyben t a r t o m
azt, a kinek joga és kötelessége van katholikus
ügyben tenni, menni, felszólalni, szóval, az államtól, felekezetektől, tudósoktól és nem tudósoktól,
egyesektől s egész testületektől, élőszóval vagy
Írásban, nehézkes könyvekben vagy röpke röpiratokban s a minden nap százezer példányban
körülkalandozó sajtóban intézett támadásokkal
szemben a katholikus ügyet védelmezni, érvényesiteni.
Nos, ha ez a jogi képviselő : akkor, a mi a
jogokat és kötelességeket s e jogok és kötelességek gyakorlásának hivatott, illetékes közegeit,
e közegeknek sokaságát, változatosságát, gazdagságát, képességeit illeti, mondhatni, hogy a kath.
egyház Magyarországon, épp ugy mint minden ü t t a világon, a hol kath. egyház teljesen kifejlesztve létezik, de iure igazán hiánytalanul,
fényesen, gazdagon — (gondoljuk meg, hogy a
katholikusok száma nálunk 10 millió) — és (—
mert még a király is a mi apostolunk!) — hatalmasan van képviselve, bár de facto, tényleg,
a kath. ügy képviseletében s védelmében, s a j n o s
nálunk talán inkább, mint bárhol, kiáltó hiányok
és gyengeségek mutatkoznak.
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Ki képviseli Magyarországon a kath. vallást,
a kath. ügyet, a kath. egyházat?
Előre kell bocsátanunk, hogy ez a képviselet áll köztünk vagy de jure divino, közvetlen
isteni intézkedés folytán, megmásithatatlanul,
vagy de jure ecclesiastico, egyházi berendezkedés
következtében, változhatóképpen. Mind az isteni
mind az egyházi jog alapján való képviselése a
kath. ügynek továbbá vagy közjogi jellegű, azaz
az egyház alkotmányából közvetlenül folyó s
hivatalos, vagy magánjogi, azaz az egyház minden
egyes tagját az egyház kebelében megillető személyes nagy ós szent érdekekből következő s
nem hivatalos lehet. Lehet azonban némelyekre,
az egyház némely tagjaira nézve a kath. ügy
képviseletének joga ós kötelessége egyszerre mind
a kettő, vagyis közjogi is, magánjogi is, együttesen. Például, midőn az egyház kormányának, a
hierarchiának valamely tagja valamely kath.
ügyben hivatalosan, „közjogi illetékességgel" felszólal ós intézkedik, egyúttal mint az egyház
egyszerit tagja, személyes, egyéni érdekeit is
képviseli ós érvényesíti közérdekű intézkedései
által.
Nem igen szoktam valamit megbámulni. A
nil admirari igazán második természetévé válik
az embernek ebben a furcsaságokkal t a r k á z o t t
világban. De már kérem, a csodálkozás elől a
legjobban elzárkozott elme is kénytelen, ha nem
is csodálkozásának, de fokozott figyelmének kiváló tárgyává tenni, azt a gondolatot, hogy
miképp lehet Magyarországban, a kereszténység
eredetének 19-ik századában, a kath. egyháznak
Magyarországban 8 százados léte és működése
daczára — azt mondani, hogy a kath. egyháznak
itt nálunk tulajdonképpen nincs is legális képviselete, oly legális mint akár a protestánsok országos szervezete? Hát miért bámulja a világ a
kath. egyházat s miért agyarkodik ellene anynyira, ha nem azért, mert látja és érzi, hogy az
egyház a legjobban szervezett s leghatalmasabban
képviselt társaság széles e világon? Az egyház
hierarchiájához fogható szervezete a hatalomnak
csakugyan nincs egy se, nem volt s nem mutatkozik a jövőre se, az emberiség történetében.
Hisz ennek a hierarchiai szervezetnek nagyságát
ós erejét annyira elismerik az egyháznak még
legelkeseredettebb ellenségei is, hogy magát az
egyház elterjedését ós fennállását is egyenesen
a hierarchia ólén álló s világuralmi igényekkel
működő pápaságnak tulajdonitják főleg s kizáró-

lag. Csak Magyarországban nem volna elég az az
imádkozó mindenhatóság, a hierarchia, az egyház
ügyeinek
kópviselósóre és védelmére,
mikor
másutt az egész világon elég életre való s elég
erős eme képviseletre ós védelemre? Es vájjon
az a képviselet, melylyel a kath. ügyek, — a
legutolsó falusi iskolától kezdve fel egész a
kassai jogakadémiáig, melyet épp most államositanak el „az egyház t u l a j d o n á é b ó l , fel a házasság szentségeig, melynek ignorálására épp most
készül a „törvény", — igen, vájjon az a képviselet, melylyel a kath. ügyek Magyarországban birnak, iure
divino et humano-ecclesiastico, a
hierarchia ordinisban ós jurisdictionisban, a pápában, püspökökben, világi és szerzetes papságban,
az apostoli királyi bántalomban szóval, Magyarország egyházi sőt állami közjogában, s továbbá 10
millió katholikus hivőnek a kath. ügy képviselésére és védelmére köteles magán jogában, —
nem elég nagy, nem elég hatalmas? Tiz millió
egyéni jog együttvéve maga egy nagyhatalom, a világ
legnagyobb nagyhatalma, a hierarchia mellett,
sőt nélküle is profán dolgokban sokszor egyes
államokban, a hol nem is 10 millió, hanem egy
maroknyi nagy ember csodákat képes művelni,
ha t e t t r e kerekednek. A thermopylaei szorosban
egy-két száz ember t a r t ó z t a t t a vissza a perzsák
millióit, s egy kezünk ujjain fölösen meg lehet
számitani azoknak a számát, kik a svájczi köztársaság alapjait megvetették.
Van t e h á t a kath. egyháznak, van minden
k a t h . ügynek ós sérelemnek Magyarországban
igen nagy, és ha, sajnos, most még mindig nagyrészt rejtve maradó erejének összességét vesszük,
igen hatalmas képviselete ebben az országban:
a pápa, a püspökök, a papság ezrei, a hivek milliói, istenileg és egyházilag páratlan szabatossággal összeállitott, óriás szervezetbe egyesitve. Vagy
talán ez a mi katholikus, ősi, hierarhiai szervezetünk nem legális, nem „beczikkelyezett" dolog
Magyarországban? Azt nem köteles talán respektálni az állami hatalom ós minden polgár? Talán
a pápa Magyarországban „külföld" s idegen mint
Vilmos császár vagy Bismarck herczeg ? — H a Bismarck hgnek volt annyi ereje, hogy Poroszországra nézve az ő protestáns eszével belássa azt,
miszerint „man muss ihn (a pápát) gewissermassen
als preusischen Staatsangehörigen betrachten" : akkor a mi katholikus férfiainknak kell birni avval
a lelki bátorsággal, hogy Magyarországban a pápát törvényesen recipiált, törvényes tiszteletben
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és figyelemben részesítendő lelki, egyházi hatal- ós lelkesen felszólal a kath. ügyben, — ez nem
masságnak t a r t s á k ; protestáns és más vallású országos védelem, nem országnak szóló védelem?
polgártársainkban pedig kell lenni annyi reci- Es ha még többen, ha mindnyájan a kath. képviselők
procitásnak, hogy megadják nekünk a mi a mienk az egész országból felszólalnak ugyanott a kath. ügy
s tudva azt, hogy a pápa a katholikusok változ- mellett, h á t ez nem lesz-e még országosabb védelem
hatatlan hite szerint az egyház feje, bennünket ós képviselet? Es hogyha 10 millió katholikus
e hitünk szerint élni és boldogulni hagyjanak, — világi, vagy személyesen, vagy megbizottjaik álmáskülönben kénytelenek vagyunk az önként tal, az ország különféle részeiben s kivált a főmeg nem adott respectust nekik nem tetsző fegy- városben kath. népgyülésbe vagy nagygyűlésbe
verekkel is tőlük kicsikarni. Vagy h á t nem egé- összegyülekezve az egész országnak, királynak,
szen, nem minden dogmájával ós
intézmé- kormánynak, polgártársainknak szólva — a kath.
nyével recipiált vallás volna e hazában a katho- ügy mellett állást foglalnak, — h á t ez nem lesz
likus vallás? Kicsoda illetékes megmondani Ma- országos nyilatkozat, országos képviselet, országos
gyarországban azt, hogy mi tartozik mellőzhetet- kath. önvédelem és érdekóvás?
Ne ámitsa m a g á t senki: van a kath. egylenül a kath. egyház hitének ós intézményeinek
teljességéhez ós épségéhez? Az állam n e m ; a ház ós vallás, van minden kath. ügy ós sérelem
felekezetek még kevésbbé. Senki sem illetékes képviseletének elég nagy ós hatalmas tényezője
erre, csak mi katholikusok, egyházunk kormányá- ebben az országban, csak működésbe kell lépni
nak hivatalos nyilatkozataiban és 10 millió e tényezőknek halaszthatatlanul ós pontosan
katholikus hivőnek kátéba foglalt hitvallásában. mindig, mikor alkalom nyilatkozik. Azok, kik
Még egyszer mondom t e h á t : van, igenis van a katholikus akczióba lépósöket halasztgatni szekath. egyháznak, van minden kath. ügynek, minden retik annak a bizonyos laicarchikus autonómiákath. sérelemnek Magyarországban jogi képviselete, nak óletbelépéseig, vegyék eszökbe, hogy talán
nagy, ós tekintve jelenleg bár sok tekintetben szuny- még sem oly jól ismerik a kath. egyház szervenyadó erejét, hatalmas ós minden tekintetben legá- zetét és szellemét, a hogy hiszik, s hogy talán
lis képviselete, közjogilag az egyház hierarchiájában, éppen a legfőbb dologról a partikuláris egyhámagánjogilag az egyház 10 millió hivóben, kik mind- zakra zézve, a püspöki h a t a l o m nagyságáról ninannyian, a hierarchia i r á n t való megmásithatatlan csenek tisztában magukkal. Az egyház kormányalárendeltséghez ragaszkodva, jogosultak ós köte- zásában és sorsának intézésében részt venni kilesek, ha kath. ügyről vagy sérelemről van szó, vánó világi hivek ne feledjók azt, a mit a sz. a t y á k
azt észre és szivökre is venni, abban felszólalni, a püspöki hatalomról tanitanak. Antiochiai sz.
szóval a kath. ügyet védelmezni s a kath. sérel- Ignácz ezt m o n d j a : „Ubi Episcopus, ibi Ecclesia!"
mek orvoslását sürgetni és elősegiteni, a magán Szent Jeromos a püspöki móltóságról szólva, ezt
és közéletben, a társadalomban ós államban, a i r t a a luciferianus eretnekekkel vitatkozva : „Ectudományban és sajtóban, a képviselőházban ós clesiae salus in summi sacerdotis ( = episcopi) diga megyei vagy városi, vagy községi gyűlésekben, n i t a t e pendet." (Epist. 82.) A egyház törvénykönymúlhatatlanul ós halaszthatatlanul azonnal, mi- vében, a Decretalisokban (1. 1. const. 128.) ez van
helyt, s ott a hol az alkalom jelentkezik, nem megirva: „Episcopus non debet subesse principibus,
várva — m e r t ez csak ürügy a hallgatásra ós sedpraeesse." Tehát még a souverain fejedelmeknek
nem tevésre — azt, hogy majd lesz nemsokára is feljebbvalója a püspök, ós ant. sz, Ignácz véregy országos katholikus autonomia; majd az el fog t a n ú végül ezt t a n i t j a keresztény katholikus vemondani, meg fog t e n n i a kath. ügy érdekében zérelvül: „Principes et Caesares ipsi episcopo parmindent ; addig pedig folytassuk a m i t eddig eant, episcopus Christo.) (Ep. 9., ad Philad.)
tettünk, a kath. ügyek védelmének „autonomia
Ennyit a püspöki méltóság ós hatalom nagyhiányának" ürügye alatt való lelketlen elhanya- ságáról ma. Ámde a kath. ügy képviseletének
golását.
i megvilágítását s az „autonómiai mozgalom" szelAzt mondják, a kath. ügyet országosan kép- I lemének rostálását ezzel — készségesen elismerviselni, országosan védeni, országosan fejleszteni jük — koránsem fejeztük be.
* * #
— „országos autonomiai kongresszusok" nélkül
nem lehet. Dehogy nem lehet ! H á t ha egy
országgyűlési képviselő az országgyűlésben b á t r a n
40*
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Az e g y s é g e s házasságjog alapvonalai
az o r s z á g g y ű l é s mindkét házának ajánlva.
II.
A POLGÁRI HÁZASSÁG NEGÁCZIÓJA A T E R M É SZETI HÁZASSÁGJOG KÉT A L A P E L V É N E K :
A HÁZASSÁG FELBONTHATATLANSÁGÁNAK S
ERKÖLCSI SZENT J E L L E G É N E K .
Következéskép a polgári házasságon alapuló állami házasságjog
nem lehet egységes, ész és lelkiismeret előtt kötelező házasságjog,
mivel a tételes állami törvénynek a természetjog s a természeti
ethika törvényeivel ellenkezni nem szabad.
(Folytatás.)

Ilyen, a lelkiismereti szabadsággal ellenkező,
jogi törvényen alapszik az egységes állami házasságjog. Mert a polgári házasság, mely a házassági kötelék feloldhatatlan, erkölcsi, szent
jellegének tagadása, a lelkiismeret ebbeli meggyőződésével ellenkezik. Midőn t e h á t az állami
házasságjog az embert polgári házasságkötésre
kötelezi, ezzel saját lelkiismereti meggyőződése
elleni cselekedetre kényszeriti.
Ez nem szabadelvüség, ez a lelkiismereti
szabadság ellen elkövetett zsarnokság!
Váltig hajtogatják továbbá szabadelvű államférfiaink és képviselőink : Az állami házasságjog
a magyar jogfejlődés természetes folyománya. ')

Hiába mondja a kormány, nhogy ö elismeri
a házasság erkölcsi momentumait, hogy azoknak érMinden jog csak a maga t a l a j á n fejlődhetik.
vényt szerez az egységes állami
házasságjogban, Az uj házasságjog a polgári házassággal nem a
hogy mindenkinek hitét sértetlenül hagyja, melynek magyar jog talajából kelt, t e h á t nem is fejlődtana szerint a házasfelek áldást kérhetnek házassá- hetett abból, hanem idegen földről akarják csak
gukra." Az elv logikája erősebb minden subjectiv most átültetni magyar földre. De valamint ott
velleitásnál.
nem gyökeresedett meg, ugy a magyar nép
Mindezekből kitetszik, hogy az egységes erkölcsei sem fogják az importált jogot, erős
állami házasságjog a kötelező polgári házasság jogfejlődése daczára befogadni.
alapján, nemcsak nem követelménye a valódi
Végül azzal indokolják kormányférfiaink a
szabadelvüségnek, hanem inkább, hogy ennek polgári házasságon alapuló egységes állami háigazi követelményeivel határozottan ellenkezik. ! zasságjog szükségességét, hogy ez fogja
helyreAz igazi szabadelvüség ugyanis, mint az in- I állitani a, különféle, egymással ellenkező felekezeti
dividualismus, vagyis az egyéni jogok korlátlan I házasságjogok által megbontott egységét a családokérvényesülhetésének rendszere, azt követeli, hogy nak, a. nemzet-testnek, mi azonos a magyar nemzeti
az ember minden életnyilvánulásaiban egyedül \ állam-eszme izmosodásával, szilárditásával; mi minesze és lelkiismerete szavát követvén, — mind- I den jó hazafinak kell, hogy főtörekvése legyen.
inkább emanczipálja magát a tételes törvények
Minden ország, tehát hazánk egységének,
gyámsága alul.
békéjének, tekintélyének előfeltétele: az igazság,
A mai jogállam ellenben, hogy magát sza- rend és szabadság. Minden állami törvény csak
badelvűnek mondhassa, teljesen emanczipálja annyiban bir létjogosultsággal, a mennyiben az
ugyan az embereket az erkölcsi, ész és lelkiis- állam-szerkezet ezen támaszait a nemzetellenes
meret előtt kötelező törvények alul: de egyúttal ; áramlatokkal szemben foganatositani képes. De
kénytelen ujabb meg ujabb jogi törvényekkel ez csak ugy lehetséges, ha az állami törvény a
az alapjaiban megingatott erkölcsi rend támo- természetjog talaján áll, mivel Anteusként ebből
gatására sietni; nehogy ennek romjai alá temet- meríti erejét. Már pedi'g a házasság, mint tertessék saját állami jogrendje is. De minél mészeti intézmény saját lényegének és czéljainak
jobban csökkenti ezzel az állam az erkölcsi rend megfelelőleg a természet által szabályozva van
föntartására hivatott erkölcsi hatalomnak befo- kezdettől. Ezen természeti házasságjog szabályai
lyását a lelkiismeretre: annál jobban terjeszti ki az ész és lelkiismeret világánál megnyilatkoznak
saját jogi hatalmát a reá idegen erkölcsi t é r r e ; és minden emberre kötelezők.
és felszabadítván a lelkiismeretet a szabadelvüEzen, a házasság lényegére és czéljaira voség örve alatt az erkölcsi törvények szabályozó
. natkozó szabványok erkölcsi az rendhez tartoznak
befolyása alul, annak szabadságát jogi törvényeivel békókba veri, a saját lelkiismeretükkel ellenBeksics Gusztávot a modern szabadelvüség Orlando
kező cselekedetekre kénvszeritvén a szabadelvű furiosoját a polgári házasság tündére már oly fokban
hipnotizálta, hogy az azon alapuló állami házasságjog
állam polgárait.
nélkül csonkának látja a magyar alkotmányt.
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mivel a házasság természeténél fogva erkölcsi
életviszony: következéskép azoknak magyarázása,
alkalmazása, végrehajtása az erkölcsi hatalom
joghatóságához t a r t o z i k , mely a lelkiismeret
forumára is kiterjed, s ezt a házassági kötelességek betöltésére kötelezi.
Az állam, m i n t jogi hatalom, a házasságból
folyó jogi viszonyok szabályozására van h i v a t v a ;
de mivel ezek a házasság erkölcsi természetén
alapulnak: az államnak az erkölcsi hatalom
ebbeli jogkörét elismerni és tisztelni köteles;
a m i n t viszont az egyház is köteles elismerni és
tisztelni az állam h a t a l m á t a házasság polgárjogi
ügyeire nézve.
E két providentiális hatalmi tényező jogkörének kölcsönös elismerése és tisztelete : az
igazság, rend és szabadságnak, t e h á t a magyar
nemzeti állameszme izmosodásának, szilárdulásáis legfőbb garancziája.
Ámde hangzik mindenünnen az ellenvetés.
Ez teljes lehetetlenség ott, hol mint Magyarországon
a bevett vallásfelekezetek
egyenjogúsága és viszonossága alkotmányunk
egyik alaptörvénye; és hol minden felekezetnek saját külön, a többi felekezetekétől
lényegesen elütő házasságjoga van. Ily
viszonyok
között az állam létérdekei azt követelik, hogy az
államnak legyen egységes, minden felekezeti egyoldalúságtól ment házasságjoga.
Az eddigi fejtegetések nyomán ezen legnyomósabbnak látszó ellenvetésre sem nehéz felelni.
Az egységes, tételes, minden embert lelkiismeretében kötelező házasságjognak a természeti
házasságjogon kell alapulnia.
Ennek a sarkköve a házasság egységes, feloldhatatlan, erkölcsi szent köteléke; mivel pedig
az államnak is el kell ismerni a természeti házasságjognak mindenkire kötelező e r e j é t : azért
kell, hogy az egységes állami házasságjognak is
az legyen a sarkköve. Ez esetben az lényegében
nem fog különbözni a keresztény házasságjogtól,
amint ez már 18 századon az anyaszentegyházban létezik; m e r t ez a természeti házasságjog
alapjára helyezkedvén, kezdettől hirdette és vallotta a házassági kötelék egységét, feloldhatatlanságát, erkölcsi szent jellegét.
A természeti házasságjog e hármas sarkkövének teljes biztositása végett — mi egyszersmind az emberi társadalom és polgáriasodásának
biztosítása vala — a kereszténység isteni szerzője a házasságnak, már természeténél fogva is,
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erkölcsi, szent kötelékét szentséggé magasztosit o t t a , hogy mire a történelem tanúsága szerint
addig képes nem volt az emberi gyarló természet, t. i. a természeti házasságjog követelte
egységes, feloldhatatlan, erkölcsi, szent köteléknek a testiség ellen való megvédésére: erre képes
legyen a szentség természetfölötti ereje által.
A házasság szentséggé való felmagasztaltatásában birja az egységes, feloldhatatlan, erkölcsi szent jellegű kötelék érvényesülhetésének
m i n d e n biztosítékait.
A keresztény házasságjog legszebb alkotása
a ker. család s a keresztény társadalom, mely
főnixként kelt ki az ó-kori társadalom hamvaiból s ajándékozta meg az emberiséget a haladás
és polgáriasodás kulturjavaival.
A 16-ik századbeli r e f o r m á t o r o k megcsonk í t o t t á k a természeti ker. házasságjogot; és tagadván a házassági kötelék feloldhatlanságát és
szentségi jellegét: azt a közönséges polgári ügyletek sorába degradálták.
Az államhatalom sietett az elvből levonni
a következtetést: a házasságot mint polgári jogügyletet saját joghatósága körébe utasította, s
ebből kifolyólag az u. n. polgári házasság alapján alkotja meg az állami házasságjogot.
Ezen házasságjogot és pedig a kötelező polgári házasság alapján a m a g y a r igazságyügyminiszter fogja m i n t törvényjavaslatot az őszi ülésszakban a képviselőház elé terjeszteni.
De ez, m i n t már czime m u t a t j a , eltér a
természeti ker. házasságjog alapjától, mivel a
polgári házasság elvi negácziója a házassági kötelék feloldhatatlanságának és szentségi jellegének, s azért nem lehet egységes, mindenkit lelkiismeretében kötelező házasságjog; m e r t a természetjoggal s a ker. elvvel ellenkezik.
Ellenkezik először a természetjoggal, mivel
a házasság nem tételes polgárjogi, hanem felb o n t h a t a t l a n természetjogi szerződés.
Ellenkezik másodszor a polgári házasság a
ker. elvvel, mivel a keresztények házassága szentség, és m i n t ilyen, lényeges feltételeire nézve
az erkölcsi, az egyházi joghatóság alá tartozik.
S i t t helyén van leszámolni a müveit külföldre való folytonos hivatkozással, hol a polgári
házasság már hosszú idő óta létezik a ker. elv
és vallás-erkölcsi érzület legkisebb sérelme nélkül. Megengedem, de csak azért, mivel ott a nép
zöme "ker. elvei s érzülete m i a t t a polgári házasít
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s á g o t n e m t e k i n t i l e l k i i s m e r e t é b e n igazi házasságnak, h a n e m csak p o l g á r j o g i ü g y l e t n e k , m e l y e t
az á l l a m i t ö r v é n y szerint, hogy p o l g á r j o g i h a t á s a i
legyenek, m e g k e l l cselekedni. I)e a z é r t 9 9 % el
nem m u l a s z t j a igazi h á z a s s á g á t m e g k ö t n i vallásos érzületének s u g a l l a t á b ó l és ker. h i t e l v é n e k
megfelelőleg, m i n t szentséget, hogy e n n e k t e r m é s z e t f ö l ö t t i erejével a h o l t i g l a n t a r t ó életszöv e t s é g kötelességeit h i v e n b e t ö l t h e s s e .
(Folytatjuk.)

A szabadkai kath. n a g y g y ű l é s lefolyása.
A soproni és komáromi katholikus nagygyűlésekhez
méltóan sorakozott a f. hó 26-án tartott szabadkai gyűlés.
Szinhelye vala ez impozáns katholikus megnyilatkozásnak
a szabadkai Pest nevű szállóhelynek nagyterme, melyet ez
alkalomra fényesen diszitett fel a katholikus hitbuzgóság
és lelkesedés. Az elnöki emelvény fölött XIII. Leo pápának
és Ferencz József apostoli királynak arczképe volt szemlélhető, pápai, nemzeti szinü és Bácsmegye, valamint Szabadka
kir. város szineit viselő lobogókkal.
A történeti nevezetességű harmadik kath. nagygyűlésre
körülbelül 2000 kath. hivő jelent meg minden rendből és
rangból. A vidék a téli idő daczára erősen volt képviselve.
Némely községből huszonöten-harminczan is megjelentek.
A gyűlés termében körülbelül 1000-en fértek el, a többiek
a vendéglő más helyiségeit, termeit, folyósóit foglalták el.
Reggeli 1/ill
órakor foglalta el az elnöki széket
Esterházy Miklós Móricz gróf a budapesti Katholikus Kör
lelkes elnöke, illusztris kath. egyházi és világi társaságtól
körülvéve. Egyházi elnökül dr. Boromisza Tibor kalocsai
kanonok lépett az elnök-gróf oldala mellé. Az ünnepség a
magyar nemzeti szózat és a pápai hymnusz eléneklésével
kezdődött, mit a szabadkai kath. legéDyegyesület énekkara
telj esi tett.
Mindenekelőtt Császka György érsek, megyés főpásztor áldást hozó táviratáról tett Boromisza dr. egyházi elnök
jelentést a közgyűlésnek. A főpásztor táviratának szövege
im itt következik:
«Meg lévén teljesen győződve, hogy a bácsmegyei
katholikus nagygyűlésre Szabadkán megjelent papjaimat és
híveimet csakis szent hitük és egyházuk iránti hűség és
vallásossággal párosult hazafiság hozta össze, őket a nagygyűlés méltóságos hitbuzgó világi elnökével és a többi
vidéki t. cz. vendégekkel egyetemben szívből üdvözlöm és
működésükre atyai szeretetemből fakadó főpásztori áldásomat küldöm.
Császka György,
kalocsai és bácsi érsek."

A tisztelet és hála a lelkesedés élénk nyilvánitásában
tört magának utat a kegyes főpásztor szavainak hatása
alatt. Erre felemelkedett helyéből Esterházy Miklós Móricz
világi elnök s a következő gyújtó és tájékoztató beszédet
mondotta el a következő szónoklatokhoz bevezetésképpen:
Mélyen tisztelt Nagygyűlés !
Ha szivem sugallatának engednék, leszállanék ezen
emelvényről s önök közé lépve kezet szorítanék önökkel

egyenként, hogy kifejezzem ezen néma, férfias kézszorítással azokat az érzelmeket, melyek engem teljesen hatalmuk
alatt tartanak. (Élénk éljenzés.)
Az a rokonszenv, melylyel e szép város és e nemes
megye mélyen tisztelt közönsége engem tegnap este óta
környezni méltóztatik, a meghatottság oly fokát idézi elő
bennem, hogy kételkedem, vájjon képes vagyok-e egyáltalában viszonozni ezen rokonszenvet, képes vagyok-e hálámat
azért kellően kifejezni olyképpen, amint azt szivem mélyében érzem. (Zajos éljenzés.) Fogadják mindenekelőtt köszönetemet kegyes bizalmukért; fogadják köszönetemet azon
lelkesedésért, melyet önök szivökben ügyünk szentsége iránt
ápolnak és mely reám is átszállva, ujabb erőt ad nekem a
jövőben is a küzdelem folytatására. (Élénk helyeslés és éljenzés.)
Ha e fényes gyűlés tagjain végigtekintek, arczvonásaikról leolvasom hazánk története legutóbbi eseményeinek
hatását, mely mélyen bevésődött az élet által már megedzett férfiak arczvonásaiba. De ugyanakkor látom e gyűlés
fiatalabb tagjainak arczán a jövőbe vetett reményt és látom
szemeikben a küzdelem várásának szikrázó sugarait. (Élénk
helyeslés.)
Midőn önöket e perczben üdvözlöm, lehetetlen, hogy
fel ne idézzem azon gyűlések emlékezetét, melyeken már
eddig is szerencsés voltam résztvehetni. (Éljenzés.) Ha e
nagygyűlés tanácskozásainak sorozatán végigtekintünk, a
mely hasontartalmu azon tárgysorozatokkal, melyekkel ez
év folyamán az ország más vidékein foglalkoztunk, felmerül
előttem az a nagy kérdés, vájjon az ezen katholikus gyűlésekhez kötött remények megvalósultak-e? Vájjon megtartottuk-e mi katholikusok azokat az Ígéreteket, melyeket
osztatlan lelkesedéssel és egyértelműséggel elfogadott határozataink tartalmaznak ?
Örömtelt szívvel hangsúlyozhatom, hogy reményeinkben nem csalatkoztunk; hogy mi beváltottuk azokat az
Ígéreteket, melyeket az ország előtt elvbarátaink támogatása mellett tettünk.
És mik voltak czéljaink és törekvéseink akkor, midőn
az úgynevezett katholikus mozgalom megkezdődött s Magyarországon, mint ezelőtt nem ismert dolog, megkezdettek a
katholikus nagygyűlések ?
Első czélunk volt a katholikusok tömörülését létrehozni ; feladatunk volt felrázni a katholikus közönséget
abból az álmából, melybe eddig elveink és tanaink biztonsága minket ringatott.
Ez sikerült is. Tömörültünk, kifejezést adtunk elveinknek és hangot adtunk mindannak, a mí szivünket eltölti,
mióta az úgynevezett egyházpolitikai programm vallásunkat
és ebben legszentebb érzelmeinket megsértette. (Igaz ! Ugy
van ! Élénk helyeslés.)
De méltán azt a kérdést intézhetné hozzám e tisztelt
gyülekezet, hogy vájjon most, mióta a helyzet megváltozott s az egyházpolitikai programm nemcsak elvi kijelentés
alakjában áll előttünk, hanem szószerinti szövegükben ismerjük s részben a mint halljuk, a legközelebbi napokban
fogjuk ismerni azoknak a törvényjavaslatoknak tartalmát,
melyeket mi elfogadni vonakodunk, s melyek ellen a leghatározottabban állást foglalunk, (Élénk helyeslés és tetszés.)
vájjon elérkeztünk-e feladatunk határpontjához, vagy foly-
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tatnunk kell azt a mozgalmat, melyet oly eredménynyel
sikerült ez évben megindítanunk.
E kérdésre a válasz csak az lehet s ebben, azt hiszem,
mindannyian egyetértünk, hogy igenis kötelességünk tovább
folytatni e mozgalmat. (Hosszantartó zajos helyeslés.)
Kétely e tekintetben nem merülhet fel, aminthogy az
eddigi katholikus gyűléseknek czélja nem abban állott, hogy
egyáltalában meghiusitsa a szóban forgó törvényjavaslatoknak előterjesztését is. Én részemről ezt a reményt ezekhez
a gyűlésekhez nem kötöttem. Az én szemeimben a czél az
volt mindig, hogy e gyűlések utján kifejezést adjunk szivünk érzelmeinek s nyilvános, de lojális és alkotmányos
uton tudomására adjuk a mérvadó köröknek azt, hogy nem
e nemzet akaratával és nem annak meggyőződésével megegyezőleg születtek meg e törvényjavaslatok. (Élénk helyeslés. Igaz ! Ugy van !)
Ezt kifejezésre juttatni a nyilvánosság előtt nekünk
jogunk van s e jogot tőlünk senki el nem vitathatja addig,
mig alkotmányunk szentesitett törvényei fennállanak. (Élénk
helyeslés.)
Nem mi támadtunk. Mi az ellenünk intézett támadások ellen védekezünk és kell, hogy ezentúl is védekezzünk.
(Hosszantartó zajos helyeslés.) Ez az eszme, ami minket
összehozott, itt Szabadkán, mely létrehozta a nagygyűlést
Komáromban és Sopronban s adja Isten, hogy összehozzon
bennünket az ország fővárosában is, (Élénk helyeslés.) a
tiltakozás és önvédelem ez az eszme törvényes és alkotmányos alapon. (Élénk helyeslés.)
A további kérdés az, tisztelt nagygyűlés, mi czélja
lesz a jövőben a katholikus mozgalomnak és a katholikus
gyűléseknek ?
A hadvezérek, kik a csaták egész sorában győzedelmeskedtek, nem vakon rohantak az ellenség felé, de latba
vetették mindig azt az eshetőséget, hogy mi fog történni,
ha az ellenség túlsúlya annak fogja megszerezni a győzelmet.
Azt hiszem, hogy jó politika ezen eshetőségre is
gondolni és én ezen eshetőséget, mint ilyent, számbavéve,
bár midőn e szavakat kiejtem, szivem fájdalmában összeszorul, ugy vélem, ez esetben feladatai lennének a katholikus gyűléseknek azon irányt megszabni és azokat az elveket megállapítani, melyeket Magyarország katholikusai
óhajtanak és szükségesnek tartanak.
Szükségesek lesznek e katholikus nagygyűlések, hogy
a nemzet társadalmának minden rétege tisztába jöjjön arra
nézve, minő feladatok várnak azokra, akiket a nemzet bizalma
a képviselőtestületbe küldeni jónak talál.
És ámbár én itt önök körében most először jelenek
meg, meg vagyok győződve, hogy önök nem fogják félreérteni szavaimat, midőn hangsúlyozom, hogy én nagy veszélyt látnék abban, ha e nemzet körében, midőn a saját
képviseletének megalkotásáról és választói jogának gyakorlásáról van szó, ezentúl a megsértett vallási érzület szabná
meg a követendő irányt s az eljárást. De nem vélném mégis
kikerülendonek annak felemlitését, hogy azok a kérdések,
melyek most felmerültek, oda dobattak a nemzet elé a nélkül, hogy a nemzetet megkérdezték volna, beleegyezésével
történik-e az, hogy azon hosszú béke, mely eddig ez or-
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szágban a vallásfelekezetek között uralkodott, a nemzet
akaratával tűnjék el körünkből.
Lehetetlennek tartom, hogy azon kérdés elől ezentúl
kitérjünk; hogy azt meg ne vitassuk tanácskozásainkon és
összejöveteleinken és hogy meg ne kérdezzük azokat, akikre
bizalmunkat ruházzuk s kikre szavazatunkat adjuk, vájjon
egyetértenek-e velünk abban, hogy ezentúl megakadályozzák ott, ahol hivatásukat gyakorolják, hogy szent vallásunk
tanait megsértsék és hogy vallásos érzelmeink ellen folytonos támadás történjék. (Élénk helyeslés.)
Ez a nagy feladata lesz ezentúl a katholikus gyűléseknek, amint feladata lesz azon férfiaknak, kik hivatva
vannak az alkotmányos tevékenység terén az ország jólétét
előmozdítani és alkotmányunkat teljes épségben megőrizni.
Önök, tisztelt nagygyűlés, tudom, egyetértenek abban
is, hogy ez a nehéz feladat csak ugy oldható meg, ha
ebben az országban minden honpolgár, s különösen alkotmányos életünknek minden hivatott tényezője, befolyását
olyképp használja fel, hogy ezek az óhajaink és érzelmeink
jövőre úgyszólván kézzelfogható alakot nyerjenek. (Élénk
helyeslés.)
Nem hiába mondtam az imént, hogy mindegyikünkre
háramlik ez a feladat és a kötelesség-teljesítésnek ez a
tudata. Mert alkotmányunk őreit nemcsak a népképviselet
terén látjuk, hanem annak a testületnek körében is, mely
a nemzet képviseletét alkotja meg a képviselőházzal együtt,
mely, ha nem is a nép képviseletéből veszi erejét, de
mégis szorosan össze van e nemzettel forrva. E testület
tagjainak nagy része ősei által teljesített szolgálatuk megjutalmazásának czimén gyakorolja ott alkotmányos jogait
és kötelességeit. (Zajos éljenzés.) Tagjai másik része köszönheti ezen alkotmányos ténykedését szentegyházunkban viselt
hivatalainak, egy további része pedig köszönheti saját
erényeinek.
Én csak röviden akartam érinteni a mai helyzet e
fázisait s azon kérdést intézem önökhöz és intézném, ha e
terem falait kibővithetném, az egész országhoz: vájjon feltehető-e az, hogy alkotmányunk, hazánk e drága kincsének
ezen második alkotmányos őre ezen válságos pillanatban
meg fog feledkezni szent missziójáról és nem fog megfelelni
annak a hivatásának, melyet mi, a katholikus nagygyűlések
tagjai, tőle várunk és kérelmezünk.
Ebben is látom a katholikus nagygyűléseknek egyik
hivatását a jövőben. Támaszt fog találni általuk a főrendiház nemcsak saját elhatározása körében, hanem alulról is,
az ott nyilvánított akaratban, óhajban és reményben. (Zajos
helyeslés.)
Azt hiszem, önök nem fogják tőlem várni, hogy az
úgynevezett egyházpolitikai programm egyes pontjaira kiterjeszkedjem. Meg fog ez történni részletesen e nemes megye
férfiai részéről, kik ismertetni fogják e törvényjavaslatok
sérelmes voltát.
Az, hogy önök itt összesereglettek s hogy hosszú
hónapokon keresztül várták a felmerült akadályok megszűntét, bizonyítja azt, hogy ez az ország átérzi e válságos
napok fontosságát. (Élénk helyeslés.) És azért csak egy
végső kérést intézek önökhöz. (Halljuk ! Halljuk !)
Ha önök visszatérnek otthonukba és ott azt a kérdést intézik önökhöz, hogy minek jöttek ide tüntetni, akkor
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kérem, adják erre azt a választ, a mit én egy más alka- kérem egyébként üdvös működésükre. Mély tiszteletem nyillommal ellenfeleinknek adtam s engedjék meg, hogy ugyan- vánításával vagyok Firczák Gyula, munkácsi püspök.
Az üdvözlőiratok felolvasása után következtek az
azokkal a szavakkal éljek, melylyel éltem egy más kathojavaslatok.
likus gyűlés alkalmával Nem akarjuk mi azt, hogy a jelen előadások és határozati
Első előadó dr Steécz György theol. professzor volt
nemzedék, de legkivált, hogy fiaink, a jövő nemzedéke,
szószegővé váljék olyformán, hogy vagy kénytelen legyen Kalocsáról. Magvas beszéde és határozati javaslata im itt
megtagadni azon tiszteletet, melylyel adózunk alkot- következik :
mányos, szentesitett törvényeinknek; vagy pedig vallási
Méltóságos és nagyságos elnök urak !
szent tanait. Ezt a konfliktust akarjuk elhárítani országunktól
Tisztelt katholikus nagygyűlés !
és épségben akarjuk átadni országunk alkotmányát, mint
Kétféle jogos szabadságvágy létezik; a mint kettős
legdrágább kincsünket utódainknak épp[oly sértetlenül, mint tilalom akadályozhatja szabad elhatározásunkat.
mi átvettük őseinktől. (Hosszantartó zajos helyeslés.) A
A szabadságvágy egyik neme azt követeli, hogy ternagygyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánitom. (Szűnni mészetünkbe oltott tisztességes vágyaink, igényeink, jogaink
nem akaró zajos tetszés és éljenzés.)
érvényesülhessenek; a másik azt, hogy kötelességeink telEz az elnöki szózat, mely helyzetünk megvilágitása jesítésében legyen szabad kezünk, ne legyünk kénytelenek
mellett mélyen bevilágított a katholikus köztevékenység beszennyezni lelkiismeretünket.
országos folytatásának útjára is, feledhetetlen hatást gyaAz első nemű szabadságért küzdünk, mig győzelemre
korolt a jelenvoltak lelkére.
van kilátás. Ha nincs, letehetjük fegyvereiakeit, mig jobb
Következett az egyházi elnök, dr. Boromisza Tibor kilátások nem nyílnak. Nyöghet, sirhat azalatt a lélek; de
kanonok felszólalása az üdvözlő táviratokra nézve. Nagy nemes öntudattal hódolhatunk a kényszerűségnek. Fennen
lelkesedéssel fogadta a nagygyűlés a fén}^es beszédben hordhatjuk fejünket; mert nem vagyunk kénytelenek — elindokolt indítványokat s megbízta az elnökséget, hogy ő némítva a lelkiismeret szavát — cselekedeteinkben önszentségének XIII. Leo pápának, ö felségének az apostoli magunk méltóságát lealjasitani.
királynak, Császka György érsek-főpásztornak és dr. Schlauch
A második nemű szabadságért való küzdelemben
Lőrincz bíboros nagyváradi püspöknek üdvözlő s hódoló nincs megállapodás. Ily szabadság hiánya egyértelmű saját
sürgönyök küldessenek.*)
jobb énünk megalázásával ; egyértelmű a kétségbeesés, a
Az üdvözlő s hódoló sürgönyök ügyének elintézése után kárhozat, az önlealjásítás elleni vergődéssel. Ilynemű kénydr. Boromisza Tibor kanonok jelentést tett a beérkezett üdvözlő szertilalom előtt meghajolni annyi, mint önmagunkat
levelekről és táviratokról. A levelek sorából kiemelendő dr. lealjasitani.
Schopper György rozsnyói és dr. Firczák Gyula munkácsi
Az első nemű tilalomnak engedni gyakran férfikötepüspök urak levelei
lesség; a második nemű tilalomnak hódolni mindenkor
Dr. Schopper püspök levelének szövege ez:
gyávaság, jellemtelenség.
Üdvözlet az Urban !
A szabadság első nemének körében lehet alkudozásIgen sajnálom, hogy ki nem kerülhető körülmények nak helye, második nemének köréhen paktálni mindengátolnak, hogy személyesen meg nem jelenhetek, de lélek- kor bűn.
ben ott vagyok, szivem mélyéből áldva a dicső gyülekezeA szabadságvágy e két nemével kell mindenkor százetet! Isten áldása lebegjen a hitvalló hű fiai fölött. Isten
molni, ki jogokat rendezni óhajt. Mig kényszerhelyzetbe
atyai keze támogassa nemes törekvéseiket, hogy az alvókat
nem jut a lelkiismeret, nincs kizárva a remény, hogy a
fölébreszszék, a kishitüeket bátorítsák, a vakoskodók sze- kedélyek idővel kényszerűségbe belenyugodnak. De ha a lelkiméről a jogot és igazságot fedő hályogot eltávolítsák, a ismeret jut kényszerhelyzetbe : addig lesz nyugtalanság,
tévedőket az igaz útra tereljék, az előítéleteket eloszlassák, békétlenség, küzdelem, mig lelkiismeretek lesznek.
az egyház elleneinek makacsságát megtörni és szivük keSok szabadságát vették el az időviszonyok katholikus
ménységét meglágyítani segítsék, hogy az egy szeretett egyházunknak s belenyugodtunk. Sok dologban lett kényhazának, Magyarországnak fiai ismét karöltve szent békes- szerítve az egyház néma megadással lemondani jogos igéségben növelhessék földi és örök boldogságukat. Isten ve- nyeiről. De ha nem védhette meg jogait legalább nem
lünk. Schopper György dr. rozsnyói püspök.
lettek kényszerítve hívei, hogy lelkiismeretüket lábbal
Firczák Gyula munkácsi püspök úrtól a következő tapossák.
levél érkezett az elnökséghez :
Ma édes hazánkban lelkiismeretünk van fenyegetve.
Méltóságos gróf ur! A Szabadkán méltóságod és Nem csak jogos igényeink vannak veszélyeztetve, hanem
Boromisza Tibor kanonok ur Ő nagysága elnöklete alatt lelkiismeretbeli kényszerhelyzetbe vagyunk hozva. Innen
tartandó bácsmegyei kath. nagygyűlésre szóló meghívást kath. gyülekezéseink ! Innen szokottnál hangosabb följajdumély köszönettel vettem. Midőn erről méltóságodat tiszte- lásaink i S nem fog elhallgatni tiltakozó, orvoslást kérő
letteljesen értesíteni szerencsés vagyok, egyúttal sajnálattal szavunk, mig meg nem lesznek nyugtatva lelkiismereteink !
kényszerülök kijelenteni, hogy hivatalos elfoglaltságom miatt
Lássuk a helyzetet, melyet az 1868. évi országgyűlés
a mondott gyűlésen megjelennem nem lehet. Isten áldását 53. törvényczikke, vagy inkább ezen törvényczikk félremagyarázása ujabb időben teremtett.
Sok vegyes házasság van hazánkban katholikus és
*) A bibornok hgprimást kár volt kihagyni a sorból, s ezentúl, bárhol legyen kath nagygyűlés, jó lesz erről meg nem feledprotestánsok között. A szülők megegyeznek abban, hogy
katholikusnak nevelik a gyermekeket, mert a katholikus

RELIGIO.

353.

házastársnak lelkiismerete megnem engedi, hogy vérei, I értelmezni az 53-ik törvényczikket, a mondott gyermek
gyermekei más valláson neveltessenek, mint a mit egyedül még iparos sem lehet; nem lehet kereskedő; semmi valaüdvözítőnek vall. A protestáns fél beleegyezik. Bele, mert mire való állást el nem foglalhat, mert nem mutathat fel
maga is, ha nem jobbnak, legalább egyformán jónak tartja érvényes iskolai bizonyítványt, ha csak előbb meg nem
a kath. vallást ; s lelkiismeretét nem sértheti, hogy gyerme- tagadja kath. hitét a kath. Magyarországban.
Vájjon tehát valakinek a kath. Magyarországban kolkei az ő nézete szerint is jó valláson neveltetnek.
dussá
vagy proletárrá kell lennie, mert meg nem tagadja
Jönnek a szülők és követelik a kath. paptól, hogy
azon
kath.
hitet, melyre édes anyja oktatá? melyet kövegyermeküket megkeresztelje. Mert kath. hitelvek szerint
telnek tőle legőszintébb jóakarói, saját édes szülei? melyakarják felnevelni gyermeküket.
Kérdlek, mit tegyen a p a p ? Megtagadja a kereszt- lyel összeforrtak minden gyermekérzelmei?
De még egyébre is el lehetünk készülve. Ha a vegyes
séget ? Isten s az egyház hűtlen szolgájának nevezné bárki.
házasságból
származó fiu — sajgó szívvel bár — inkább
De ime van egy 1890. február 26-áról keltezett milemondott
is
fényes jövőjéről, tisztességes megélhetéséről,
niszteri rendelet, melynél fogva a kath. pap, ha megkereszcsakhogy
szent
kincsként őrizze az anyatejjel magába szitt
telte a gyermeket, ennek anyakönyvi kivonatát a protestáns
kath.
hitét,
arról
sincsen biztosítva, hogy a lelkiismeret
pásztornak átküldeni tartozik oly czélból, hogy a gyermek
legtitkosabb
rejtekében
is ne üldözze folytonosan a félretörvény szerint protestánssá lenni kényszerüljön. Megteheti
magyarázott
törvény
keze.
Már is avval fenyegetődznek
ezt a kath. pap? megegyeztetheti ezt saját lelkiismeretével ?
egyes
hangok,
hogy
az
ily
fiúnak,
ily leánynak megtiltják
Nem! különösen mióta ugy értelmezik az 53-ik törvénya
gyónást,
áldozást
a
kath.
templomban
a halotti szentséczikket, hogy az anyakönyvi bejegyzés által lesz a gyermek
geket
végső
perczeiben
;
hogy
megbüntetik
a papot, mert a
ilyen-olyan vallás követőjévé, az anyakönyvi kivonatokat
gyermeket
bűneitől
oldozza
fel,
a
püspököt,
mert
a bérmálás
más vallásuakhoz bejegyzés czéljából átküldeni nem lehet.
szentségeiben
részesiti
!
Tiltja s örökké tiltani fogja a lelkiismeret. S ha a pap
megtagadja az anyakönyvi kivonat átküldését? A Csákyféle rendelet alapján törvényszék elé hurczoltatik, pénzbirságra vagy börtönre ítéltetik.
S azt mondják, a Csáky-féle rendelet az 1868-ik évi
53-ik törvényczikken alapszik.
Azonban nemcsak a katholikus pap lelkiismerete hozatik kényszerhelyzetbe. Ha még ugy volna, tán sokan mondanák : a papok ügye az — végezzék el a papok ! — semmi
közünk hozzá. Bár szomorú dolog volna, ha kath. Magyarországban merően a papok ügyének tekintenék, hogy saját
papjaik birságoltatnak, vettetnek börtönbe csak azért, mert
kötelességüket teljesitik, mert megteszik azt, mit ha nem
tennének, hűtlen, lelkiismeretlen szolgalelkeknek tartatnának.
De itt első sorban nem a papokról van szó. A pap
lelkiismerete nem hozatik oly kinos kényszerhelyzetbe,
mint a szülőké, kik féltik gyermekük üdvét, kik borzasztó
lelkifurdalások között kénytelenek gyermeküket más vallásnak átengedni, mint a melyet egyedül üdvözítőnek hisznek.
A kath. pap még segíthet magán. Megteszi kötelességét s azután fizet; vagy ha nincs miből, leüli büntetését
a börtön falai között. De a szegény kath. anya, kinek protestáns férje fiúgyermeket hagyott rá, akárhányszor nem
mentheti meg gyermeke vallását sem pénzzel, sem börtönnel. Teszem a fiúnak kitűnő tehetségei vannak; volna
vagyona magasabb kiképeztetéshez ; szülőinek állása a társadalomban megkövetelné, hogy felsőbb iskoláztatásban
részesüljön. De nem lehet, ha csak meg nem tagadja az
iskolában azon vallást, melyet mintegy az anyatejjel szitt
magába. Hiszen ha kath. hittanár irja alá iskolai bizonyítványát, az érvénytelennek tekintetik, mert az 53-ik §.
alapján megkövetelik, hogy protestáns pásztortól nyerjen
hitoktatást, protestáns hitoktató irja alá bizonyitványát. Ha
nem, a fiu bizonyítványa érvénytelen ; iskoláztatását be kell
szüntetnie s csak azért nem foglalhatja el az őt megillető
helyet a kath. Magyarországban, mert meg nem tagadja a
kath. hitet. Sőt ha következetesen igy fogják tovább is

Még hát legyen ! hadd kisérjék, ha másképpen nem
lehet, hadd kisérjék koporsóját protestáns pásztorok protestáns temetőbe!
A halottnak lelkiismeretét ez nem bántja. De hogy
életében folyton lelki kínpadra legyen feszítve s hogy ily
lelki kínpadra legyen feszítve kath. apja vagy kath. anyja
is, azt humánus magyar törvény nem követelheti.
Revízió alá tehát az 1868-ik évi LII1. törvényczikket,
revízió alá az áttérések rendezését is. Másképp a bajon segíteni nem lehet. Legyen szabad a szülőknek jobb belátásuk,
lelkiismeretük szerint neveltetni gyermekeiket. Legyen szabad a 18 éven alóli ifjúnak, leánynak is áttérni azon hitre,
melyet lelkiismeretben követendőnek ismer. Senki ne legyen
kénytelen ez országban a törvény miatt lelkiismerete szavát
elnémítva, a kétségbeesés ellen tusakodni.
Nem indokolatlan uj szeszélyek, uj vágyak betöltésére
kérünk szabadságot: de igenis a legszorosabb, legnemesebb
értelmében vett lelkiismeretszabadságot követelünk.
Részemről nem kételkedem ugyan, hogy a kinos lelkiismeretben kényszerhelyzet az 53. §. félremagyarázásából
keletkezett: de nem ugy akar segíteni a bajon a jövendő
törvényhozás, hogy az 53. §-t eredeti igaz értelmében érvényesítse, hanem uj törvényjavaslattal ujabb bonyodalmakat keres.
Sokáig békében maradtunk az 53. §. daczára is. Azt
hittük ugyanis, hogy e törvényczikk a gyermekek vallását
csak állami szempontból rendezi, anélkül, hogy a lelkiismeretekbe akarjon belenyúlni. Azt hittük, ha valaha polgári szempontból szükség leendene a vallás kérdését tekintetbe venni, úgymint statisztikai kimutatásoknál, ezek alapján bizonyos pénzilletékek megállapításánál,. esetleg oly
alapítványoknál, végrendeleteknél stb., melyek bizonyos
valláshoz kötvék ; vagy ha vegyes házasságban élő szülők
közt viszályok keletkeznének a gyermekek vallásos nevelése
iránt; ha ily házastársak elválnának; azt hittük, mondom,
ily esetekben az állami bíróság az 53. §. értelmében a
fiúgyermek, vallását az apának, a leánygyermeket az anvá-
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nak vallása szerint itéli meg, — különben az állam bevallott elvei szerint egyáltalában nem törődvén avval, a
gvermek megkereszteltetik-e vagy nem, ilyen vagy olyan
tomplomban kereszteltetik-e meg, ezen vagy azon polgárilag is érvényes anyakönyvébe lesz-e bejegyezve, egyházi
szempontból ezen vagy azon befogadott legalább türt egyházba csatlakozik-e. Egészen ugy, miként állami szempontból a kath. egyháztól tényleg elszakadt uj hitüeket katholikusoknak tekinté s katholikusoknak tekinté azok gyermekeit is, bár idővel nem kellett ezeket kath. anyakönyvbe
bevezetni, egyáltalában meg sem kellett keresztelni őket,
s vallás dolgában tehettek a mit akartak.
Azt hittük szóval, vegyes házasságok esetében állami
szempontból nem a keresztség, nem az anyakönyvbe való
bejegyzés, hanem egyesegyedül az 53. §. s a szülők vallása
a zsinórmérték annak megítélésére, vájjon merően s tisztán
állami szempontból melyik valláshoz tartozik a gyermek.
Ha ugy magyarázták volna továbbra is a törvényczikket, nem hurczolták volna törvényszék elé a papokat,
mert keresztelnek, mert nem küldenek át anyakönyvi kivonatokat. Nem háborgatták volna a házastársak lelkiismeretét, kik jobb belátásuk szerint nevelhették volna gyermekeiket. Kimondhatta volna a törvényhozás, hogy csak polgári
szempontból óhajtván rendezni a vallás kérdését, nem akar
a lelkiismeretekbe belenyúlni s érvényesnek tekinti a bizonyítványt, ha az alá bevett vallásfelekezetbe tartozó hittanár
van aláirva ; nem is ellenzi, ha a gyermek lelkiismeretének
sugallatát követve akármely egyház, bármely vallás szertartásában vesz részt — s ime ! minden részrehajlás nélkül
meg lett volna oldva a kérdés s a kedélyek nyugalomban
maradtak volna.
De ujabb időben, és csodálatos ! épen azok részéről
leginkább, kik liberálisoknak szeretik nevezni magukat,
azon fölfogás emelkedett érvényre, hogy az 53. §. a lelkiismeretekbe nyúló kényszerítő törvényakarat. Hiába tiltakozott ily felfogás ellen országunk biboros herczegprimása !
hiába csatlakoztak hozzá a főrendek: észrevétlen meg lett
állapítva, hogy nem az 53. §. azon zsinórmérték, mely a
gyermekek vallását állami szempontból állapítja meg,
hanem az anyakönyvezés; s egészen uj parancs keletkezett,
melyet az 53. §. azon kényszerítő kifolyásaként tüntettek
föl, hogy t. i. a papok az 53. §. polgári megállapítása
szerint egyházilag is járjanak el, — ha lelkiismeretük
ellenére is. S az 53. §-nak uj kényszerítő jellegének megfelelőleg kényszeritik a gyermeket az iskolában megtagadni
azon vallást, melyet otthon saját édes szüleitől tanult.
Látják, hogy baj van. Beláthatják, hogy beláthatatlan
viszályok követelik e felfogást. De erősen kapaszkodva az
elhibázott felfogásba, uj bajok felfogását nyitják.
Nagy tévedésben vannak az uj törvény tervezői. Azt
hiszik, hogy minden baj onnan van, mert a kath. papság
nem akarja átszolgáltatni az anyakönyvi kivonatokat. S hogy
a kath. papság elnémuljon, egyáltalában kiveszik a papság
kezéből az anyakönyveknek polgári érvényű vezetését, más
szóval az anyakönyveket államosítják.
Pedig az anyakönyvek államosításával mitsem érnek
el. Semmit sem nyer az országos béke. Csak uj anyagot
szolgáltatnának az elégedetlenségre. Minden igaz ok nélkül
uj költségekbe vernék az országot.

Mondom : semmit sem nyerne az országos béke. Hiszen a bajnak gyökere nem az anyakönyvek vezetésében
van; hanem ott, hogy a szülők nem neveltethetik gyermekeiket saját lelkiismeretük szerint, ott, hogy a gyermekek
lelkiismerete lesz kényszerhelyzetbe hozva. Segítve lesz e
ezen bajon az által, hogy az állam anyakönyvvezetése szerint keilend alkalmazkodniok a lelkiismereteknek?
Különben is szomorú dolog volna az állam közegeit
lealázni éppen ugy, mint a papságot magát. Nem lealázó-e
az állam közegeire azon föltevés, hogy a mit a kath. pap"
ság kath. hitelvei szerint lelkiismeretbe ütközőnek ismer
föl, azon dologban a világi katholikus a lelkiismereten tulteszi magát? lelkiismeretfurdalás nélkül nézheti-e a kath.
világi a kath. apának vagy anyának a lelki kétségbeesés
elleni vergődését?
S lealázó lesz az anyakönyvek elvétele a papságra
nézve is.
Nem ugy leszünk-e feltüntetve ország-világ előtt, hogy
az egész tiszteletreméltó testület rögtön megszűnik az ország hitelérdemlő polgársága lenni? Bizonyára nem vonjuk
kétségbe, hogy az államnak jussa van saját használatára
anyakönyveket vezetni. De vájjon mi megszüntünk-e az
ország polgárai lenni? Nem magyar honpolgárok fiai vagyuk-e
mi is? Avagy mely magyar családnak tagjai vannak kizárva
testületünkből? Nem jól vezettük-e az anyakönyveket mint
magyar polgárok eddig is ? Nem hiszem, hogy lett volna
kath. pap, ki a vegyes házasságból származó gyermekek
szüleinek vallását lelkiismeretesen föl nem jegyezte volna,
minek alapján aztán az 53. §. polgári szempontból a gyermeket akár ilyen-olyan vallásunak is föl nem tüntethette
volna. — Elhangzott valahol olyan szó is : ne akarjanak a
papok az anyakönyv vezetésében, mint házassági ügyekben
is, egyeduralmat gyakorolni. De kérdem, nem ugy van-e
mindenütt, hogy a polgárok egyrésze a maga körében ily,
ha egyeduralomnak nevezni szabad, ily egyeduralmat gyakorol ? Akarhat-e az ügyvéd az orvosok ily egyeduralma
ellen szólni a gyógyítás körében? Akarhat-e az orvos szót
emelni az ügyvéd, a törvényszékek ily egyeduralma ellen a
törvény érvényesítésében? Valamennyien magyar honpolgárok
vagyunk, végezze ki-ki kötelességét azon körben, melyet a
törvény számára ki-jelölt. Mért akarnák hát az anyakönyveket az ország más polgáraira bizni, ugyanazon ország eddig
megbízható, tisztes polgárainak ismert polgárosztály rovására ?
S erre volna szükség a békesség helyreállítása czéljából?
S ugyan mit nyerne az ország az anyakönyvek államosításával? Azt, hogy mig eddig csak a vegyes házasságban élő szülők voltak kellemetlenségekbe keverve, ezután
mindenféle ujabb keletű irka-firkák beszerzésével, mindenféle futkározással paptól bábához, bábától járásorvoshoz, az
ország minden családja lesz faggatva, boszantva. Azt, hogy
az adózó közönségnek saját boszankodását, saját papságának, maguknak az állam közegeinek megalázását, sok millió
forintjával, sok millió uj adójával kell megvásárolnia. S
mindezt anélkül, hogy legkisebb kilátás lenne azon lelkiismeretben kényszerhelyzet megszüntetésére, mely a helyzetet eddig tűrhetetlenné tette.
Katholikusok ! mi a kedélyek nyugalmát, mi az ország
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békéjét akarjuk. Nem lázítani s nem lázongni. Csak kath.
lelkiismeretünk szabadságát követeljük. Pártkülönbség nélkül
vagyunk itt összegyülekezve. Maguk a kormánypártiak is
csak azt kérik a kormánytól, tegye lehetővé, hogy nyugodt
lelkiismerettel működhessenek közre a magyar kormánynyal
az országos ügyek fejlesztéséhez, édes hazánk nagyságának,
dicsőségének előmozdításához s valamennyien azt kívánjuk:
ne tegye szerencsétlen egyházpolitikájával szerencsétlenné
édes hazánkat.

Közös követelésünk ez legyen:
a) Vegye vissza a kormány áldástalan egyházpolitikai javaslatát, nevezetesen vegye vissza
az anyakönyvek államosítására vonatkozó törvényjavaslatot, m i n t szükségtelent, m i n t hasznavehetetlent, m i n t uj bonyodalmak létesítőjét.
b) Vegye vissza a Csáky-féle rendeletet,
mely bírságolásaival, büntetéseivel a papság
lelkiismeretét kényszerhelyzetbe hozza.
c) Változtassa meg a törvényhozás az 1868-iki
58. törvényczikket, m i n t olyat, mely a lelkiismeretek számára kelepczévó lehet. Adja vissza
a szülőknek a természetes jogot, gyermekeik
vallásos nevelése fölött jobb belátásuk, lelkiismeretük szerint határozni s őrködni.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Dr

FESZTL

KÁROLY

cz püspök, pécsi nagyprépost.
1819—1898.
Nov. 29.

Tegnapelőtt érkezett a hire Pécsről, hogy az ottani
káptalan elvesztette csak imént kinevezett tudós fejét, s
a pécsi egyházmegye s a magyar klérus ismét szegényebb
lett egy érdemektől tündöklő alakkal. A boldogultról a
következő adatokat jegyzett fél a történelem :
Feszti püspök 1819. november 28-án született Pécsett,
hol 1843-ban szentelték pappá. 1848-ban a pécsi püspöki
jogliczeumba a filozófia tanárául nevezték ki, 1854-ben
városi plébánosnak választották meg. Alig pár hónapra rá
az akkori abszolút kormány a nagyszebeni cs. és kir.
helytartótanácsnál az iskolai ügyek előadójává nevezte ki.
Erdélyi működése alatt benső barátságban és folytonos
összeköttetésben állott Haynald Lajos dr. akkori gyulafehérvári püspökkel, kinek hazafias törekvéseit tanügyi téren
mindenben támogatta. Résztvett abban az ismeretes papi
gyűlésben, melyet Haynald felsőbb parancsra hivatott volt
össze, melyen, daczára a mindenható miniszter rendeletének,
éppen ő volt a leglelkesebb szószólója annak, hogy Erdély
be ne menjen a Reichsrath-ba. Ez időben kapta a czimzetes
apátságot is. Az októberi diploma folytán ő is rendelkezési
állapotba tétetvén, 1861-ben a III. oszt. vaskoronarenddel
tüntette ki a király, 1862-ben pedig kir. tanácsos lett.
A kanonoki székbe 1864-ben ültették s 1868-ban liczeumi
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igazgatónak és székesegyházi plébánosnak választották meg.
1867-ben kinevezték tolnai préposttá, 1870-ben pedig
olvasókanonoknak és pécsi prépostnak tették meg. 1891-ben
lett corerolai választott püspök, legutóbb pedig nagyprépost, mely utóbbi kitüntetése már súlyos betegen érte.
Aranymiséjét ezidén tartotta. Halálát a papságon kivül
nagyszámú rokonság gyászolja.
Budapest, nov. 28. A kassai kir. jogakadémia dekatholizácziója — „államosítás" czimen, igen czifra megokolás mellett, teljes folyamatban van, s a képviselőház,
ellenmondás nélkül, egyhangúlag elfogadta a közoktatásügyi kormánynak erre irányuló javaslatát. Mi itt e lapban elég korán, mult hó 21-én, figyelmeztettünk a kath.
egyház jogi és vagyoni épségét fenyegető e legújabb eljárás ellen. Szavunk mint a pusztában kiáltónak szava
elhangzott a képviselőházra nézve nyomtalanul. Senki
sem szólalt fel a tervezett jogcsonkitás ellen ; csak Beöthy
Akos szólalt fel — a nemzeti párt köréből (látszik, hogy
Apponyi Albert gróf beteg édes atyját levén kénytelen
ápolni, nincs a fővárosban) az „államosítás" mellett, a mit
aztán egyhangú nyilatkozattal, akarom mondani hallgatással határozattá is emelt a t. ház roppant alapos érdeklődése és ismeretes finom jogérzése.
A t. ház szavazata még nem döntés ; még ott vannak a főrendiház és az „apostoli" király, a ki megesküdött, hogy Isten egyházait az ő jogaikban és birtokaikban sértetlenül meg fogja őrizni és őriztetni. Mindenesetre országos botrány lenne az, ha a királyi eskü
szentségével oly könnyen lehetne paczkázni, mint a mily
könnyűnek az, sajnos, látszik. A baj elhárítása végett
újból felhívjuk Magyarország papságának és kath. híveinek figyelmét erre az esetre, s minthogy az ügyre nézve
alapos elintézést szándékunk provokálni, ennélfogva itt
most mindenek előtt közöljük a közoktatásügyi minisztérium okoskodását, melylvel a kassai kir. jogakadémia
„államosítását" plausibilissé tenni iparkodik.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium
1894. évi költségvetésének indokolásában (az állami költségvetés VI. füzetéhez) a 25. lapon ezt olvassuk :
„A kassai kir. jogakadémia
költségei először jelennek meg a vallás- és közoktatásügyi
tárcza
költségvetéséhen; eddig ezen tanintézet a tanulmányi
alapból tartatott
fenn.
A tanulmányi alap kedvezőtlen pénzügyi
helyzete
nem engedte meg, hogy az ezen alapból fentartott kir.
jogakadémiák költségvetése felemeltessék ; a tanárok fizetéseinek felemelése elől pedig továbbra is elzárkózni nem
lehetett, ha csak a jogakadémiák tudományos hírnevét és
a kellő színvonalon való megmaradását koczkára tenni
nem akartuk.
A tanári állásoknak betöltése ugyanis különösen a
csekélyebb javadalmazásu jogakadémiákon az utóbbi időben mind nagyobb nehézségekbe ütközött, miután azon
minősítéssel, a melyet jogakadémiai tanártól jogosan
megkövetelhetni, a javadalmazás egyáltalában nem állott
arányban.
Különösen kirívóvá lett a jogakadémiai tanárok fizetésének elégtelensége az 1893. évi IV, törvényczikk élet-
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belépésével, a midőn a középiskolai tanárok és igazgatók
tetemes fizetésjavitásban részesültek és a fővárosi középiskolai igazgatók, sőt a tanárok egy részének fizetése a
jogakadémiai tanárok fizetését 500 frttal túlhaladta.
Ezen állapotot továbbra fentartani nem lehetett s
minthogy a három Ur. jogakadémia tanárainak
fizetését
rendezni a tanulmányi
alap keretében lehetetlen
volt:
vagy az egyik jogakadémiának feloszlatása vált volna elkerülhetetlenné, vagy pedig egyik jogakadémiának az
államköltségvetés terhére való átvételéről kellett gondoskodni.
Tekintettel arra, hogy a tervbe vett uj jogtudományi államvizsgálati rendszer behozatalaval s a kötelező
jogtudori szigorlatok megszüntetésével a jogakadémiákra
az eddiginél jelentékenyebb látogatottság és ezzel fontosabb feladat vár : a győri jogakadémiának megszüntetésével 3-ra leszállott kir. jogakadémiák létszámának
további
csökkentése nem volna indokolt.
Nem maradt tehát egyéb (?) megoldás mint hogy az
egyik, névszerint a kassai királyi jogakadémia az államköltségvetés terhére átvétessék. Ez által lehetővé tétetik
az is, hogy a másik két királyi jogakadémia — tudniillik a pozsonyi és nagyváradi — tanárainak illetményei a
tanulmányi alap költségvetésében megfelelőleg felemeltethessenek.
.
A jogakadémiák közül a kassainak államosítása
azért mutatkozott legczélszerübbnek, mert ugy nyelv,
mint vallás tekintetében a legvegyesebb lakosság által elfoglalt területen van s mert Magyarország északi és
észak-keleti részén állami felsőbb tanintézet nincs. Ehhez
járul, hogy e jogakadémia átvételével az állam kisebb
terhet is vállal el, mint a minőt a költségesebb pozsonyi
akadémia átvétele okozna.
A költségvetés, eltekintve az igazgató és tanárok
illetményeinek felemelésétől, egészen azon keretben mozog, a melyben a tanulmányi alap mult évi költségvetésében szerepelt."
Sión őrei, hallottátok ezt az indokolást ? !
??

rácziója, mintha egyszerre kicserélődött volna bennök
eszméért hevülő férfiakká, kik nem e világból valók.
A nyitrai Kath. Kör alakuló-gyűlését tartotta e napon. Ez szolgáltatott alkalmat a kath. szellemnek nálunk
való ilyetén megnyilatkozására Azt gondoltuk már, hogy
ez a szellem nálunk teljesen kialudt, kiveszett; közbeszéd
tárgyát képezte a parányi számú lelkesek között, hogy
nekünk már csak névszerint való katholikusaink vannak,
gyarló unokák, kik teljesen megfeledkeztek kath. őseik
hitvallásáról, erős kath. lelkületéről. S ime a jelenet,
melynek tanúi voltunk, kiábránditott kishitűségünkből s
megmutatta, hogy Nyitra és vidéke ha szunynyadt is, ha
a hit dolgában egy élettelen tetem képét viselte is sokáig,
azért mélyen a keblekben megőrizte a régi kath. hűséget
s csak kezet kézhez, embert emberhez kellett állitani,
hogy ez fenszóval, leplezetlenül megnyilatkozzék, hogy
létéről Isten és a világ előtt tanúságot tegyen."
Az esős és viharos idő daczára, mely nemcsak a
vidékieknek, de maguknak a nyitra-városiaknak is erős
próbára hivta ki katholikus akaraterejét és lelkesedését.
106 rendes tag jelent meg a Kör helyiségeiben a megalakulás nagy aktusára. Nevöket a XIX. század e hitvallóinak ide iktatjuk a Religio lapjára, hogy Jássák országszerte a kath. honfitársak, kikből alakul össze egy-egy
Kath. Kör s tehát kikre lehet számítani azoknak, kik
városaink és vidékeik számára a kath. társadalmi életnek
otthonokat óhajtanak szervezni és biztosítani.
A nyitrai kath. hitvallás férfiainak névsora :

„Balogh Antal kanonok, Csippék Sándor dr kanonok, Czeizel Gábor kanonok, Dudek János dr theol. tanár,
Durdik Alajos kanonok, Katona György kanonok, Simko
Antal kanonok, Yagner József kanonok és Zamoyszki
Jenő gróf Nagy-Bresztován alapitó tagok. Továbbá:
Arnold Bálint iparos, Artmann Ede zenetanár, Babó Emil
orvos Urmény, Bangha István dr ügyvéd, Bartossik Antal
dr főgymn. tanár, Bélák József karkáplán, Bélák Kamill
tanitó, Bélák Károly kereskedő, Berzeviczy Szilárd tvszéki
biró, Bieliczky Elek ipariskolai igazgató, Biringer Ferencz
dr kórházi igazgató, ifj. Bobok József sz. széki jegyző,
Nyitra, nov. 19. A Katholikus Kör Nyitra és vidéke Bócz Antal tvszéki hivatalnok, Bohunka Géza ügyvéd,
számára — megalakult. A fent kiirt nov. 19 én volt a Brezányi János birtokos, Brucker Ernő népbanki hivatalmegalakulásra vezető nagy közgyűlés. A budapesti után nok, Brühl József esp.-pleb. Ürmény, Bubics Károly
a legerősebb, a nyitrai Kath. Kör alakuló közgyűlésének pénzügyi számtanácsos, Csacsko István városi pénztáros,
leirásáta „Nyitramegyei Szemle", a melynek oroszlán-része Császka Gyula hivatalnok, Csernyák Rezső kereskedő,
van a nyitrai Kath. Kör megalakításának munkájában és Deák János biztosítási képviselő, Drexler János gazdatiszt
Lakácsi, Dusinszky Lipót karnagy, Endrődy Gyula főgymn.
dicsőségében, következő lelkes prológgal vezeti be:
„Mintha csak, úgymond, az ősi kereszténység tiszta tanár, Feitscher Ernő iparos, Ferenczi József főgymn.
lelkesedése, csorbittatlan hite és tetterős akarata tért tanár, Franciscy Lajos dr theol. tanár, Freissberger József
volna vissza Nyitra antik földjére: oly szellem lengte át magánzó, Freissberger Viktor kereskedő, Gisser Gyula
mult vasárnap azt a pár termet, melyeket két-három hét főgymn. tornatanár, Faust Elek, pénzügyi titkár, Held
óta a nyitrai Kath. Kör helyiségének kibéreltünk. Rég Viktor cz. esperes, Herverth János takarékpénztári tiszthallott beszédek _ hangzottak el ottan, régen vagy soha viselő, Hevera János segédlelkész, Horváth József tvszéki
nem hallott ajkak szólaltak meg ottan, professziót téve, biró, Horvát Sándor főgymn. igazgató, Huszár István
teltételeket kötve, testvériséget igérve egymásnak a ka- könyvkereskedő, Ikrényi József esp.-pleb. Koros, Jákob
tholiczizmus szent igazaiért.
József órás, Jakubovics Sándor igazg. tanitó, Juhász
Régi ismerősök voltak ott jelen egytől-egyig s Sándor iparbanki igazgató, Kányik Jakab tisztviselő,
mégis mintha egymásra se ismertek volna ; igy nem Karsay Imre lelkész Pográny, Karsay Lajos tiszttartó
találkoztak még, igy még nem látták egymást, mert még Urmény, Keltscha Nándor festő, Kmetyko Pál főgymn.
sohasem beszéltek igy egymás között. Az önző kor gene- tanár, Kondor István püspöki szertartó, Kopcsányi Nán-
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dor ügyvéd, Kottesovszky Alajos lelkész, Kracsúny István
gazdatiszt Malántha, Kubinyi Endre nrad. ellenőr, Kutvaszer István papn. alkormányzó, Laczkó Károly tvszéki
aljegyző, Lévay Ede dr főgymn. tanár, Lotter Károly
iparos, Markovics János kis papn. kormányzó, Marosy
János hivatalnok, Mérey Vincze ügyvéd, Metzger Ede
gyógyszerész, Mihalovics Ede dr theol. tanár, Moes István
telekkönyvi hivatalnok, Nécsey Endre esp.-pleb., Odescalchi Livio herczeg Szolcsán, Ocskay László városi számvevő, Pachner Antal dr népbanki igazgató, Paschek
Viktor kereskedő, Paulik Andor urad. főerdész, Paulovits
Gyula adótiszt, Pelcsárszky Ananiás sz.-ferenczrendi házfő,
Poppelka János .adótárnok, Prihoda Lajos succentor,
Rencz László urad. intéző-számvevő, Riszner Károly ügyvéd, Ronchetti József ipartestületi elnök, Rosznáky Károly
pleb. Nagy-Surány, Rutkovszky János műlakatos, Saffár
József iparos, Szecsányi Vilmos cz. kanonok, pleb. NagyTapolcsány, Scherk Kálmán pénzint. hivatalnok, Sevcsik
Gáspár tvszéki biró, Simonovánszky György megyei hivatalnok, Skoluda Lajos hitelemző, Steinbarczer Alajos
tvszéki jegyző, Szmida Kálmán segédlelkész, Szabó Imre
kereskedő, Tamassovich Timót főgymn. tanár, Tóth János
dr theol. tanár, lapszerkesztő, Váry Gellért főgymn. tanár,
Vas Károly főgymn. tanár, Vitái Gábor kir. végrehajtó,
Zerdahelyi Adolf földbirtokos, Zongor József főgymn.
tanár, Ballon József segédleik. Nagy-Tapolcsány, Bachó
Imre adótiszt, Gutvill Adolf népbanki könyvelő, Zalka
Armin megyei alszámvevő, — rendes tagok,
összesen
106-an, társadalmunk összes rétegeit képviselve."
E nagy és lelkes kath. társaság előtt a Kör megalakulása következőleg - folyt le végig.
Az Ur napjának délutánján 3 órakor Zamoyszki .Jenő
gróf azzal nyitotta meg az ülést, hogy felhivta a megjelent társakat az alakuló gyűlés elnökének és jegyzőjének megválasztására. Erre a lelkes gróf ur inditványára
közfelkiáltással elnökké Vagner József kanonok és jegyzővé dr Dudek János theol. tanár urak választattak meg.
És most ismét átadjuk a szót a párját ritkitóan
jeles és lelkes „Nyitramegyei Szemle" tudósítójának:
„A megválasztottak elfoglalták hely őket s az elnök
megállva széke mellett, bevezetésül mindjárt a tagok
figyelmét a nap jelentőségére hivta fel, mint a mely
nevenapja volt szeretett királynénknak, Erzsébet királyasszonynak. Mint hü magyar hosszú életet s boldog megelégedést kivánt neki. A tagok, mint magától értetik,
állva hallgatták a kenetes szavakat s hármas éljennel
csatlakoztak az elnök üdvözlő szózatához. Egyúttal kifejezte az alakuló kör szeretetét, ragaszkodását a koronás
királyhoz s a katholiczizmus fejéhez, a római pápához s
a gyűlést megnyitottnak nyilvánította.
A körülmények hozták ugy magokkal, hogy gyűlésünk napja nov. 19-re, tehát Erzsébet napra esett. De
szerencsés omen e nap ; mert magyarországi szt. Erzsébet napja arra az üde, a földieken felül emelkedő szeretetére sz. vallásunknak emlékeztet, melyben e királyi
hölgy tündökölt, a mint azt Montalembert századunk
egyik legszebb irodalmi müvében szt. Erzsébetről, II.
Endre királyunk leányáról megirta. Ezt a szellemet
aspirálja körünk is, jól esett tehát össze gvülésnapunk
szt. Erzsébet napjával. Omen legyen ránk nézve nomen.

A lojális és hazafias kötelesség teljesítése után
hozzáfogtunk a tárgysorozathoz. Az elnök a kitűzött pontok értelmében először is a szavazatszedő bizottság tagjaiul Csippék Sándor dr., Zerdahelyi Adolf és Bubics
Károly tagokat, — a gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére pedig Bohunka Géza és Riszuer Károly tagokat
jelölte ki.
E r r e megtartotta megnyitó beszédét, melyben a
kör keletkezésének körülményeit s az okt. 12-iki konferenczia által kiküldött előkészítő bizottság működését
adta elő. A klasszikus képzettségéről, de egyúttal nagy
szerénységéről ismert férfiú lángolt a szent hévtől, midőn
szép eszméit egyiket a másikból levezette. Az igaz meggyőződés páthoszt gyújtott ajkain s gyújtott a hallgatók
sziveiben. Szólt pedig imigyen:
Mélyen

tisztelt

gyülekezet!

Alig volt kor, mely annyira magáévá tette volna a
társulás eszméjét, mint a mienk ; s ez igen természetes.
A gyakorlati ész ugyanis könnyen belátja, hogy a legfényesebb szellemi és erkölcsi tehetség törekvése önmagára hagyatva és elszigetelten gyakran meghiusul; mig
másokkal szövetkezve, nagy, sőt bámulatos eredményeket
kivivni képes. Egyes tudósok és bölcsek emelhetik ugyan
az irodalom és tudományosság színvonalát; — egyes
államférfiak és nemzetgazdászok sokat tehetnek a közjólét előmozdítására ; de nagyszerű sikerek akár anyagi,
akár szellemi téren csak közös erővel érhetők el. Azért
találkozunk lépten-nyomon annyi társulattal és egylettel,
melyek mindegyike összetett vállakkal tör kitűzött czélja
felé. De mire való a katholikus k ö r ? ezt kérdik sokan,
kivált hazánkban. Hiszen, ugy mondják, a katholikus egyház maga egy nagy társaság, melynek feladata hiveit
oktatni s erkölcsi törvényei- és üdvszereivel túlvilági
rendeltetésökhöz vezetni. — Megengedem, hogy azon
időkben, midőn a katholikus név és a katholikus élet
egymástól elválaszthatlan volt; — midőn a katholikus
családok a hitbuzgóság és keresztény erények mindannyi
szentélyeit képezték ; — midőn az álfelvilágosodás maró
gúnyja és káromlásai még nem renditették meg annyi
kebelben a pozitiv hitet s az erkölcsi törvény tiszteletét,
ezen régen mult, korunk féltudósai által sötétnek bélyegzett, de a valóságban napjainknál százszorta boldogabb
időben alig volt szükség külön katholikus egyletekre. De
mit mondjunk m a ? midőn a minden természetfölöttit kevélyen tagadó tanok befolyása alatt müveit osztályaink sarjai már az iskola porával lerázzák magokról a katholikus
hit és meggyőződés utolsó foszlányait, nehogy bigot-ok
vagy ultramontánoknak tudassanak ; — midőn a katholikus hit s az egyház parancsai iránti tiszteletet a családok kebelében majdnem a fagypontig sülyedett ; midőn a
katholikusoknak nagy része egyházuk legszentebb tanait
és jogait klerikális s azért rájok nem tartozó ügynek
tekinti, s közönyösen nézi : mikép vesztünk tért naprólnapra közéletben ; mit mondjunk e hithideg és szeretetszegény korban, melyre oly nagyon ráillenek a költő
panaszos szavai :
v Elhamvadt a magzat hős szerelme,
Nincs magasra vivő szenvedelme:
Jég-kebelben fásult szivet zár!"
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Vessük össze ezen szomorú ke'pet más vallású pol- használtuk, melyekhez annyira ragaszkodtunk, hogy négártársaink életével, és látni fogjuk, hogy ott a tespedés mely, helyi viszonyaink által javasolt lényegtelen módoés tétlenség helyett élénk érdeklődés és munkásság ural- sításon kivül, alig tértünk el azok szövegétől. Ezen alapkodik; s bármilyen legyen is egyesek hitbeli meggyőző- szabályokat van szerencsém a m. tiszt, alakuló-közgyűlés
dése, vallásuk jogai és érdekeiért mindnyájan lelkesednek elé terjeszteni s azoknak tárgyalását és elfogadását kérni.
s azok védelmében rendithetlen sorfalat képeznek.
(Ye'ge köv.)
M. t. uraim ! Futólag érintett bajaink csak társadalmi uton gyógyithatók. E meggyőződés ébresztette fel
városunk számos katholikus polgárában ama buzgó váIRODALOM.
gyat: hogy hazánk fő- és székvárosa s más városaink
= István bácsi Naptára 1894-re. Alapitá Majer
példája nyomán mi is katholikus kört alapítsunk. Az
\ /., szerkeszté Kőhalmi-Klimstein
József tanár. Budapest,
eszme egy folyó évi október hó 12-én megtartott szűkebb
Franklin-Társulat. Ara 50 kr.
körű értekezleten kifejtetvén és elfogadtatván, csekélységem
XXXIX. évfolyam, szokott jeles tartalommal és szép
elnöklete alatt egy héttagú előkészítő bizottság küldetett
I
illusztrácziókkal.
Legjobb naptaraink egyike, az bizonyos,
ki, mely a taggyüjtési iveket kibocsássa s a magas kor1
s
a
mi
fő,
a
megjelenésben
legkitartóbb.
mány jóváhagyása alá terjesztendő alapszabályokat elkészítse.
* A polgári házasságról. Irta dr Aschenbrier Antal.
A bizottság Istenbe vetett bizalommal megkezdette I Egy példány ára 10 kr., tiz példányé 60 kr.
működését, szétküldvén Nyitra város és vidéke katholikusaihoz intézett felhívását. Röviden, de nyíltan és leplezetlenül előadtuk abban létesítendő katholikus körünk
czélját, mely, távol minden politikai vitától vagy más
hitfelekezetek ügyeibe való avatkozástól, — csak abban
áll : hogy kölcsönös érintkezés, társalgás és tisztességes
szórakozás által szűnjék meg az egyházi és világi elemeknek egymástóli idegenkedése, s addig is, mig sokat
emlegetett, de még mindig a bizonytalan jövőben rejlő
autonomiánk megvalósul, tanuljunk katholikus módon
érezni, s vallásunk tanai és jogai iránt érdeklődni. S hogy
honfiúi kötelességeinknek minél jobban megfelelhessünk,
katholikus körünk feladatává tettük a közművelődés előmozditását is, közhasznú és ismeretterjesztő felolvasások által.

Terjesztését t. olvasóink figyelmébe ajánljuk.
-f- Die Pfarre ZU Német-Márok. (Diöcese Fünfkirchen.) Gedenkschrift zur Doppelfeier des 100-jährigen
Jubileums der Einweihung der Pfarrkirche in" NémetMárok und der Filialkirche zu Virágos, verfasst und
herausgegeben vom derzeitigen Ortspfarrer Carl Schultz.
Pécs, 1893. 8-r. 57. 1.

VEGYESEK.

Magyar k i r . u d v a r t a r t á s . Dobhártyákat hasogató
harsona-hangon hirdetik a szomorú dicsőségű szabadelvű
kormány félhivatalosai s más fogadott prókátorai azt, hogy
Wekerle miniszterelnöknek sikerült magy. Jár. udvartartást
Hála az égnek ! felhívásunk nem volt a pusztában kieszközölni a királynál. Bárnum-féle bombaszt, igy véve
hakiáltónak szava. Ugyanis, miután szeretve tisztelt főpász- az egész híresztelés. Nem magyar kir. udvartartásról,
nem
néhány
királyi
szertartásnál
a
magyar
államjog
torunk, mélt. és főt. Bende Imre püspök ur körünk védnökségét elfogadni méltóztatott, alig négy hét lefolyása respektálásáról van csupán szó a nagy garral hirdetett
alatt 16 alapító, 130 helybeli, 62 vidéki rendes és 39 tvjavaslatban. Elismerjük, hogy ez első lépés a magyar
felállításához, de nem udvartartás, mert
pártoló, összesen 247 tag jelentkezett ; s ezeknek sorában kir. udvartartás
!
magyar
kir.
udvartartás
volt ugyan valaha, de még mindig
szerencsések vagyunk tisztelhetni: nmélt. és főt. Császka
nincsen.
Adja
Isten,
hogy
mihamarább legyen ! Akkor
György kalocsai és bácsi érseket, nmélt. gróf Hunyady
majd
nagypénteken
nagy
urainknak
a király példája után
Imre, mélt. gróf Apponyí Lajos, mélt. gróf Zamoyski
háromszor
térdet
fog
kelleni
hajtani
a földön fekvő isteni
Jenő urakat, valamint főméit, hg Odescalchi Livius urat,
feszület
előtt,
s
Ur
napján
alázatos
magatartással fog
ki ügyünk érdekében tanúsított fáradhatlan buzgalmával
kelleni
kisérni
a
legméltóságosabb
oltári
szentséget. Megalakuló körünket mély hálára kötelezte le.
lehet,
liogy
protestáns
atyánkfiai
meg
fognak elégedni
A katholikus közönségnek körünk iránti örvendetes
:
néhány
udvari
szertartásnak
a
magyar
joghoz
való szabáérdeklődése kötelességévé tette az előkészítő bizottságsával
s
a
teljes
magyar
kir.
udvartartást
nem
fogják sürnak: hogy a kör kaszinói jellegének megfelelő helyiséggetni,
tekintve
azt,
hogy
az
az
uralkodó
vallását
tekintve
ről gondoskodjék ; miért is tekintve városunk viszonyait,
nem
lehet
más,
mint
csak
katholikus.
Hogy
ez
létre
ne
melyeknél fogva ily helyiség, kivált téli időben csak neöhessen,
protestáns
atyánkfiai
talán
készek
lesznek
Bécshezen található, az itteni lakást, mint lehetőleg a kitűzött czélra legalkalmasabbat bérelte ki és rendezte be, nek és a császárnak egészen átengedni az udvartartást.
u
gy bogy abban alakuló-gyűlésünket habár nem kényel- A hol nagyobb a katholikusgyülölés, mint az önzetlen
mesen, de a szerény kezdetnek megfelelően megtart- hazaszeretet, ott ez nem tartozik a lehetetlenségek közé.
hatjuk.
— Királyi kitüntetés. 0 felsége dr. Hollósy JusztiAz előkészítő bizottság harmadik feladata volt: az nián dömölki szent benedekrendi apátnak a III. o. vasalapszabályok elkészítése, mire nézve tisztelettel meg- koronarendet adományozta.
jegyzem, hogy mintául a budapesti és esztergomi kath.
— Apponyi György gróf — beteg. A kath. egyházkör felsőbb hatóságilag már jóváhagyott alapszabályait nak oszlopos embere. Imádkozzunk érte !

RELIGIO.
— Leczke a vallásukat nem követő
keresztényeknek.
Egy beduin főnök, állítólag Abd-el-Kader, egy fogságba'
került francziának egy alkalommal ezt mondta: „Ti megbotránkoztok azon, hogy mink titeket kutyáknak nevezünk.
Nos, hát mik vagytok ti, igazán egyebek, mint kutyák ? Az
alatt a hat hónap alatt, hogy te az én foglyom vagy, még
nem láttalak egyszer sem Istenhez imádkozni." (V. ö. a
következő müvet: Die Gefangenen Abd-el-Kader's, von de
France.)
— Az a hires protestáns türelem! Midőn a régi
naptár, XIII. Gergely pápa, és a keresztény fejedelmek
megegyezése folytán 1582 után helyet engedni kénytelen
volt az uj, javított naptárnak, melylyel azon idő óta élünk:
az erdélyi és magyarországi protestánsok a józan tudomány
ellenére, királyi rendeletek, és az uj naptárt elrendelő országos törvények ellenére is sokáig tusakodtak s a régi naptárhoz ragaszkodva, az uj szerint élni vonakodtak. Ezen szomorú
időben, a haza egyik része, csaknem az egész dunántuli
rész a törökök kezére került. A budai basa bégek által
kormányozta a kerületeket és ilyen bég volt Baranyában is,
Pécsett lévén rendes lakhelye. Pécs környékén a magyarság
szomorú ziláltságban volt. Egy része kálvinista, a más áriánus
vala ; a katholikus magyarság ugy megfogyott, hogy Pécsett
alig volt 14—15 polgár, ezek elválva a katholikus németektől és tótoktól, a régi naptárt követték, s magukat innen
„Veteristák"-nak nevezték a XVII. század elején. Ekkor történt 1641-ben, hogy Horvát János jezsuita, Derkay György és
Miklós atyákkal együtt Baranyában buzgólkodott a hittérités
munkájában, s a húsvétot 1641-ben márczius 31-én tartotta meg
kevés híveivel, mig a veteristák, kálvinisták, unitáriusok még
április 25-ére, mint leendő husvétnapra várakoztak. Ezen időközben, „a katholikusok fehérvasárnapján", a veteristák a Pécs
környékén lévő számos prédikátorokkal együtt tanácskoztak.
Jelen volt maga a bég is, kinek a prédikátorok előadták,
hogy az ő liitök régi az országban, még azon időből való,
mikor Szolimán szultán elfoglalta Szigetet, s azóta ők mindig
együtt tartották ünnepeiket, a húsvét ünnepét is ; mig most
némi pápisták, s ezeknek élén három jezsuita a régi hit
ellen, és a régi ünnepek ellen botrányt csinálnak a népben.
Erre a bég hivatja az atyákat és kérdi Horvátot: „Te miféle
vallású vagy?" „Pápista", feleié. „Volt-e néktek már húsvét
napja?" „Volt", felelt Horvát; s minthogy látta emiatt a
bég háborgását, kezdette magyarázni, hogy ez a mód, a
húsvéti ünnepet igy számítani, nagyon régi, még a niczeai
zsinattól ered stb. De a bég hallgatást parancsolt, s a három
jezsuitát rögtön tömlöczbe kisértette, s aztán birói széket
ült felettök, A néhány veterista szóba sem jöhet; fővádlók
voltak a prédikátorok. S a bég karóba lmzatásra Ítélte a
három pátert. Magok a törökök megirtóztak a rettenetes
büntetéstől, és kérték a béget, hogy szelídítse azt. Erre a
bég a börtönben senyvedő pátereknek értésére adta, hogy
egy ezer forint lefizetése mellett őket a börtönből szabadon
bocsátja. Ezt az összeget az atyák csakugyan be is szerezték, minek befizetésekor a bég megemlítette, hogy ez az
ezer forint nem is sok, mert magok a vádlók is egyezer
forintot Ígértek vala neki, ha az atyákat
„kivégezteti".
Ehhez nem kell commentár. Az elbeszélés egészen igaz és
hű. Jankóvics közzé tette 1833-ban a Tudományos Gyűjtemények II. kötetében az okmányokat. (Lásd Kazv : História
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Regni Hungáriáé 39—40. lap, és Koller: História Episcopatus Quinqueecclesiensis VII. 17—22. lap.)
— Épületes dolog. Egy dán újságban pályázat hirdettetik egy tanítói s egyidejűleg egy tehénpásztori állásra. A
tanítói állással 50, a tehénpásztorival 250 korona évi fizetés jár. Pedig Dánia messzebb van Ázsiától mint mi s
mégis ott is, s még most is — bűzlik! (Közm.)
— Az erkölcstelenség fertőjében. Csak a mult hetekben jelent meg a franczia tudományos akadémia által
pályadíjjal jutalmazott mű (La France criminelle et le combat le crime."), melynek hajmeresztő adatai ékesszóló vádat
emelnek az úgynevezett független morál ellen. A szerző mindenekelőtt azt állapítja meg, hogy a lefolyt 50 év alatt hány
%-kal emelkedett a bűnesetek száma. Megtudjuk, hogy Francziaországban a lefolyt idő alatt 51 %-kal emelkedett a durva
erőt alkalmazásba vett bűnösök száma, 161%-kal az öngyilkosoké, 240%-kal az erkölcstelenkedőké és 430%-kal a koldulóké. Ezt a szörnyű állapotot még jobban jellemzi az a
körülmény, hogy mig 1825-ben csak 9000 volt azoknak a
bűneseteknek száma, melyeknek tetteseit nem lehetett kipuhatolni, addig azoké 1892-ben 75,000-re emelkedett. A szerző
adatok során bizonyítja, hogy a bűnök ilyen iszonyú elterjedésének nincs köze a napjainkban tapasztalható inséségeskedéssel és nyomorral. Bizonyíték erre, hogy az ország
legvagyonosabb részében, a déli vidéken és Normandiában
szolgáltatja a legtöbb vádlottat. A fegyházak viszonyait
kutatva megállapítja a szerző, hogy azok nem hogy javítanának, de ellenkezőleg még megrontják a fegyenczek
erkölcsi érzületét. Megállapítja azt is, hogy a bűnösök javarésze azokból a társadalmi rétegekből kerül ki, melyek leginkább iskolázottak ; nyilt bizonyíték ez arra nézve, hogy a
! mai iskolázás erkölcsileg teljesen megrontja a növendékek
lelkületét. (Ime, ama bizonyos felvilágosodott liberalizmusnak és annak a folyton lármázott államosításnak a gyümölcse).
N Y Ï L T

TER.*)

Önvédelem.
írói pályám huszonötödik, kiadói működésem huszadik évfordulója alkalmából kell hallanom, hogy vállalatom
egyáltalán olyan természetű, hogy velem üzleti összeköttetésbe lépni, avagy tőlem elfogadni súlyos lelkiismereti
kételyekkel jár együtt. Ez állítás avval van indokolva,
hogy az intentiókat azért szereztem, hogy azokat mint
instrumentum negotiationist felhasználjam — mire nézve
legyen szabad megjegyeznem, hogy én az intentiókat egyáltalában nem szerzem, hanem csakis felkérve, hogy azokat kioszszam, direkte ezen czélból vállalkoztam könyvek
és képek kiadására — ugyanis az eltévedt nőknek a jó
útra való visszatéritése czéljából alapított Correctorium
és templom fentartására megyés püspökök gyűjtik a stipendiumokat, hogy a husz krajczáron felül való pénzen
közel száz egyén tartassák fenn — Sanctitas Sua bac in
re benigne annuit ad omnia iuxta petita, Tibi, Rectori et
Benefactoribus apostolicam
impertitur
Benedictionem.
*) Köztudomásu dolog, hogy az itt megjelent dolgokért a
szerkesztőségek seùol és soha nem vállalnak felelősséget.
A sserlc.
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Card. Seraphini 13 Julii 1886. — ezen stipendiumokon
szerezhetők aztán napi és heti lapjaink s adják ki egyházi irók az ő müveiket, de mivel ezek kiadása időhöz
van kötve és sokszor csak nagy vártatva jelennek meg, a
stipendiumok pedig egyre gyűlnek, erkölcsi kötelességévé
lett az intéző köröknek egy oly katholikus intézet alapítása, hol az intentiók nagy száma, miket egyébként elhelyezni nem lehetett, minél előbb elhelyeztessenek és ez
leginkább a képek elárasztása által történik, melyeknek
előbb darabja 50—60 usque 120 forint volt, most az én
manipuláczióm által 25 frt illetve 125 sacrum fejében
megszerezhetők levén, mig egyrészt alkalom nyilik e
remekek megszerezhetésére, másrészt nagyobb számú intentiók is mihamarabb elhelyezést nyernek.
Azt is tudjuk, hogy a püspökök által sem a saját,
sem a más egyházmegyék által ki nem oszthatott stipendiumok Rómába kerülnek — onnan aztán ismét én kapok
felhivást, hogy az igy összegyűlt sacrumokat osszam szét
— hát hogy lehet ezek szétosztása szentséges atyánk
áldás kisérése mellett oly cselekmény, hogy azok elfogadása lelkiismereti kételyekkel jár.
Hogy a haszont is megosztom, arra nézve felhozhatnám ama számos intézetet, mely könyveimeit és képeimet ingyen birja, de legyen elég megjegyeznem, hogy
szentséges atyánk jubileuma alkalmából nem kevesebb
mint 50 Madonnát, 50 Sz. Családot és 50
Krisztusképet
s ezer aranyba kötött „Elevatio mentis ad Deum" cz. imakönyvet kapott szétosztásra s mig lehetetlenné van téve
a cistercita növendékeknek kiadványaira megszerezhetése,
mert igazgatójuk tűzbe dobja még az árjegyzéket is —
addig a világ mind az öt részében hódit a Madonna s
ragadja áhítatra a hívőket a többi képeimmel egyetemben : Elevatio mentis ad Deum !
A növendékeknek egyetlen egy leszállított árjegyzéket és egyetlen ajánlatot tettem, — hogy minő zamatos
reklamfüszertól
áradozó az én felhívásom, minthogy a
Dr ur azt tűzbe dobta azon növendékek számára, kik
véleményét nem osztják s esetleg kiadványaimat birni
óhajtják, ime ide igtatom :
„Magyarország Helységnévtár á^-nak legújabb javított és bővített kiadását a nt. növendékpapságnak diszkötésekben készpénz fizetés mellett 12 frt helyett 2 frtért küldöm meg s egyúttal a könyvtár
számára egy ing yenpéldányt felajánlok — ez az egész a mit a
lefolyt évben a növendékek kaptak — 1892-ben pedig a következő
árjegyzéket küldöttem szét :
Tömeges megrendelés reményében vagyok bátor a következő
ajánlatot tenni : A vallási irodalom terjesztése érdekében az iskolai
éven át eszközlendő részletfizetésre az alább jelzett könyveket a
következő árban küldöm meg: XIII. Leo arczképe (1.30) 20, Simor
őU éves apóst. (40) 5, Simor életrajz (1.—) 20. Ipolyi életrajz (1. — ) 20
Bónay életrajz (40) 5, M. Sión őrei (2.40) 40, vászonkötés (3.40)
1.40. Szellemi kincstár (25.—) 12—, Anyagrendszer erők nélkül (1.40)
40, Családi élet búban és örömben ( 5 . - ) 1.50, Szent elmélkedések
kézikönyve (S.—) 1.—, Májusi virágok (1.20) 60, A ker. ifjúság könyve
(1.—) 40. A női erény és méltóság (1.50) 50, Gyászhangok (60) 30
Martenheder ( 1 . - ) 30, Mért szerettem én a kath. egyházat (40) lo'
Imak es énekek (20) 10, Arany könyvecske (20) 10, Elevatio mentis
ad Deum (20) 10, Trauerlieder (1.60) 60, Szentek élete (4.—) 1.50,
Család és iskola (4.—) 2.—, Bolanden összes munkái (70.—) 35 —
Blüthen ung. Dichtkunst (1.40) 60, Gyónószék (1.20) 60, Lelkészek
Idézetek Tára (12.—) 6.—. Becses megrendeléseiket várva vagyok
kész szolgájuk — Dvorzsák.

Ime ez a tavali levelezés —' az idén ilyet sem küldöttém szét, mert még a tavali számlák sincsenek kiegyenlítve s e jegyzéket itt is csak azért említem fel,
hogy a Dr ur belássa, hogy csak idegen hirdetésekkel
téveszthette össze az én megkeresésemet — aztán még
azért is, hogy kiki megítélhesse mennyiben tartoznak kiadványaim ad pios libro3 et diaria religiosa.
A mi nevezetesen a Helységnévtárt illeti, az szükséges kézikönyv a lelkészi hivatal kezeléséhez s a többi
schematizmussal egyrangu — különben e téren nem vagyok úttörő — Tokody czimtára már jóval előttem adatott erga sacra s én tíz év előtt nemine contradicente
adtam s adom a jövőben is a többi kiadványaimmal együtt,
még pedig a következő okokból:
1. Magasztos a czél, mely az intentiók elvállalása
által létesül t. i. a lelkek üdve — és tekintettel arra,
hogy minden egyes miséző egyúttal benefactora az intézetnek, a miséző jutalma : Szentséges Atyánk apostoli
áldása — azután meg nekem bemutatott Concilii Congr.
határozata igy szól : Decreto Congr. Conc. die 24 Április
1875 (tehát egy évre a most megerősitett tiltó decretum
után) licet ad bonos libros vel diaria religiosa evulganda : Missas celebrandas offerre Sacerdotibus ut inde hi
accipiant stipendii loco libros vel diaria — a miből kitűnik először : Hogy a stipendiumok nem missis iam
celebratis, hanem egyidejűleg a sacrumok assignálásával
adandó, másodszor : a diaria religiosa alatt talán mégis
első sorban foglalnak helyet a szent képek — igaz, hogy
azokat nem magam festettem, de ez nem is szükséges,
mert : harmadszor, hogy valaki csak a saját munkáját
adhatná, azt most hallom először, hiszen akkor egyetlen
lapot, folyóiratot sem lehetne adni erga sacra, ezek mind
mások munkáinak gyűjteménye — és a székesfehérvári
püspök is külön engedélyt adott Zimándynak dr. Lubrich
munkájának kiadására — tehát nem szükséges, hogy az
általunk stipendiumért adott mű a saját munkánk legyen.
2. Több mint száz ember él kiadványaink után.
3. A dr Ott által idézettek egyenesen az én kételyeim elhárítására lettek irva és szentséges atyánk egyÍK
palota-grófja által közölve azon biztosítással, hogy a congregatió legújabb intézkedése nem nekem szól, a minek
megerősitéseül egyúttal húszezer intentiót bocsátottak
rendelkezésemre azon kérelemmel, hogy azokat minél
előbb szétoszszam.
Es már most főtisztelendő oltártestvérek az önök
kezébe teszem le Intézetünk sorsát, mindennapi sz. miséiket ezentúl is szíveskedjenek az én szándékomra elmondani — ha egyébkint nincs stipendiumuk — hogy ilyetén
első sorban intézetünket fentarthassuk, különben pedig
a vallásos irodalmat és műremekeinket terjeszszük ; különösen most, mikor Jókainak atheus irányú műveit kiadják — lesz szükséges Bolanden munkáinak terjesztése, mi
hogy annál könnyebben eszközöltessék a klerikusoknak
adott kedvezményárt ezennel kiterjesztem összes paptársaimra.
Budapesten, 1893. nov. 28.
Dvorzsák János.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.)

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési

dij:

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, deczember 2.

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Országos katholikus nagygyűlés Magyarországon. — Protestáns támadás Schlauch bibornok
emlékirata ellen. — Az egységes házasságjog alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — A szabadkai kath. nagygyűlés
lefolyása. — Egyházi
Tudósítások : M u n k á c s : Lelkesitő főpásztori szózat a munkácsi egyházmegye papságához a magyar nyelv
iskolai tanitása mellett. — N y i t r a : A Katholikus Kör Nyitra és vidéke számára. — P é c s : A zsinati vizsgálat t á r g y a i n a k köre
főpásztori rendelettel kiszélesbittetik. — P á r i s : A szabadkőművesség a katholika egyház végleges megsemmisítésére mozgósít. —
P o r o s z o r s z á g : Küzdelem a paritásért. — Kath.
Köztevékenység-.
Püspöki konferenczia Budavárában. — Vegyesek. —
Nyilt-tér.

Országos katholikus nagygyűlés Magyarországban.
Áldott legyen a nap, — áldott is lesz az
és emlékezetes nemzedékről nemzedékre, — a
melyen Magyarország püspöki kara kimondotta?
hogy országos katholikus nagygyűlés legyen e hazában !

szen kicseppentett bennünket a szolgaleikeket
szülő és dajkáló jozefmisztikus szellem.
Kérded: mi az a jozefinizmus 1 ?

Az Ur keze nem rövidült meg, jósága nem
merült ki. mindenható a k a r a t á n a k eszközei nem
fogytak el. Viharokat engedett támadni, veszélyeket keletkezni, melyek fenekestől való felforgatással fenyegetik sz. István nagy örökségét, a
keresztény vallást hazánkban. Ámde csak azért
engedte mindezt felkerekedni ellenünkbe, nem
hogy tönkre tegyen, hanem hogy megmutassa
rajtunk irgalmasságának nagyságát s uj életre
verje fel százados tespedéséből s mondhatni halálos álmából a katholikus egyházat Magyarországon.

A kath. hitében megfogyatkozott „katholikus" kormány, a mely mégis atyáskodni szeret s
pártfogót játszani merészel a katholikus hivek,
a kath. egyház felett; József császár, ki egyfelől
gúnyolódó pamphleteket irat a katholikus vallás
kegyeletének i t t e földön fő személye, a pápa
ellen, másfelől aprólékos gondoskodással rendezi
be a sekrestyéket s gyújtogatja meg az oltáron
a mathematikai szabatossággal megszámitott
gyertyácskákat ; Wekerle és Csáky miniszterek,
kik egyik kezökkel a keresztény vallás ellen privilégiumot, törvényes védelemben részesülendőt
osztogatnak a vallástalanságnak, másik kezökkel
pedig kegyesen kezelik az egyház vagyonát s
keresik éjjel-nappali aggódással, hogy kinek adják ajándékba a zágrábi érseki széket. Ez a
josephinizmus — incarnatus.

A mit a komor Tertulliáu dicsekedve hirdetett ország-világ előtt a régi keresztényekről
a pogánysággal szemben t e t t óriás hóditásukra
ujjal m u t a t v a : „Omnia vestra implevimus, . . .
sola vobis reliquimus templa," az majdnem szórói-szóra, de sajnos, megfordítva teljesült mi r a j tunk Magyarország katholikusain. Csaknem a
templomokba szoríttatott már vissza a katholikus vallás; sőt városi templomaink tetemes
részét itt-ott még a mult században lefoglalta
kaszárnyának és színháznak az atyáskodó állam.
A közéletből, a hol hajdan minden zugot betölt ö t t volt tevékenységével és alkotásaival a katholikus vallás, sajátszerű módon csaknem egé-

Claudicare in utramque partem. Sántikálni
mind a két oldalra; t ö m j é n t gyújtani az ördögnek s gyertyát szentelni az Istennek, szóval a
kath. egyházzal szemben nem ismerni állami
kötelességet, csak állami „jogot," elnyűni a kánonjogot és nagyra növelni az állami bürokráczia
önkényét, elhagyni a kath. vallás védelmének
örökség gyanánt átvett kötelezettségét, és mégis
megtartani a katholikus egyház belügyeiben való
intézkedésnek minden privilégiumát: ez a jozefinizmus, a mely a katholikus vagyont kezelve,
katholikus iskolákat vezetve, egyházi javadalmak a t osztogatva ugy gazdálkodott szent István
örökségében, kivált a legutóbbi másfél század

N T M a i s z á m u n k k é t i v v a g y i s 1 6 oldal.
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alatt, hogy az uralkodó katholikus vallásból végre
most már üldözött vallás lett az apostoli szent
korona árnyékában.
1848-ban történt, a mi következik.
A magyar áliam demokratikus, népuralmi
széles alapokra helyeztetett át arisztokratikus
alapjáról s egyúttal kimondatott az interconfeszsziónális

egyenlőség

politikai

vezérelvül.

Ekkor történt, hogy Magyarország püspökei
peticzióval járultak az ország kormánya elé,
kérve, hogy — ha a kath. vallást megfosztották
uralkodó jellegétől, mondjanak le az uralkodó
vallás felett való

uralkodásnak

régi

is és adják vissza az egyháznak
ságát.

privilégiumairól

kánoni

szabad-

Az állam kormányát akkor a mindenható
Kossuth Lajos vezette. Egy önkényur hatalmaskodásával azt felelte Kossuth a szabadságot és
autonomiát kérő katholikus peticzióra, hogy —
elkésett. Pedig dehogy késett el; hisz a nem
egyesült görögök ügyét csak azután intézte el
Kossuth kormánya törvénynyel. Kossuth előbb
koldussá akarta tenni a kath. egyházat, csak
azután volt hajlandó neki megadni a „vogelfrei" szabadságot.

Mélységesen bele voltunk élve abba a hiedelembe, hogy hiszen apostoli királyság védelme
alatt élünk, nem történhetik semmi bajunk.
Aztán meg az uralkodó párttal mindig jó szövetséget t a r t o t t fenn a katholikusok táborkara.
Hosszú huza-vona után, most, midőn már
igen erősen veri az isteni gondviselés által kiszemelt pöröly, a katholikus részről adott támogatás által uralkodásra segitett szabadelvű kormány hátunkon a vasat, a katholikus ügyet,ugy
hogy az szemfényt veszélyeztetően szikrázik a
sürü és nagy ütések alatt, — most már kinyilott mindenkinek a szeme s látja világosan,
hogy ez most már igazán komoly veszély, még
pedig olyan, hogy Mohács után sem fenyegette
nagyobbal a protestantizmus az ősi katholikus
vallást.
Az Isten akarata
kozik meg fölöttünk.

kézzel foghatóan nyilat-

Isten akarja, hogy hivek és papok az egész
országból összejöjjünk s védelmére siessünk az
állam kormánya által nemcsak cserben hagyott,
de már üldözött ós sanyargatott s megalázással
fenyegetett katholika egyházunknak.
Fel tehát, Magyarország katholikusai — az
első országos katholikus nagygyűlésre!
Sursum corda! Feltámadtunk! Az első lépés
megtörtént.

Az első országos katholikus nagygyűlést
ekkor kellett volna rögtön összehivni, azt mondva
királyhoz ós országhoz fordulva: állami hatalom,
te eldobtad magadtól a kath. vallás kiváló proDe hátra van az Isten Ítélete, Magyarortekcziójának hagyományát s hivei támogatására szág története második évezredének a kezdete, a
utaltad őt. Jól van; hiveinkre apellálunk, orszá- forduló pont.
gos nagygyűlésbe gyűjtjük össze a katholikusok
Adja Isten, hogy se megfogyva, se megmillióinak szine-javát, hiveink kezébe tesszük le
törve, hanem nagyra nőve s megizmosodva kerülaz egyház védelmének nagy munkáját ! Isten úgy
jünk ki a megpróbáltatásnak gondviseléses küzsegéljen !
delmeiből !
**
Nem törtónt meg.
Azóta közel félszázad pergett már le az idő
nagy óráján. Huszonötször-harminczszor kellett
volna már tartani azóta országos kath. nagygyűlést Magyarországban, mint t a r t o t t a k a német
katholikusok, a kik 1848-ban hiven megkezdettek
a hivekre való hierarchiai támaszkodásnak gondviseléses pályafutását, azóta már negyven katholikus
nagy kongresszust. 1 )
x

) A Würzburgban ez idén tartott negyvenedik német kath. nagygyűlés alkalmából megjelent ünnepi irat
czime: „Enstehung der Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands und die erste grundlegende zu Mainz
im Jahre 1848 von Theodor Palatínus. Würzburg, Göbel,

P r o t e s t á n s támadás
S c h l a u c h bibornok emlékirata ellen.
Nem az a különös ebben a támadásban,
hogy megtörtént, hiszen ezt mi már megszokt u k ; hanem az, hogy a „Protestáns egyházi és
iskolai Lap," melyben a támadás napvilágot
látott, kezet fog a kormány
sugallmazottjával,
Severusszal és igy elárulja — a szövetséget,
még inkább pedig az, hogy tulajdonképpen miért
1893. 187 1. Ajánlom mindenkinek, a ki a mi országos
katholikus nagygyűlésünk létrejövetele és működése iránt
érdeklődik.
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és mi czimen t á m a d j a a protestáns előőrs a
nagyváradi bíboros főpásztor fellépését.
A miért — csodálkozzatok paritásos egyházpolitikát valló hazánknak fiai! — az, mert Schlauch
bibornok megmondta az atyafiaknak szemökbe
az igazságot, kifejtvén, hogy a támadók egy sz.
István óta létező protestáns állam- és házasságjog ellen nem mi voltunk, hisz nem is lehettünk, mert nem létező dolog ellen nem lehet
támadni, hanem megfordítva a protestántizmus
német eredetű szelleme által félrevezetett protestáns atyánkfiai támadták meg a szent István
óta csakugyan létezett katholikus magyar államot
s ebben a katholikus magyar állami házasságjogot.
Vagy nem igy történt a dolog? A tényeket
megmásítani, uraim, nem lehet, még a protestantizmusnak sem; pedig az ugyancsak sokat
megtehet ám, elismerjük, még a tények elferditésének mezején is.
A czikkező atyafit bosszantja az, hogy a történeti igazság álláspontja ebben is összeesik a katholikus állásponttal ; azért ráfogja, hogy a Schlauch
bibornok által leplezetlenül b e m u t a t o t t ez a történeti és egyúttal katholikus álláspont — „hamis
és gyülölkedő" felfogás.
Már hogy volna ez a dolog „hamis" felfogás, mikor napnál világosabb tény, hogy a támadó
a protestántizmus volt?!
A mi pedig, a szemrehányt „gyűlölködést"
illeti, hát az igazságnak szemtől-szembe való
megmondása csak az igazságot kerülő előtt lehet
gyűlölködés. Mert ha protestáns atyánkfiainak
talán kellemetlenül esik, h a v a l a k i „hamis" felfogásaik által elkényeztetett szemök pillájára leplezetlenül oda irányítja az igazság napsugarát, ez
a keresztény felebaráti szeretetnek Krisztustól
tanult ősi gyakorlása marad mégis; és megvan
irva a szentírásban, protestáns atyánkfiainak előítéleteire, balhiedelmeire és „hamis" felfogásaira
is vonatkozólag, — hogy „veritas vos liberabit."
Ugy van!
Az igazság napja fogja lassan-lassan szótverni a protestáns nagyzás homályban borongó
képzelgéseit.
Mondám.
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A z e g y s é g e s h á z a s s á g j o g alapvonalai
az

országgyűlés

m i n d k é t házának

ajánlva.

III.
EGYSÉGES TÉTELES, ÉSZ ÉS LELKIISMERET
ELŐTT KÖTELEZŐ HÁZASSÁGJOG CSAK EGY VAN
EZ
A TÖRTÉNELEM BIZONYSÁGA SZERINT
A KERESZTÉNY HÁZASSÁGON ALAPULÓ
HÁZASSÁGJOG.
Mig t. i. ennek egész rendszere a természeti házasságjog három
alapelvére helyezkedett : addig a szentséggé való felmagasztaltatásában, egysége, felbonthatatlansága, erkölcsi szent jellegének csalhatatlan biztosítékait leli.

A házasság, a keresztények között, természeti életszövetség, a természetfölötti szentség
fénykörében.
A természet törvénye szerint a házasság szabad akaratmegegyezésből kötött életviszony, szabályozva saját természete és czéljai által. S ámbár egyedül a felek szabad akaratmegegyezésétől függ házasságra kelni vagy
n e m ; de ha immár házasságra keltek: annak
természete és czéljai által megszabott törvényeknek alá vannak vetve, melyeknek Összfoglalatja
a természeti házasságjog.
Ámde hosszú századok tanúsága szerint, a
testiség uralma alatt álló emberiség saját erejéből nem vala képes a természeti házasságjog
törvényeinek: a házassági kötelék egységének,
feloldhatatlanságának, erkölcsi szent jellegének
érvényt szerezni. Többnejűség, házasságbontás, a
szabad szerelem fortéiméi a törvény védő szárnyai alá voltak helyezve. E végből az emberi
nemnek a testiség uralma aluli Felszabaditója, a
házasságot, a gyarló emberi természetet t á m o gató erő, a kegyelem forrásává, szentséggé tetteS ime ebben rejlik a kereszténység győzedelmének t i t k a az egész világ fölött, hogy ez
nemcsak ú j r a és világosabban kihirdette ós megerősítette az ész és lelkiismeret törvényeit a
természeti erkölcsi rend egész vonalán; hanem
egyúttal módot is n y ú j t o t t a szentség természetfölötti erejében, hogy az emberiség amaz ethikai
törvényeket sérthetetlenül megtarthassa
A természeti házasságon alapuló s a szentség természetfölötti ereje által teljes érvényre
emelkedett ker. házasságjognak alkotása: a ker.
társadalom minden kulturjaival együtt. S mivel
e földö« minden alkotás ugyanazon eszközökkel
44*
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t a r t h a t ó f ö n n és f e j l e s z t h e t ő ,
tetett:

könnyű

belátni,

melyekkel

hogy a ker.

létesít-

házasság-

jognak a polgári házasságjoggal való kiküszöböl é s e f o l y t á n az á l l a m

egyik

elsőrangú

eszközétől fosztja m e g a mai
Ámde hangzik
„A házai ság csak
egyesülteknél
gadják

ki felekezeti

Az

egyoldalúságból

hanem

nosság

alkotmányos

kötelező

mindé

jellegét.

sében,
polgárra

mindenünnen

nem

többi felekezetek

ta-

nem

indulhat

a házasságjog

kötelező

házasság

rendezé-

egyenlőség

elvénél fogva,

egyenlően

ellenvetés:

és görög

állam

azt a felekezeti

polgári

az

a katholikusoknál

szerűség;

szentségi

kultur-

társadalmat.

és

minden

módon,

alapján

viszo-

felekezeti

más szóval
kell

azt

a

szabá-

lyoznia."
Már ismételten megjegyeztem, s azt
ebben minden jogzem,

h o g y az

szabad

és

állami

figyelmen

s e t h i k a elveit,

kivül

hiszem,

törvénytudóval

megegye-

törvényhozásnak

sohasem

hagyni a természeti

hanem

inkább

ezekre

jog

kell

á l l a m n a k f e k t e t n i e összes t é t e l e s t ö r v é n y e i t ,

az
mi-

vel a z o k b a n , m i n t o k f ő b e n , r e j l i k k ö t e l e z ő e r e j ü k .
Már pedig

bebizonyítottam,

sági k ö t e l é k n e k v a l a m i n t
h a t a t l a n s á g a és

hogy a házas-

egysége,

ugy felbont-

erkölcsi szent

j e l l e g e is az ész

és l e l k i i s m e r e t - , k ö v e t k e z é s k é p

a természeti jog

s ethika törvényeihez
Ennélfogva
házasság

körüli

tartozik.

igazi jog-

és k u l t u r á l l a m n a k

törvényhozásában

semmiféle felekezet kedvéért —
t e s t á n s is —

szabad

m é g h a ez p r o -

a felbonthatatlanság

s ethikai elvét feladnia;

nem

a

természetjogi

hanem annak, mint

az

ész és l e l k i i s m e r e t e l e n g e d h e t e t l e n k ö v e t e l m é n y é nek, saját jogi törvényével

is kell

érvényt

sze-

r e z n i e ; h a c s a k az e d d i g is a h á z a s s á g n a k a p r o t e s t á n s s u n i t á r i u s felekezeteknél divó f e l b o n t á s a
miatt már annyira

megingatott

rendet teljesen megbontani nem

házassági jogakarja.

(Folytatjuk.)

A szabadkai kath. nagygyűlés lefolyása,
(Folytatás.)

Az előadások és határozati javaslatok során következett dr Zittl Róbert apát, temerini plébános beszéde és
határozati javaslata a polgári házasságról.
Mind a kettő im itt következik:
Méltóságos Elnök u r !
Mélyen tisztelt nagygyűlés!
Katholikus nagygyűlésünk bevette tárgysorozatába a
magyar kormány egyházpolitikái programmjának azon pontját is, mely a tervbe vett polgári házasságról szól.
Nekem jutott a fontos megbizás, hogy megvédelmez-

zem egyházunkat szent küldetésének egyik lényeges feladatában és szószólója legyek az önök kath. öntudatának oly
intézmény ellen, mely ha netán életbe lépne, a mindeddig
érintetlen családi életet mélyreható, veszélyes következményű átalakulásokon vezetné át.
Bármilyen nehéz a feladatom, hogy t. i. a tárgyul
álló kérdésben, melyet egy hosszú századon át kiváló elmék
a mélyekig kimentették, minden oldalról megvilágították,
— az igazság eredeti, meglepő megvilágításává], a m. t.
gyűlés figyelmét lekössem és felköltsem érdekeltségüket,
lelkesültségüket: bátorít azon tudat, hogy az önök életerős
katholiczitása, melyben az egyházzal együtt éreznek és élnek; egyben a keresztény családi élet jövője fölött aggódó
lelkeik a keresztény házasság kérdésének lehető legegyszerűbb előadásából is megtalálják a szilárd indokot és abból
azon komoly hangulatot, hogy egy szívvel-lélekkel tiltakozzanak minden oly törekvés ellen, mely egyházunk örök küldetése, egy közel kétezer éves ker. családi élet, az emberi
élet azon magasztos igazságai ellen irányul, melyekből meríti az emberiség még ma is mindazt, a mi még egészséges benne.
A polgári házasság elbírálásánál m. t. Gyűlés ! itélőelmém látköre, tüzetesen vett álláspontom ama legszentebb
kegyelmi élet a valláserkölcsi rend magassága, melyeken a
ker. házasság áll.
Ugyanis nagyon könnyű bebizonyítani, sot önmagából
is világos, hogy mi sem áll messzebb az emberi élet valódi
rendeltetésétől, tényezőinek, intézményeinek biztosságától,
mint bármi olyan, ami ezen kegyelmi és valláserkölcsi rendtől eltér. Eléggé érzi ezen igazság súlyát az ellentétes nézet,
mely valahányszor a ker. házasságról beszél, azt — következetesen elhallgatva annak természetfeletti jellegét —
— mint időnk szellemével ki nem egyeztethető merev,
tulszigoru intézményt állítja oda. De mindhiába! az emberi
nézetek ingásai előtt dönthetlen sziklafalként áll egy örök
igazság és ez az, hogy ez emberi élet útjait Isten örök törvényei s az ő megmásithatlan rendje vonják meg, melyeket
ha az emberiség keresztez, örvények felé halad.
Életünk viszonyainak egyik legnemesbike, legfontosabbja, a ker. házasélet szintén Isten örök törvényeinek
utján halad. Időleges, anyagi következményeiben a polg. és
azt vezérlő, szabályozó állami rendbe merülve, mint frigy
valami kiválón szent kötelék, melyet a test gyarlóságai
ellen, az élet nehéz küzdelmei, csalódásai közepette az
evangelium tart össze; oly magasztos kötelék, melyet fontos feladatai érdekéből az isteni Bölcseség a maga kegyelmi rendjére emelt fel. Ez azon szent frigy, melyben az
érzéki szerelem a keresztény szeretet magaslatára emeltetik.
Ez azon megfoghatatlan szeretet életlüktetése, mely annál
erősebb, áldozatképesebb, minél többet kell áldoznia, mely
annál többről mond le, minél inkább múlik el az élet csalódásai, szenvedései között kötelékéből mindaz a mi az érzékeknek kedvez. Ez azon szent közösség, mely viszonyos épüléssel, közös megszenteléssel a keresztény élettökéletesség
hajlékát építi fel, azt a boldog családi életet, melyben rendithetlen az apai tekintély, melynek tűzhelyén a maga fényében kinyilvánul az anyaság mélységes titka. Ez az a kötelék,
melyet maga az Isten a szentség magas jellegével az ő
kegyelmének természetfeletti állapotára felemelt és örök

RELIGIO
szeretetében a keresztség jellegéhez hasonlóan a felbonthatlanság kiváltságával szentelt és erősített meg, hogy előjele
legyen mennyei városának, melyben ő vele mint családatyával örök egységben élnek megdicsőült gyermekei.
Ez m. t. gyűlés ! a keresztény házasság, a melyet az
egyház Isten rendeletéből és alapításából átvett, két ezredéves életén át szeplőtlenül megőrizett, melylyel megalapitá
a valódi családi életet és megnemesité a társadalmat.
Voltak idők, épen olyanok, mint most vannak, midőn
egyházunk szent hivatása e téren is kénytelen volt nagyobb
bajok elhárítása végett visszaéléseket tűrni. Egyben a házasságkötés bizonyos feltételeit mindig kész volt az adott
viszonyokhoz alkalmazni ; azonban magán a házasság lényegén soha semmi feltétel alatt, semmi áron nem változtatott, mert neki nem állhat jogában isteni rendeleten
bármit is változtatnia.
Avagy mutassanak az egyház hosszú életéből csak
nyomára is annak, hogy ő a házasságot tisztán emberi
szerződésnek tekintette, melyhez az ő áldását, mint valami
pusztán vallásos járulékot kötötte. Mutassanak fel egyetl-negy példát is arra, hogy egyházunk az egyszer érvényesen
kötött és befejezett házassági köteléket felbontotta ! Van
azonban példa reá, hogy egyházunk készebb volt a vértanuságra, készebb volt elszenvedni egész ország elszakadásának fájdalmait, mintsem vonalnyit is tágitani isteni
hivatásának kötelmeiből e téren is.
Az egyházzal végleges ellentétben áll egy nagyon
régi, folyton megujuló, ma már a világuralomért küzdő
világnézet : egy oly szellemi és társadalmi irány, mely legmélyebb alapjaiban radikális forradalmi, mert egyenes
tagadása Istennek és az ő örök rendjének. A legmerevebb
következetességgel elvetése az erkölcsi, társadalmi világnak.
Rettenetesen alapos gyűlölete a kereszténységnek, hadüzenet minden ellen, a mihez még a mai lazult társadalom is
a lélek szégyenének, a becsületnek, a természetes méltóságnak korlátait köti. Hogy ezen rendszerben mily állása
van a házasságnak, könnyű belátni. Nem egyéb az, mint
az érzéki ösztön frigye, az anyagiasság rideg önzésével.
E két világrend között áll a 16-ik század nagy vallási, a ker. egyház egységét megbontó forradalma, mely
mikor a házasságot a pusztán emberi szerződés vonalára
szoritá le, azt nemcsak magas szentségi jellegétől fosztotta
meg, hanem mélyen megingatta annak vallási alapját is.
Mellette a modern állam, mely mig egyrészt mindinkább
közeledik a fennebb vázolt világrend irányelveihez, másrészt mint az öntörvényű emberi ész vallott megtestesülése
a régi pogány állam szellemében hatalmi körébe igyekszik
bevonni az emberi társadalom összes tényezőit, sokban
magának az erkölcsi és társadalmi életnek jogkörét is.
Mint ilyen és e nemű természetéből folyólag törvénykezési,
intézkedési körébe bevette magát a házassági köteléket is,
a családi életnek és jognak ez alapját. Meghozta és beczikkelyezte a legtöbb helyen a maga független házasságjogát. Behozta avagy minden erejéből behozni törekszik a
polgári, vagy talán jobban mondva az állami házasságot.
A polgári házasság intézménye m. t. gyűlés, amint az
ma létezik és az állam által különböző formák alatt törvényesítve van, eredetileg a franczia törvényhozás müve a
nagy forradalom idejéből és alapjában a legradikálisabb
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elválasztása az államnak az egyháztól. Kötelékileg tisztán
polgári szerződés jellegével bir. Maga Portalis, annak legnevesebb szerzője, a többi között imigy nyilatkozik arról:
„az emberek polgári állapotának és igy magának a házasságnak is teljesen függetlennek kell lennie azok vallásától.
A polgári törvényhozás a házasságban egyebet nem tekinthet, mint pusztán és egyszerűen a polgári szerződést. A
szabad vallás dolga, mint rendezze el a házasságot a maga
szempontjából."
Szabott időm nem engedi, visszaélnék a m. t. gyűlés
türelmével, sőt vétenék azon jeles férfiak ellen, kik ez
enyéménél sokkal nagyobb készültséggel tárgyalták a polg.
házasság kérdését, ha hogy hosszasabban fejtegetném, menynyire sérelmes az egyházunkra és mennyire ki nem egyeztethető a kath. lelkiismerettel. Ellene amúgy is a legerősebb bizonyíték egyházunknak, általam épen ez okból körülményesebben méltatott házasságtana. E tan marad folyton
a leggyőzőbb czáfolat, az emberiség legnagyobb tévedései
között is a leghatalmasabb fékező mindaddig, a mig él a
lelkekben az Isten iránti hit, az élő ragaszkodás örök törvényei iránt és a meggyőződés engedelmessége egyházához
Nehogy azonban e vitás pont elől kitérni látszassam,
a m. t. gyűlés engedelmével röviden és a meggyőződés
nyugodtságával arra is ki fogok terjeszkedni.
A polgári házasság, főleg annak kötelező formájában,
mint már mondva volt, elvileg az állam tökéletes elválasztasa az egyháztól. Szerinte a családi jognak, valamint az
azt feltételező házasságkötésnek kizárólagos forrása az állam.
Érvényes csak azon házasság, mely előtte köttetett és megszűnt az lenni, a mint az ő általa kötelékében felbontatott.
Oly szétválasztás azonban, m. t. gyűlés ! már magában
fogalmában ellentmondó, a gyakorlatban pedig kivihetlen.
Az a magas valláserkölcsi világ, mely a maga isteni
szervezetével, fenséges hatalmával, örök hit és erkölcseivel
az idők végéig fennáll, változásoknak alávetve nincs, mely
a lelkiismeretben él, mely a szellemi világon uralkodik és
az emberi lelket befolyásolni fogja, mig bennünk élni fog
a lelkiismeret és az örök Istentől való függésünk érzete, —
egyben folyton folyvást behatással lesz magára az államra
is. Mely befolyás, minél üdvösebbnek fog bizonyulni a földi
hatalom és törvényeinek érdekeire, annál kevésbbé zárkózhatik el előle amaz ; és a melylyel szemben éppen azért,
mert az a földi városnál végtelenül magasabban áll —
lehetetlenné válik minden befolyása és hatalma. Az állam
a maga törvényhozásában erkölcsi törvénytől soha el nem
tekinthet, önmagának is erkölcsi alapon kell állnia.
Még kevésbbé lehet az erkölcsi élet forrása, és alkothat önmagától valamely független erkölcsi rendszert. Az
erkölcsiség alattvalóinak lelkiismeretében, jobban mondva
vallási meggyőződésében él. Mikből következőleg az államnak törvényhozásában tartózkodnia kell minden oly intézkedésektől, melyek a valláserkölcsi rend és ennek hit- és
erkölcsszabályai ellen volnának, és megtámadnák az alattvalók vallásos meggyőződését. Következetes véglet lenne
ugyanaz állam részéről, ha polgárainak valláselveit érvényökben és gyakorlati alkalmazásaikban a sziv belső világára, esetleg a családi élet korlátai közé szorítaná. Ez
azonban annyit tenne, mint alapjában támadni meg az
emberi -szabadságot és nagy ellenmondás volna a lelki*
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ismeret szabadságával. Im azért, minthogy az egész keresztény világ egyező felfogása szerint a házasság köteléke a
pusztán emberi szerződések körén messze tul erkölcsi,
vallási, sőt ami katholikus szempontunkból kegyelmi renden
alapuló, abból táplálkozó viszonyos életegység: az államhatalom sem a nemi viszonyt magát megszentelni és avval
amazt házasságra emelni nem képes, sem pedig azon erővel nem birhat, hogy egy a lelkiismereten álló köteléket
felbonthasson.
Bármily alakban hozza be az állam a polgári házasságot, és bármilyen törvényekkel rendezné be a maga házasságjogát, — minthogy fel nem tételezhető, hogy abban
egyházunk álláspontjára helyezkedjék, — mindig szemben
fogja magát találni legalább a mi kath. egyházunkkal, melynek hite, hogy a házasság jellegében szentség és kötelékében elválaszthatlan. Egyszersmind gyakorlatilag kath. polgárait olyasmire kötelezné, a mi ellenkezik a vallásos meggvőződésökkel, a mi lelkiismeretük szerint erkölcstelen.
Mily megtévesztése a kath. meggyőződésnek hatalmilag oda intézkedni, hogy a házasfelek annyira szent és oly
nehéz viszonyuk tulajdonképeni alapját, tartósságának biztositékát ne a szentségben, hanem valamely állami, soha
sem feltétlenül biztos szerződésben tudják. Mennyi zavar,
mennyi alkalom az erkölcstelenségre, még az állami törvények legnagyobb szigora mellett is, magából a házasság
felbonthatóságából! A frigy mindig bizonytalan, kitéve a
felbontás veszedelmének. Éppen az erkölcsös, a hitbuzgóbb
fél sértetik meg legszentebb jogaiban, és ki lesz téve a
legnehezebb önmegtagadásnak az élet csábitásai között.
Az erkölcsileg könnyelműbb fél ujabb frigyet fog keresni,
oly kötelékbe lépni, melyet hite szerint soha jogosnak,
erkölcsösnek nem tekinthet. Zilált, hogy mondjam, kettéosztott lélekkel, megfosztva önmagát az egyház kegyelmi
életétől, szaporitani fogja azok számát, kik bensejökben
egyházukra nézve meghaltak ; sokasitani a gyakorlati hitehagyók sorát.
Nem tudom, komolyan megfontolták-e valaha intéző
köreink azon terhes következményeket is, melyekkel a polgári házasság magára az államra nézve járhat, kivált korunk
erkölcsi és társadalmi viszonyai között? Ami képes magának az egyháznak, ez isteni alkotmánynak alapjait megrázkódtatni, ez könnyen romba fogja dönteni az államnak
már-már nagyon is ingatag épületét.
Az időleges emberjogi rendnek összezavarása az örök
valláserkölcsivel magában a családi életben egy csendes,
de annál veszedelmesebb forradalomnak nyitja útját, mely
átalakulás magára az államra is annál károsabb hatású lesz,
minél mélyebben nyúlnak be a családi élet szálai a társadalomba és közvetve ebből az állami életbe. — Vannak
m. t. gyűlés intézmények, főleg erkölcsi téren, melyeknek
következményei ha nem is oly gyorsan, de rendesen igen
alaposan fejlődnek ki. Melyekre nézve állhat a hasonlat:
nem azt kérdezzük gyujtott-e már az elvetett szikra, hanem
azt, hogy gyujthat-e? Ilyenül tartom én a polgári házasságot is. Veszedelmes szikra, melyre épen korunkban és
ennek szellemében halomszámra áll a gyúlékony anyag.
Ne mondja senki, hogy az állam vaskarjának mindig
hatalmában áll az erkölcsi sülyedést, a fékevesztett szabadosságot megzabolázni és azt útjában megakadályozni. Bi-

zonyos mozgalmak és irányzatok ellen az erkölcsi világban,
akár jó, akár rosz irányban haladjanak azok, bármily földi
hatalomnak rendesen nincs ereje, szemben azokkal szokásos
szerepe a folytonos megalkuvás és engedékenység. Két egymással ellentétes világrend közé szorítva az állam a házasság kérdésében is, vagy az evangélium álláspontja felé fog
hajolni és akkor a polgári házasság teljesen felesleges valami. Vagy megalkuszik az ellenkező világrenddel, mely a
korszellem, a felvilágosodottság, felszabadult emberiség jelszavai alatt ajtaján zörget és követőinek mindig nagyobbodó
tömegével polgárjogot követel és akkor a házassági kötelék
mindinkább sülyedni fog, erkölcsi értékének vonalairól folytonos alkuvás és engedménykép fokról-fokra esni fog, végre
odáig sülyed, hol többé házasságkötelékről szó sem lehet.
Próbálja meg a hatalom, — nyújtson a területén még
mindig eléggé erős erkölcsi szervezetnek és vezetőinek a
lelkek javítására irányult munkásságukban segédkezet. Szavaztassa meg az ilyen erkölcsileg megifjodott társadalmat
a polg. házasság kérdésében, aztán számlálja meg a nyert
szavazatokat.
Miután az előadottakban szerény tehetségemhez képest
tanúságot tettem egyházunk igazságairól és reámutattam a
veszélyekre, melyek az úgynevezett polg. házasságból a ker.
családra, társadalomra, sőt magára az államra is háromolhatnak, még csak az volna hátra, hogy a m . t . Nagygyűlés
kath. öntudatából folyólag önökkel együtt a polg. házasság
behozatala ellen óvást emeljek:

E g y h á z u n k nevében, mely a házasságnak
p u s z t á n állami, polgári r e n d b e n való felfogása
ellen folyton t i l t a k o z o t t ; katekizmusunkkal kezünkben, lelkünkben szent h i t ü n k meggyőződésével, szivünk aggodalmával a ker. családélet sorsa
felett, I s t e n szent szine előtt, egyházunk igaz
jogainak védelmére, a lelkek vallási békéjének
megóvása érdekéből ünnepélyesen tiltakozunk a
polgári házasságnak bármily a l a k b a n való behozatala ellen.
Végül elhatározzuk, hogy e tiltakozásunk,
m i n t k a t h . ö n t u d a t u n k kifejezése, jelen nagygyűlésünkből hazánk törvényhozásának m i n d k é t házának beterjesztessék.
Zittl nagyhatású beszéde után dr GyürJcy Ödön, a
budapesti Katholikus Kör titkára szólott szintén nagy hatással a vallásszabadságról és a zsidó vallás
reczepcziójáról.
Beszédének és határozati javaslatának teljes szövege ez :
Méltóságos Gróf Elnök Ur !
Mélyen tisztelt nagygyűlés !
A népek életében, az államok történetében épen ugy
vannak viharok, mint künn a természetben. Vannak pillanatok, mikor a láthatár elborul, mikor a derült ég kékjét
sürü fekete felhők takarják el, midőn a menydörgés moraja
rázkódtatja meg a világot.
Magyar nemzetünk és hazánk egén ma szintén egy
ilyen vihar van kitörőben. A korszellem gyanánt dicsőitett
liberalizmus viharral telt felhői borulnak látóhatárunk fölé
s a vallási közönynyel, a vallástalansággal, a korlátlan
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államhatalom egyéb elméleteivel eltelt légkörön keresztül
baljóslatú villámok czikáznak át.
A természeti s a politikai és erkölcsi élet e vészes,
de mégis magasztos pillanataiban a jó polgárok kötelessége a védelemre gondolni. Sorakozni egymás mellé, tömörülni, egyesülni egymással, számba venni, mérlegelni minden erőt, minden befolyást, hogy ha a vihar kitör, az elemek csatája megindul, megmentsék azt, a mi még megmenthető, megvédelmezzék azt, a mi még védelmezhető.
A mentés, a védekezés gondolatja volt az, a mi minket is, mélyen tisztelt Nagygyűlés, ezen a helyen összehozott. Az alkotmányos állam szabad polgárainak legszebb
jogával élve, szabad, független, senki által sem befolyásolt,
csakis meggyőződésünkből folyó véleményt akarunk mondani a liberalizmus által felszinre hozott azon kérdések
felől, melyek mélyen illetnek bennünket ugy is mint katholikusokat, úgyis mint ennek a hazának polgárait. Hozzá
akarunk szólni azon kérdésekhez, azon reformtervezetekhez,
melyek legújabban az egyházpolitikai reformok nevén hazánkban felmerültek s melyek egy kitörni készülő vihar
fenyegető jellegével közelednek felénk. Ezt téve, csak jogunkkal élünk, csak kötelességet teljesitünk. Jogunkkal, a mit
az alkotmány, a szabadság ruház reánk ; kötelességet, a mit
a haza és a vallás egyformán követel mitőlünk.
Engemet ért az a kitüntető szerencse, hogy e kérdések, e reformtervezetek közül kettőt a vallásszabadság s a
zsidó vallás reczepcziójának kérdését a mélyen tisztelt nagygyűlés előtt fejtegessem. Mind a két kérdést illető törvényjavaslat már kész, hónapok óta a törvényhozás asztalán fekszik, nagyobbrészt ismeretes is előttünk s igy elég, ha én
most azokat csakis főbb vonásaikban fogom bemutatni.
Nézzük először a „szabad vallásgyakorlatról'' szóló
törvényjavaslatot. Ez a javaslat kimondani, törvénybe iktatni
óhajtja azt, „hogy mindenki szabadon vallhat és követhet
bármilyen hitet is s hogy nem szabad senkit vallási szertartásaiban, annak gyakorlásában megakadályozni, hitével
nem egyező cselekmény teljesítésére kötelezni." (1. §.)
Hát a mi ezt a javaslatot illeti, engedjék meg uraim,
hogy itt egy megkülönböztetést tegyek. Ha ez a törvényjavaslat ennek az elvnek törvénybe iktatásánál csupán azt
akarja czélozni, hogy kimondja, biztosítsa az emberi szabadság azon nagy elvét, hogy hiteért senkitsem szabad
üldözni, vallásaért az államnak senkit sem lehet méltatlansággal illetni, — akkor én ezt a törvényjavaslatot, minden
utógondolat nélkül szívesen — elfogadom.
Elfogadom mint polgár, ki megtudom becsülni a szabadság nagy kincsét, ki midőn e szabadságot a magam
részére követelem, abban mást is részesíteni tartozom. Elfogadom, mint hazafi, ki abban csak egy történeti tényt látok
csupán, egy történeti fejlődést olyan háborúk után. melyeket — egy nagy író szavai szerint „nem szabad újra kezdeni." Elfogadom mint katholikus, mint vallásom szellemével,
a keresztény felebaráti szeretettel teljesen megegyezőt. Sőt
tovább menve ennél is, egyenesen az én egyházamnak, a
katholiczizmusnak követelem ezen szabadság, ezen jog elismerését, annak legelső megvalósítását.
Igen uraim, a kath. egyház volt az. mely legelőször
tiltotta meg a világon, hogy hiteért valakit üldözzenek,
hogy a hit elfogadására valakit erősz.akkal kényszerítsenek.
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A kath. egyház volt az, mely egyforma fájdalommal fordult
el a Nagy Sándor kardjától, melylyel Egyptom bálványait
rombolta le s a Caesarok fejedelmi palástjától, melyet a
keresztények vére festett bíborosra. A kath. egyház volt
az, mely mindenkor elitélte a tévelyt és az eretnekséget,
de szelíden, igazi szeretettel bánt a tévelyekkel. A kath.
egyház volt az, mely nem engedte meg a hitetlenek gyermekeinek a megkeresztelését sem, ha szüleik annak ellentmondottak.
És itt uraim, ha az idő engedné, egyházunk csaknem
kétezredéves történetéből sok szép és magasztos képet
rajzolhatnék le önök előtt. Szép és magasztos jeleneteket,
melyek a szabadság, az igazi keresztény szabadság fönségét, varázsát viselik homlokukon. Az isteni mestert, midőn
a kinos golgotai uton megfeddi a tanítványt, mert fegyverét a főpap szolgája ellen rántotta ki. A szent Gergelyek
és Athanázok egész seregét, kik ihletett ajakkal hirdetik,
hogy nem kard, nem kopja, nem katona, de a meggyőződés
az igaz hit fegyvere. A keresztény tudomány angyali tudorát, midőn csendes magányban nyomatékkal írja le a szót:
Credere voluntatis est! Hinni az akarat tulajdonsága! A
pápákat, midőn az üldözött zsidók védelmére emelve szavukat, egymásután nyitják meg előttük Róma, Ferrara,
Ankona, Urbino kapuit. III. Pált, ki Péter sziklájáról őrködveaz emberiség békéje, szabadsága fölött, remegő kézzel
irja levelét a keresztény fejedelmekhez, hogy ne foszszák
meg javaiktól, szabadságuktól az uj világrész szegény pogány lakosait. Avagy a legújabb időkből VII. Pius, ki
1815-ben
Francziaországban, 1817-ben
Németalföldön,
1830-ban ismét Francziaországban megengedi a püspököknek, hogy esküt tegyenek az alkotmányra, melyben benne
volt a vallásszabadság is, miután az illető államok vezérlő
politikusai kijelentették, hogy ez a vallásszabadság csak a
személyek polgári védelmét s nem a tanok tűrhetőségét
tartalmazza.
Ha ilyen értelemben, mint az egyesek, az egyes felekezetek békéjéneb biztosítását akarnák nálunk is a vallásszabadságot törvénybe iktatni, — ám legyen, semmi kifogásunk ellene. Legfeljebb azt mondanók csak, hogy teljesen
fölösleges, hiszen a mai időben ugy sem szokás vallásáért
üldözni, börtönbe hurczolni valakit — egyedül minket
katholikusokat ! Nekünk pedig Uraim ! kétezer éves dicsőségünk és jutalmunk a vértanúi korona. Mi pedig kétezer év
óta hangoztatjuk szent Ciprián mondását elleneinknek:
Occidi potest, vinci non potest! Megölni tudtok, legyőzni
— soha.
Ámde, mélyen tisztelt Nagygyűlés, a vallásszabadság
törvénybeiktatásának nem az a tulajdonképeni czélja és
indoka. Más okok, a nagybüszkén modern korszellemnek
nevezett liberalizmus egyéb indító okai rejlenek rendesen
ezen czél mögött. A mai államok, midőn törvénybe iktatják
a vallásszabadságot, ezzel tulajdonképen azt akarják kijelenteni, hogy az állam előtt minden vallás, minden felekezet egyformán jó és helyes, minden vallás egyenlő értékkel bir.
Nohát uraim ! a vallásszabadság ilyetén magyarázatát mi katholikusok természetesen nem fogadhatjuk el. Mi
katholikusok meg vagyunk győződve arról, meg kell győződve lennünk, különben megszűnnénk katholikusok lenni
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hogy a mi szent vallásunk az egyedül igaz, az egyedül
üdvözitő. Mi tudjuk azt. hogy az örök élet igéi ebben a
vallásban vannak letéve, itt hangoznak kétezer éve már a
mi szentélyeink, a mi templomaink falai között. És ebben
a hitben, ebben a meggyőződésben mi megengedhetjük, elnézhetjük, hogy az igazságtól elszakadt testvéreink szabadon, saját lelkiismeretük szerint gyakorolják vallásukat, azt
azonban, hogy mi saját magunk jelentsük ki, saját magunk
iktassuk ünnepélyesen a nemzet törvénykönyvébe, hogy nekünk minden vallás egyforma jó, azt nem tehetjük soha, ha
csak árulói, tagadói nem akarunk lenni vallásunknak.
A vallásszabadság tulajdonképeni értelme továbbá
jelenti azt is, hogy a vallás az állam előtt egészen közönyös. hogy a polgárok követhetnek bárminő vallást, sőt
ha ugy tetszik, a teljes hitetlenség örvényébe dőlve, minden
vallás nélkül élhetik le napjaikat. Ámde a vallásszabadság
ezen értelemben ellenkezik magával az állam fogalmával,
annak céljával és rendeltetésével. Az államnak feladata
megvédeni polgárainak közérdekét minden téren, minden
tekintetben. A közjavak legnagyobbika pedig a vallás maga,
melyet ha az állam lerombol, ha az állam maga nyit utat
annak megtagadására, ha az állam törvényesen megengedi
a hitetlenséget, saját czélját, saját létérdekeit fogja a sárba
tiporni le.
A pogány állam polgárai is pogányokká lesznek. A
hitetlen állam hitetlen fiakat fog nevelni fel. Es ha ez
megtörténik, hogy fogja ezt a hitetlen nemzedéket majd
kormányozni, a jog, az erkölcs, az igazság utain tartani
meg. Szuronyai, törvényei nem elégségesek erre. Ahoz belső
motivumok, az Isten akaratában, törvényeiben való hit
szükséges. Az államnak szüksége van a vallás belső,
erkölcsi támogatására, különben megrendül alatta a föld s ez
a rázkódtatás homokba fogja temetni az egész társadalmat.
Azért mondta már a pogány Plátó is, hogy az Isten meg
nem ismerése legnagyobb ragálya az államnak, azért az, a
ki a religiót megbolygatja, az emberi társadalom alapjait
rontja le. (Plátó. De legib. IX.) Adhatjuk-e hát mi katholikusok egy ilyen tervhez, egy ilyen javaslathoz a mi beleegyezésünket, a mi hozzájárulásunkat? Az önök szivében
élő hit és meggyőződés feleljen erre a kérdésre.
A vallásszabadság ezen kijelentését, ezen értelmét
kárhoztatta az egyház is mindig, minden körülmények között. Elitélte XYI. Gergely „Mirari vos" bullájában, kárhoztatta IX. Pius a „ Quanta aera" enciklikában és a szillabusban, kárhoztatta XIII. LEO a ker. államok szervezetéről és a szabadságról irt örökbecsű körleveleiben. Hát
Uraim, vagy katholikusok vagyunk, vagy nem. Ha azok,
ugy köteles engedelmességgel lessük Péter utódjának ajkairól a szót, s ne dobjuk el azt magunktól a liberalizmus
csillogó, de üres frázisaiért, s az állandó, örök igazságokat
ne cseréljük fel egy napig tartó jelszavakkal, mit a legelső
vihar, mint a szélvész a hervadó virágot, elsodor lábaink elől.
De eltekintve mindettől — ami a katholikus álláspont a vallásszabadsággal szemben — a benyújtott törvényjavaslat ellen még egyéb aggodalmaink is vannak. Igaz,
hogy ez a törvényjavaslat nem kontemplálja a korlátlan
vallásszabadságot, mint azt az északamerikai Egyesült-Államok törvénybe igtatták. hanem bizonyos korlátok közé szoritja azt. Megköveteli ugyanis ezektől a vallásoktól, hogy

azok az állam törvényeibe s az erkölcsiségbe belé ne ütközzenek s ennek megítélését a törvényhozásra, az országgyűlésre bizza. Nem kísérlem itt lefesteni azt a jelenetet,
midőn egy vallástalan, közönyös állam mindenféle vallású,
felekezetű képviselői törvényt fognak ülni s Ítélkezni afölött,
hogy valamely vallás erkölcsös e vagy sem !
Martiális szatírája, Juvenális ecsete kellenék kidomborítani e jelenetben rejlő minden ferdeséget, minden viszásságot. En csak mondom, hogy ez a törvény azért tág kaput
fog nyitni hazánkban mindenféle vallásnak és mindenféle
felekezetnek. Es vájjon hasznára lenne-e ez a hazának,
hasznára lenne-e ez Magyarországnak? Annak az országnak,
mely már eddig is számtalan felekezetre, nemzetiségre van
szétdarabolva, hol tehát ezt a tagoltságot, ezt a szaggatott
ságot növelni, szaporitani a nemzet jóléte, a haza nagysága
ellen intézett merénylet. Az állam érdeke az lenne, hogy
egyesítse, tömörítse az állam összes polgárait,- hogy erősebbé, szilárdabbá tegye azon benső kapcsokat, melyek polgárait össszefuzik, nem pedig az, hogy ujabb korlátokat
engedjen emelni, melyek az atyát a fiútól, a testvért a testvértől, a magyart a magyartól elválasztják.
Azután, mélyen tisztelt nagygyűlés, ez a törvényjavaslat számos paragrafuson keresztül a még nem is létező,
a csak később alakulandó vallásokat mindenféle szabadságokkal ruházza fel. Megengedheti, hogy vagyont gyüjthessenek, hogy egyházi nevelési, jótékonysági alapitványaikat
maguk kezelhessék, hogy iskolákat tarthassanak föl, lelkészeiket, vallási elüljáróikat szabadon választhassák. Ám jó.
— föltéve, hogy az állam a vallásszabadság törvénybe iktatásával csak is az egyesek, a személyek szabadságát akarja
megvédelmezni, nem pedig a vallási közönyt, az indiíferentizmust avagy magát a vallástalanságot iktatja törvénybe;
föltéve, hogy Magyarországon is odáig fejlődtek a viszonyok, midőn a nagynevű Ketteler mainzi püspök szavai szerint „az államhatalom legjobban cselekszik, ha bizonyos
megszorításokkal teljes vallásszabadságot enged;" hát jó,
legyen meg ez a vallásszabadság, fogadjuk el azt mi is. De
akkor követeljük egyúttal azt is. hogy ez a vallásszabadság
legyen megvalósítva minden vonalon, hogy ez a vallásszabadság
mi reánk katholikusokra is kiterjesztessék ! Mert uraim, mig
ezen törvényjavaslat minden, még a későbben alakulandó
vallásoknak is teljes szabadságot biztosit, addig minket katholikusokat továbbra is az állam gyámkodás, az állam uralkodása alá helyez. Mig ezek a vallásfelekezetek maguk
fogják kezelni vagyonukat, igazgatni iskoláikat, megválasztani elüljáróikat, addig a mi milliókra rugó alapitványainkat továbbra is az állam akarja megtartani, addig a mi
iskoláinkat továbbra is az állam akarja igazgatni, addig a
mi püspökeinket továbbra is a felekezetnélküli állam akarja
kinevezni. — Hát uraim ! jogos, méltányos, igazságos dolog-e ez? — Hát odáig jutottunk-e már szent István országában, hogy itt mindenkinek van joga, van szabadsága, csak
nekünk katholikusoknak nincs! Hogy itt minden felekezet
szabad, minden felekezet autonom és független, csak egyedül mi katholikus nem vagyunk szabadok? Hiszen mi nem
vagyunk jövevények, mi nem vagyunk bevándorlottak e hazában, nekünk itt ősi jogaink vannak. Mi nem ma, nem
tegnap keletkeztünk, de kilenczszázados mult és pedig
dicső, hazafias mult áll a hátunk megett.
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A mi hazaszeretetünk, ami lelkesedésünk, ami vitézségünk a történelem lapjaira van fölirva s a hazáért ontott
vérünktől van áztatva e föld minden röge. És mégis, midőn
a jog, a szabadság kiosztásáról van szó, mindenki részesüljön abban, csak mi legyünk kizárva abból. Csak nekünk
jusson a gyámkodás, az elnyomatás? Ime uraim a modern,
a liberális vallásszabadság a maga tiszta valóságában !
Ime a valódi czél, amire az tör, elnyomni a katholiczizmust
s annak romjain a vallási közönynek emelni oltárokat. No
hát uraim, mi egy ilyen törvény megalkotásához sem
nyiltan, sem hallgatagon nem járulhatunk ! Nekünk egy
ilven igazságtalanság proklamálása ellen a becsületes polgárok vétóját kell kimondanunk !
És végül van e törvényjavaslatnak egy olyan intézkedése is még, a mi minden becsületes, minden őszinte
hazafiban a félelem, a rettegés, sőt az az iszonyat érzelmeit ébreszti fel. Ez a törvényjavaslat ugyanis kimondani
akarja azt, hogy a polgároknak jogukban áll minden vallásfelekezetet is elhagyni, minden vallástól távol állani,
vagyis teljesen vallástalannak lenni. Hát ez uraim, a hitetlenség, a vallástalanság nyilt proklamálása! És tudják-e,
hogy mi következik ebből? Hogy az olyan ember, ki minden vallástól távol áll, ki nyiltan vallástalannak vallja
magát, nem lesz köteles gyermekeit megkereszteltetni, nem
lesz köteles azokat valamely vallás kötelékébe oktatni, nem
lesz köteles gyermekeit vallásoktatásban részesiteni. És
akkor 20—30 év inulva egy olyan nemzedék lép majd
nyomunkba, melynek nincs hite, nincs Istene, mely nem
részesült soha vallásoktatásban, mely előtt teljesen ismeretlen az, a mi nekünk a legszentebb. És akkor ennek a
nemzedéknek kezébe kerülne a haza ügye, a nemzet kormányzata! Micsoda kormányzás lenne az, borzasztó csak
elgondolni is. Nem Uraim, mi jobban szeretjük a hazát,
semhogy annak sorsát egy ilyen vakmerő kisérlet bizonytalanságainak kitehetnők ! Mi sokkal jobban szeretjük a
hazát, semhogy fönmaradásának, létének alapját megingatni
ilyen merészek lehetnénk. Mi az ezredéves évfordulón, melyet
egyedül a kereszténység karján tudott megérni fajunk és
nemzetünk, nem akarjuk azzal kezdeni az uj ezredévet,
hogy visszasülyedjünk ismét a pogányságba, hogy letépjük
legfőbb nemzeti kincsünkről, a szent koronáról, kitöröljük
nemzeti czimerückbol, kitépjük saját szivünkből a keresztet,
melyhez százados hagyományaink, a dicsőség és nagyság
annyi emlékei csatolnak !
A mi a zsidó vallás reczepczióját illeti, azt hiszem, e
tárgygyal nem szükséges hosszasabban foglalkoznom. Ha a
zsidó vallás reczipiálásáról szóló s a törvényhozás elé már
benyújtott javaslat csak azt czélozná, hogy a zsidók szabadon gyakorolják vallásukat, semmi kifogásunk sem volna
ellene. Hiszen mi nem bántottuk a zsidókat soha vallásukért, sőt mi védelmeztük őket számtalanszor. Ha a
politikai viszonyok, nagy gazdasági válságok, vagy egyéb
körülmények odahajtották volna a népeket, hogy üldözni,
zaklatni, nyomorgatni kezdték a zsidókat, a mi pápáink, a
mi érsekeink, a mi papjaink voltak azok, kik felemelték
védő szavukat érdekökben. kik a türelem, a szabadság nagy
elveire hivatkozva, iparkodtak lecsendesiteni a népek szenvedélyének vagy haragjának vészes zivatarát.
Még a legújabb időben is, alig néhány hét előtt
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uraim ! a mi svájczi katholikus testvéreink a katholikus tü"
relemnek fényes és dicső példáját mutatták ezen a téren, a
mi csak egy ujabb drágakő a mi dicsőségünk koronájában.
Ott ugyanis népszavazás alá került az a kérdés, ha megengedtessék-e a zsidóknak továbbra is bizonyos állatok leölésénél vallási szertartásaikat megtartani ? És mig a svájczi
köztársaság liberális és protestáns lakosai mind nemmel
feleltek erre a kérdésre, addig a mi katholikus hitfeleink, a
katholikus kantonok lakosai sietve siettek kijelenteni, hogy
igenis csak tartsák meg a zsidók az ő vallási szertaztásaikat, csak éljenek az ő törvényeik szerint. Íme az óriási, a
kézzelfogható különbség a liberalizmus által hirdetett vallásszabadság és a mi annyiszor megtagadott, annyiszor kigúnyolt vallási türelmünk között. Mi katholikusok igenis
azt óhajtjuk, hogy minden vallásnak követői tartsák meg a
maguk vallási törvényeit, a liberalizmus ellenben a vallásszabadság nagyhangú jelszava mellett tulajdonképen a
vallási közöny elterjesztésére és minden pozitív vallás rombadöntésére törekszik.
Mi megtartjuk és megőrizzük a zsidó vallás szabad
gyakorlatot már csak azért is, hiszen a zsidóság ugy a
hogy ma van, a hogy ma él, egy folytonos, egy élő tanúbizonysága a mi hitünk, a mi vallásunk igazságának, isteni
voltának. Az ő szétszórtságuk, az ő életük megczáfolhatatlanul bizonyitja azt, hogy Krisztussal az emberi nem Megváltójával az ó-szövetség befejeződött, szerepük a megváltás történetében befejeződött s hogy a jeruzsálemi
templom nemcsak fizikailag dőlt össze romokba, de jelentőségét, hivatását illetőleg is s annak helyét, mint az igaz
Isten szentélyei, a mi templomaink, a mi székesegyházaink
foglalták el.
Ennél tovább azonban mélyen t. nagygyűlés nem mehetünk. Az állam, a kormány pedig benyújtott törvényjavaslatában még tovább is megy és azt akarja kimondani, hogy
a keresztény és zsidó vallások között viszonosság létezhetik,
hogy keresztény ember, ha ugy tetszik neki, zsidóvá is
lehet. Hát ezt mi már nem fogadhatjuk el, ez ellen nekünk
tiltakozni kell. Mert viszonosságról, egyenlő jogokról csak
egyenlő tényezők között lehetne beszélni. A zsidó vallás és
a keresztény vallás pedig nem egyenlő tényező. Óriási
különbség választja el azokat egymástól, mint a világosságot és a sötétséget, a mélységet és magasságot, a mit
egyszerű tollvonással, állami törvényekkel eltörülni, avagy
eltagadni soha sem lehet.
Aztán a katholikus tan, katholikus dogma szerint a
keresztség eltörülhetetlen jelleget nyom az ember lelkébe,
a mit onnét kiirtani többé nem lehet. A ki egyszer meg
van keresztelve, az áttérhet talán más keresztény felekezethez, de nem kereszténynyé, zsidóvá többé nem lehet. Az a
keresztény jelleg ott marad lelkében örökre, bár hogy erőlködjék is az állam annak bizonyításában, hogy az nem keresztény többé, hanem zsidó. Az államnak pedig nincsen
jogában, nincsen hatalmában lerontani a szentségek erejét,annak hatályát. Az állam nem bir eszközzel ahhoz, hogy
letörölje valakiről annak keresztény jellegét. És nekünk
minden ily vakmerő kiséilet ellen tiltakoznunk kell nemcsak
a katholiczizmus, de az egész kereszténység nevében is.
De jó, tegyük félre a dogmákat. Mondjuk, hogy nincs
dogma, nincs vallási akadály, a mi tiltaná, hogy keresz-
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tényből zsidóvá lehessen valaki. De vájjon még akkor is
érdekében van-e, hasznára van-e az államnak megengedni
azt, hogy polgárai zsidókká lehessenek? Hiszen a mai társadalom, a mai műveltség, maguk a mai államok is keresztény alapból, keresztény alapon haladtak, jutottak oda, hol
állanak. A mai államok még ma is keresztény államok,
eredetüket, lényegüket, alapelveiket tekintve. Ha tehát az
állam azt mondaná polgárainak, jól van, lehettek zsidók is
— nem annyit jelentene-e, mintha azt mondaná, nem bánom,
ha megtagadtok engemet is, nem bánom, ha ellökitek
lábaitok alól azt a talajt, melyen én állok, melyre én épitve
vagyok, melynek én hatalmamat, dicsőségemet is köszönhetem ?
Aztán az államnak joga, kötelessége polgárai haladását, fejlődését előmozditani. De vájjon lehet-e azt mondani,
hogy a judaizmus, — nem vallási tekintetben, — hanem
kulturális, humanisztikus szempontból haladást, fejlődést
jelent? Lehet-e azt mondani, hogy a judaizmus műveltsége,
szellemvilága, erkölcsi képessége magasabb polczol áll,
mint a kereszténységé ? A történelem, az élet, a tapasztalás
egészen ellenkezőt jelent, uraim s ha az állam, mindennek
daczára is ki akarja mondani, hogy polgárai átléphetnek a
zsidó vallásra is, maga teszi lehetővé, hogy a magasabb
fejlődési fokról visszatérhessenek polgárai az alsóbb értelmi
és szellemi világba, maga engedi meg a hanyatlást, a viszszatérést arról az ösvényről, melyet a kereszténység tett
járhatóvá az emberiség előtt, hogy azt fokról-fokra magasabbra vezérelje. A haladás korának nevezett század végén
törvényes engedély a hanyatlásra, a visszafejlődésre. Oly
jelenet ez uraim, mit bámulva fog feljegyezni a jövő kor
történetirója !
A szabad vallásgyakorlatról s a zsidó vallás reczepcziójáról szóló törvényjavaslatok tehát, mint azt röviden kifejtettem. ellenkeznek a mi vallásos hitelveinkkel, a mi
vallásos meggyőződésünkkel. De ellenkeznek még az állam
jól felfogott érdekeivel is, s a legszomorúbb aggodalmakat
ébresztik fel szivünkben hazánk, nemzetünk jövőjét illetőleg.
Egyformán ragaszkodva vallásunkhoz és hazánkhoz, egyformán szeretve egyházunkat, melynek kebelében élni és
halni akarunk, és az édes hazát, melyet századokon keresztül a mi eleink védelmeztek és tartottak meg ennek a
nemzetnek, felemeljük tehát tiltakozó szavunkat ezen reformtervek ellen.
Nyíltan. férfias bátorsággal, a meggyőződés tisztaságában, a szabadság jogaiban bizakodva jelentjük ki, hogy
nekünk ezek a javaslatok s ilyen alakban soha sem fognak
kelleni, hogy mi visszautasítjuk azokat mint egyházunkra
és hazánkra veszélyes kisérleteket, hogy mi óvást emelünk
azok elfogadása, azok törvénybe iktatása ellen. Óvást emelünk a hit és a haza nevében, mely egy ezredéven keresztül
egymással összefort. s melyet az uj ezredév hajnalán nem
akarunk ketté szakítani egymástól, sőt inkább óhajtjuk, követeljük azt. hogy azok jövőre összeforrva egymással, a hit
fénye és ragyogása világítsa be ezt a sokat szenvedett hazát, s a haza dicsősége és nagysága tegye magasztosabbá
a hitet. Isten és haza, ez a két szó a legszentebb nekünk,
mindaz, mi sérti vagy fájdalmat okoz ezeknek, az sért, az
iáj nekünk is, s mi egyforma lelkesedéssel óhajtjuk megvédelmezni mind a kettőt!

Beszéde után a következő határozati javaslatot terjesztette elő, melyet a nagygyűlés egyhangúlag elfogadott:

A szabadkai kath. nagygyűlés tekintettel
arra, hogy a vallás gyakorlatáról s a zsidó reczepczióról szóló törvényjavaslatok sok tekintetben ellenkeznek a katholikus vallás hitelveivel,
a kath. vallás szellemével;
tekintettel továbbá arra, hogy mindkét törvényjavaslat veszedelmes kisérlet a haza jövendő
létét, nagyságát illetőleg, hogy azon alapokat
támadja meg, melyeken az állam, a társadalom
jóléte, biztonsága nyugszik:
vallásos ós hazafiúi kötelességének tekinti
ezen két törvényjavaslat ellen egyhangúlag tiltakozni s azoknak a töryényhozás asztaláról való
visszavételét követeli.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Munkács, nov. 29. Lelkesítő főpásstori
szózat a
munkácsi egyházmegye papságához a magyar nyelv iskolai
tanitása mellett. —
Dr. Firczák Gyula munkácsi püspök eme nevezetes
levele igy szól:
A munkácsegyházmegyei

nt.

klérusnak.

5903/1893. A magyarországi ruthén népet, mint a
politikailag oszthatatlan egységes magyar nemzet tagját, ai
nemzettest törzséhez, a honalapító s vezérlő' magyar fajhoz,
a testvéri érzület s hálás elismerés kötelékei csatolják.
Őseinek egy része ugyanis szabad elhatározásból,
rokonérzelmeitől indíttatva csatlakozott egy évezreddel
ezelőtt, Kievnél, a honkeresó magyarokhoz s a honfoglalás
fegyvertényének részesévé lett; másik ága, mint benszülött,
a honfoglalás dicsteljes müvében felismervén e vitéz, lovagias s nagylelkű nemzet politikai misszióját, készséggel
bizta sorsát ennek vezetésére ; mig a harmadik csoport
Nagy Lajos királyunk idejében, Koriatovics Tódor vezetése
alatt,- e hazában szíves fogadtatásra talált s az északkeleti
Kárpátok tövében kellemes otthont nyert.
Ily történelmi előzmények után mi lehet természeteszetesebb, mint az, hogy e nép szivéhez más érzelmek soha
sem férkőztek, cselekvésének irányt másnemű aspirácziók
soha sem szabtak azokon kivül, melyek a honalkotó s
Európa szivében vezérszerepre hivatott magyar faj bölcs
vezetése alatt politikai viszonyaink konszolidálását s ősi
alkotmányunk keretén belül az egységes s oszthatatlan
magyar nemzet hatalmassá s boldoggá fejlesztését czélozzák?
Mi természetesebb mint az, hogy a rutlién nép saját
érdekeit, a magyar faj érdekeivel mindenben s mindenkor
azonosította s hogy valahányszor nemzetünk létérdeke ugy
kívánta, ezzel együtt küzdött, együtt vérzett ama alkotmányos szabadságért, a melynek gyümölcseit a nemes magyar
fajjal egyenjogulag élvezi?
A honalkotás bölcsőjéig visszanyúló tradiczióink, érdekeink hiven ápolt közössége, a vett jótétemények reminisz-
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ezencziái s az a természetes ösztön, mely az egyedet ugy,
mint a nemzeteket szakadatlan fejlődésre serkenti, egyaránt
sürgetőleg követelik, hogy a nemzettestet, melynek tagjai
vagyunk, a melyben s mely által maguDk is nagygyá s tiszteltté lenni kivánunk, minden oly törekvésében hiven támogassuk, a mely törekvés diadalra jutása a nemzet önbizalmát
fokozza s erkölcsi súlyának gyarapítására alkalmatosnak
mutatkozik
A történelem tanúsítja s fényes, élő példák igazolják,
hogy az államok kulturális fejlődésének s a nagyszabású
nemzeti eszmék megvalósithatásának egyik alapföltétele,
hogy ugyanazon állam polgárainak, ha egyébként több nyelven beszélnek is, legyen egy oly közös nyelvük, a melyen
szólva egymást megérthessék, egymás szivéhez s értelméhez
könnyebben hozzáférkőzhessenek.
E czél lebegett törvényhozásunk előtt, midőn az 1879-ik
évi XVIII. törvényczikkben a magyar nyelvnek, mint az
állam hivatalos nyelvének a népoktatási intézetekben való
tanitási kötelezettségét kimondotta.
Ily meggyőződéstől áthatva siettek a munkácsi s eperjesi gör. szert. kath. egyházmegyék akkori hazafias érzelmű
püspökei, még az idézett törvény tárgyalását megelőzőleg,
együttes feliratukban a magas államkormány előtt kifejteni,
hogy a magyar nyelvnek kötelező tanitása a népoktatási
intézetekben, viszonyaink között, föltétlenül szükséges s
hogy a ruthén nép ezen kötelezettségnek törvény általi
elrendelésében saját előhaladásának s szebb jövőjének biztositékát fogja üdvözölni.
Éppen azért, hogy a nemzeti aspirácziók iránt egy
évezreden át tanúsított loyasitásunk a jövő évezredben méltó
folytatást nyerhessen, mellőzhetetlen hazafias kötelességünk
a vezetésünkre bizott ruthén népet minden kitelhető erőnkből a magyar nyelvnek, mint az állam hivatalos nyelvének
ismeretére vezetni, hogy ekként a haza javának biztosabb
munkálása érdekében szóban is megértsék egymást e hon
ama fiai, kik érzelemben mindig egyek voltak.
A feladat, mely a nagyontisztelendő lelkész urakra,
mint iskolaigazgatókra s egyházmegyém buzgó tanítóságára
e tekintetben vár, kétségkívül nehéz.
Megnehezítik e hazafias munkájokat a felvidékek topografikus viszonyai s ruthén népünk ismert szegénysége, mely
akadályok általán népnevelésünk útjában állanak.
De az erős akarat s lankadatlan ügybuzgalom legyőz
minden akadályt, mely emberileg legyőzhető; erős akaratukról s az ügy iránti lelkesültségükről pedig meg vagyok
győződve.
Ha eme irányú lelkes készségükön kivül számbaveszem még azt a körülményt, hogy a nép, melynek a magyar
nyelvben való beható oktatására atyai szeretettel s hazafias
érzületem egész hevével fölhívom,*' legnagyobb büszkeségét
látja gyermekében akkor, ha ennek a magyar nyelvben
előhaladását tapasztalja; ha arra gondolok, hogy e hazafias
törekvésünket a magas államkormány szükségszerű támogatása- s pártfogására fogja méltatni : minden akadálylyal
s nehézséggel szemben, Istenbe vetett hittel s a magyar
állameszme vonzóerejébe helyezett bizalommal, bátran adok
kifejezést annak a reményemnek, hogy a munkácsi egyházmegye e haza fennállása második évezredének első tizedei-
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ben a fiatalabb nemzedékből százezerekkel fogja gyarapítani
a magyar nyelvű honpolgárok kontingensét.
Egyébiránt püspöki áldás adása mellett vagyok
Ungvár ott, 1893. november 4.
Krisztusban szives atyjok :
Gyula püspök.
Nyitra, nov. 19. A Katholikus Kör Nyitra és vidéke
számára — megalakult. — (Vége.)
Következett az alapszabályok tárgyalása.
Az első fejezet hat §-át, mely a kör neve, czélja és
eszközeivel foglalkozik s melyben egész hivatásunk oly
humánusan s a katholikushoz illő magasztossággal kidomborodik, minden további megjegyzés nélkül, közhelyesléssel fogadták.
A második fejezet első, illetve a 7-ik §. első pontjánál, mely a most s a jövőben felveendő tagok kvalifikácziójáról szól s igy hangzik : „A kör tagja lehet minden katholikus vallású, feddhetetlen jellemű egyén, ki
nem tagja valamely titkos társulatnak, névszerint a szabadkőműveseknek", — ifj. Bobok József megtoldást ajánlott. Indítványozta t. i., hogy az említett kvalitásokhoz
csatoltassék még „és aki párbajt nem vivott" ; miután ez
a követelmény a kath. jellegnek a kifolyása, s az egyház
keményen tiltja a párbajt, a párbajozókat, sőt még a
segédeiket is kiközösítéssel fenyíti.
Többek, nevezetesen Bangha István dr., Odescalchi
Livius hg, Horváth József beható fejtegetései után azonban, tekintettel arra, hogy sokszor a kath. világi az egyháznak a párbajra vonatkozó törvényeiről nem bír tudomással s egyszerűen a társadalmi nyomásnak — meggyőződése ellen is — engedni kénytelen ; tekintettel arra,
hogy a kath. kör feladata éppen abban áll, hogy ezen
irányban is tagjaiban a balitéleteket javítsa s azért most
még, mint Bangha hangsúlyozta szt. Pállal a felveendő
tagok tekintetében : parvuli lacte sunt nutriendi, non
statim duro cibo ; tekintettel végre arra, hogy az alapszabályok 13. §. szerint a körnek módjában álland a kör
czéljával meg nem egyező cselekedeteket elkövető tagokkal szemben eljárni : a gyűlés a tagok kvalifikácziójára
vonatkozó eredeti szöveget változatlanul fentartotta s az
indítványt ez idő szerint mellőzendőnek találta. Az indítványozó maga is belenyugodott.
A gyűlés, mint látjuk, e fontos kérdésben a kör
életbeléptekor nem annyira a quid iuris, mint inkább a
quid consilii szellemében járt el, tekintettel a katholiczizmus eddig elhanyagolt állapotára s azokra a bomlott társadalmi viszonyokra, melyek sok embert jobb
szándékai ellenére is a balitéletek vágóhídjára viszik. De
van az indítványnak egy nagy érdeme s ez az, hogy
mindjárt az alakuló-gyűlés alkalmával a tagok egy életbevágó fontos kérdésben megismerték az egyház álláspontját, melyhez mint a kath. kör tagjainak ragaszkodni
szent kötelességök.
A párbaj-kérdés megvitatása után még egy érdekes
eszmecsere merült fel a kör szervezetéről szóló 14-ik
§-nál. Az eredeti szöveg szerint ugyanis az elnök, alelnök, titkár és az igazgató-választmány választása a köz-
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gyűléshez, mig a többi tisztviselők, úgymint a pénztáros,
igazgató, könyvtáros és az ügyész választása az igazgatóválasztmány jogköréhez tartozik.
Voltak, a kik azt óhajtották, hogy e négy tisztviselőnek a választása is a közgyűlés jogkörébe vonassék,
és indítványukat méltánylandó érvekkel támogatták. Mások, nevezetesen az előkészítő bizottságnak több felszólalt tagja, az eredeti szöveg intézkedését elfogadásra
ajánlották. Hangsúlyozták ezek, hogy nincs ok eltérni
ebben a budapesti és esztergomi körök hasonló intézkedésétől, sőt maga az alapelv, mely szerint szorosan ragaszkodunk a fennebbi körök kormányilag már approbált
szabályaihoz, s velők egyformaságban maradni óhajtunk,
ezt a változtatást nem ajánlja. De különben is, az egyleteknél a tisztviselők választásának ilyetén megosztása
rendes szabály, melyet az a méltányossági ok léptetett
é'etbe, hogy midőn az igazgató-választmány viseli ezen
tisztviselőkért a felelősséget, ő maga válaszsza is azokat.
Komoly megvitatás után a gyűlés az eredeti szöveg
megtartása mellett nyilatkozott.
Még egy-két esetben történt felszólalások után, melyek inkább felvilágosító természetűek voltak, az alapszabályok szakaszainak tárgyalása közhelyeslés mellett
befejeztetett.
A szabályok letárgyalva lévén, az elnök befejező
kérdésére : elfogadja e a gyűlés az alapszabályokat ? —
„elfogadjuk" volt a helyeslő válasz.
A gyűlés ezen legszolemnisabb pillanatában, mely
a kör megalakulásának megtörténtét jelezte, az elnök
méltóságteljes hangon ezeket mondta :
M. t. közgyűlés! Alapszabályaink az imént felolvasott szövegben egyhangúlag elfogadva lévén, a nyitrai
katholikus kört ezennel megalakultnak kijelentem. —
Midőn ekkép az előkészítő bizottság működését befejezte,
engedjék meg, m. t. uraim, hogy hálás köszönetemet
fejezzem ki első sorban a bizottság tisztelt tagjainak, kik
engemet bölcs tanácsaikkal és laukadatlan közreműködésekkel támogattak ; — másodsorban pedig katholikus
ügyünk minden rangú s czimü lelkes barátaink, kiknek
gyors elhatározása és csatlakozása tette lehetővé, hogy
alakuló közgyűlésünket ma megtarthattuk. Isten áldása
kisérje további lépéseinket a kitűzött czél felé.
Megalakulván igy a kath. kör, a tárgysorozat értelmében a kör elnökének és titkárának
megválasztása következett. A gyűlés elnöke a kör elnökének, majd titkárának megválasztását tűzvén a gyűlés elé, közfelkiáltással. tüntető éljenzések között a kör elnökének Vagner
József prépost-kanonok, titkárnak pedig Dudek János dr.
theol. tanár választatott meg, a kik a megválasztást köszönettel elfogadták.
A gyűlés tárgyai ekként kimerítve lévén, a tagok
sorából felállt Horváth József tvszéki biró, hogy a megalakult kath. kör felett az egybegyűlt tagok örömét fejezze ki. Szikár, alacsony alak. de fényes ész, széleskörű
jogtudomány, a birói széken megérlelt nyugodt elokvenczia, nyíltság és megvesztegethetetlen jellem, ez Horváth
József, a nyitrai törvényszék birája, ki éppen a napokban „A magyar honpolgár jogai és kötelességeiről" szóló
vaskos müvében tanította a honfiakat a hazai jogtudo-

mány ismeretére. Horváth József beszéde monumentális
emléke marad alakuló gyűlésünknek s széles körben megteendi hatását. Végső magyarázatot képez ez arra a kérdésre : mit a k a r u n k ? Teljes szövegében igy h a n g z o t t :
„Tisztelt közgyűlés!
Az ige testté lőn. Sokaknak óhaja teljesült ma, midőn a nyitrai katholikus kör alapszabályait megalkotta, s
evvel a létjogot megszerezte.
Engedjék meg, uraim, hogy ezen örvendetes alkalmat megragadva, becses figyelmöket rövid időre igénybe
vehessem.
A czél, melynek elérésére egyesültünk, most már
köztudomásu. Tudhatja mindenki, hogy minket nem vezetnek szeparatisztikus érdekek, — hogy mi nem akarunk
harczvonalba állani nem katholikus polgártársainkkal
szemben, — hanem, hogy lobogónkon, mely alá sorakozunk, a jelszó : a béke, s a fegyver, melylyel küzdünk : a
keresztény szeretet. Tudhatja most már mindenki, hogy
mi azt óhajtjuk elérni, hogy a katholikusok, az egyházi
és világi férfiak egyaránt, tudatára ébredjenek annak,
hogy ma, midőn a vallási közöny, sőt a teljes vallástalanság is egyre terjed, nem elég a katholikus nevet
viselni, hanem, hogy egyesült erővel kell törekednünk
arra, hogy köztünk a katholikus szellem gyarapodjék, s
diadalra jussanak a katholikus egyház magasztos tanai.
Hazánkban minden vallásfelekezetnek módjában áll
törvénybiztositotta autonom hatósági jogkörén belül intézni vallásának ügyeit, s ébren tartani és ápolni a hitéletet. Nekünk katholikusoknak e részben a társadalmi
egyesülés terére kell lépnünk.
S midőn ezt teszszük, nem vezérel minket semmi
animositas. Mi csak saját polgári jogunkkal élünk, mely
senki másnak jogát nem befolyásolja.
Hiába mondják, hogy mi elavult, ósdi szellemet
akarunk visszaidézni, mely a vallásfelekezetek békéjét
megbontja.
Ott vannak alapszabályaink. Ezek bizonyitják, hogy
mi senki véleményének szabadságát korlátozni nem akarjuk, sőt éppen, hogy mi hivei vagyunk a szabadságnak és
jogegyenlőségnek.
Alapszabályaink megengedik, hogy körünknek minden tagja társadalmi s egyéb összeköttetéseit továbbra is
tarthassa fenn, nem kivánják, hogy széttépje azon baráti
kötelékeket, melyek őt más vallású embertársaihoz fűzik.
Csak azt az egy feltételt szabják meg, hogy titkos társulatnak tagja ne legyen.
A szabadságnak
édes testvére a nyíltság s az
őszinteség.
Hát nem a szűz szabadság megtestesülése-e az, ha
tagjaink véleményének és cselekvésének szabadságát megóva, azt kívánjuk tőlük, hogy tisztességes, nyilt jellemű
férfiak legyenek.
Nem a szabadság kultusza-e az, ha mindenkit, a ki
a becsület ellen vét, s a ki alattomosan áskálódik, kebelünkből kizárunk.
Vagy talán a jogegyenlőséggel
ellenkezik-e az,
hogy mi egyenlőknek tartjuk egymást e körben ? Nézzünk
csak körül : tesz-e köztünk a rang, osztály, vagv a va-
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gyon különbséget? nem érezzük-e mindnyájan, hogy mi
itt egyenjogúak, egyformák vagyunk ?
De igaz, alapszabályaink még egy kötelességet róvnak a tagokra: legyenek jó hazafiak.
Mi a hazafias szellemet is akarjuk ápolni, s nem
fürjük meg sorainkban azt, a ki a hazaszeretet ellen legcsekélyebbet is vétett.
Itt, két vármegye katholikusainak e góczpontján,
körünk tűzhelye lesz a tiszta hazaszeretetnek. Itt fogjuk
tagjainknak szivébe beojtani, s elméjökbe bevésni, h o g y :
a hazaszeretet nem érdem, nem megjutalmazandó érdem,
hanem szent kötelesség.
Körünk ellen azonban egy aggodalom merült fel:
hogy alapszabályainkat mégsem fogjuk teljesen megtartani, hogy politizálni fogunk.
Ezen aggodalmat el íogja oszlatni működésűnk. De
különben is, ha alapszabályaink ellen vétenénk, a politikai hatóság felügyeleti jogánál fogva bármikor függesztheti fel a körnek működését, vagy pedig ezt bármikor
oszlathatja fel.
De erre nézve még nagyobb biztosítékot nyújt tagjainknak érzülete.
Mi szivünk igaz érzetét követtük, midőn e körbe
beléptünk, nem keresve senki kegyét, s nem félve
senkitől.
Mi nem magánérdekek, mi magasztos eszmék : a
katholikus szellem és a hazaszeretet szolgálatába szegődtünk.
S ha azt tapasztalnók, hogy hiba van a kör vezetésében, hogy az az alapszabályokhoz nein ragaszkodik :
nem késnénk az ellen tiltakozni. Sőt ha még óvó szavunk
sem használna, egy perczig sem haboznánk kilépni azon
kör kötelékéből, mely hütleu lesz alapszabályaihoz, s tagjainak jóhiszeműségével visszaélni mer.
De tudom, hogy ez nem fog bekövetkezni, hogy mi
nem táplálva haragot senki ellen szivünkben, hogy tisztelve a mások jogát, s követelve, hogy mások a mi jogainkat tiszteljék, mindig becsületesen fogunk haladni
utainkon.
,
S azért őszinte szivvel üdvözlöm e kört, midőn az
első lépést teszi meg a megvalósulás felé. S erős a
hitem, hogy Isten áldása fogja kisérni buzgó törekvéseinket, s hogy elérnünk engedi azt, hogy működésűnk
váljék arra, a mit mi óhajtunk : Istennek nagyobb dicsőségére s édes hazánk javára."
Kitörő lelkesedés és taps kisérte Horváth szavait,
mert mindnyájunk lelke és óhaja nyilatkozott meg bennök, mit az elnök a szónok-jogásznak megköszönve : a
gyűlést, annyi szép jelenetnek a tanuját, befejezettnek
nyilvánította. Mielőtt a gyűlés szétment, az elnök befejező szavai után nyomban felállott meg Zamoyszky
Jenő
gróf s a gyűlés betetőzéseül inditványozta, hogy a nyitrai kath. kör megalakitása körül szerzett érdemeikért
Vagner József elnöknek és Dudek János dr. titkárnak
jegyzőkönyvileg köszönet és elismerés szavaztassák. Mi
közlelkesedéssel megtörténvén, a gyűlés szétoszlott.
Isten áldása el nem marad a lelkiismeretes fáradozásról !

PéCS, nov. 15. A zsinati
vizsgálat
főpásztori rendelettel kiszélesbittetik.
—

tárgyainak

köre

Dr Dulánszkv Nándor megyés püspök ur XIX. sz.
főpásztori körözvényében a zsinati vizsgálatok uj tárgyaira nézve következőleg intézkedett:
Salutaribus monitis et praeceptis Sanctissimi Patris
ad episcopos Hungáriáé nuper directis : „Neque industriam
solertiamque putetis uilam fore tantam, quin sit adhibenda
maior, ut scholae (catholicae) laeta quotidie incrementa
capiant", necnon „illud etiam volumus excitari a vobis,
qui curiis praesunt, ut ecclesiarum peculium religiose
custodiant diligentissimeque administrent" promte obsecundans, verba item Cone. Trid. sess. XXIV. cap. 18. de
R e f . : „Expedit maxime animarum saluti a dignis atque
idoneis parochis gubernari" animo reputans, cum ex una
parte animarum curatos velut scholarum parochialium
elementarium directores et sediuru scholarium praesides
in moderandis negotiis rem scholarem respicientibus ex
asse versatos esse oporteat, ex altera vero parte ingens
moles in tyrocinio diseiplinarum tbeologicarum ordinariarum et extraordinariarum f'usiorem circa rem scholarem
aliasque materias usui practico admodum necessarias instruetionem, quae sive extensive, sive intensive spectata
surficeret, haud admittat; quo adspirantes ad exercendum
munus parochiale in praeattactis theologiae pastoralis et
iuris canonici capitibus ad semet perficiendos et ad rite
obeundas singulas officii parochialis partes habiliores reddendos nonsolum excitarentur, sed etiam efficaciter adigantur, serie praesentium intentioni SSmi Patris et SS.
Synodi Trid. sess. XXIV. cap. 18. de Ref. congruenter
statuta dioecesana in actis et decretis synodi dioecesanae
in Appendice sub nr. V. circa Examina Synodalia sub
puncto 5. quoad objecta huius examinis sub b) et c)
comprehensa ita extendenda et redintegranda decrevi, ut
imposterum occasione examinis synodalis peculiaris ratio
habeatur, utrum examinandi e capitibus theologiae pastoralis et iuris canonici sequentibus, etquidem
1. circa rem scholarem, in paedagogicis methodicisque, in peritia factarum legis patriae, statutorum chori
Episcoporum Hungáriáé, item dioecesanorum eatenus
dispositionum ;
2. circa debitam matricarum
parochialium
manuduetionem ;
3. circa normas sacri ecclesiarum et piarum f'undationum peculii administrandi eatenus vigentes
eam extensive haud minus, quam intensive cognitionum mensuram praespferant, sine qua spem facere nequeant fore, ut regimini parochiarum admoti obligationi
eatenus sibi ineumbenti apprime sint satisfacturi.
Quapropter sacerdotes dioecesanos ad subeundum
praeprimis examen synodale obligatos maiorem in modum
excitatos monitosque volo, ut sedulam suarum circa praerecensita capita cognitionum the s auro ampliando et magis
perficiendo navare operam baud interraittant : examinato
ribus autem prosynodalibus injunetum, solemnisque inculcatum volo, ut in examinibus synodalibus semet huic
dispositioni accommodare suarum partium esse ducant
noverintque.
Quinque-Ecclesiis, die 15. Nov. 1893.
Ferdinandus
I

__

m. p.

Episcopus.
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Paris, nov. 27. A szabadkőművesség a katholika egxjház végleges megsemmisítésére mozgosit. —
Az „Autorité" jelenti, hogy sikerült betekintést nyernie
a franczia Nagy-Oriensben néhány hét előtt tartott szabadkőműves Conventnek jegyzőkönyvébe. Ez irat szerint a
Convent határozatot hozott, melyben valamennyi páholy
felszólítást kapott, hogy minden erejöket a legerélyesebben
latba vessék az iránt, hogy a „klerikalizmus" véglegesen
megsemmisíttessék.
E határozattal egyidejűleg valamennyi
országos képviselő egész hosszú sorát kapta az utasításoknak az iránt, hogy a legradikálisabb intézkedéseket kezdeményezzék az országban működő papság és a katholikus
iskolák ellen. A mit a szabadkőművesség a törvényhozás
utján elérni akar, az a következő két javaslatba foglalható
össze, a melyek előbb-utóbb be is fognak terjesztetni a
t ház elé: „Minden pap, tekintet nélkül czimökre, hivatalukra és foglalkozásukra, kik a Concordatumot nem ismerik
el. állásuktól megfosztatnak és papi functiót többé nem
végezhetnek. A franczia köztársaság valamennyi polgári és
katonai hivatalnokai, hivataluk elvesztésének terhe alatt,
kényszeritendők arra, hogy gyermekeiket állami iskolákban
neveltessék." — Ezek a törekvések senkit sem fognak meglepni a világon, mert hisz azok teljes összhangban vannak
a szabadkőművesség katholikus-ellenes elveivel. Csak egy
volna csodálatos ; az, ha még ezentúl is akadna gondolkozó
ember, a ki megmaradna abban a naivságban, hogy a
páholyok csak filantropiával, emberszeretettel s jótékonysággal foglalkoznak és a politikával nem törődn
Poroszország, nov. 29. Küzdelem a paritásért. —
Németországban törvény biztosítja a katholikusok
számára a protestánsokkal a polgári jogokban való egyenlő
osztozkodásának elvét. A törvény biztosítja, de a gyakorlat
meg nem adja. Es a paritásnak kijátszása egyre gyakorlatibb, vagyis statistikai adatokkal egyre kézzelfoghatóbb
alakot ölt. Mult szombaton (november 26-án) a „Westf.
Merkur" egy czikksorozatot kezdett közölni „Egyenlőség és
önkormányzat Westfaliában" czim alatt, melyben a Westfalia területén levő állami hivatalok betöltését ismerteti.
Statistikai pontossággal kimutatja, hogy tiz
hatóságnál
egyetlen egy katholikus sincs alkamazva.
E hatóságok
nevei a következők: 1. Oberpräsidium. 2. Provincial-Schulcollegium. 3. General-Commission.
4. General-SteuerDirection. 5. Staatsarchiv der Provinz Westfalen. 6. Königliche Rentenbank. 7. Königliche Regierung. 8. BezirksAusschuss des Regierungs-Bezirks Münster. 9. Canal-Commission. 10. Landgericht. A katonai parancsnokságok is
kizárólag protestánsokkal vannak betöltve. Pedig Westfália
katholikus „provincz". - Erre az érdekes kimutatásra a
westfáliai tartomány „Oberprezident"-jétől a következő
nagy pipáju, de kevés dohánynyal rendelkező czáfolat érkezett be : „A birodalmi sajtótörvény 11. §-ának alapján
igényt tartok arra, hogy a következő helyreigazítást
lapjában nyilvánosság elé vigye: A III. vezérczikk a „Westf.
Merkur" 326. számában azt a jelentést tartalmazza, hogy
az itteni Oberpräsidium tanácsosai közt egy
katholikus
sincsen. Ez az adat valótlan. Az illető tanácsosok közt
egy — katholikus vallású. Studt." No, megadtad neki!
Hogyha az érdemes oberpräsident ur csak ezt az egy „fehér

hollót" tudja felmutatni, akkor, azt mondjuk, hogy a czáfolat még érdekesebb, mint maga a vád. Mindenesetre, megdönthetetlenül áll az, hogy „facta loquntur". Az egyenlőség
a protestánsok lelkében katholikusokkal szemben csak irott
malaszt. Nesze, fogd m e g : semmi!
„A. Pztg.u

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
Püspöki konferenczia Budavárában.
Minden körülmény közreműködött arra, hogy a f. évi
nov. 30-án tartott püspöki konferencziától datáljuk Magyarországban a katholikus vallás restaurácziójának korszakos
megindulását.
Meg is látszott ez a tanácskozásra összejött főpapok
hangulatán és tanácskozásának egész lefolyásán, a melyet
igazi egyetértés és szeretet olvasztott a felépülés korszakát
hirdető harangzugás összhangjává.
Főpásztoraink közöl Lönhart Ferencz erdélyi és Pável
Mihály nagyváradi gör. kath. kivételével jelen voltak a
következők:
Vaszary Kolos biboros, herczegprimás, dr. Schlauch
Lőrincz biboros, nagyváradi érsek, dr. Samassa József egri
érsek, Császka György kalocsai érsek, dr. Zalka János
győri püspök, dr. Schopper György rozsnyói püspök, Mihályi
Viktor lugosi gör. kath. püspök, dr. Dulánszky
Nándor
pécsi püspök, Schuszter Konstantin váczi püspök, dr. Szabó
János szamosujvári püspök, dr. Vályi János eperjesi püspök, Hidassy Kornél szombathelyi püspök, Bubics Zsigmond kassai püspök, Bende Imre nyitrai püspök, Meszlényi
Gyula szatmári püspök, báró Hornig Károly veszprémi
püspök, dr. Steiner Fülöp székesfehérvári püspök, dr. Bessewffy Sándor csanádi püspök, Szmrecsányi
Pál szepesi
püspök, dr. Firczák Gyula munkácsi püspök, dr. Rimely
Károly beszterczebányai püspök, Fehér Ipoly pannonhalmi
főapát.
A tanácskozás reggeli 10 órakor kezdődött, imával,
melyet a biboros hgprimás végzett. Mindenek előtt áldást
kérő táviratot küldöttek a főpapok Rómába. Azután megkezdették a tanácskozást, a melynek örvendetes eredményeül a következő megállapodásokat, részint mint bevégzett
tényeket, részint mint kilátásba helyezetteket, iktatjuk ide:

1. A püspöki k a r együttes körlevelet bocsát ki
a papsághoz és a hívekhez az egyházpolitikai
helyzetben való tájékozás végett. KidolgQzására
bizottság k ü l d e t e t t ki.
2. Az autonomia és kongrua ügyére nézve a
t e e n d ő k e t sürgőseknek t a r t j a . És pedig:
a) Az autonomia ügyére nézve a herczegprimás előterjesztésben fogja k é r n i a koronát, hogy
2 0 — 2 5 egyházi és ugyanannyi világi t a g o t nevezzen ki egy ad hoc bizottságba, a melynek fela d a t a leszen a herczegprimás elnöklete a l a t t
tanácskozni a felett, vájjon az 1871-iki elaborat u m alapján haladjunk-e tovább, vagy más, u j
alapon ?
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b) A kongrua-ügyben á t i r a t fog m e n n i a
kultuszminiszterhez, ne egyoldalulag csupán közigazgatási uton, h a n e m egyházi és világi t a g o k ból álló vegyes bizottság által eszközöltessenek az
összeirások. A k á p t a l a n o k is felhívást fognak
k a p n i közös tanácskozás t a r t á s a iránt.
3. A budapesti tud. egyetem theologiai k a r á nak, t a n n y e l v é r e vonatkozólag, a k ö z o k t a t á s ü g y i
miniszter á t i r a t a kapcsán, mely a m a g y a r nyelv
b e h o z a t a l á t s ü r g e t t e az egész t a n f o l y a m számára,
a hittudományi
karnak a herczegprimás által kikért
véleménye értelmében fog á t í r n i a konferenczia
h a t á r o z a t á b ó l a herczegprimás.
4. A Budapesten t a r t a n d ó kath.
nagygyűlés
eszméjét a püspöki k a r ö r ö m m e l fogadta s a n n a k
m e g t a r t á s á b a készségesen beleegyezett. A prog r a m m elkészítését sürgősnek t a r t j a , ugy h o g y
a t e r v e z e t t nagygyűlés m á r jövő j a n u á r hó
közepe t á j á n m e g t a r t h a t ó legyen.
Az emlékezetes konferenczia d é l u t á n h a r madfél órakor ért véget.

VEGYESEK.
— XIII. LeO pápa a lombard-velenczei zarándokokhoz nov. 16-án intézett allocutiójában ismételve az olasz
állam hivatalos köreire háritja át a felelősséget Olaszország romlásáért. Szemébe mondja az uralkodó köröknek, hogy az ő egész eljárásuk nem egyéb mint „gyanúsítás" és „rosszlelküség." Az egész világ figyelmére méltó
az, mit a pápa arra nézve mond, hogy miképp lehetne
Olaszországot „uj élettel s u j die őséggel gazdagítani a
nemzetek körében." „Hogyha, úgymond, igazi egyeneslelküség volna a válasz a mi tanácsainkra, akkor a legnehezebb
feladatok egyszerűekké válnának." Kijelenti egyébiránt ez
alkalommal is a pápa, hogy a „becsületesség és a vallás
ellen" elkövetett sérelmekbe soha sem egyezhetik bele s
hogy „folytatni fogja az egyház jogainak és szabadságának revindicatióját." . . . Üdvözlégy szent aggastyán ! Szellemednek fénye vezércsillag, példádnak magasztos ereje
kikötő part — az örvények felé sodort világ hajójának.
— Hogy Öli meg a töke a népet, mutatja Francziaország példája. A kis földbirtokos, az u. n. paraszt, a
magántőke és állam adósrófja alatt lassanként vagy városi
proletár-munkássá vagy falusi napszámossá változik át,
ugy hogy most Francziaországban komolyan kezdenek
gondolkodni a fölött, hogyan lehetne a franczia parasztnépnek a földbirtokát megmenteni és biztosítani. Lemire
abbé, kinek legutóbbi választások alkalmával sikerült a
képviselőházba bejutni, egy publiczista előtt ugy nyilatkozott, hogy a franczia parasztot csak ugy lehet megmenteni, ha először egy minimum földbirtok s a müvelésére szükséges eszközök : ház, állatok, épületek stb. a
végrehajtás ellen (3000 frank értékig) biztosittatnak, másodszor, ha az állam könnyít a terheken. Például fel-

hozza Lemire abbé azt az esetet, hogy 500 frank értékű
örökség után az állam 527 frankot vett meg az örökösön.
— Egy tudós szerzetes. 82 éves korában néhány
nap előtt hunyt el Rómában P . Albertus Guglielmotti
dömés szerzetes. A boldogult a tengerészeti navális és
haditudományok első rangú mivelője vala. A középtengeri tengerészet történetéről irt müve rendkívüli technikai becscsel bir. Más müvei a következő czimek alatt jelentek meg : A természettudományok s a tengerészet történelme ; A lepuntói csata; A pápai tengerészet a középkorban ; Hadi és tengerészeti szótár.
-f- Az esztergomi főmegye főpásztori körleveleinek
legújabb száma több igen nevezetes főpásztori nyilatkozatot tartalmaz. Az első a nép katechetikai tanítását sürgeti a rorátés misékkel kapcsolatban. A másodikban a
főpásztor a karácsonyi éjjeli isteni tiszteletre vonatkozólag történik korrektív intézkedés. A harmadik u. n. imperált oratiók végzését szabatositja. Negyedik helyen
apostoli breve van közölve, melyben a bíboros érsek felhatalmazást kapott a privilegiált oltárok kijelölésére.
Végül ő emja pápai felhatalmazással a főmegyei papság
gyóntatásra approbált papjait subdelegálja apostoli áldás
adására in articulo mortis.
— A reformátusoknak
Magyarországon van 1975
anyaegyházas vagyis ekklézsiás lelkészök, kiknek összes
fizetése 1.495,371 frt. Református atyánkfiai egy országos
lelkészi gyámintézet felállításán fáradoznak. Ennek alapjául Széli Kálmán a konvent megbízásából összeállította
az 5 egyházkerület sorrendjében az 55 ref. egyházmegye gyámintézeteinek vagyoni állását külön-külön. A
kimutatásból kitűnik, hogy a gyámintézetek összes vagyona
1.183,508 frt tőke.
— Zsidók is adakoznak a debreczeni ref. tud. egyetemre. Legújabban a következő neveket olvastuk az adakozók között: Hartenstein Péter 1000 frt, Reichmann Ármin
izr. hitközségi elnök 1000 frt. Ha katholikus tud. egyetemre gyüjtenénk, zsidó polgártársaink arra is adakoznának. De mi elszalasztjuk az alkalmat.
— A Mátyás-templom
gazdagodása.
A budavári
Mátyás-templom „Lorettó"-kápolnája ujabban sok szép
egyházi szerrel gazdagodott. Bogisich Mihály prépost,
esperes-plebános a kápolna felszerelésére összegyűlt adományokból öt misemondó ruhát, egy szentségtartót, egy
misekelyhet és egy füstölőt vásárolt. A misemondó ruhák
vastag selyemből készültek, a Borromei szt. Károly-féle styl
szerint. A szentségtartó, a misekehely és a füstölő ezüstből van, vastag arany zománczczal díszítve s mind a három darab tiszta gót stylü.
— S a j t ó h i b a - i g a z i t á s . Előző sz. 346. 1. Második hasábján a
16. sorban felülről bántalomban helyett hatalomban-1 kell olvasni.

N Y Í L T

TÉR.

Nagyságos Szerkesztő Ur!
Engedje meg, hogy a Religio 43. számában megjelent „Önvédelem"-re néhány megjegyzést tegyek. Az ügy
komoly, lelkiismeretbe vágó, s azért szükséges tisztán látni
és biztosan Ítélni. Az „Önvédelem" szóhalmaza, a fogalmak
és ítéletek homályos egymásba szövődése az igazságot
elfojtja.
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A kérdést tehát ismét igy preczizirozom : lehet-e
súlyos lelkiismereti kételyek nélkül a szóban forgó vállalattal érintkezésbe lépni oly módon, hogy „erga sacra"
képeket vagy könyveket fogadjon el tőle valaki? Válasz:
nem lehet. — Az okok a következők :
1. Az 1874. aug. 13. VI. sz. „Resolutio" igy hangzik: „An illicite agant si, qui pro missis celebratis
recipiunt stipendii loco libros vel alias merces, seclusa quavis
negotiations
vel turpis lucri specie?" R.-Negative. —
Ebből következik. — hogy Lehmkuhl szavaival éljek (Theol.
mor. II. 205. §.) : a) „prohibitum est, ne copiosa stipendiorum collectione et transmission
voluntas donatorum
missavel fundatorum circa tempus, locum, circumstantias
rum celebrandarum fallatur. Quare si eiusmodi collectio
causa est, — ut plerumque est . . . . etc." Vagyis „.pro
missis iam celebratis" adni jó könyveket, újságot az a
biztos mód, melyet maga a Congr. Conc. megjelel, s a
mely a fölmerülő lelkiismereti kételyeket megszünteti. Az
„Önvédelem" pedig bevallja, „hogy az intentiók nagy számát elhelyezni nem lehetett," s azért kellett egy „katholikus intézetet alapitani," s azért kellett az országot „képekkel elárasztani," hogy „minél több elhelyeztessenek." Sőt
az „Önvédelem" evvel szemben elvi álláspontra helyezkedik:
„a stipendiumok nem missis iam celebratis, hanem egyidejűleg a sacrumok assignálásával adandó. " — Következik az idézett resolutioból : b) hogy csak ott és akkor
megengedett „erga sacra" könyveket stb. szerezni, a hol és
a mikor „quaevis negotiationis species seclusa estu. Ez a
föltétel a kérdéses vállalatnál teljesen hiányzik, mert ez a
•könyvekkel és képekkel formális kereskedést
űz, a minek
legtökéletesebb bizonyitéka azon reklám-hajhászás, mely
még az „Önvédelemében is kisért.
2. Az 1875. ápril 24-i Resolutiók igy hangzanak:
1. — An illicite agant ii, quum non sint bibliopolae nec
mercatores vel aliter Missarum celebrandarum quaesitores,
verum ecclcsiastici viri. quibus sponte a fidelibus Missarum
celebrandarum eleemosinae traduntur, quique ad bonos
libros vel diaria religiosa evulganda eas celebrandas offerunt
sacerdotibus, unde hi accipiant stipendii loco libros vel
ephemerides? — II. — An illicite agant huiusmodi sacerdotes qui vel iis oblatas a supradictis ecclesiasticis Missas
acceptant, vel ipsi eas petunt celebrandas, unde queant pro
missis iam celebratis earum stipendii loco libros vel diaria
acceptare vel petere ? — Eesp. ad utrumque : Negative. —
Ebből következik : a) megengedett dolog valamely könyv
szerzőjének vagy valamely újság szerkesztőjének („moderatores vel administratores diariorum religiosum", mondja
2. h. a VI. Resol.), servatis servandis, saját müvét vagy
vallásos folyóiratát, újságját „erga sacra" adni; de tilos ezt
tenni egyházi férfiúnak, a ki „bibliopola" a könyvek és
újságokra nézve, s a ki részben ezekre nézve is, a képekre
nézve pedig teljesen „mercator." — Következik b) hogy a
stipendiumok megszerzésénél a „stúdiósa collectio" a legtökéletesebb módon kizárt legyen („sponte a fidelibus" etc.),
és azért a lelkiismeret megnyugtatására az „egyik palotagróf biztosítása", és „az ujabb husz-ezer intentiónak ren-

delkezésre bocsátása" nem elég addig, mig az arra competens egyházi hatóság a vállalat ügymenetének megvizsgálása után erre nézve hivatalos nyilatkozatot közre nem
bocsát. Mert c) az idézett resolutioból következik, — hogy
ismét Lehmkuhl szavaival éljek, „prohibetur illa stúdiósa
multarum eleemosynarum collectio, quae fit negotiandi
causa, sive Missarum stipendia obiectum negotiationis sunt,
sive negotiationis
instrumentum.
Ezen kétely eloszlatása
elől az „Önvédelem" kitér, s azt hiszem, a napnál világosabb, hogy azt eloszlatni nem is lehet. — Következik
végre d) ismét, hogy az „erga sacra" történő könyvszerzésnek a lelkiismeretet megnyugtató módja, hogy az .missis iam celebratis" eszközöltessék.
3. Az „Önvédelem" homályba burkolja a „negotiatioval" együtt járó haszonnak kérdését. Senkisem gyanúsítja
Dvorzsák urat, én legkevésbé, hogy ő, vagy a vállalat a
stipendiumokból pd. levonás által hasznot merítene; hiszen
akkor nyilvánvaló lenne az excommunicato ; a husz krajczáron felül levő pénz bizonyosan jó czélra használtatik, és
erre vonatkozik az „apostolica benedictio." A kétely a körül
forog: maga ez a husz krajczáros stipendium mint instrulicite használható-e fel a vállalat
mentum negotiationis
nyerészkedésére ? Erre nézve van nekem, és talán másoknak
is, súlyos lelkiismereti kételyem. Maga a szerző vagy
ujság-szerkesztő, természetes, hogy némi haszonnal dolgozik ; ez expresse megengedett. Mások munkáival, plane
képekkel űzött kereskedésnél
inficialva van a haszon, ha
mise-stipendiumok eszközül használtatnak. Erre vonatkozott
előbbi levelemben a „periculum scandali." S ezt nem
cohonestalja azon körülmény, ha a vállalat a „hasznot megosztja" (1. „Önvédelem"), amint azt világosan kimondja az
1874. aug. 13-iki III. Eesolutio.
Végre 4. hogy Dvorzsák ur a „Helységnévtárt" ad
libros pios számítja, hogy „a diaria religiosa alatt velső
sorban" a szent képeket ( ! ) érti, hogy a lapok és folyóiratok, mivel „ezek mások munkáinak gyűjteménye" mutatják, hogy szabad mások munkáit „erga sacra" adni, (nb.
miért nem hivatkozik Dvorzsák ordinariusának expresse adott
engedélyére, mint Zimándy?) stb. — ezek, bocsánatot kérek,
de olyan naivitások, miket czáfolgatni fölösleges.
Még csak két megjegyzést: Dvorzsák ur a közel
múltban publikálta, hogy tekintettel a Congregatio decretumaira, a jövőben nem fog könyveket adni „erga sacra."
Az „Önvédelem" más húrokat penget. — Azután: ugyancsak publikálta, hogy könyveket ugyan nem ád, de igen is
képeket (oleographa), mert ezeket a Congregatio decretumai
nem tiltják. — Ezen kettős tényhez hosszas kommentárt
fűzni fölösleges. Nekem ugy tetszik, hogy Dvorzsák ur
lelkében szintén föltámadtak a súlyos lelkiismeretbeli kételyek ; s ha ezeket önmagára nézve eloszlatta, kérem nyújtson
módot arra, hogy az enyémek is eloszoljanak.
A Nagyságos Szerkesztő Urnák
alázatos szolgája
Budapest, 1893. deczember lió 1-én.
Dr. Piszter

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893 Nagy Sándor könyvnyomdájából. -Papnövelde-utcza 8. HZ.)

Imre.

Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési

dij:

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

käth. e g y h á z i s irodalmi f 0 l y 0 i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉYFOLYAI.

Budapesten, deczember 6.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-.
Szilágyi miniszter czivil-házasságos okoskodásának achillesi sarka. — Független és szabadelvű lapok bírálata a kötelező polgári házasság ügyében benyújtott tvja vaslatról. — A szabadkai kath. nagygyűlés lefolyása. — Egyházi
Tudósítások : B u d a p e s t : „A vallás szabad gyakorlatáról". — E s z t e r g o m : Főpásztori körlevelek. — N y i t r a : Katholikus autonómiánk akadályairól. — K u m a m o t o (Japánban). „A boldogságos Szűz és J a p á n " — Kath. Egyesületi
Elet-. Adventi felolvasások
a budapesti Katholikus Körben. — Vegyesek.

Szilágyi miniszter czivil-házasságos okosko- kodását, — nem minden remény nélkül arra,
hogy a koronát már útból félig kilökő erőszadásának achillesi sarka.
„Fecunda culpae saecula n u p t i a s
Primum inquinavere, et genus, et domos :
Hoc f o n t e derivata clades
In pátriám populumque
fluxit."
H o r a t i u s , carm. VI.

kos rombolkodásuk végre győzelemre fog vergődni.

Igenis, tekintve a tárgyat, a m i szóba került,
s a czélt, a mit a t. kormány tvjavaslatával maga
elé kitűzött, a képviselőház decz. 2-iki ülése
„történeti esemény "-nyel telten ment a történeAlea iacta est. Caesar átlépte a Rubicont,
lem birálata alá. Jól mondja Ed vi Illés dr. a
A kormány az ország elé terjesztette — „a re„Budapesti Hirlap" vasárnapi számában: „Akorformok koronáját", mondá ujjongásában magámány által beterjesztett tvjavaslat a megoldás
ból kikelve a kormánynak a katholikus Feny„legradikálisabb" módját választotta. A kötelező
vessy által szerkesztett félhivatalos szócsöve, a
polgári házasság a maga teljességében az (tüstént
„Magyar Újság" ; igen, az ország elé terjesztette, a
meglátjuk, mi ez), mit a kormány e javaslat
kormány nevében, a király „alkotmányos" engetörvényerőre emelésével életbe léptetni szándédelmével, Szilágyi miniszter — az ezeréves valkozik. Ez kétségkívül korszakot jelző szakitás az
lásos múlttal való gyökeres szakitásnak törvényezredéves múlttal s oly mélyreható ujitás, a mejavaslatát.
lyet legvégsőbb konzekvencziáiban is kritika és megÉn értem Ugrón Gábornak azt a léhűtő
fontolás tárgyává kell tenni."
nagy mondását, — midőn némelyeket a kormány
Tökéletesen igy áll a dolog, ós ha a tengeczivilházasságos előterjesztésének
és Szilágyi
Dezső olympusi görögtüzzel illuminált beszédjé- ren járók tapasztalása szerint a vészmadarak
nek hatása alatt exstasisba esni látta s „törté- visitó keringése vihar és veszedelem közeledését
neti események" viziója által exaltáltan rögtöni jelenti: akkor a zivataros lelkű Hermann Ottó
hatásos szétmenést kivánni hallotta, — hogy ő és a nem kevésbbé zivataros multu öreg Madabizony semminemű történeti esemény hatása alatt nem áll, rász József képviselők felpattanása a miatt, hogy
hanem, úgymond, „egyszerűen egy hosszú beszéd valaki az ő jelenlétükben a „történelmi eseunalma alatt — állok." Ugrón Gábor ugyanis csak mény" megjelenését tagadni merte, elég figyelarra gondolt itten, hogy ki és hogyan vette meztetés egymaga arra, hogy vihart és veszeajkaira a családi szentély mélységesen titkos ós delmet sejtsünk közeledni abban az olympusi
szent jellegének a „reform" szó hangzatos czime felhőben, melyben Szilágyi Dezső bevezető bealatt való megbabrálását ; de nem gondolt Ugrón széde a „legradikálisabb" természetű polgári
Gábor ama nevezetes pillanatban arra, hogy mit házasságot megjeleniteni és fenségessé tenni
bolygattak meg azok a reformer urak, merész erőködött.
vállalkozásukkal, és pedig — tekintve a kor léhaMert egyenesen és nyiltan kimondjuk itt, ós
ságát s csak felületeken járó csélcsap gondol- be fogjuk .bizonyitani tüstént, hogy Szilágyi
IP£~ Mai számunk két iv v a g y i s 16 oldal.
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miniszter inaugurális beszéde — csak p r ó k á t o r i erőködés és robulisztikus szemfényvesztés, mely Magyarország házassági és családi életének ezeréves vallásos múltjára herosztratnsi szándékkal m e r t e rátenni a kezét. Csak p r o k á t o r i dolog, de veszedelmes.
Avval az igyekezetével Magyarország igazságügyminiszterének, mely ugy a k a r j a f e l t ü n t e t n i
a jelenlegi kormány házasságügyi r e f o r m t ö r e k vését, m i n t h a az, m e n t e n minden kicsinyes t a k tikázástól, m e n t e n a t e n g e r r é duzzadt politikai
következetlenségekben botorkáló immorálitástól,
menten az uralmon levő szabadelvű p á r t kormányainak eddigi dicstelen ós gyászos odysseusi
tévelygéseitől, a méltóságos eljárás t u d a t á v a l
haladó államférfiúi alkotásoknak méltó f o l y t a t á s a
volna, — le fognak számolni az országnak államferfiai, kik a k o r m á n y n y a l szemben, vallásügyi
politikája ós t a k t i k á j a miatt, a képviselő- ós
főrendiházban ellenzéki állást foglalnak el. I t t
most a miniszter ur decz. 2-iki beszédének doktrinális, elvi alapjaira a k a r u n k világosságot deriteni.
Szilágyi miniszter, ebben a beszédében azt
látszik hinni, hogy ő az általa k o n t e m p l á l t kötelező polgári házasságot, m i n t valami világra
szóló rhodusi koloszszust, m e g i n g a t h a t a t l a n alapelvre, mintegy k é t megsebezhetlen t i t á n i l á b r a
állította. Beszéde végén, fokozott nagy hangon,
prófétai pózzal mondá ki ós hirdeti a miniszter,
„hogy
aházasságnak ilynemű (ő általa czélba
vett) rendezése Magyarország jogrendévé, eltörüllietetlen jogrendévé fog válni." Ember, a ki
alkotásaiban magának isteni t u l a j d o n s á g o t vindikál; jogtudós, a ki szem elől téveszti az emberi
jogalkotás legsajátosabb tulajdonságát, a váltózhatóságot és változandóságot, m a g á b a n véve
mindenesetre érdekes jelenség, egy ország miniszteri székében, sajnos, szomorú — „ t ö r t é n e l m i
esemény/' Egyébiránt majd elválik, kinek m a r a d
igaza, Cicerónak-e, a ki szerint „hominum commenta delet dies, n a t u r a e vero iudicia confirmât
vagy Magyarország igazságügyminiszterének, a
ki az emberi jogalkotások „eltörülhetetlensógét"
kigondolta.
Lássuk a czivil-házasságos miniszteri
kodásnak két acliillesi sarkpontját.

okos-

A) Azt mondja a miniszter ur, hogy szerinte „nem áll az", hogy a polgári házasság
intézménye (legkivált abban az alakban, mely-

ben ő javasolja) erőszakos politikai konvulzióknak
ós az egyliáz üldözésének az eredménye. Ezen intézm é n y t ö r t é n e t é n e k t a n ú s á g a fogja (csak fogja? a
franczia nagy forradalom t ö r t é n e t e még nem
mutat m o s t semmit?) m u t a t n i , hogy h a b á r ilyen
alkalomszerű körülmények kisérik is (ugy-e t e h á t ,
legalább kisérik az erőszakos konvulziók ós az
egyház üldözése?), igazi bölcsője ezen i n t é z m é n y nek a vallási türelem, a vallásszabadság, a jogegyenlőség. " És alább, azt a k a r v a feltüntetni, hogy
a különféle alakú polgári házasságok közöl az
általa kiválasztott legradikálisabb, a szervezés,
kötés ós j u d i k a t u r a egész kiterjedése és t a r t a l m á r a nézve kizárólagosan kötelező polgári házasság, a legjobb, a legszelídebb, a vallásra és egyh á z r a nézve a legkedvezőbb, ezt m o n d j a : „Mi a
kötelező polgári megkötés f o r m á j á t v á l a s z t o t t u k ,
m e r t csak ez a f o r m a az, mely az állami jogrend
érvényesülését tisztán és határozottan kifejezi, . . . . ez
a forma az, — ós ezt, úgymond, n y o m a t é k o s a n
ki kell emelnem — mely az egyház szabadságának
legjobban kedvez.1' (Még „kedvez" is a lelkem.
Ugyan, hogy is t u d j a h á t az a kath. egyház ezt a
„kedvez"-ést n e m kedvelni!) És ismét alább, a
fakultatív
polgári házasság kizárását indokolva,
igy szól: Minden egyház körében elsőrangú tekintélyek (!) is vannak, a kik v é l e m é n y e m e t és a
t ö r v é n y j a v a s l a t véleményét osztják (hány felé?),
hogy még, — a mivel legjobban meg szokták
t á m a d n i a kötelező polgári házasságot, — még
az egyházak helyzete t e k i n t e t é b e n is sokkal előnyősebb az egyháznak, sokkal jobban biztosítja az
egyház szabadságát, ós mindenekfelett sokkal
jobban biztosítja azt a nagy érdeket, hogy a két
nagy köre az emberi létezésnek, az állam és
egyház, egymás m e l l e t t szabadon és harmóniáb a n (!!!) fejlődjék." (!)
E n n y i fedetlen hely egy achillesi
ugyancsak elég!

sarknak

Lássuk, igaz-e, a m i t a miniszter mond.
Mi a polgári házasság, hányféle, ós melyiket
a k a r j a közőlük a miniszter, m i n t az egyház szabadságára s az állam és egyház harmóniájára nézve
legkedvezőbbet, legelőnyösebbet nálunk meghonosítani ?
A polgári házasság, ha a divatos felfogást
vesszük, t u l a j d o n k é p p e n egy eus nons iure existens,
egy fictio iuris, egy a t e r m é s z e t i jog, az ethika
és minden vallás elvével és felfogásával ellent é t b e n csinált, t e h á t jogosulatlan „jogi" intéz-
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mény, egy tévedése az emberi szellemnek. 1 ) Mert,
mi a polgári házasság közfelfogás szerint más,
m i n t az a felfogás, hogy a házasság t i s z t á n — az
állami illetékesség körébe b e z á r h a t ó l a g és illetve
bezárandólag — polgári szerződés ?
Ámde ez a felfogás csakugyan tévedés, m e r t
a házasság a t e r m é s z e t j o g , az e t h i k a és a vallás
elveinél fogva n e m puszta államalkotta
intézmény,
h a n e m 1) minden állam létezését megelőző „instit u t u m n a t u r a e h u m a n a e " , 2) az állami létnek
alapul szolgáló ugyan, de a n n a k jogos h a t á s k ö r é n lényegénél fogva kivül álló erkölcsi viszony,
3) az állam által, a m a jogelvnél fogva „ d e i n t e r nis non iudicat p r a e t o r " , n e m u r a l h a t ó , m e r t
nemcsak t e s t i szerelem, de e g y ú t t a l lelki szeretet
intézménye, 4) az Istennel a lélek teremtésénél
és üdvözitésénél való köteles közreműködés kapcsán valóságos szent intézmény, a kereszténység
körében szentség.
Azt m o n d a n i t e h á t , a m i t a polgári házasság védői vallanak, hogy a házasság t i s z t á n az
emberi a k a r a t által csinált „állami j o g r e n d "
intézménye, m e r é n y l e t az emberi, t e h á t állami
a k a r a t által n e m csinált, h a n e m általa alapul
elfogadni köteles, tőle független, f e l e t t e uralkodó
erkölcsi világrend ellen.
Most, melyek a polgári házasságnak előford u l h a t ó válfajai?
Az államnak kötelessége, ugy m i n t az embereknek, kik az államot alkotják,
vallásosnaklenni,
vallást vallani, a vallást védelmezni, a vallásosságot é r v é n y r e segiteni. Vallástalanságra embernek joga nincs és nem is lehet: az állam vallást a l a n s á g r a fel n e m j o g o s i t h a t senkit. Ennélfogva
az állam köteles i n t é z m é n y e i t , t ö r v é n y e i t ugy
alkotni, hogy minden polgár t u d j a m e g azt az
államtól magától, hogy m i n d e n k i n e k vallásának
„Überhaupt muss das ganze Institut der Civilehe
nur als ein Übergangs-Institut
(tehát nem „eltörölhetlen
jogrend" az) bezeichnet werden. Wenn sich nämlich auch
einzelne Arteu der Civilehe (majd alább meglátjuk, melyek) vom Standpunkte des Rechts wenigstens in einem
geivissen Umfange (csakis »nagyobb rossz" elkerülése
czimén) allerdings vertheidigen lassen, — es bleibt dennoch wahr, dass das Institut schon in seinem Grundgedanken den Grundsätzen
der Natur und Logik und
auch des Rechts ividerspriclit, und darum den Stempel
der Wahrheit nicht an sich trägt. Eben darum wird
aber auch das ganze Institut, „solange es eben ein Streben nach Wahrheit gibt", mit der Rückkehr besserer und
in religiöser Hinsicht geklärterer Zeiten dem Ideal der
Wahrheit weichen müssen, und diser Wahrheit zum Durchbruch zu helfen, sei das Ziel der Staaten, sei das Streben
jedes Braven!" Dr. jur. Lingg, Die Civilehe vom Standpunkte des Rechts. Augsburg, 1870. 77. 1.

kell lenni. H a ennek daczára mégis m e g t ö r t é n i k
az, hogy valamely államban vallástalanok is
vannak, kik semmiféle vallásnak engedelmeskedni
n e m a k a r n a k , az állam e vallástalanokat megt ű r n i ugyan, m i n t sok más rosszat, kénytelen, de
jogokkal felruháznia, s például t e s t ü l e t t é szerveznie nem szabad.
Ez, gondolom, az erkölcsi világrend megczáfolhatatlan, m e g d ö n t h e t e t l e n s a r k a l a t o s elve,
m e l y m i n d e n e m b e r t , t e h á t m i n d e n á l l a m o t kötelez. A t h e i z m u s r a nincs jog, nincs h a t a l o m , mely
j o g o t adhat.
Az erkölcsi világrend második s a r k a l a t o s
elve, m e l y e t a keresztény világaera körében keresztény ember, keresztény államférfiú, a ker.
vallás isteni t ö r v é n y e ellen irányuló m e r é n y l e t
nélkül n e m mellőzhet, az, hogy keresztény és
n e m keresztény közt állami h a t a l o m házassági
jogrendet l é t r e h o z n i ós m e g á l l a p í t a n i illetéktelen.
Ezt a k é t elvet előrebocsátva és figyelembe
véve azt, hogy m i keresztény állam vagyunk, melyben az ősi k a t h o l i k u s valláson kivül csak keresztény felekezetek v a n n a k „reczipiálva", n á l u n k
tisztán az „állami jogrend"
álláspontjáról véve a
dolgot, szó l e h e t a polgári házasságnak k ö v e t kező a) reczipiálhatlan, t e h á t tűrhetetlen, és ^ s z i n t é n következő elfogadható, illetve megtűrhető alakjairól.
a) A n á l u n k fennálló
„állami
ján n e m l e h e t az á l l a m n a k

jogrend"

alap-

1. megengedni, a n n á l kevésbbé országos
i n t é z m é n y n y é tenni, a „cultus d i s p a f i t a s " mellőzésével, a házasságot keresztények és nem keresztények között;
2. t e k i n t v e , hogy a k a t h . ós görög nem
egyesült vallás reczipiált, t e h á t jogvédelemben
részesülni jogosult vallás, a m e l y n e k m e g m á s í t h a t a t l a n hitelve, h o g y a házasság az egyház
illetékességének körébe eső szentség, az államnak n e m l e h e t nálunk, a fennálló „állami j o g r e n d " alapján, behozni a facultativ polgári házasságot sem, m e r t ez feljogosítást és h í v o g a t ó alkal o m a d á s t jelentene, vagyis b o t r á n y volna a r r a
adva, hogy a k a t h o l i k u s o k vallásuk i s t e n i t ö r v é n y é t mellőzzék. Ily feljogosításra, sőt buzdít á s r a semmiféle államnak, a n n á l kevésbbé a k a t h .
vallást reczipiálva t a r t ó államnak nincs j o g a ;
3. ugyanezen, a k a t h . ós gör. n e m egyesült
vallásra v o n a t k o z ó „állami j o g r e n d r e " , mely e
' p o n t b a n m á r a többi keresztény hitfelekezetekre
45*
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is kiterjed, az államnak nem lehet jogsértés nél- ják érezni és erősen hinni, hogy de bizony házaskül behozni a kisegítő polgári házasságot (Noth- ságot igy még nem kötnek?
Micsoda gyönyörűséges erkölcsi állapot lesz
civilehe), mert az nem egyéb, mint a reczipiált,
tehát jogvédelemben részesülni jogosult vallások az a házasulok lelkében!
Mást mondani ós mást érezni: ezt csak erköltagjainak fellázitása vallásuk ellen s a vallási
engedetlenségnek polgári megkoszorúzása, — csi elfajulás teheti.
ismét óriási botrány az állam részéről adva, —
És mikor majd a kirendelt polgári tiszta mi bizonyára nem áll az államnak se jogá- viselő e monstruózus lelki állapotra rá fogja
ban, se érdekében. Nagyon találó névvel nevezte mondani az áment azzal, hogy no most már önöel a polgári házasságnak ezt a faját dr. juris ket „a t ö r v é n y értelmében házastársaknak jelentem
Lingg „engedetlenek polgári házasságának * (Civil- ki" : mit gondol a miniszter, mit fog tartani a
ehe für Renitenten).
lelkiismerettel csakúgy mint bárki más biró
4. a reczipiált vallások fennálló „állami jog- köznép az ily törvényről s az ily törvénynyel renrendjével", de az erkölcsi világrend alapelveivel delkező állami hatalomról, és mit fog kelleni egy
is egyáltalában össze nem egyeztethető a pol- értelmes embernek gondolni az oly kijelentésről,
gári házasságnak az a radikális kötelező alakja mely a vallásos lelkiismeret szavával ellenkezsem, melyet Szilágyi miniszter terjesztett elfo- vén nem ér semmit, mert nem tartalmaz semgadás végett az ország elé.
mit, nem jelent ki semmit, nem jővén létre a
Mert mit akar a miniszter?
házasulok lelkiismerete szerint a házasság, melyHázasságot, mely formájára ós tartalmára, ről a törvény nevében adott hatósági kijelentés
tehát egész alkatára nézve valóságos erkölcsi szólott ?
monstrum.
És a reczipiált vallások fennálló „állami jogA miniszter gondolatai a tvjavaslat §§-aiba rendjének" következtében és az erkölcsi világfoglaltan ezek:
rend igazán ,kitörölhetetlen" alapelveinek uralma
„45. §. A házasságot polgári tisztviselő előtt alatt ez mind igy fog megtörténni; ezek a
kell megkötni
monstruózus erkölcsi helyzetek és viszás lelki
„56. §. A házasság akként köttetik meg, állapotok mindennapos dolgokká lesznek. Mily
hogy a tisztében eljáró polgári tisztviselő előtt „egyöntetű" és „általános" erkölcsi nemesülés,
együttesen jelenlevő házasulok két tanú jelenlété- tisztulás ós haladás leszen majd ez! Mily „harben személyesen kijelentik, hogy egymással házas- mónia" állam és egyház, vallási ós polgári köteságot kötnek.
lességek közt! Igazán, gyönyörűség; méltó egy
Ennek megtörténte után a polgári tiszt- kanibálhoz !
viselő a házasulókat a törvény értelmében házasÉs ha hozzá veszi a miniszter még azt is,
társaknak jelenti ki." —
hogy hiszen annak a házasságkötésnél illetékes
A „kell", uraim, kötelességet jelent, melynek tisztviselőnek is van lelkiismerete és vallása, mit
lelkiismeretben kell kötelezni, hogy igazi és teljes gondol a miniszter, mindenkiben ós örökre el
érvényű kötelesség, és nem csupán külső, rendőri fogja tudni a § a l t a t n i a tisztviselő vallásos lelkikényszerítés legyen.
ismeretének azt a szózatát, hogy: „ember, hiszen
Mit gondol a miniszter, hát már annyira te, ezeknek a jólelkű polgártársaidnak vallásos,
sülyedt volna az erkölcsi érzés nálunk, hogy az szent hite, és a te szent hited szerint is, tulajország a házasságot pusztán rendőri intézménynek donképpen hazudsz, mikor azt mondod, hogy
fogja tekinteni?
atyámfiai, ti most már házastársak vagytok ; az
Mit gondol a miniszter ós mit mond ahhoz, nem igaz, hiszen a kath. hit szerint ők még
ha majd oda fognak állani a házasulok a polgári csak jegyesek és ágyasok lehetnek Isten ós az
tisztviselő elé, mert muszáj, és midőn az illető emberek előtt. Te a törvény nevében, a „törtisztviselő előtt a „kell" által kényszerítve azt vény értelmében" — hazudsz/" Mily szörnyű erfogják mondani, hogy „házasságot kötnek", de kölcsi Procoustes-ágy !
ugyanakkor lelkiismeretök vallásos sugallatának haAvagy mit gondol a miniszter: fogja-e ós
tása alatt, melytől nem szabadulhatnak, mely
mivel fogja kónyszerithetni a törvény kijelentései
alól a miniszter feloldozást nem adhat, azt fogés az ő vallásos liitök ellentétével kinzott embere-
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k e t arra, hogy bensőleg is meg legyenek győződve
arról, a m i t a j k k a l m o n d a n a k , hogy m i k o r házastársaknak m o n d j a ki őket az állami h a t a l o m
képviselője a törvény nevében, a k k o r
lelkiismeretökben is h á z a s t á r s a k n a k t a r t s á k ö n m a g u k a t ?
E r r e kényszeríteni
valakit, v á j j o n az erkölcsi
világrend t ö r v é n y e i szerint lehetséges dolog-e,
ós nem monstruozitás-e még g o n d o l a t n a k i s " :
„ m o n s t r u m horrendum, ingens, cui lumen adempt u m ? " Es mégis a t v j a v a s l a t kimondja, hogy
ugy kell, a hogy előirva van, „ k ö t n i " a házasságot, m é g h a valaki azt sem Isten, sem emberek előtt nem t e k i n t h e t i lelkiismeretében valódi
ós teljes é r t é k ű házasságnak.
Azt m o n d j a a miniszter, hogy ez a m ó d j a a
házasságkötés t ö r v é n y b e n való előirásának „a vallási türelem, a vallásszabadság, a jogegyenlőség"
bölcsőjéből származik. A kénytelenség szabadsága képtelenség ; absurdum, n e m szabadság. Már
pedig Magyarországban, h a a kötelező házasságnak az a radikális formája,
mely előterjesztve
van, életbe lép, a k k o r a
házasulni
akarók, még lelkiismeretök ellenkezésére daczára
is kénytelenek
azt mondani, hogy házasságot
„kötnek", mikor t u l a j d o n k é p p e n vallásuk és lelkiismeretök parancsa szerint m é g nem kötnek házasságot; ós jogegyenlőség józan felfogás szerint
bizonyára csak az lehet, hogy m i n d e n k i egyenlően érvényesíthesse a m a g a jogát. M i n t h o g y
Magyarországban a k a t h . vallás t ö r v é n y e s e n bev e t t vallás, minden k a t h o l i k u s n a k j o g a v a n vallásának hitelvei szerint élni ós például házasságot
kötni. Már pedig ország-világ tudja, hogy k a t h o likus ember kath. h i t e szerint csak szentség alakjában k ö t h e t igazi házasságot. Kötelezni a k a r n i
t e h á t őt, hogy ezt n e m szentség alakjában téve,
m a g á t mégis házasságot k ö t ő n e k s kötés u t á n
igazi h á z a s t á r s n a k tekintse, mivel jogtalanság és
jogelkobzás, helyesen gondolkodó e m b e r e k előtt
nem lehet jogegyenlőség megállapitása, érvényesítése. J o g t i p r á s t csak a h o t t e n t ó t á k lelkével ós
nyelvén lehet t ü r e l e m n e k tekinteni.
Azt m o n d j a m á s u t t a miniszter, hogy vnem
áll az, hogy a polgári házasság i n t é z m é n y e erőszakos politikai konvulziók ós az egyház üldözésének az
eredménye." Ugyan, m i t t a r t a miniszter „egyházüldözés "-nek ? Csak azt, h a az egyháziakat, a
p a p o k a t s a n y a r g a t j á k ? H á t a híveknek nincsen
lelkiismeretök, nincsenek vallási kötelességeik?
Es nem az egyházhoz t a r t o z n a k - e a hívek? H a

t e h á t valaki a híveket lelkiismeretökkel ellenkező
t e t t e k r e kényszeríti, ez n e m az egyház üldözése?
Es vájjon az erkölcsi kényszer, az n e m kényszer, az
n e m erkölcsi erőszakolása a dolognak? Azt m o n d j a
e r r e valaki, hogy hiszen a kötelező polgári házasság javasolt a l a k j a szabadságukban h a g y j a a
hiveknek, hogy a polgári házasság megkötése után
t e m p l o m b a m e n j e n e k a házasság vallási aktusára.
Szép szabadság ! Erkölcsi eszközökkel, például
avval, h o g y máskülönben a házasságnak s e m m i
polgári k ö v e t k e z m é n y e n e m lehet, kónyszeriteni
a h i v e k e t arra, hogy a k k o r „kössenek" házasságot, mikor lelkiismeretök szerint nem köthetnek,
és a z t á n azt mondani, no jól van, — most m á r
m e h e t t e k ós eleget t e h e t t e k lelkiismeretetek sugall a t á n a k ! H á t ez lelkiismeret-szabadság ? Még Chináb a n sem az.
Azt m o n d j a a z t á n a miniszter, hogy az
általa j a v a s o l t radikális kötelező polgári házasság „az egyház körében elsőrangú t e k i n t é l y e k "
szerint is sokkal előnyösebb az egyháznak, sokkal
jobban b i z t o s i t j a az egyház szabadságát." L á t t u k , h o g y
v a n biztositva a b b a n a c o n t e m p l á l t polgári h á zasságban az egyház, a hívek és papság — m e r t
ők az egyház e g y ü t t v é v e — szabadsága. Nos h á t kim o n d o m az igazságot. A f a k u l t a t i v és a kisegitő
polgári házasság ós a t ö b b i f a j t a egyenes vonalb a n s közvetlenül botrány csak azokra nézve, a
kik ilyen házasságot kötnek, a t ö b b i e k r e nézve
csak közvetve l e h e t n e k b o t r á n y o k . A radikális
kötelező polgári házasság ellenben
közvetlenül
b o t r á n y m i n d e n házasságkötő h i v ő r e nézve, m e r t
m i n d e n k i t „kötelez" azaz kényszerit a n n a k elkövetésére. A m o t t a b o t r á n y közvetlenül
csak
részleges, e m i t t általános. Melyik „ e l ő n y ö s e b b " , m e lyek biztositja j o b b a n az egyház, a hivek és papság „szabadságát?" Ugyan, k é r e m , hallgassanak
m á r arról a — „ szabadság "-ról !
b) Ah, igen, h a l l h a t o t t v a l a h a a miniszter
egyházi férfiút is t a l á n n y i l a t k o z n i ugy, hogy az
á l t a l á n o s a n kötelező polgári házasság, illetve
házasságkötés egy bizonyos m ó d j a előnyösebb és
az egyház szabadságát jobban biztosító intézmény, m i n t a f a k u l t a t í v ós a kisegitő. Csakhogy
az ily kötelező polgári házasság vagyis házasságkötés n e m radikális, nem az, a m i t a miniszter
javasol, n e m m a r k o l bele a házasság lényegébe,
h a n e m ugy szabályozza a házasságkötés polgári
oldalát, hogy mellette a kath. egyház hitelvei telr
jesen érvényesülhetnek. Ez az erkölcsi világrend
*
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törvényei szerint egyedül megengedhető „polgári j
házasság" azonban csak tágabb értelemben mondható „polgári házasságinak, éppen azért, mert
mellette az egyház álláspontja is teljesen és csorbítatlanul, sérelem nélkül érvényesülhet. Es ez a
módja az általános kötelező polgári házasságnak
akkor jön létre, midőn az állam törvényben azt
mondja ki, hogy mivel a házasság létrejövóse
a közjó érdekében őt sokszorosan érdekli, megköveteli; hogy a házasságra lépők az ő közegei előtt
is kijelentsók házasságra lépésöket, de csakis
a végett, hogy a házasság polgári következményeinek életbelépését a maga részéről konstatálhassa, nem pedig a végett, hogy az ő közegei
előtt való kijelentés már maga a házasságkötés ós
házasság legyen. Az ily polgári házasság vagyis polgári házasságkötés minden bizonynyal előnyösebb
és kedvezőbb az egyház szabadságára nézve minden
más polgári házasságnál. Csakis ez fogadható el.
Van aztán végre a szoros értelemben vett polgári házasságnak még egy neme, a mely mint „malum necessarium" oly államokban, a melyekben
„bevett" vallások mellett t ü r t vallásfelekezetek,
vagy minden felekezeten kivül álló vallástalanok
is vannak, megjelenhetik a látóhatárban. Az ily
vallástalanok, — hogyha házasságuk kötésénél
sem a bevett, sem semmi vallás szabványaihoz kötni
magukat nem engedik, ós az állam velők szemben az erkölcsileg megengedett minden eszköz
felhasználásával sem boldogulhat, hogy a törvényes vallási házasságkötés formájának magukat
alávessék,—kötelezhetők, igenis, sőt az állami jogrend,
a házasságból folyó polgári viszonyok és kötelességek tisztán ós rendben tartása végett kötelezendők is arra, hogy illetékes állami hatóság előtt
megjelenve, házasságuk megkötését ki- illetve
bejelentsék. Ezt a faját a polgári házasságnak a
jogtudósok, dissidensek s illetve vallástalanok polgári
házasságának (Civilehe für Dissidenten) nevezik.
(V. ö. Lingg, Die Civilehe vom Standpunkte des
Rechts, 7 4.1.) Igazi polgári házasság, tagadhatatlanul ;
de mint más hic et nunc elkerülhetetlen „malum
necessarium," tűrhető, „pati potest." Szerencsénkre, törvényesen bevett vagy elismert vallástalanok nálunk még nem léteznek.
Es ezzel leszámoltunk annak az okoskodásnak, melylyel Magyarország igazságügyminisztere
a radikális kötelező polgári házasságot az országnak elfogadás végett ajánlotta, — egyik
achillesi sarkával.

F ü g g e t l e n és szabadelvű lapok bírálata
a k ö t e l e z ő polgári h á z a s s á g ü g y é b e n benyújtott törvényjavaslatról.
A kormánynak mindenre „igen"-nel
lapok szava itt nem lehet illetékes.

szavazni köteles

Csakis a független lapok Ítéletének van előttünk, a
fenforgó körülmények között, tartalmuk helyességéhez képest
erkölcsi becsök és értékök.
A független és pártállástalan lapok véleményében, a
mi szintén megeshetik, a mi az absolut szabadelvüség köréből van mondva, tehát a józan filozófia és a theologia
néző pontjáról véve tévesnek bizonyul, azt a mi t. olvasóközönségünk magától felismerheti.
Ezek előre bocsátása után álljanak ma itt a következő
fővárosi tekintélyes napilapok nyilatkozatai a szombaton
előterjesztett „reform"-ról :
1. A „Budapesti Hirlap" ezt mondja:
„Az egyházi álláspont bármely felekezet részéről az
egyházi férfiak gondjaira van bizva, ők tegyenek róla (könynyü szabadulása a világi elemnek, de a könnyelműségtől
nem egészen ment, — a vallásosság érdekeinek védelme és
érvényesítése alól), hogy a vallásosság és az egyházi befolyás a házasságban és a családi életben fenntartassék ; az
állami szempontokat kifejtette a kormány s törvényjavaslatában érvényesíteni törekszik. De a mi a miniszter beszédében nincs meg sem ott, midőn a polgári házasságot
fejtegeti, sem ott, midőn az egyházaknak bókol, hogy azokat megbékítse, de a mi bennünket első sorban érdekel, az
a nagy közönség érdeke. Az az érdek, hogy a sok ezer
házasulandó akadálytalanul összekelhessen és hogy a házasságról és a családi állapotról bizonylatok adassanak. E
tekintetben nem késünk aggodalmainkat kifejezni, melyek
nem elméletiek, hanem a legegyszerűbb gyakorlati kifogások.
Ki köti jövőre a házasságot, meg a kihirdetést, az
esketést, az anyakönyvezést és a bizonyítványok kiadását ki
eszközli? Eszközlik a javaslat szerint jogérvényesen nem
többé a papok, hanem a főispánok által kinevezett anyakönyvvezetők, ezek vagy helyetteseik, a főispánok által
kinevezett ezen egyének minő jogi és erkölcsi garancziákat
nyújthatnak közigazgatásunk jelen állapotában? bizhatunk-e
a főispáni kinevezésekben? és ha igen, bizhatjuk-e családi
boldogságunk jogalapját az egyénekre, kik évi 150 frt fizetésért állami anyakönyvvezetők lesznek, vagy sőt évi 30
frtért ezeknek helyetteseik? Most is mennyi visszaélés
történik a községi adminisztráczióban, kivált vidéken ; tartunk tőle, hogy e rosszul fizetett állami anyakönyvvezetők
nem lesznek alkalmatos közegek annak megítélésére, törvényesen köthető-e valamely házasság vagy sem, illetéktelen
befolyások alól magukat ki nem vonhatják és hamis bizonylatok kiadására anyagi haszonért sok esetben rábírhatók
lesznek.
Egy kis statisztika megmagyarázza aggodalmainkat ;
I jelenleg az anyakönyveket vezető papi hivatalok száma
Magyarországon — Horvát- és Szlavonország nélkül:
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Róm. kath
Gör. kath
Gör. kel
Ev. reform
Ev. ágost
Izraelita
Unitárius
összesen

.

.

3.064
2.227
2.124
2.007
866
532
127
10.947 ;

ezek mind anyaegyházak.
A kormány törvényjavaslata szerint 4467 anyakönyvi
kerület terveztetik, tehát 6480 anyakönyvvezető székhelylyel
és hivatallal kevesebb Ez mindenesetre rendkívüli alkalmatlanságot fog okozni az embereknek ; de még nagyobb lesz az
anomália, ha megfontonljuk, hogy a kormány terve szerint
ez anyakönyvvezető hivatalok közül 1973 esik a városokra
és nagyközségekre, melyeknek száma 1832; a miből következik, hogy a városokban és nagyközségekben a törvény
keresztülvihető, mert ott egy vagy több ilyen hivatalt fognak felállítani s azokra a nagyobb intelligencziáju községekben alkalmatos egyéniség is könnyebben akad, ha nem
is 150 frt évi fizetésért.
Mi történik azonban a 10.723 kis községben, melyeknek összesen 249 ! anyakönyvezető hivatal j u t osztályrészül ;
a főispán és belügyminiszter ezeket fel fogja osztani kerületekre, négy-öt községet összecsapva, mint a hogy most a
körjegyzőségek vannak s valószinüleg a körjegyző fog az
anyakönyvvezetéssel és a házasságkötéssel is a legtöbb esetben megbízatni, ezt a reformot a köznép is, meg az urak
is szépen megköszönik.
Ez onnét van, ha — filius ante patrem — a közigazgatás reformja előtt, mondhatnók, az állam szervezése előtt,
hozatnak be oly állami institucziók, melyek a legműveltebb
viszonyokat és a legteljesebb jogrendet feltételezik. Állami
anyakönyvvezetés és polgári házasság szorosan összefüggnek ;
polgári házasság nélkül nincs értelme és nincs szüksége az
állami anyakönyvvezetésnek, viszont a polgári házasság okvetlenül megköveteli az állami anyakönyvelést; ezt érezte a
kormány, midőn az anyakönyvvezetőkre bizta a házasságkötés jogát, mondhatni, a törvényjavaslat végrehajtását; de
hogy kik legyenek az állami anyakönyvvezetők Magyarországon, ezt a kérdést kielégítően meg nem oldotta, sőt egyáltalán nem volt képes ama közegeket közelebbről megnevezni,
merthogy nem léteznek, tehát egy fikczióval és egy expédienssel segített magán — ideiglenesen. Ideában megfogalmazta az anyakönyvvezetőket s reájuk bizta a legfontosabb
közjogi és magánjogi funkcziókat s azután hozzátevé, hogy
az alkotandó hivatalokhoz megfelelő személyeket keressen
és nevezzen ki — a főispán.
Tehát az egész házassági jog és vele az egész családjog Magyarországon in ultima analisi a 63 — főispánra
bizatik.
Ez aggodalmunknak őszinte elmondásával nem akarjuk
a reformnak útját állni, hanem a kormány és a törvényhozás megfontolására bizzuk, hogy ha a czélt akarja, a helyes
eszközökről is gondoskodjék."
2. A „Pesti Napló" kritikája, melybe egyszersmind az
1868.53. t.-czikk 12. §-ának revízióját is, — sajátságos érthetetlen álláspontot foglalva el, ő, ki Apponyi Albert gróf
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követi, a ki a revíziót kezdet óta elkerülhetetlennek
totta, — befoglalta, első hallásra ez:

tar-

„Törvényjavaslat a kötelező polgári házasságról! És
törvényjavaslat az 1868: 53. törvényczikk 12-ik szakaszának revíziójáról! Valóban az ember önkénytelenül is a szemeit dörzsöli, hogy vájjon igazán valóság-e az, amit lát,
vagy csak nyomtatott papiros ?
Hihették-e azok, akik ezelőtt tiz évvel még a szükségben polgári házasságot sem tudták keresztülvinni, hogy
rövid tiz év lefolyása után az általános kötelező polgári
házassággal fognak előállani ? És hihették-e azok, akik
ezelőtt három évvel tömegesen peticziónáltak
az 1868: 53.
törvényczikk
12-ik szakaszánali
revíziójáért (és, mondjuk
mi, állandóan elutasítást kaptak avval a büszke mondással,
hogy azért se revideálunk mi), hogy rövid három év lefolytával czéljukat elérik ?
Még ezelőtt tiz évvel sem a szabadelvű kormány, sem
a szabadelvű párt nem merte kiejteni a kötelező polgári
házasságot ; évről évre még azután is leszavazta Irányi'
Dánielt, s a történelmi alapról való letérést, mint „viszonyainkhoz nem illő külföldi majmolást" elitélte. És most
előáll vele!
Még ezelőtt három évvel ugy a szabadelvű kormány,
mint a szabadelvű párt a legsötétebb reakcziónak bélyegezte
az 1868: 53. törvényczikk 12-ik szakaszának revizióját, s
kimondotta határozatilag annak fentartását. És most előáll
a revizióval.
Bámulatos fordulatok és meglepetések. S minthogy a
természetben nincs ugrás, tehát kell, hogy ezeknek is voltak előzményeik. Az előzmények, melyek ily nagy haladáshoz lépcsőkül szolgáltak, nem lehettek mások, mint a népoktatás oly óriás fejlődése, hogy a nemzet minden rétege
egyaránt felfogja s átérti az állameszmét és a bölcsészeti
morált; a közigazgatásnak oly tökéletessége, hogy ugy az
állami anyakönyvek, mint az állami házasságok vezetése
pontosságban és megbízhatóságban eleve kizár minden aggodalmat; és végül a vallásfelekezetek közt oly testvéri béke
és egyetértés, hogy mindegyik szerencséjének tartja, ha
védbástyáinak kapukulcsait az állam kezébe teheti le.
Dehát csakugyan ezek voltak-e a nagy reform előzményei? — Sajátságos, de nem ezek voltak.
A népoktatás ma is mostoha gyermeke a magyar
államnak; a nép műveltségi foka, kivált a nemzetiségi megyékben, a legszomorúbb; a közigazgatási reform ma is
csak két paragrafusból áll, s a kedélyes kortes-szolgabirói
rendszer pompás egészségnek örvend; a felekezetek közti
béke és egyetértés pedig oly nagy, hogy a katholikus püspökök éppen most fogalmazzák a menykövet a kötelező
polgári házasság ellen, a protestánsok pedig éppen most
kezdik a vihar zúgását, hogy ők az 1868: 53. törvényczikk
12-ik szakaszát még a kötelező polgári házasságért sem
adják oda. A patvarba! Ha az előzmények ilyenek, hát
akkor milyenek lesznek a
következmények?
Ez az a kérdés, melyre legelőször kell választ adni
mindenkinek, mielőtt állást foglalna a reform mellett vagy
ellene. Nagyobb felelősség még sohasem terhelte sem a
képviselőházat, sem a közvéleményt, mint ebben az esetben.
Mert egy nagy reformot, mely tényleg a szabadelvű haladás ideálja (gyönyörű ideál, az igaz!), a modern
állam
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egyik végső czélja, egy nagy reformot bármilyen különleges
vagy alárendelt szempontból ellenezni épp ugy bűn, mint
nagy elveket, magasztos eszméket a kellő előkészítés, és a
szükséges előfeltételek nélkül könnyelműen odadobni az élet
kegyetlen prózájának, a fanatizmusnak, a közigazgatás laza
organizmusának, és az államellenes nemzetiségi agitácziónak.
Egyik olyan bűn, mint a másik; csakhogy az előbbi
nem jár oly súlyos következményekkel, mint az utóbbi.
Mert egy nagy elvet kicsinyes vagy elfogult szempontokból
ellenezni és megbuktatni, ez nem árt az elv tisztaságának;
s ha ma el is bukott, holnap győztesen emelkedhetik fel.
De egy nagy elvet könnyelműen dobni az életküzdelembe,
a végrehajtás nehézségei által töröltetni le zománczát, s
apró ttíszurások által véreztetni el, ez annyi, mint hosszú
időre kompromittálni, lehetetlenné tenni azt. ü miuél érzékenyebb a növény, annál végzetesebb a könnyelműség,
melylyel azt kitették az időjárás zordonságának.
S ez az a fő szempont, a felelősségnek ez az érzete
az. mely bennünket nemcsak tartózkodókká, hanem kételkedőkké is tesz a kormány egyházpolitikai javaslataival
szemben. S hogy mennyire igazunk van ebben, azt első sorban maga a kormánypárt bizonyitotta be, midőn ma,
deczember másodikán, tizedrésznyi lelkesedéssel se merte
üdvözölni azt a törvényjavaslatot, mely — ha kivihetősége
épp ugy biztositva lenne, mint megszavazása — falrengető
ovácziókat érdemelt volna a szabadelvüség szempontjából.
De maga a kormánypárt is érezte, hogy azok a bajok és
nehézségek, melyek e törvényjavaslatot megelőzték, csak
eltörpülő kicsinységek azokhoz képest, amelyek azt a végrehajtásnál követni fogják. Maguk is érezték, hogy e törvényjavaslat nem a felekezeti viszályok megszüntetését, hanem azoknak állandóvá tételét jelenti. Állandóvá tételét
nemcsak a képviselőházban, hanem a képviselőválasztásokon
is. Mert nem a nemzet akaratából, nem az ország közszükségéből, nem a társadalom lelkesedéséből sarjadzott ki e
reform, hanem a felekezeti versenygésből, a párturalom
hatalmi önzéséből, és az ellenzék meggyöngitésére irányzott
taktikából. Avagy azt hiszi a kormány, hogy nem látja
mindenki, miként vált bukásról bukásra szorongatva kétségbeesésében vakmerő Ikarussá? — Avagy el van-e felejtve
már, hogy midőn a véderő vita alatt nagy erőre kapott az
ellenzék, és a nemzeti aspirácziók az egész nemzet lelkesedését megragadták, az akkori kormány sietett a közigazgatás reformjával terelni el a közvélemény figyelmét a katonai kérdésektől? Felejtve van-e már, hogy a jelenlegi
egyházpolitikai programm is a Hentzi-ügy után pattant ki
a rokkant Jupiter, a szabadelvű párt fejéből Minerva gyanánt? Felejtve van-e, hogy az egész egyházpolitikai programm
csakis az Apponyi tulliczitálása miatt hozatott napirendre?
«Vagy a kötelező polgári házasságot kell megengedni, vagy
a katonai követeléseket kell teljesíteni." Ez volt az alternativa. mely elé a koronát állították. Igy nyerték meg hozzájárulását. És mégis most az ellenzéktői azt kívánják,
hogy azt az erőt, melyet a katonai kérdések kiküzdésére
kell a nemzetben összegyűjteni, a felekezeti harczok állandósításában vesztegesse és pazarolja el?
És mit tett a kormány, mit tett a szabadelvű párt,
hogy az egyházpolitikai reformokat, mint az igazi szabadelvüségnek vívmányait, áldás és béke zálogává avassa fel?

Kezdték a februári rendelettel, melyről azok, akik csinálták. nyilsan beismerték, hogy lelkiismereti kényszert
foglal magában ; s fentartották, habár nem lehetett végrehajtani és harczot folytattak azoknak ellenállása ellen, kiknek az ellenállásban igazat adtak. Kezdték az egész harczot antikatliolikus
szellemben;
és mikor lépésről-lépésre
hátrálni kényszerültek, áldozatul dobták azt, aminek végrehajtását az államtekintély elengedhetetlen feltételéül állították oda. Áldozatul dobták az 1863: 53. törvényczikk
12-ik szakaszát, és amit antikatliohkus szellemben kezdtek,
antiprotestáns
szellemben végezték. (Az 1868-iki törvény
revíziója az erkölcsi törvény postulatuma : ha ezzel szemben
a protestánsok magukat ellentétben lenni hiszik, nem irigyeljük tőlük az álláspont erkölcsi értékét.) Mert feladták
azt, ami a protestánsoknak mindennél drágább garancziatörvényét képezte, amiért századok küzdelme folyt, és vissza
hozták törvénybe igtatva a reverzálisokat. (No-no.) És mivel
az államtekintély nevében levágták a katholikusok egyik
kezét (ez igaz), most rekompenzáczióul levágják a protestánsoknak egyik lábát. (A revízió hozzá se nyul a lábukhoz ;
csak nekik és az ő lelkiismeretüket felszabadítja a testi,
nemi-szervhez kötött vallás.) Ez az osztó igazság a kormány szabadelvű egyházpolitikájában.
Igy kezdték, igy végezték. A katholikusok épp ugy
érzik az egyházpolitikai reformok fulánkját, mint a protestánsok. Egyik kilencz millióból, a másik négy millióból áll.
A zsidó felekezet ortodox része is ellene van. És mindazok,
akik a nemzetiségekhez tartoznak, az állameszmét semmiféle alakban, még kötelező polgári házasság alakjában sem
kedvelik. S azt hiszi a kormány, hogy ha mindenik felekezetnek egyformán fáj az egyházpolitika, hogy akkor ez a
legbiztosabb módja annak, hogy helyreálljon a felekezeti
béke és az egész ország lelkesedve üdvözölje a kötelező
polgári házasságot.
De bármily véleménynyel legyünk is a reform politikai értéke és a következmények felől, — egyet föltétlenül
el kell ismernünk, s ez az, hogy a kormány megtartotta
szavát, s beváltotta amit ígért. Ezt elismerjük, és ugy taktikai, mint politikai szempontból nem kicsinyeljük.
De lelkesedni nem tudunk sikeréért, mert nemcsak
az előzményeket látjuk tisztán, hanem a következményeket
is. Habár semmiben sem akarjuk a reform keresztülvitelét
nehezíteni, sem a dicsőségben, sem a felelősségben
osztozni
nem kívánunk. (No már kérem, ha látják önök a rossz
következményeket és a reform „keresztülvitelét" még sem
„nehezítik meg" legalább is : akkor önök bűnrészesek, tehát
felelősek lesznek a rossz következmények előidézésében. A
mi a dicsőségben való részvevést illeti, hát ha kívánnának
is a nemzeti párton levő szabadelvű urak abban részt venni,
most sem tölthetnék ki vágyaikat, a szabadelvű kormánypárt nem enged ám a dicsőségből. A dicsőségről való ily
lemondás tehát emlékeztet, a — savanyu szőlőre, melyhez
a róka nem férhetett.) Fentartjuk magunknak mindenben az
objektiv birálat jogát és szabadságát." (Bizony ez igazán
se hideg, se meleg — álláspont. Az akczióból kimaradt,
kitolt szabadelvüség — irigység álláspontja.)
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A szabadkai kath. n a g y g y ű l é s lefolyása.
(Vége.)

Az előadások sorát Petrovácz
József kalocsai képezdei igazgató beszéde zárta be a kath. hitélet és öntudat ébresztéséről, a kath. körökről és egyesületekről, a
kath. sajtóról valamint a kath. autonómiáról, a mint következik :
A most elhangzott remek beszédek élénken ecsetelték azon mindenesetre szomorú helyzetet, melybe az egyházpolitikai kérdésekben egy gyékényen áruló politikai
pártok egyházellenes, sőt az általános keresztény felfogást
is ignoráló egyházpolitikai programmja őseink által keresztény alapokra szervezett országos kormányzatunkat
juttatni akarja és juttatni fogja, ha annak megvalósítása
ellen maga a nemzet, illetve annak többsége, mint a törvényhozásnak egyik döntő tényezője fel nem emeli tiltakozó szavát.
Nem uj tehát, nem is meglepő dolog az, mi ezúttal
hazánkban a kath. egyház isteni intézményeivel szemben
történik ; hisz az álszabadelvüség több mint egy század
óta a mostani különböző államok kormányzatában tudatosan és szándékosan harczol az egyház és annak szentséges tanai ellen, czélja lévén az egyház megrontásával
u j és oly társadalmi rendszert létesíteni, melyből a társadalomban az egyensúlyt egyedül fentartani képes tekintély elve száműzetnék.
Ezen harcz ugyan általánosságban az összes keresztény felekezetek ellen irányul, főczélja mégis a katholiczizmusnak megdöntése, mert a kath. egyház őrzi sértetlenül a Krisztus által hirdetett örök igazságokat.
Ne higyje senki, hogy e harczban az egyház tétlenül viselné magát, — ellenkezőleg, a tanitó-egyház világszerte hősies bátorsággal vonult ki minden alkalommal a
küzdtérre, ha az álszabadelvüség intézményei által a keresztény társadalmat veszélyeztetve látta. A hiveket is
nem egy alkalommal, legújabb példa rá Németország,
tömör sorokban látjuk felvonulni, hogy kivegyék részüket
a harczban, mely az egyház és annak intézményei ellen
vivatik.
S a napi események ugy, mint a történelem fényes
bizonyságot tesznek arról, hogy ott, ahol a kath. öntudat
életre ébredt, ha nem is fegyverletételre, de legalább is
alkudozásokra kényszeritette a társadalom keresztény alapjait vakmerően döngető pártokat és nagyságokat.
A közszólam azt tartja, M. t. N. gyűlés — „aki
hallgat, az beleegyezik." Hazánkban, Mária országában is
a kath. közönség megfoghatatlan mély hallgatása eredményezte azt, hogy ma a világi hatalom a szentség kiszolgáltatásában is ur akar lenni s az egyház azon tanitását, hogy a keresztség szentsége eltörölhetlen jegyet
nyom a lélekbe, megdönteni akarja a zsidó reczepczióról
alkotni szándékolt törvénynyel.
De a tapasztalás azt bizonyítja leginkább, hogy a
legnagyobb türelemnek is meg van a maga tisztességes
határa, a mely határt túllépni egyenlő a gyávasággal. Én
azt hiszem és egyéb számos tüneten kivül a mai nap is
arról tesz tanúságot, hogy a magyarországi katholikusok
türelme elérkezett azon határhoz s a kath. öntudat, mely
hosszú időn át oly mélyen aludt, hogy szinte holtnak '
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látszott. Istennek hála, hazánkban ébredezőben van. De
kell is, hogy mielőbb teljes erővel a tett terére lépjen,
mert elérkezett a cselekvésnek tizenkettedik órája.
S hogy a kath. öntudat eddig ily mélyen aludt, kimondom, mert igazságot mondok, több volt, mint kötelességmulasztás, egyenesen bűn volt. Mert gondolja meg
minden kath. egyén azt, hogy akkor, midőn a keresztség
szentsége által a kath. egyház tagjai közé felvétetett, a
nyert kegyelmekkel szoros kötelességek is hárultak vállaira.
Ezen kötelességek egyik legfőbbike, tántorithatlanul
védeni az egyház minden igazságait.
A szelídség, a türelem a legszebb keresztény erények ugyan, de a bátorság nem állhat ezek mögött, ha
az igazság megvédéséről van szó.
N e gondolja, uraim, senki, mert ez téves, sőt kimondom, erkölcstelen felfogás lenne, hogy közülünk, kik
Krisztus zászlaja alá esküdtünk, bárki is fel volna mentve
az egyház tanainak védelmétől. Azért ha ezt eddig nem
tettük volna, fokozott erővel tegyük ezután, lerázván magunkról azon lidércz-nyomást, mely alatt hazánkban a
kath. öntudat hosszú idő óta nyög. Hisz nálunk minden
vallásfelekezet hive fennen hirdeti saját tanait, s ha azok
ellen bármelv oldalról támadás intéztetik, erős phalanxszá
tömörülnek a felekezet tagjai s felveszik a harczot, hogy
érdekeiket megvédjék. Csak a kath. egyház tagjainál
tapasztalható számtalan esetben, hogy egyik másik kath.
minőségét is szégyenkezve vallja be, legtöbben pedig a
kath. érdekeket oly idegen dolognak tekintik, melyért
lelkesülni nem érdemes. Természetesen ily valóban elszomorító felfogásnak aztán az az eredménye, hogy a kath.
bivek széles e hazában mint oldott kéve állanak s Magyarország maholnap nem csak kath. de hová tovább
keresztény jellegét is el fogja ezen közönyösség miatt
veszíteni.
Ébredjünk hát öntudatra. Hirdessük emelt homlokkal, hogy katholikusok vagyunk, s mondjuk ki országvilág előtt, hogy kath. érdekeinket, melyek egyúttal
hazánknak is legszentebb érdekei, védelmezni, oltalmazni
fogjuk az alkotmány biztosított jogainak alapján. S miért
ne tennők és tehetnők ezt ? !
Hisz a kath. egyház kebelében alakult meg s növekedett nagygyá édes hazánk. Századok során a kath.
egyház kebeléből kerültek ki leghatalmasabb oszlopai. A
jelenkor eseményei is elvitázhatlan tanúságként állanak
előttünk, hogy szeretett hazánkban a katholikusokat legkevésbé érinti a hazafiatlanság súlyos vádja, sőt a TuróczSzt.-Mártonban és Liptó-Szt.-Miklóson legutóbb lefolyt
események azt hirdetik hangosan, hogy a valóban államfentartó elem főkép a katholikusok soraiban keresendő.
S ha mégis a katholikusság nálunk a legmellőzöttebb
elem, ha a katholikusok szava bir ez időszerint a politikában legkisebb sulylyal, ez abban találja magyarázatát,
hogy a mélyen szendergő katholikus öntudatot rég megszűntek Magyarországon politikai tényezőnek tekinteni.
A kath. vér és vagyon az államháztartásban jelentékeny szerepet játszanak, de a kath. szellem és felfogás
régen lomtárba kerültek. És ennek senki más, mi vagyunk
az okai.' Ezen csak mi segíthetünk, ha kath. érdekek
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ellen intézett támadásokkal kath. öntudatunkat állítjuk
szembe, a harczot elfogadjuk és alkotmányos eszközökkel
nem szűnünk meg küzdeni elveink diadaláért. E r r e pedig
kötelezve vagyunk úgyis mint a kath. egyháznak tagjai
s úgyis mint e hazának hű fiai. S hogy főképp miben
nyilatkozzék meg a kath. öntudat, kegyes engedelmökkel
pár szóval ezt is vázolni fogom.
Nyilatkozzék meg
1. családi életünkben; 2. társadalmi működésünkben
és 3. politikai magatartásunkban.
A család, ezen legmagasztosabb társadalmi szentély,
zománczát a kereszténységtől nyerte. Jelentősége, hordereje, államboldogitó hatalma, mert az állam boldogsága
a családok boldogságától függ, egyedül a keresztény
elvekben találja éltető gyökerét. Ha a családfők szivét
áthatja a kath. öntudat, ez jóformán parancsolólag lép
fel, s mintegy kényszeríti őket a kath. családfői kötelességeik teljesítésére s ez által beköszönt családi körükben
a valódi kath. hitélet, melynek igaz gyakorlása a földi
vándorlást a bajokban tűrhetővé teszi, rendes viszonyok
között pedig valódi gyönyörűséggé varázsolja. Igen uraim,
a kath. öntudattal újra fel fog éledni a keresztény hitélet
s a keresztény családok a szent kereszt üdvözítő árnyékában az élet ezer gondjai közt is fel fogják találni azon
boldogító nyugalmat, melyet csakis az igazi hit követése
biztosithat számunkra.
Legyünk tehát öntudatos katholikusok családunk
körében; kövessünk el mindent, hogy a kath. magasztos
hitelvek a család szentélyében termő talajra találjanak.
Ez fogja családunk és önmagunk boldogságát is biztosítani. Ha igaz hitünk van, ne féljünk. Ha mindenki elhagyott szerencsétlenségünkben, gyötrelmeink közepett a
szent kereszt oltalmat ad és a szenvedő Jézus példája és
vigasztalása fölemeli csüggedező lelkünket.
Társadalmi életünkben akkor fogunk érvényt szerezni kath. öntudatunknak, ha egész erőnkkel arra törekszünk, hogy a tőlünk függő . intézményeket mindenben a
kath. szellem hassa át.
Az iskola, a templom leánya s az ezzel összefüggő
minden körülmény befolyásunk, hozzájárulásunk, világos
kívánságunk és akaratunk szerint ugy szerveztessenek és
vezettessenek, hogy azok lényegökben és külső körülményeikben is a határozott kath. jelleget birják.
Főkép az iskolát támadják elleneink, mert nagyon
jól tudják, hogy a kié az iskola, azé az i f j ú s á g : s a kié
az ifjúság, azé a jövő. Kath. meggyőződéssel harczoljunk
ez alkotmányosság sánczai között minden oly kísérlet
ellen, mely a kath. iskolák ellen irányoztatik.
Társadalmi érintkezéseinkben fejezzük ki mindig azt,
hogy katholikusok vagyunk : képezze büszkeségünket,
hogy a kath. egyháznak állunk szolgálatában, mert ennél
nemesebb ügyet szolgálni nem lehet.
Legyünk türelemmel, mert ezt kath. mivoltunk is
ugy kívánja, más hitfelekezetbeli polgártársaink iránt, de
kath. jogaink sérelmeit ne engedjük meg senkinek, kath.
nézeteink kigunyolása ellen, mivel fájdalom oly gyakran
találkozunk, pedig bátran szálljunk sikra. Az ellenség
erejét már maga a bátor fellépés nem egyszer megtöri.
S nehogy csak névleges katholikusoknak tartassunk,

tegyük meg mindazt, mit az Isten és az egyház törvényei
elébünk szabnak. Legyünk meggyőződve, ha szent hitünk
tanítását odaadással követhetjük, az ellenség is tisztelettel
fog meghajolni előttünk. Ha igy teszünk, a győzelem a
mienk, mert az akaraterő mindenkor diadalt ül.
Egyes ember kevésre képes. Annak tudata, hogy
elveinkkel egyedül álluuk, hogy elvtársainktól el vagyunk
szigetelve, leverőleg hatnak ránk ; a rokon goudolkozásuak
egy czélra való egyesülése felemel, bátorit és tettre késztet. Ha tehát kath. elveinknek érvényt akarunk szereznie
társadalmi kötelességünk a rokon goudolkozásuak egyesülését elősegíteni, keresni a módot és alkalmat, hogy azokhoz sorakozhassunk, kik velünk egy nézetet vallanak.
Kisértse csak meg Magyarország kath. közönsége a kath.
körök alakítása utján a tömörülést, látni fogja azonnal,
hogy az intéző körök kormányzati kérdésekben keresni
fogják támogatását, az ellentáborban pedig meg fog
szűnni azon kicsinylés,, melynek ura a kath. elvek csak
az egyénenként való katholikusság miatt ki vannak téveAz egyesek szava elenyészik, az egyesült erőveit hangoztatott élvek előtt tisztelettel hajolnak meg az ellenkező véleményüek is : mert az egyesülésben rejlik az erő,
az erőben a hatalom, a hatalom pedig tiszteletet parancsol.
A kath. körök alakításának eszméjét nem én vetem
itt fel először. Az országos mozgalom, az ország fővárosában évek óta üdvösen működő kath. körből indult ki.
A mai nap azonban alkalmas arra, hogy ezen körök létesítésének eszméjét mi is hangoztassuk és fogadjuk el, —
a dolog egyszerű. Mondjuk k i : 1. hogy a kath. köröknek
községenkint való megalakítását üdvösnek és hasznosnak
tartjuk ; 2. a körök szervezését vegyék kezökbe a lelkészek és tanítók támogatása mellett a kath. elvekért lelkesülő férfiak ; 3. a közs. kath. körök küldöttjei időközönként, a politikai élet szükségéhez képest tartsanak járási
vagy megyei értekezleteket ; 4. ha a szükség ugy kívánja,
a járási vagy megyei értekezletek megbízottjai országos
gyűlést is tarthatnak, hogy ott a katholikus közvéleményt
kifejezzék.
Ha ily szervezetté alakulunk s óhajainkat bátran és
szabadon megnyilatkoztatjuk, a kath. közvélemény hazánk
kormányzatában irányadó szereppel fog bírni.
Tőlünk f ü g g tehát, legyünk-e tényezők hazánk politikai életében, vagy pedig fájó kebellel nézzük és tűrjük
azt, hogy a katholikus felfogás és gondolkozás miként
szorittatik le nyomról-nyomra a közélet minden számbavebető teréről
A katholikus körök jelentősége mellett, a katholikus
sajtó fontosságát sem hallgatjuk el ez alkalommal.
A sajtót tudvalevőleg hatodik nagyhatalomnak tartják. Az újságoknak rendkívüli elterjedése és mozgékonysága következtében a közvéleménynek irányt a sajtó ad.
A nyomott betűnek rendkívüli varázsereje van, csak széles látkörü, gondolkozni szerető, a napi kérdések megítélésében gyakorlott egyének képesek a sajtóval szemben
önálló véleményt alkotni, a nagy többség rendszerint
azon irányban halad, melyet az általa olvasott újságok
tűznek ki számára.
Ez magyarázza

meg,

hogy

a politikai pártok oly
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nagy súlyt fektetnek arra. hogy a társadalom különböző
rétegeinek megfelelő hírlapokkal rendelkezzenek.
S mi Magyarországon ott vagyunk, hogy kath. filléreinken tartunk fenn oly sajtótermékeket, hírlapokat és
időszaki folyóiratokat, melyek nem hogy nem szolgálják
kath. érdekeinket, hanem egyenesen azok ellen törnek.
Még ez nem volna oly nagy baj, de e mellett a kath.
gondolkozást megmételyezik, az előbb még szeplőtelen
kath. felfogást saját elveinek meghódítják és a katholikusok körében nevelnek ellenséget a kath. érdekeknek.
Ez igy nem maradhat, mert ha igy marad, elveszünk.
Ezen csak ugy segíthetünk, ha filléreinket, melyeket eddig a kath. ellenes és a közömbös sajtóra költöttünk, a
kath. irányú termékekre fordítjuk. Tegyünk csak igy és
tapasztalni fogjuk, hogy a kath. közvélemény a sajtó is
a mi elleneseink gyengülését fogja eredményezni. Tegyük
fel tehát egy szívvel, egy lélekkel, hogy ezután csak
kath. sajtótermékeket támogatunk és olvasunk.
Azt mondtam, hogy politikai működésűnkben is
meg kell nyilatkozni a kath. öntudatunknak. Most még
azt teszem hozzá, hogy nincs, nem lehet fontosabb kötelessége egy öntudatos katholikusnak, mint politikai jogainak gyakorlásában ugy járni el, hogy saját lelkiismeretével ellenkezésbe ne jöjjön. Számosan vagyunk, tisztelet
a kivételeknek, kik katholikus gondolkozásunkon összeköttetéseink, anyagi érdekeink következtében nem egyszer
erőszakot teszünk. Mást érez szivünk, mást beszél szánk.
Látjuk, tudjuk, hogy az irány, melyet támagatunk, a
kath. elvek ellen való, de támogatjuk, mert nem akarunk
a hatalommal összeütközésbe jönni, mert nem akarjuk
anyagi érdekeinket veszélyeztetni. De ily eljárás nem illik
egy férfiúhoz, s még kevésbé illik egy katholikushoz. Ha
katholikus vagy, légy katholikus és ezt a legnehezebb
pillanatokban is életed minden mozzanatában, tehát mutasd meg politikai jogaid gyakorlásánál is.
Az országos, a községi választásoknál, vagy ha a
nép bizalma fölemel, nyilvános működésedben zsinórmértéked legyen kath. öntudatod és meggyőződésed.
Nagyon gyakori eset az, hogy a legjobb katholikusok a politikai választásoknál visszahúzódnak, mert szerénységüket sérti a mód s még inkább visszariasztják az
eszközök, melyeket a pártok küzdelménél alkalmaznak. —
Tartózkodjék is minden öntudatos katholikus a politikai
választásoknál, fájdalom, ma már széltében alkalmazott
modern választási eszközöktől ; de nincs is azokra szükség,
a választásoknál nem a zaj, a szavazatok döntenek. Éppen
azzal fogjuk megmutatni politikai érettségünket, ha a
választásoknál a fölösleges zajongástól tartózkodunk s az
elveinknek megfelelő irányt szavazatunkkal komolyan
támogatjuk. De csakis a kath. elveinknek megfelelő irányt
S e tekintetben körültekintőknek, óvatosaknak kell lennünk, mert napjainkban nagyon sok a báránybőrbe öltözködött — farkas.
Követeljük meg, hogy azok, kikre akár a községi,
akár az országos választásoknál szavazunk, tiszta vizet
öntsenek poharainkba.
Nincs fenségesebb a népképviseletnél, mert az képezi
alapját az eszmében oly nagyszerű önkormányzatnak ; de
csak akkor van értelme és jelentősége, ha a képviselet a

választók akaratának a kifejezése. Ki merné azt mondani'
hogy országos képviseletünk a választók többségének akar a t á t fejezte ki akkor, midőn az oly sok oldalról neheztelt egyházpolitikai programmot magáévá tette.
Nem tehető az fel, hogy hazánk katholikusai és
egyéb hitfelekezeteinek hithű tagjai szavazatukkal ily
irányt támogattak volna.
Sokat lehetne és kellene mondanom azokról, melyek
egy öntudatos katholikusnak kötelességei a politikai választásoknál, de ez egy beszéd keretét messze túlhaladná,
azért csak röviden még a következőket emlitem :
Óvakodjunk szavazatunkat a kath. öntudattal ellenkezésbe hozni, lebegjen folyton szemeink előtt, hogy hazánkat csak akkor szolgáljuk jól, ha egyházunk parancsait hiven követjük. Ezzel tartozunk szeretett hazánknak ;
azt kivánja tőlünk felséges apostoli királyunk, ki annyi
gondok között hiven őrzi alkotmányunkat. lâten, király
és haza lebegjen folyton szemünk előtt. E hasznos szövétnek kalauzolása mellett biztos czélponthoz j u t országos
kormányzatunk sokat hányt-vetett hajója.
Éljen a haza ! Éljen a király !
Ezzel a beszéddel és a határozattá emelt javaslattal
a megállapított tárgysorozat ki volt meritve. Göndöcs Benedek soron kivüli felszólalása után egy 200,000 frtnyi
részvénytőke alapján alapítandó uj kath. napilap (Hungaria)
alapítása iránt Berényi József bajai apát-plebános a nagygyűlés által élénken visszhangoztatott köszönetet mondott
Esterházy Miklós Móricz grófnak, hogy a gyűlésben részt
venni s annak sikerére hathatósan közreműködni szíveskedett. Erre felzendült a hymnusz dallama s ennek lelkesítő
akkordjai s az elnök-grófnak tüntető éljenzése között a
nagygyűlés impozáns méltósággal, a mint készült és ülésezett, szétoszlott.
A szabadkai nagygyűlés négy előadója, a mint mindenki az országban beszédeik elolvasásából meggyőződhetett, nagy s igazán országos elismerésre méltó munkát
végeztek. Javaslataikat egyhangú csatlakozásssal tette magáévá a szabadkai nagygyűlés, s minthogy azok az ország
10 millió katholikus vallású lakossága lelkiismeretének hű
megnyilatkozásai, ország-világ ugy köteles azokat tekinteni,
mint 10 millió ember jogos és elodázhatlan szent követelését.
Dicséret és dicsőség mindenkinek, a ki a szabadkai
kath. nagygyűlésben részt vett; a legnagyobb hála s a
legforróbb elismerés azonban a vezérférfiakat illeti meg,
kiknek sorában a szabadkai kath. nagygyűlés létestilése
körül az érdem oroszlán-része Mamuzsits Mátyás szabadkai
prépost-plébánost illeti meg.
Magyarország évkönyveit a katholikus ébredés lelkes
munkája egy fényes lappal szaporította. E lapra a szabadkai
kath. nagygyűlés tettei vannak feljegyezve.

EGYHÁZI TÜD0SITAS0K.
B u d a p e s t , decz 5. „ A vallás szabad
gyakorlatáról— szóló tvjavaslat megvitatását a képviselőház közoktatási
bizottsága tegnap részleteiben is végig letárgyalta. Fő-fő
nehézséget okozott a „felekezetnélküliségre" és igy esetleg

392

RELIGIO.

a teljes vallástalanságra
is jogosítványt adó 22. §. Hogy
világos képét adjuk, mit akart a kormány ebben a §-ban,
és mit. módosított rajta a bizottság 9 szavazata 4 ellen,
szórói-szóra közöljük az egész §-t, a mint következik:
„Azokra nézve, kik az eddig törvénybevett, vagy a
jelen törvényesen bevett, vagy a jelen törvény alapján
ezentúl törvényesen elismertnek nyilvánítandó
vallásfelekezetek valamelyikéből kilépni óhajtanak,
anélkül, hogy más
ily felekezethez
csatlakozni
kívánnának,
szintén
az
1868 : LIII. törvényczikk 1—5. és 7. §-ai nyernek alkalmazást, oly módosítással, hogy az áttérés helyett itt kilépés
értendő, továbbá, hogy az idézett törvényczikk 4. és 5.
f a i b a n emiitett bizonyítványok az illetékes elsőfokú közigazgatási hatóságnál mutatandók fel, mely azon egyház
illetékes lelkészét vagy elülj áró s ágait, melyből az illető
kilépett, értesiti.
— Ezzel a kilépés befejeztetett; ha azonban a kilépés
valamely eddig törvényesen bevett vallásfelekezetből történt,
akkor köteles az illető a kilépés idejéig esedékesekké vált
egyházi tartozásait előbbi egyházának megfizetni. —
(Azoknak is, kik a törvényesen bevett vagy elismert
vallásfelekezetből kilépnek anélkül, hogy más ily felekezethez csatlakoznának, meg van engedve a közös istentisztelet
tartása, amennyiben az nem a fennálló törvényekbe, sem a
közerkölcsiségbe nem ütközik.]
Az 1868 : LIII. törvényczikk 8. §-ának azon intézkedése, mely szerint azon elhagyott egyház elvei az abból
kilépettre nézve semmiben sem kötelezők, úgyszintén az
idézett törvényczikk 12 — 18. §-ai ezekre is alkalmazást
nyernek, oly megjegyzéssel, hogy a 14. §-ban emiitett
áttérés alatt is kilépés értendő, továbbá, hogy a 18. §. hatályának kiterjesztése csupán annak első mondatára szorittatik. "
Ennek a §-nak tárgyalása oda vezetett, hogy a miniszter a Kiss Albert képviselő által tolmácsolt
protestáns
aggodalmakat sietett pártfogásába venni és azt a konczeszsziót tette, hogy a 22. §. harmadik,
a közös istentisztelet
tartására vonatkozó (fentebb [ ] jel közé foglalt) pontját a
bizottság a miniszter hozzájárulásával törölte,
második
pontját pedig a miniszter által a törvényjavaslat általános
vitája alkalmával bejelentett módositvány alapján
újra
szövegezendönek határozta.
A §-t egyebekben a bizottság
9 szavazattal 4 ellenében elfogadta. Ezzel elfogadták a
tvjavaslat 5. §-át is.
A „Pesti Napló" az igy elért eredményben a kormány
meghátrálását látja és az egész eljárásról s annak eredményéről a következő jelentést teszi ma reggeli számában:
„A kormány a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat tárgyában a közoktatásügyi bizottság ülésén,
az eredeti állásponthoz képest oly lényeges engedményt
tett az ellenzéknek és csakis ezzel biztosíthatta a bizottságban a törvényjavaslatnak általános elfogadását, hogy a
tett engedmény teljesen hasonlít a visszavonuláshoz. A vita
a törvényjavaslatnak ama része fölött folyt, mely a felekezetnélküli felekezetre vonatkozik, ' s melynek az eredeti
szöveg megengedte, hogy bármelyik vallásból kilépve, tehermentesen alakithassanak felekezetnélküli felekezetet s
hogy nem kötelezte őket nyilvános isteni tiszteletre. A közoktatásügyi bizottság tagjainak többsége ellene volt a törvényjavaslat ezen intézkedésének, melyből a miniszter az
első értekezletek alkalmával engedni nem akart. A bizottság
döntését erre vonatkozólag több Ízben elhalasztották : de
az oppoziót, melyben a szabadelvű párt tagjai közül is
többen voltak, sem kapaczitálni, sem puhítani nem lehetett.

Ma végre döntésre került a dolog s gróf Csáky megadta
az engedményt, melyet a protestánsok követeltek.
Kiss
Albert volt e követelések tolmácsolója s a miniszter a
Kiss Albert által kifejtett kívánalmak szerint módosította a
törvényjavaslatot. E szerint ha valaki valamely felekezetből
kilép s felekezetnélkülivé lesz, azokat az egyházi
terheket,
melyeket eddig viselt, kilépése után is fizetni tartozik a
község pénztárába.
Továbbá a törvényjavaslatban a felekezetnélküli „felekezet" mint ilyen sem említve, sem külön
kiemelve nem lesz, hanem ha azok az egyesek, a kik
felekezetnélküliek akarnak lenni, mint ilyenek,
vallásfelekezetté kívánnak
egyesülni,
ezt éppen olyan utón és módon
kell, hogy tegyék, mint a más újonnan alakuló vallásfelekezetek, melyekre nézve a törvényjavaslat a feltételeket
körülírja. Ezzel a módosítással a törvényjavaslat ellenzői
közül négyen, névszerint: Kiss
Albert, Bánó
József,
Ernő általánosságban elfogadFarbaky István, Kammerer
ták a törvényjavaslatot; ellenben négyen és pedig: Tódor
József, Hévvizy
János, Schwicker
Henrik,
Okolicsányi
László még ezen módosítások után sem fogadták el.
Megemlítjük még, hogy a törvényjavaslat e szakaszához gróf Szapáry
László, habár nem tagja a közoktatásügyi bizottságnak, de mint képviselő, indítványt tehetett,
szintén adott be módosítást, mely azonban Kiss Albert
indítványának elfogadása után nem került többé szavazásra."
(Sajnos, mondjuk mi.)
A „Pesti Napló" eme jelentéséből világosan kitűnik,
hogy az egymással megalkudó két fél Csáky gróf és Kiss
Albert, vagyis egy katholikus, ki tvjavaslatával Magyarországot a vallástalanságnak és elkereszténytelenedésnek kiszolgáltatni akarja, és egy protestáns,
a ki saját felekezetének
fenmaradását kath. miniszter által javasolt atheus
szabadságtól féltvén, indítványt tett, hogy káposzta is maradjon
a kecske is jól lakjék. A kecske itt a protestantizmus,
mely kivitte azt. hogy, ha igaz a „Pesti Napló" jelentése,
még ha kilép .is valaki a protestantizmus köréből, addig
mig valamely u j felekezetet nem csinál, vagy valamely
régihez nem csatlakozik, az adózásra nézve
protestánsnak
vétetik s rajta a protestáns terhek karhatalommal is megvétetnek. Ha igy áll a dolog, ez szép szabadság lesz majd v
az már igaz.
S hogy a protestantizmusnak ebben az esetben csakugyan nem annyira a lelkek kellenek, mint inkább a „juhocskák gyapja", a pénz, kitűnik abból, hogy tulajdonképpen a fölvett módosítások daczára semmi lényeges változtatás a kormány intenczióján
és tvjavaslatán
nem történt
ezúttal ; mert megmaradt a 22. §-ban a tvjavaslat
lényege,
az, hogy esetleg Magyarországban az eddig bevett az azután
beveendő vagy elismerendő összes keresztény
felekezetekből
kiléphetnek az emberek s megalakíthatják nem éppen a
felekezetlenek — mert ez contradictio in adjecto — hanem
a legkülönfélébb nem-keresztények
és az istentelenek
„vallásait". Mert ez utóbbiak mondják, hogy nekik is van ám
vallásuk t. i. az, hogy semmi vallást sem követnek. Ezt
Schillertől, a költőtől tanulták a modern szellem szomorú
hősei.
Mit tett tehát és mit ért el a protestantizmus, a 22.
§-nak annyi módosításával, a mennyit kívánt, a tervezett s
beczikhelyezésre javasolt elkereszténytelenedés
áramlatával
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szemben? S e m m i t . A dechristianizáczio borzasztó szabadsága megmarad; ehhez a protestáns álláspont Kiss Albertben hozzájárult; csak egy kis pénz fog majd cseppenni
még tovább is azoktól a volt protestáns hivektől, a kik a
protestantizmus hitből kiléptek, de más felekezethez nem
tartották szükségesnek csatlakozni.
Fájdalmas dolog; rettenetes csapás különösen a magyar fajra, hogy a magyar protestantizmus igy, ily könynyen és ily lélekkel csatlakozik a keresztény vallás elhagyásának, az aposztaziának törvényessé tevéséhez, a keresztény korszak XIX. századában !
Protestáns atyánkfiai igy, hajh, bőven rászolgálnak a
keresztények Istenének, a bosszús egeknek megtorló büntetésére.
Oh vajha csak legalább katholikus hiveinket meg
tudnók óvni a keresztény vallástól való teljes elpártolás
veszélyétől !
A keresztény vallás uralkodásának vége, Magyarország
végének közeledését jelenti.
A kinek füle van a hallásra, az hallja meg ezt, —
és czáfoljon meg! Én fognék legjobban örülni a czáfolat
sikerének.
??
E s z t e r g o m . Főpásztori körlevelek. —
A) Az adventi mindennapi
hitoktatásról.
Adventante sacro Adventus tempore non possum
me cohibere YY. Fratres ac Filii, quominus vestrum mihi
alioquin notum et acceptum ad gravem dirigam obligationem zelum. Haec, ad quam animum intendő, obligatio,
sacerdotem cordatum agitat ecquidem semper, at Adventus
tempore stimulis urget acutioribus, ut sibi fiat satis. Obligationem catechetice populum instituendi intelligo.
Cum uncti ss. Ordinum oleo divinam perceperamus
Unctionem seu Spiritum Sanctum, tunc, YV. Fratres et
Filii pro hominibus Dei homines, Christi legati constituti
ac deputati sumus, quatenus „praeiremus ante faciem
Domini parare vias eius ; ad dandam scientiam salutis
plebi eius. 1 ) Ideo, qui dum inter nos versaretur, proprio
suo divino ad Apostolos dixerat ore: „Data est mihi omnis
potestas in coelo, et in t e r r a : euntes ergo docete omnes
gentes, docentes eos servare omnia, quaecunque mandavi
vobis" 2 ), ille idem super nos eadem divinae missionis
verba iteravit Eppalibus labiis cum nos in N. T. consecraret Sacerdotes.
Ergo vi ss. quibus initiati e divite Jesu misericordia
sumus, Ordinum obligatio nobis est imposita gravis, qua
populum curae nostrae concreditum ea edoceremus mysteria,
quae in sinu Patris condam abscondita novissime manifestata sunt mundo per Jesum Christum.
Hanc, si temporum ratio unquam poposcit, executioni
mandari, obligationem : moderni iniquum studium aevi,
tristisque divinarum humanarumque inter homines conditio
rerum, impetu vehementi ac instantaneis urget calamitatibus.
Ubique quippe locorum tam iam late et abunde
serpunt, melius, veritati magis accomode dicam, tam
aperte, tanto cum fastu pomposoque iam ubique progrediuntur passu omnigena vitiorum monstra, ut ea Christi

Sacerdos videns consideransque summo compassionis ac
comrniserationis nequeat non tangi dolore.
Yos VV. Fratres ac Filii una mecum ilia vivitis
tempóra, quorum homines quales essent futuri, s. Paulus
praesagivit ad Timotheum scribens : „Erunt homines seipsos
amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non
obedientes r ingrati, scelesti, sine aifectione, sine pace,
criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, proditores, protervi, tumidi, voluptatum amatores, attendentes
spiritibus erroris, et doctrinis daemoniorum, in hypocrisi
loquentium mendacium et cauteriatam habentium suam
conscientiam." ') Hoc nostro tempore huiusmodi homines
non amplius solos inter urbicolas, aut inter semper discentes et nun quam ad scientiam veritatis pervenientes ; '— non
amplius solos inter eos, qui civilitatis ac culturae falsarum
utique gloriantur nomine reperimus, sed inter ipsos ruricolas, in inferiori plebe, in pagis ac vicis — ut quorum
antea summum decus summusque : cordis simplicitas, infucata in Deum pietas, erat ornatus, modo se verbis, factisque
christiano nomini exosis iactitent.
Haec ita se habere Yos testes provoco, qui semel
iterumve non privatim, verum e Congregationibus Yestris
querulas tollitis voces ! At YY. Fratres ac Filii ! Christi
ministris Deique inter homines legatis turbidum rerum
videre, considerare, plangere statum haud sufficit; malis
occurrere, medicinám parare fert officii obligatio secum.
Quis ergo, qua ratione tantis, quibus immergimur malorum
in dies crescentibus undis medebitur? Quis, qua ratione
morum dissolutioni obstruet valla? Quis est hic et laudabimus eum, quia qui fontem moralium obturaverit calamitatum, salvabit divinam et humanam societatem ? S. Paulus,
qui verbis superius allatis nostri pinxerat effigiem aevi, in
suis pastoralibus litteris signât malorum medicos, medicamqua artem. Audite YY. Fratres et Filii loquentem :
„Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem,
propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam.
Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum,
ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitia." 2 )
„Testificor coram Deo et Jesu Christo qui iudicaturus est
vivos et mortuos per adventum ipsius, et regnum eius:
praedica verbum, insta opportune, importune : argue,
obsecra, increpa in omni patientia et doctrina. Tu vero
vigila, in omnibus labora, opus fac Evangelistae, ministerium tuum impie." 3) „Attende tibi et doctrinae: insta in
illis. Hoc enim faciens, et te ipsum salvum faciès, et eos,
qui te audiunt. " 4 )
Haec praeponens fratribus, bonus eris munister Christi
Jesu, enutritus verbis fidei et bonae doctrinae, quam assecutus es." Qui ergo novit morbum (s. Paulus,) novit medicum, novit medicinám . . .
Medicus est omnis Timotheus, omnes Yos VY. Cooperatores mei; medicina est Evangelium nunciatum, Yerbum
Dei praedictum. Quo maius malum, tanto usuetur frequentior medicina ; tanto diligentior accurrat medicus : sacer
praeco cum Jesu Christi doctrina.
!) II. Tim. III. 1 et sequ. I. Tim. IV. 1, 2.
) II. Tim. III. 10, 16.
3
) II. Tim. IV. 1, 2, 5.
I .-Tim. IV. 16, 6.

2

!) Luc. I. 76, 77.
) Mat. XXVIII. 19, 20.
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Et quae foret aptior opportunitas, quae occasio
acceptabilior, quam s. Adventus tempus. Ipsa Ecclesia a)
cum annum inde incipiat suum, atque nos taliter vitae
nostrae caducae memores reddat: gravi nos stimulât ad id
monimento, ut si forte anno quae neglexeramus praeterlapso, ea nunc fervore novo, novoque ac duplicato resarciamus zelo; b) cum porro Adventus Dominicas vocet et quasi
digitis enumeret primam, secundam, tertiam, quartam —
quibus cito Dei in carne nati adiungitur festum : serio nos
hortamento puisât, ut studio studeamus zeloque zelemus
reformare mentes, renovare spiritus, componere mores
totumque secundum formám et exemplar Jesu Christi complasmare hominem.
c) Ad quod. quo nos efficacius compellat, quove
excitet animetque validius, Apostolica increpat tuba : Fratres,
hora est iam nos de somno surgere; hora scilicet quasi
suprema, postquam annos, menses, diesque inertiae et
incuriae immersi traducebamus ; hora est ultima ut si haèc
etiam somno nos repererit sopitos : irreparabilem adducet
iacturam damnumque summorum bonorum. Hora igitur est
iam nos de somno surgere, seu de inertia ad laborem
transire ; querulis vocibus operis facta substituere, ut quos
pastorum somnolentia tepori implicuit fldeles, salutis inde
excitemus verbis ; quos praeconum conticentia tenebris
involvit. miro divini eloquii eos excutiamus inde sono.
d) Adiicit suis Ecclesia monimentis et poenam futuram :
sistens ob nostros oculos iudicium extremum, ut si forte
non moveremur hortamentis, moveamur propositis p o e n i s . . .
„Ideo Dilectos Ordinis nostri Cooperatores maiorem
in modum hortamur, imo ob gravitatem rei obsecramus
etiam, ut laborem hunc pro Deo et Jesu Christo non
réfugiant; surgant a lecto suo, et hora populo accomoda
singula die instituant suos fideles. Licet diuturna, fideli
tamen populo semper grata est illa devotio, quae tempore
Adventus sub Aurora celebrari et „Rorate" vocari sólet —
quia omnes qui liuic devotioni interveniunt, e strato surgentes fere illico templum adeunt. quin mens vitae negotiis
distenta, litibus et dissidiis inquinata fuisset — dubitari
nequit, talem concionem ad recipiendum verbum Dei, quam
maxime dispositam esse. Accedit, quod haec institutio de
die in diem impertita, continuam quasi in animis fidelium
efficaciam exerat." Sunt verba Synodi Strig. Dioecesanae
catecheticam populi institutionem tempore Adventus praecipientis.
Strigonii, in festo s. Catharinae Y. M. 1893.
(Vége köv.)

> y i t r a . Katholikus autonomiánk akadályairól,
mint
rendesen másról is, igen találó czikkelyt irt, „Jogok és
kötelességek" czime alatt, Dudek János theol. tanár a
„Nyitramegyei Szemle" decz. 3-iki számában. Szavai országos visszhangoztatást érdemelnek. Miután konstatálta, hogy
a katholikus autonomia iránt való óhaj jogos és régi kath.
ügyünk, igy folytatja:
„Csakhogy ez a régi óhaj régi akadályokkal küzd s
ezek nemcsak a kormányban, hanem mibennünk k a t o l i k u sokban is keresendők. Nem szokott közöttünk egyetértés
lenni, ez az egyik baj, már pedig az elidegenített jogokat
csak közös erővel lehet visszaszerezni. Sokan — továbbá —

nincsenek tisztában a kath. autonomia fogalmával s róla
egészen protestáns módra gondolkoznak, ami által visszariasztják a komoly katholikusokat ; ez a másik baj. Végre
egyáltalán megfeledkeztünk arról, hogy annak az autonómiának a beczikkelyezése a képviselőháztól függ, s hogy
ott a katholikusok érdekeit védő majoritás nincs, melyről
gondoskodnunk kellene : ez a harmadik baj.
Szóval annak a mi kath. autonómiánknak a felállítása,
magokban a katholikusokban rejlő okoknál fogva is, sokkal
nehezebb dolog, mint azt némely theoretikusok gondolják.
Rendesen a püspöki kart szokás okozni amiatt, hogy eddig
autonomiánk nincs. A kérdésnek minden oldalú tanulmányozása azonban engem arra a meggyőződésre vezetett,
hogy ez a vád igazságtalan s nem ismerik a kath. autonomia eddigi fázisait azok, akik azt oly könnyen hangoztatják. Hiszen maga az autonomia eszméje is a püspöki karból indult ki, annak 1848-ki pozsonyi konferencziái alatt. A
püspöki kar sürgette azt a felségnél az 50-es években és
1866-ban. A püspöki kar vezette az 1868/71-ki autonomikus mozgalmakat és a kongresszust, s az autonomia szervezeti-elaborátumát is a felségnek átnyújtotta. Simor primás akkor oda nyilatkozott, hogy e kérdésben a katkolikusokat egész a pokol kapujáig követi. S valóban el is követett mindent annak érdekében. Ki akadályozta meg tehát,
hogy autonomiánk már a 70-es évek elején életbe nem
lépett? Megakadályozta a kath. Ghiczy Kálmán a Tiszapárttal egyesülve az országgyűlésen ; megakadályozták azok
a duhajkodó katholikusok, kik már a kongresszus folyama
alatt s azután is a sajtóban és a társadalomban mindent
elkövettek, hogy egy kath. egyház organizmusába
beillő
autonomia létre ne jöhessen.
Azok az 1868/71-ki évek igen tanulságosak, azok
bemutatták autonomiánk igazi akadályozóit. Éppen azért,
mivel a püspöki kar ilyen buzgón működött autonomiánk
kivívásáért, nem szabad benne keresni az akadályt s azt
mondani : azért nincs autonomiánk, mivel a püspöki kainem akarja. Ez egyszerűen történeti valótlanság.
Hogy a püspöki kar 1871. után többé nem lépett fel
kezdeményezőként e téren, az egészen természetes azon
keserű tapasztalatai után, melyeket éppen a kongresszus
idején szerzett.
Mint Perger János kassai püspök akkor hangoztatta,
ők bizalommal fordultak a hivekhez, hogy az egyház hierarchikus szervezete mellett megosszák velők azt, a mit
a világi hivekkel megoszthatnak, t. i. az egyház világi vonatkozású ügyeinek a gondozását; azt, aminek
gondját most a miniszter viseli. Egy terrorizáló csoport azonban ennyivel nem elégedett meg, hanem a tanok, a fegyelem stb. meghatározásában is követelt részt. Szóval az egyházat elprotestantizálni akarta. S mivel ez a szabadelvűsködöknek nem sikerült, sárral dobálták a püspöki kart s a
nekünk való autonomiát lehetetlenné tették. Igy dolgoztak
az autonomián a nagyhangú magyar katholikusok.
Ha tehát nem a hű fiak, hanem a felforgató zsarnokok akarnak autonomia szine alatt az egyházba betörni,
hogy ilyesmiért az egyházi letétemény isteni őrzője: a
püspöki kar nem lelkesedhetik, azt minden igaz katholikus
belátja.
Ezen szempontból kell megitélni a püspöki kar maga-
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tartását az autonómiával szemben, s ennek
tulajclonképeni
akadályait a kormányban és magokban a világi katholikusokban kell keresni. A kormány az egyháznak a kezében
levő ügyeiről : a személyi kinevezésekről, az alapokról és az
iskolákról nem igen hajlandó lemondani, mert csak igy
uraskodhatik felettünk. A katholikusok meg egyrészt nem
gondoskodnak pártról, mely jogaik mellett küzdene ; másrészt pedig nem akarják megtanulni, hogy mi illetheti meg
őket az egyházban az autonomia czime alatt.
Ők csak jogokat emlegetnek a maguk számára s
azokat nem a kath. egyház természete, hanem a saját felfogásuk szerint mérik és a tanitó-egyházzal szemben tartozó
kötelességeikről teljesen
megfeledkeznek. Urak, világi
katholikusok! a kath. egyház nem protestáns szervezet;
Krisztus a püspököket rendelte kormányzókká s letéteményének őrzőivé ; ezt az autonomia ürügye alatt, mely csak
a világi vonatkozású ügyekre terjed ki, felforgatni nem szabad, nem lehet.
Azért valóságos abszurdumnak illik be, midőn Polónyi
Géza, Hock János a kultusz-budget tárgyalása alatt azt
hangoztatták, hogy követelik az autonomiát a püspökökkel,
ha lehet, és a püspökök ellenére, lia kell.
Hogy egy katholikus férfiú, a ki ismeri a püspökök
törekvéseit az autonomia kivivására s a ki az autonomia
keretében egyházának a javát akarja szolgálni, hogyan
beszélhet igy, azt valóban nem értem.
Ilyen hangok, ilyen érzelmű és értelmű katholikusok
tették lehetetlenné 70-ben is a kath. autonomia felállítását.
Most panaszkodunk, hogy a miniszter sokszor az
egyház hátrányára képviseli a legfőbb kegyurat a kezében
lévő egyházi ügyeinkben, mi lenne azonban, ha egy basa
helyett ezer más venné kezébe ezeket az ügyeket? Pedig
az ilyen protestáns gondolkozású katholikusok vihart rejtenek keblükben az egyházra. Igy van az, ha elfelejtjük a
kath. tanokat, a kath. gondolkozást s mégis az egyház
ügyeit akarjuk szolgálni. Az ilyen barátság veszedelmesebb
minden ellenségnél.
A kath. egyházban csak a püspökök vezetése alatt s
általok megosztott hatalomnál fogva lehet gondolni autonomiát; a ki mást akar, az nem akar kath. autonomiát,
hanem az egyházba annak változhatatlan szervezetét felforgató velleitásokat akar bevinni. Ily módon az egyház az
állami gyámkodás helyett nem is csöbörből vederbe, hanem
egy beláthatatlan veszedelembe kerülne éppen a saját hivei
által.
Ha tehát igazán akarunk autonomiát s az már egyházunkra elodázhatatlan szükséggé vált, tanuljuk meg már
egyszer mi katholikusok, papok és világiak azt, hogy a
kath. egyházat csak katholikus módon lehet szolgála! s
midőn az némi jogait akarja megosztani velünk, ne feledkezzünk meg kötelességeinkről sem: a tiszteletről, az engedelmességről, az odaadásról püspökeink iránt, kik a mi
atyáink és elüljáróink az Urban."
Kumamoto(Japánban). „A boldogságos Szűz és Japán."
E czim alatt Corre atya, apostoli missziónárius, Kumamotóban levő rezidencziájából f. évi aug. 16-áról ezeket i r j a :
Köztudomásu dolog, hogy a keresztény hitet Japánba
xavéri sz. Ferencz vitte meg. Partraszállása a bold. Szűz
oltalma alatt 1549. aug. 15-én, tehát éppen Nagyboldog-
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asszony napján történt. Utána más jézustársasági atyák,
majd francziskánusok, dominikánusok, augusztiniánusok következtek az evangélium hirdetésében és igen sok embert
kereszténynyé tettek, a kiknek lelkébe igen mélyen bevésték,
kivált az Ur Jézus és a bold. Szűz tiszteletét. Soha, az
ősegyház ideje óta, ennyi buzgóságot, ilyen ájtatosságot
nem látott az egyház. A gonosz lélek egy hossszu és borzalmas üldözést támasztott. A vértanuk ezrei ontották
vérüket a zavargásokban, kiknek még elhaló ajkaik is e
szavakat rebegték : Jézus, Mária. Jelentik azt is, hogy
szenvedésük közepette sokan a bold. Szűz megjelenéséből
meritettek vigasztalást.
(Ezen vértanuk közül 1862-ik évben 26 szentté,
1867-ben pedig 205 boldoggá avattatott.)
Végre a nyájjal együtt a pásztorok is elszéledtek a
zavargásokban ; nem csak püspök, de még egyetlen áldozár
sem maradt meg. Az ország teljesen elzáratott az idegenek
elől s igy csaknem harmadféléven át egész Európa azt
hitte, hogy a virágzó japáni kereszténységnek már nyoma
sincs. De ezen, Mária oltalma alatt alapított és szeretete
által megszilárdult egyháznak nem volt szabad elvesznie;
áldozárok hiányán a szent Szűz maga ápolta és kormányozta. E rémitő éjjelen ő volt a vértanuk ivadékainak
vezércsillaga; világító fáklyaként haladott élükön a szeretet
anyja, kinek tisztelete az egyes családokban meggyökeredzett s ezen zavaros időkben a vallást fentartotta.
Az 1847-ik évben, midőn Japán oly megközelíthetetlen
volt, mint még sohasem az előtt, IX. Pius pápa isteni
sugallattól indíttatva, a szent Szüzet a japáni birodalom
különös védőasszonyának nyilvánította, Szentséges Szivének
nevéről.
Végre az 1854-ik évben, midőn ugyanazon pápa a
szeplőtelen fogantatás hitczikkelyét kihirdette, az idegenek
előtt oly sokáig elzárt Japán ismét feltárta kapuit az idegenek és az evangélium hirdetői előtt.
De a dolog ezzel még korántsem ért véget . . . Legelsőknek a protestáns lelkészek fészkelték ott be magukat,
kiket a régi keresztények utódai fölkerestek (természetesen
csak titokban, mert üldözőik mindig nyomukban voltak)
azon reménytől vezéreltetve, hogy találkoznak azoknak
utódaival, a kik őseiket megtérítették, kiképezték. De fájdalom, itt semmi, a szent Szűz tiszteletére valló jelt nem
találtak s igy vigasz nélkül tértek vissza.
Nemsokára azonban már egy katholikus templomot is
építettek s ezen, az 1862-ben szentté avatott 26 vértanúnak
szentelt mü, az 1865-ik év február havában szerencsésen be
is fejeztetett. Ezen templomban a Miasszonyunk tiszteletére
egy oltárt emeltek, az oltár fölé pedig elhelyezték a szent
Szűz szobrát, a mint az Istenfiát ölében tartja.
Mihelyt ezen templom a közönségnek átadatott, naponta nagy tömegekben látogatták azt a hívok. Újból a
vértanuk utódai között volt Szűz Mária ; a régi idők papjai
újból előkerültek, és márczius 17-én kezdették meg működésüket egyik társuk, Petitjan atya személyében, kit a
szentszék Myrophytiai püspök és apostoli helynök czimével,
vezetésükkel megbízott.
Rövid idő múlva IX. Pius pápa, hogy megörökítse
azon számos kegyelem hálás emlékét, melyekben a szent
Szűz e népet részesítette, egy külön ünnepet rendelt el
Mária tiszteletére,
melynek napjául márczius 17-ikét
jelölte ki.
Ezen ünnepet „La découverte des chrétiens" : a kereszténység helyreállítása, vagy másként a „japáni Miaszszonyunk" ünnepének nevezzük.
Ezen elnevezést: japáni Miasszonyunk, megerősítette
és megáldotta ugyanazon pápa az által, hogy egy különös
teljes búcsúval összekötött imába fölvette.
Ily nevü bucsujáróhely azonban még nem létezett
akkor, midőn ezelőtt négy évvel, 1889. elején egy hittérítő
küldetett a nagy Higo tartományba, melyben eddig az
Isten igéje hirdetve nem volt. Mielőtt a hittérítő azonban
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A japáni nép a föld valamennyi népe között a legoda elment volna, uj rendeltetési lielyét egy különös védőI értelmesebb és legtehetősebb, mely , népet Xaveri szent
szentnek ajánlotta, mit püspöke is megerősített. De e vedoI Ferencz szive gyönyörének nevezett. És ha ezen nemzet
szent nem volt Isten jelöltje.
megtérítése sikerülne, sok szolgálatot tehetne az egyháznak,
A hittérítő előzőleg egy benszülött papot küldött a befolyását annak érdekében érvényesítve.
tartomány fővárosába, Kumamotóba, hogy ott a misszió
Kumamotón, e nagy városon kivül 293, igen népes
részére egy házat béreljen.
községben kell az Isten igéjét hirdetnem, mely községekben
Bérházakban ugyan nem volt hiány, és több ízben mintegy 2000 falu. mezőváros és város van. Es még több
már meg is kötötték a szerződést, de ez mindannyiszor ily nagy terjedelmű egyház is van. E nagy munkában pedig
hajótörést szenvedett, mihelyt megtudták, miről van szó, egyetlen egy benszülött van segítségemre. Ez is mintegy
mivel sehogyan sem akarták vallásunk terjesztését elősegíteni. 12 mértföldnyire lakik tőlem, úgy hogy havonta csak egyVégre sikerült a megegyezés. A hittérítő nagysietve szer találkozhatunk, hogy egymásDak meggyónjunk. Ezen
meg is érkezett, de alig látták őt meg, tüstént visszavonták papon kívül még két hitbuzgó franczia fáradozik honfitára szerződést; természetesen megint csak a hit iránt való saik megtérítése körül Kumamotóban hol e czélra egy kis
gyűlöletből.
házat béreltek.
Most már mit tegyen! — Márczius 17-ikének küszöEzen városnak 200-nál több templomában imádják a
bén nem volt sok vesztegetni való idő. Azért a missziónárius gonosz szellemet. Ne volna-e már idején, hogy az édes
csakhamar elhatározta, hogy a szent Szűz segítségéhez Szűz Mária tiszteletére is emeljünk egy templomot, ki az
folvamodik. Magához hivatta tehát a benszülött áldozárt és egyház ellenségét összezúzta.
együttesen elhatározták, hogy az uj helyet a szent Szűzről
nevezik el, ha az kisegíti zavarából és holnapra hajlékot
szerez.
KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T .
Még ugyanaz nap este rendelkezésükre bocsájtott egy
férfiú egy házat, mely ajánlatot annál szivesebben fogadták, Adventi felolvasások a budapesti Katholikus Körben.
mivel az illető ház oly fekvésű volt, hogy abban nyugodtan
A budapesti Katholikus Kör az idén már adventben
megtelepedhettek és háborítatlanul hirdethették az Isten
igéjét. Nagy volt örömük, de még nagyobb háladatosságuk fogja megkezdeni azon vallásos felolvasó estélyeket,
melyek a lefolyt nagyböjtben oly szépen sikerültek. Az
a szent Szűz iránt.
A püspök készséggel beleegyezett, hogy az első védő- advent tartama alatt minden szerdán lesz egy ilyen valszent helyébe azt emeljék, ki némi tekintetben mintegy lásos estély. Az első szerdán, decz. 6-án, a felolvasást
dr. Breznay
Béla egyetemi tanár s volt rektor fogja
önmagát tette azzá.
szolgálatáÉs lám, mily szép és nagy, mily rengeteg birodalom- t a r t a n i : „Adventi gondolatok a kath% öntudat
13-án dr. Mihályfy
Ákos tanár olvas fel
tól környezett város képezi a japáni Miasszonyunk székhe- banDecz.
20-án pedig dr. Csajka
lyét. Ezen város a japáni birodalom ezen részének kellő „A kath. társulatokróldecz.
u
A felolvasás előtt
közepén fekszik, hol azelőtt a vértanuk dicsősége tündöklött, E r n ő olvas a „Katholikus családról.
és
után
egyházi
zenedarabok
művészi
előadása lesz.
és a hol az elnyomott kereszténységet helyreállították, a
mely tényről ezúttal szólni fogok. A szent Szűz e székhelyének, Istennek hála van már néhány hivője, de sem temploma, sem kápolnája, de sőt még egyetlen oltára sincs : a
VEGYESEK.
szentmise áldozatot is csak egy szegényes asztalon mutatják be.
R u b i c o n t á t l é p t e Caesar és Actiumnál megArról van tehát szó, hogy Kumanotóban az Istenanya semmisité Pompejust. Hol van az megírva, hogy mindig
tiszteletére egy szentély emeltessék, a mely a japáni Miasz- Caesarnak kell győzni, s hogy Pompejus mindig megsemszonyunkról neveztessék el és a mely, mig egyrészt a plé- misülni fog akarni ? Szilágyi-Wekerle-Csáky-Caesar a Kubibániatemplomot helyettesítse, addig másrészt emlékét cont nálunk három ponton lépte által. Legfentebb, a forrás
képezze a számos jótéteményeknek, s ezáltal mintegy a felé, a vallástalanságnak tervezett felszabadítása által ; lejebb
jövendőben is magára vonja az Isten áldását.
a zsidó vallás reczepcziójának zászlójával, még lejebb, a tenHogy oly templomot létesíthessünk, a melynek ger felé, az absolut, radikális polgári házasságnak tvjavasplébániaiakkal is kell bírnia, és a mely e hármas czélnak latával. E szerint Caesar egyszerre három hadsereget vezet
megfeleljen, tekintélyes összegre, mintegy 500.000 frankra az egyház ellen. Ha csak egygyel győz, utat nyit a keresz(250.000 frt) van szükségünk; mig mi szegénységünkön tény Magyarországban az elkereszténytelenedésnek. Sión
kivül semmivel sem rendelkezünk.
őrei vigyázzatok ! Sión leányai imádkozzatok ! Sión férfiai
Ezen jó ügyet mindazoknak imáiba és pártfogásába harczoljatok ! Trója népét Ilium romjai alá temették a
ajánlom, a kik e jelentésről tudomást vesznek, hogy a szent görögök.
Szűz tisztelői kimutathassák az iránta való szeretetüket.
— Püspöki konferenczia volt hétfőn délután 4 órakor
Mindinkább attól lehet tartani, hogy az eretnek tanok
folytatólag. A közös pásztorlevél szövegéiiek megállapítása
követői az egész birodalmat hatalmukba kerítik. Annál
szükségesebb tehát, hogy ebbeli törekvéseiknek útját álljuk volt a főtárgy. Csütörtökön folytatják a főpásztorok a
a szent Szűzzel szövetkezve, kiről énekli az egyház, hogy ő tanácskozást.
— X I I I . Leo pápa legújabb encyklikája a szentegyedül megsemmisítette a világ összes tévelyeit: Cunctas
haereses sola interemisti in universo mundo. Építsünk e írási tanulmányokról, a Studium Biblicumról szól, fenséges
szent Szűz tiszteletére egy szép templomot, és a pogányok- szárnyalással, mélységes tudománynyal mint valamennyi
nak nemcsak szemére, de szivükre is hatni fog és okozója encyklikája a, pápának. A ki a filozófia és ezzel a speculat e theologiának, a történelemnek, jogi tanulmányoknak, a
lesz nem egy megtérésnek.
A japáni birodalomnak több mint 40 millió lakosa szépirodalomnak külön pápai nyilatkozatokat és intézeteket
van, és a rengeteg lakosság közül a katholikusok száma szentelt, attól várni lehetett, hogy a szentírást is nyilatkoalig haladja meg az ötvenezeret; de igaz is, hogv még zata tárgyává fogja tenni, mert mi bizony nem hevertetjük
ám a szent bibliát a pad alatt.
csak négy év óta birunk vallásunk szabad gyakorlatával
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.)
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Budapesten, deczember 9.

Előfizethetni
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kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

T l RT ALOM. Vezéreszmék és Tanulmavyok
: Kell-e törődnünk azzal, hogy mit gondol felőlünk a k ü l f ö l d ? — Az egységes
alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A kassai kir. jogakadémia dekatholizácziójáról. — E s z t e r g o m : Főpászton körlevelek. — F r a n c z i a o r s z á g : A nagy forradalom k é t v é r t a n u j á n a k centenáriuma. —
Vegyesen. —
Nyilt-tér.

Kell-e

törődnünk

azzal,

hogy

mit

gondol

felőlünk a külföld?
Vagyis:

egy

likus

ügyeinket

Szemle

képviselő

szükségességéről

nemzetközi
néhány

kathoszó.

„Fama cum laude."
Cicero.

Van egy régi latin közmondás,
hiu czélzat nem férkezik bele, nagy
fejez ki.

mely, ha
igazságot

„Scire tuum nihil est, nisi hoc sciat alter."
A tudománynak semmi hatása sincs a közjóra, hogyha az semmiben sem nyilatkozik meg,
hanem ott ül az illető szoba- vagy kathedratudósnak a lelkében és tétlenül gubbaszkodik
vagy a tükör előtt az öntetszelgés elpuhult
mozgásait végzi.
Éppen igy állunk körülbelül a szellemi életnek valamennyi tényezőivel; igy a vallásos, a
katholikus szellemmel is. Mit használ a közjóra
a legtisztább és legtündöklőbb katholikus szellem és lelkesedés, hogyha az a lélek rejtekében
rejtőzik el s a közélet küzdelmes terén röstelkedik, vagy fél a katholikus szellem érdekei
mellett, ha kell, csaták vivására is vállalkozni?
A benső életnek a külső életben való ily
szükségszerű megnyilatkozásával sokszoros hasonlatban van az egész embernek vagyis az ember

benső

és

külső

egész

életének

visszatükröződése

mások lelkében, felfogásában, Ítéletében, véleményében, s ebből kifolyólag nyilatkozatában, velünk szemben való eljárásában, szóval abban a
mit hirnek nevezünk. Szent Pál, a Timótheushoz
irt első levelében az egyház nyilvános szolgála-

tában levőkben szükséges lelkitulajdonság gyan á n t megkívánja azt, hogy necsak a közeleső
hivek és ismerősök, hanem még az idegenek, a
nem keresztények körében is — „jó bizonysága"
legyen az illetőnek. ')
Az igaz hir valóságos iránytű az élet tengerén ; a jó hir földi éltünk egyik legnagyobb
kincse. Veszett elméjű vagy önfeláldozóan alázatos az, ki avval nem törődik; ördögi gonosz,
gyilkos lélek az, ki azt elrabolja az emberektől:
azoktól is, a kikben székel, azoktól is, a kikre
vonatkozik.
Az a kérdés, hogy a külföld reánk
kus okra

nézve

vem

létezőnek

veendő-e?

katholi-

Ilyen

kér-

dést felvetni is furcsa; hát még reá igenlő feleletet adni — milyen falnak menő ostobaság lenne ! ?
Igenis, létezik a külföld reánk katholikusokra
nézve; és mi Magyarországnak katholikusai a
külföldre nézve szintén érdeklődés és más erkölcsi kötelességek tárgya gyanánt kell hogy tekintsük a mi hogylétünket és működésünket.
A keresztény czivilizáczió 19. századában
élünk, a midőn szent vallásunk elve és erkölcsei
szerint minden nemzet körében testvéreinket
üdvözöljük, az olasz nemzet körében pedig egyházunk látható fejét tiszteljük ősi katholikus
hithűséggel és hagyományos magyar ragaszkodásunkkal. H á t ne volna köztünk, az egész világ
katholikusai között, az érdeklődés kielégítésének
csak az az egy módja, hogy csak mi olvassuk
az ő lapjaikat, de ők a mieinket ne is lássák
„ S z ü k s é g p e d i g j ó b i z o n y s á g á n a k lenni (a p ü s p ö k n e k ) a k ü l v a l ó k t ó l is, h o g y n e e s s é k g y a l á z a t b a és a z
ö r d ö g t ő r é b e . " T i m . I . lev. 3, 7.
45

soha? Dehogynem! Adjunk ki mi is oly katholikus lapot, melyet az egész világ katholikusainak értelmessége m e g é r t h e t : akkor megszűnik
az a, ha m a g u n k r a csak valamit is adunk, —
hogyis m o n d j a m ? — gondatlanság, az a félszeg
helyzet, melyben, mióta csak publiczitás létezik,
sinylódünk: az, hogy rólunk, Magyarország kat o l i k u s a i r ó l , a külföld
a magunk szájából nem
hall semmit, mert m a g y a r u l nem ért, h a n e m
minden rólunk való t u d á s á t és véleményét r e á n k
nézve idegen forrásokból kénytelen m e n t e n i . Bécs
és a bécsi lapok soha sem nézték Magyarországot egy bizonyos nagyzás és szűkkeblűség, és
vagy szándékos vagy nemtudásból származó ferdítések t a r k a szemüvege nélkül. Az ily szemüvegen át közvetitett ismeret és vélemény vájjon
lehet-e aztán az az igaz hir, mely az egyesek és
a nemzetek életében, m a g á n a k az isteni gondviselésnek rendeletéből, valójában szellemi i r á n y t ű
gyanánt van hivatva szolgálni?
Külföldi katholikus testvéreinket, hogy menynyire kell igyekeznünk igaz jelentésekkel kiszolgálni
részünkről, hogy jo hirünk necsak megszűnjék végre
valahára fogyni, h a n e m hogy megmaradjon, sőt
növekedjék, a r r a nézve e sorok Írójának sok
évekre t e r j e d ő tapasztalása van.
Franczia, olasz katholikus lapokba közölünk,
úgyszólván, senki sem ir rólunk. A n é m e t lapokba
csak elvétve kerül egy-egy authentikus hir. Ó nekik
vagy az ő lelkük lelkülete és szájuk Ízlése szerint való tudósitó ad rólunk nekik tetsző, megrendelt tudósitást; vagy a különféle Correspondenz-Bureauk üzleti jelentéseiből m e r í t i k összes
tudásukat ós hiresztelóseiket felőlünk.
Politikailag véve pláne azt tapasztalom, hogy
Magyarország a sajtóban nyilvánuló közvélemény
tengernyi nagy területén m i n t önálló állam —
valami nem létező quantitás. Csak császár van itt,
semmi egyéb. Magyarország királya n e m ól a
népek t u d a t á b a n — igazán és erejének elég
éreztetésével.
De vallási tekintetben is torzalakokká elmosódott képek mutatkoznak n é h a a külföld k a t h .
közvéleményének rólunk való irányitásában.
Mikor egyszer m á r nem t ű r h e t t e m , hogy a
Strossmayer-fóle moszkvai rajongás tiszta katholikus szellem gyanánt ünnepeltessék ós áldassók
az egész franczia katholikus sajtó által — hozzá
tartozóan — miért, miért nem? — m é g a megszűnt
„Moniteur de Rome" által is: — tollat f o g t a m

és i r t a m felvilágosítást, mérséklő tudósitást a
„Courrier de Bruxelles "-nek. Mit gondoltok, közölte a helyreigazítást? Dehogy közölte; sőt konokul m e g m a r a d t a m a furcsa „katholiczizrnusórt"
való r a j o n g á s á b a n !
Különösen a franczia sajtó az, katholikus
részében is, mely a sajátságos elfogultságba
és részrehajlásba esik azonnal, mihelyt például
a délszláv katholikus ügyek k e r ü l n e k b á r m e l y
alakban szóba. Magyarország csak zsidók és
kálvinisták fészke ; H o r v á t o r s z á g a katholiczizm u s eldoradója; a k a t h . N y u g a t végvára, a
schismatikus Kelet meghódításának kapuja.
Magyar főpapot n e m ismerek, a ki ugy el
t u d t a volna bűvölni különösen a franczia k a t h o likus sajtót, és ezzel m o n d h a t n i az egész kath.
közvéleményt, m i n t ez Strossmayernek sikerült
eddig. Haynald, a ki t ú l s z á r n y a l t a S t r o s s m a y e r t
szellemben, a franczia katholikus publiczisztikának azt a sajátságát, hogy az világsajtó, — neveik,
m i n t : „Univers", „Monde" m u t a t j á k ezt,'—Simorral együtt, ugy látszik, soha fel n e m ismerte,
vagy legalább is, m i n t a tényállás m u t a t j a ,
messze h á t r a m a r a d t Strossmayer p r a k t i k u s lángeszének előnyomulása m ö g ö t t .
Hja, de e l m a r a d o t t s á g u n k b a n , nemtörődósünkben n e m m a r a d h a t u n k meg mindörökre.
Egyszer m á r ebben az i r á n y b a n is kell valamit
tennünk.
Mi t e v ő k legyünk t e h á t , hogy a katholikus
külföldön saját szavainkból t u d j á k meg, hogy m i t
a k a r u n k , m i t teszünk és mire irányul törekvésünk ?
E r r e nézve k é t u t nyilik e l ő t t ü n k j á r h a t ó u t
gyanánt.
Vagy fel kell állitani egy a külföld k a t h o likus és esetleg nem k a t h o l i k u s lapjait is k a t h o likus ü g y e i n k - ós működéseinkről szóló tudósításokkal ellátó levelezési irodát, „CorrespondenzB u r e a u " - t , egy „Agence catholique
hongroise"-t;
vagy ki kell adni katholikus akczióinkról egy
h a v i franczia k a t h o l i k u s Szemlót, például e czim
a l a t t : „Revue catholique hongroise", vagy „L'Hongrie
catholique — revue mensuele, v a g y : paraissante
tous le mois".
H a szabad v é l e m é n y t m o n d a n i : jó l e n n e ,
m i n d a k e t t ő . A lap azért, m e r t Levelező Irodánk
rövid tudósításai n e m a d h a t n a k rólunk oly teljes
képet, m i n t egy Revue hosszabb czikkei. A Levelező Iroda azért, m e r t sokkal kevesebben fognák
j á r a t n i a lapot, m i n t a h á n y a n a mi Levelező

RELIGIO.
Irodánk tudósításait saját lapjaikban olvasni
képesek.
Kezdjük akár lappal, a mi talán legjobb
lenne, akár a kath. tudósító iroda felállításával,
de csak kezdjük meg már egyszer, mire oly
igazán szükségünk van!
Az állami költségvetésbe is a jövőre 50,000 f r t
van felvéve, külföldi lapoknak szóló tudósítások
irodájára és lapjára, A magyar kormány a bécsitől külön tudósitó-bureaut akar szervezni. Jól
teszi. Már régen kellett volna.
Nekünk 6000—6000 frtba kerülne körülbelül
a Szemle is a Levelező Iroda s lapjával együtt.
Mert némi jövedelemre is lehetne számítani előfizetések czimén.
A mi a nyelvet illeti, h á t az mind a két
vállalatra nézve csak franczia lehet. A lapot lehetne kiadni latinul, de akkor az szűkebb papi körre
szorítkoznék. Franczia nyelven a világi katholikusok körében is érdekes olvasmány lehet a lap
világszerte, tekintve, hogy a franczia nyelv a
latin mellett a legfelkapottabb világnyelv. Németül kiadni akár a Szemlét akár a tudósító lapot
meggondolatlan germanizáczió lenne részünkről,
szükség nélkül, s a nem német nemzetek szelid
bár, de igen érthető gúnyját provokálná, bizonyos, minden magyar előtt világosnak lenni köteles okoknál fogva,
Már most, hogy történjék a felállítás, a dolog megindítása?
Azt mondják sokan: ott vannak a püspökök;
adjanak ők pénzt; tegyenek ők!
Elavult, lelketlen sablon: semmit sem tenni,
mindent a püspökök zsebétől várni!
El vele! „Viribus unitis!" Álljunk össze
mindnyájan; alakítsunk egy részvénytársulatot a
katholikus publiczitásnak, a katholikus közügyeknek a sajtóban való szolgálatára. Aztán vagy,
vagy! Vagy vegye meg ez a társulat a „Magyar
Állam" cz. katholikus vállalatot, vagy állítson ki
egészen uj kath. napilapot. En a vagy-vagy fölött
nem szándékozom senkivel sem hajba kapni. Bár
volna már 12 katholikus napilapunk! Az uj
katholikus lap mellett aztán, magából a lap
szerkesztőségéből véve az erőket, fel lehetne
állítani a franczia nyelvű magyar katholikus
Szgmle szerkesztőségét ós a katholikus levelező
irodát is.
Vagy pedig : szerveztessék a „Revue catholique
hongroise" számára különálló szerkesztőség, a
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mely egyúttal a magyar katholikus nemzetközi
iroda teendőinek végzését is magára vállalná.
A budapesti „Katholikus Kör" egyetértve
a püspöki karral legkönnyebben nyélbe ütheti
a dolgot. Igy jól volna kezdve a dolog; a jó
kezdetről pedig irva vagyon: „Dimidium facti
qui bene coepit habet."
Adja Isten, hogy a tervből, — mert nem
alaptalan hir szerint a püspöki kar is foglalkozik az ügygyei, — adja Isten, mondom, hogy a
komoly tervből mihamarább örvendetes valóság
Anti-Severus Verus.
lépjen elő !
A z e g y s é g e s h á z a s s á g j o g alapvonalai
az

országgyűlés

m i n d k é t házának

ajánlva.

III.
EGYSÉGES TÉTELES, ÉSZ ÉS LELKIISMERET
E L Ő T T K Ö T E L E Z Ő HÁZASSÁGJOG CSAK EGY VAN
EZ
A T Ö R T É N E L E M BIZONYSÁGA S Z E R I N T
A K E R E S Z T É N Y HÁZASSÁGON A L A P U L Ó
HÁZASSÁGJOG.
Mig t. i. ennek egész vendszere a természeti házasságjog három
alapelvére helyezkedett : addig a szentséggé való felmagasztaltatásában, egysége, felbonthatatlansága, erkölcsi szent jellegének csalhatatlan biztositékait leli.
(Folytatás.)

Allamjogászaink nem levén képesek megczáfolni a felbonthatatlanság elve mellett harczoló természetjogi s ethikai érveket: a nekik
egészen idegen térre, a szentírás s a ker. hagyomány terére csapnak át s az ott talált felbonthatatlansági bizonyságtételeket saját Ínyükre
magyarázva — azokból uj fegyvereket vélnek
kovácsolhatni a felbonthatatlanság törvénye ellen.
Mily sikerrel, látni fogjuk a következőkben.
Azt m o n d j á k : 1 ) A római katholika
egyház
dogmáját a házasság felbonthatatlanságáról
a szentirással akarja indokolni,
[azt maga a szentírás
indokolja, és pedig már kezdetben a házasság
szerzésekor a Teremtő (Mózes I. k. 2 r. 21 — 25.),
később az Üdvözítő (Máté XIX. 4—6.), kiknek
szavait — ugy hiszem — nem lehet megfelebbezni, legfölebb félremagyarázni, — igy aztán
államjogászunk folytatólag mondhatja]: de ugyanazzal indokolja az evangelika egyház és a görög
keleti egyház a házasság felbonthatóságát,
[tessék
egy a r g u m e n t u m o t felhozni, mely alább meg
J

) L. Sztehlo Kornél id. müvét. Bevezetés 4. lap.
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nem czáfoltatnék " különben csak az ismeretes t e h á t Isten e g y b e k ö t ö t t azt ember el ne válaszközmondást látom ú j r a megerősítve: Hic liber sza. A 9-dik versben pedig paráznaság m i a t t
est, in <|UO quaerit sua dogmata quisque . . .] már megengedné a házasságbontást. De azonBizom.os, hogy Krisztus
Urunk előtt a házasság
kivül a szöveg sem jogosit fel ily m a g y a r á z a t r a ,
eszmén y képe lebegett akkor, mikor azt mondotta,
m e r t ha Krisztus U r u n k a vers első felében a
hogy amit az Isten összekötött, azt ember el ne vá- házasságbontást a p a r á z n a s á g m i a t t megengedné :
laszsza [Igy aztán könnyű szerrel ki lehet j á t - j a k k o r a n n a k második felében nem m o n d h a t n á :
szani Krisztus Urunk minden törvényét, csak j és ki az e l b o c s á t o t t a t elveszi, paráználkodik. S
azt kell ráfogni, hogy eszménykép.] De az Isten
feltéve, de m e g nem engedve, hogy i t t Krisztus
szent akaratának érvényesülését
nem a felbontást
U r u n k nemcsak paráznaság, hanem b á r m i más
kimondó Ítélet, hanem a bűn teszi lehetlenné, a ok m i a t t elbocsátottról szól: hasonlóképp önnön
mely által a házasság már szét van dúlva és Isten í m a g á n a k m o n d o t t volna ellen, midőn Márk X.
előtt felbontva, mi előtt még a biró ítéletet hozott;
11. és Luk. XVI. 18. feltétlenül m o n d j a : Aki
a biroi itélet csak konstatálja azt, hogy a házasság
elbocsátja feleségét és m á s t veszen, paráználkobensöleg megtört. [Mily gyönyörű fogalom ez az dik. N e m is említve azt, hogy ily m a g y a r á z a t
Isten szent akaratáról, melynek érvényesülését a m e l l e t t a parázna, vagyis a házasságtörő félnek
bün teszi lehetetlenné. Hisz akkor Krisztus sora jobb l e n n e , m i n t az á r t a t l a n n a k , nem enU r u n k hiába szabadította volna fel az e m b e r t a nek, h a n e m a n n a k levén megengedve házasságbűn á t k a alul, hiába szerzett volna neki halálá- t ö r é s e j u t a l m á u l — u j házasság. T e h á t csakis az
val kegyelmet, hogy a b ű n t legyőzve teljesitse ágy- s asztaltóli válásról szól Krisztus U r u n k a
szent a k a r a t á t : A m i t Isten összekötött, azt em- 9-dik versben ; a m i n t az U r h a t á r o z o t t parancsaber el ne válaszsza.] A kath. egyház is azt tanitja, k i n t ugyanezt t a n í t s a sz. Pál I. kor. VII. 10—
hogy a bontó akadály
mellett létrejött
házasság 13. Aki t e h á t igazi evangelikus, a n n a k az evanmert a házastársak
az gélium és sz. P á l t a n í t á s á t kell elfogadni. Másemmis s érvénytelen,
Isten parancsát
szegték meg, midőn az
érvény- sodszor Krisztus U r u n k nemcsak a zsidók, h a n e m
telen házasságot megkötötték.
Ha tehát az isteni az egész emberiség t ö r v é n y h o z ó j a ; következésparancs megszegése megsemmisíti a házasságot, csak képp nemcsak a zsidóknál szokásos házasságkövetkezetes, hogy ezt a hatályt a házasság további b o n t á s t t ö r ü l h e t t e el, m i n t a t e r m é s z e t i s isteni
folytatására is megtartsa,
s a már megkötött há- t ö r v é n y n y e l ellenkezőt, h a n e m uj, az ágy s aszzasságot is megsemmisítse. [Minő logika ez . . . H a taltóli válásról szóló t ö r v é n y t is hozhatott.]
egy bontó akadály a házasságot n e m engedi
létrejönni, mivel ez Isten p a r a n c s á n a k megszegése: akkor ez a házasság minden józan észjárás
szerint semmis kezdetétől fogva Hogyan következnék t e h á t ebből az, hogy a m a bontó a k a d á l y
m e g t a r t s a h a t á l y á t a házasság további f o l y t a t á sában is, miután a házasság létre sem j ö t t
Visszaható hatálya pedig nincsen a b o n t ó akadályoknak.] Krisztus Urunk azon fontos
nyilatkozatát Máté V. 31—32.
és Máté XIX. 7. és köv.
vers, hogy a férfi aki nejétől más okból,
mintsem
paráznaság okából elválik, házasságtörést követ el,
nem lehet arra magyarázni,
hogy Krisztus
Urunk
ezalatt csak az ágy- s asztaltóli
elválást
értette,
mert a zsidók között szokásos elválásról szólt, ezek
pedig más elválást mint a kötelék teljes felbontását
nem ismertek. [Fölséges biblia m a g y a r á z a t ! . .
Először Krisztus Urunkról feltételezni, hogy
nyomban ellenmond önnön magának, midőn a
6 dik versben minden feltétel nélkül igy szól:
Azért már nem kettő, hanem egy test. A m i t

A házasság felbonthailanságának
dogmája tehát
nem Krisztus
Urunk tanításán
alapszik,
nem is
ösmerték azt a kereszténység első
századaiban.
[Ezen ö n k é n y e s p r o t e s t á n s állítást megczáfolja az egyháztörtónelem, s az ősi ker. hagyom á n y , m e l y n e k t a n ú s á g a szerint nemcsak ismerték, h a n e m el is i s m e r t é k Krisztus U r u n k és sz.
Pál tanítása alapján a felbonthatatlanságot a
keresztények, elannyira, hogy csak a 16-dik századbeli r e f o r m á t o r o k ellen kellett azt d o g m a k é n t
k i m o n d a n i . Igaz, hogy az a n y a s z e n t e g y h á z n a k az
első századokban sokat k e l l e t t küzdeni, mig a
f e l b o n t h a t a t l a n s á g elvének általános é r v é n y t tud o t t szerezni a zsidók és pogányokból lett keresztényeknél, kik a házasságbontásokhoz szokva
v o l t a k s azért ezeket egy ideig el kellett t ű r n i .
Ennek beigazolására a lutheránus Sztehlo egy
csomó legrégebbi egyházatyára hivatkozik, kik megengedik a nő házasságtörése miatt a házasságbontást. De a
kisebb rosszat megengedni, tűrni, a nagyobb rossznak
elkerülése végett — nem jelent annyit, mint a z t helyese elni, tanitani.
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Ezen értelemben engedik meg egyes t a r t o m á n y i zasságjogot a Krisztus Urunk előtti pogány állazsinatok is a nő házasságtörése miatt a házas- potába visszasülyesztette s az embert újra a
ságbontást, nehogy a felbőszült férj házasságtörő testiség bilincseibe verte.]
(Vége köv.)
feleségét megölje.
Hazánk első szent királya is megengedi a
házasság felbontását nem bizonyos esetekben, haEGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
nem csak egy esetben, midőn a férj felesége iránti
Budapest, decz. 8. A kassai Mr. jogakadémia degyűlöletből a hazából megszökik, nehogy ennek
katholizácziójáról
— „államosítás" czimén, a mint ezt
alkalma legyen házasságtörésre. 1 ) De már szent már kétszer is jelentettük, van szó a törvényhozás előtt.
László és Könyves Kálmán királyaink ezen en- Múltkori budapesti levelünkben közöltük az „indokolás "-t,
gedélyt visszavonták. 2 )] Ebből látszik, hogy a melylyel a közoktatásügyi kormány eljárását megokolni,
pápai hatalom növelésére szolgáló és körülbelül az igazolni igyekszik. Most a sor azon van, hogy lássuk,
V. században keletkezett felbonthatatlansági
tan mily okai vannak a kormánynak arra, hogy a kassai
csak nehezen, nagy küzdelmek árán tudott érvényre kir. jogakadémiát, a kath. tanulmányi alapból fentartott
kath. jogakadémiák sorából kivegye, és az állami adóból
emelkedni, mig végre a tridenti zsinat a dogma fenntartott állami intézetek sorába áttegye. Halljuk !
erejével felruházta.
a) A tanulmányi alap »kedvezőtlen

pénzügyi hely-

[Feltéve, hogy a pápák hatalmuk növelésére zete." Ez az egyik ok. Nos, ez lehet igaz. De hát ily
a protestánsok állitása szerint, a felbonthatat- esetben a kormány ugy jár el a protestánsok intézeteilanságot akarták volna eszközül használni : akkor vel, mint eljárni szándékozik a kassai jogakadémiával?
ugyancsak a reformátorok sokkal jobban tudták, Nem. A kormány, ha valamely protestáns intézet megszorul, azt kérdi először a protestánsoktól: kell-e segély ?
mi szolgál hatalmuk növelésére, midőn VIII. Állami segélyt ad nekik s az illető intézeteket meghagyja
Henrik angol királynak három feleséget, hesseni protestánsokul a protestánsoknak. Éppen mikor a kassai
Fülöpnek pedig k e t t ő t engedtek meg. Nagyon kir. jogakadémia elállamositásának ügyét tárgyalták a
természetes, hogy a felbonthatatlansági tan ne- képviselőházban, került elő, ha jól emlékszem a névre, a
hezebb és hosszabb küzdelmek árán t u d o t t ér- miskolczi gymnázium, de mindenesetre egy protestáns
vényre emelkedni, mint a bigamia és trigamia, iskola ügye. A protestáns alapok elégtelenek levén, a
prot. gymnázium fentartására, az állam segélyt ad, és
melyeket ugyan nem szükséges a dogma erejével
ezzel fenntartja a protestáns intézetet. Hát vájjon nem
felruházni, Ínyükre vannak ezek sok embernek lehetne igy eljárni a kath. iskolákkal és intézetekkel
dogma nélkül is.] A reformácziónak,
mely a há- szemben? Hát a kath. jelleg, a kath. birtok, a kath.
zasság szentségi jellegét elejtette, volt Jentartva az jövő nem oly becses, nem oly szent? Az valami harmademberi nemet ezen tan (felbonthatatlanság)
bilin- vagy tizedrendü dolog, melyen könnyelműen tul lehet és
cséből is kiszabadítani.
[Ebben az egyben, habár tul kell tenni magát a statusbölcseségnek ? És azután,
ott van „a kath. alapok és alapítványok kezelését ellenöntudatlanul következetes volt a reformáczió,
őrző bizottság" : vájjon tudott-e ez arról, hogy a kassai
mert a szentség természetfölötti ereje nélkül a jogakadémia fenntartására a tanulmányi alap nem elég?
felbonthatatlanság t a n á t a gyarló emberi termé- És vájjon miért nem elég, és miért éppen a kassai intészet csakugyan nem képes soká m e g t a r t a n i ; zet fentartására nem jut már ki belőle ? Ezek mind oly
amint ezt a Krisztus Urunk előtti idők házas- kérdések, melyekkel előzetesen kell tisztában lenni
ságbontásai bizonyítják. Csakhogy a reformáczió mindenkinek. Vájjon mit fog mondani az az ellenőrző
bizottság, hogyha tudomására jut a kath. vagyonnak ilyen
ugyanakkor, midőn az emberi nemet a felbontelkezelés számba menő kezelése ? Beleegyezését fogja
3
hatatlanság bilincséből kiszabadította : ) a há- adni? Megteheti-e ezt? Tulajdonosa-e ő a tanulmányi
x

) Decret. Lib. II. cap. 28. §. 1.
2
) Decret. Lib. I. cap. 20. Colom. Decret. Lib. II.
cap. 8. Tehát országos törvény, hogy házasságtörés miatt
sem oldható fel a házasság. Ezen országos törvényt soha
sem ismerték el protestánsaink, és most is az egységes
állami házasságjogtól követelik a házasság felbonthatóságát, és mégis ők a törvénytisztelő hazafiak !
3
) Mily vastag az előítélet s elfogultság hályoga,
mely a protestánsok mindkét szemét bevonja, mutatja
Szász Domonkos erdélyi ref. superintendensnek Szilágyi
Dezső igazságügyminiszterhez benyújtott emlékirata, melyben a felbonthatatlanság természetjogi s ethikai elvét a
Tcatholiczitás akadályának nevezi. S felpanaszolván a há-

alapnak, és az abból fenntartani kötelességszerűen szokott intézeteknek ? S vájjon fogja-e merni az az ellenőrző bizottság javasolni az apostoli királynak a kassai
akadémiának a tanulmányi alapból való kiszakitását ?
Vagy talán bevégzett tény akar készülni itt is ? Ki fogja
zassági zűrzavart, melyet maguk a protestánsok azzal
idéztek elő, hogy a vegyesházasságban élt kath. felet,
kire a házasságbontó itélet érvénytelen, saját hiteivé s
országos törvényeink ellenére uj vegyesházasságban megesküdtetik : ezen zűrzavarnak megszüntetését kéri a kormánytól a polgári házasság alapján megalkotandó állami
házasságjog által.
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merni a királynak javaslatba hozni a felelősség alól való
felmentés megadását? Vagy hát ugy akar történni az
egész, hogy a király ne is tudjon semmit?
b) Második „ok", mely az államosítás indokául szolgál, ez : „mert Magyarország északi és észak-keleti részén
állami felsőbb tanintézet nincs." „Obstupuerunt oculi^steteruntque comae ! u Jogtisztelő emberek közt élünk ? Nem.
A hol az állam jogczimül használja a nincset arra, hogy
legyen, hogy raboljon, az illető tulajdonos tudtán és akaratán kívül, tudta és akarata ellenére lefoglaljon, — ott
megszűnt minden tulajdon biztos lenni. Én csodálom,
hogy az indokolásba ez a „mert", ez az „ok" becsúszhatott. Igazi tolvajlogika ez. Mert nincs Zemplénben aranyam ; hát hçgy legyen, elveszem Y-tól.
De nem oda Buda! Meghalt ugyan Mátyás király;
de él még az igazsági Annak a tanulmányi alapnak,
annak a kassai kath. kir. jogakadémiának él az u r a : a
kath. egyház. Ennek vannak emberei a főrendiházban,
van közege a királyban. Ha ezek is azt fogják mondani,
hogy koldusok vagyunk, mert a kassai kir. jogakadémiára
15,000 frtot sehonnan, még a tanulmányi
alap jobb jővedelmeztetéséből sem tudunk előteremteni: akkor, szegény
katholikus vallás nyugodj bele pusztulásodba Magyarország területén ! Majd megvigasztal az Isten másutt ! Itt
gyengeség és árulás áramlata viszi az embereket! S hát
csakugyan nem volna más eljárás követhető, mint a tervezett elállamositás ? Dehogynem ! Legyen az állam igazán igazságos ! Adjon az állam a kath. jogakadémiáknak
állami segélyt, mint a protestáns intézeteknek szokott,
megtartva őket hitvallásos jellegökben. „Quod uni justum,
alteri aequum!"
Ha még ennyit se birunk érvényesíteni mi 10 millió katholikusok : akkor jó északát, talán örökre, talán egyidőre — neked katholikus életrevalóság — e hazában !
? ?

Esztergom. Főpásztori

körlevelek. — (Folytatás.)

B) A karácsonyi éj liturgiájára vonatkozó intézkedés.
In Calendario seu Directorio Adioecesano, auctoritate
Nostra archipraesulea quotannis eum in finem publicato,
ut in recitando divino officio ac celebrando s. Missae sacrificio normae adinstrar inserviat, satis abunde insertae propriis locis habentur notulae quaedam liturgicae, quae functiones sacras rarius praeprimis per annum occurrentes, rite
peragendas respiciunt, ac insuper quid in singulis liceat
casibus, quid non, breviter quidem, sat tarnen diserte docent.
Adnotationes hae breviusculae non sunt privatae auctoritatis, puta redactoris Calendarii cemmenta, sed utpote ex
ipsis Ecclesiae libris ritualibus depromptae atque ex S. R.
Congregationis decretis selectae, praescripta sunt ac sancita
infallibilis Romanae ecclesiae, omnium matris ac magistrae :
in Directorio quotannis consequenterque reimpressae, ut in
re tanti nomenti eo securius ambularemus omnes inoffenso
pede cum consensu.
His iam ita stantibus, non possumus, quin nonnullorum vehementer doleamus levitatem aut desidiam, tot sapientes ac vero sensui liturgico plane conformes ecclesiae dispositiones necnon S. R. C. décréta ne hili quidem habentium aut saltern vilipendentium. Ut quid enim sibi volunt

adnotationes in Directorio — fortassis ne lectu quidem
dignae habitae — si non observentur ? — quid prosunt
inquam, si cuivis propriam subiectivamque in s. liturgia
tenere liceret sequique in praxi opinionem?
Nunc vero ad médias res progredientes, in virtute s.
obedientiae mandamus et statuimus :
1. In s. nocte Nativitatis Domini non licet in quibuscunque (etiam regularium) ecclesiis, plures
celebrare

missas, quam unicam eamque solemnem seu cantatam.
(S. R. C. 28. April. 1703. Savon.) Et proinde auctoritate
nostra districte prohibemus ac severe interdicimus, ne ille,
qui, solemnem seu cantatam circa mediam noctem celebravit Missam, huic subiungat secundam, quae in aurora
tantum licite celebrari potest. Prohibitionis vero ratio est,
quia eiusmodi praxis abusus declaratur rubricis
Missalis

et inveteratae ecclesiae consuetudini contrarius (S. R. C.
31. Maii 1642. Savonen.) quem nos quoque proscribimus
et eradicandum ubique decernimus.
2. Ex generali lege exploratum est, Missam hanc
nonnisi post mediam noctem posse celebrari, ita quidem
ut arbitremur, in hoc demonstrando tempus non esse frustra
terendum. Etenim vei bullam s. Pii Y. P. P. initio Missalis
positam, vel eiusdem Missalis et Breviarii Rubricas hac
die speciales consulamus, et statim patebit abusum esse
minime tolerandum, si eadem Missa media hora ante noctis
medium inchoëtur. Ut autem Rubricis etiam hac ex parte
omnino fiat satis, völumus ac mandamus.
3. Cautum est decretis ne in ss. nocte Fideles ad s.
communionem admittantur, qui omnino exspectare debent
ut illucescat aurora, quando celebratio missarum etiam privatarum permittitur. Sicubi autem vigeret usus, communionem sub sacro mediae noctis sacratissimae fidelibus distribuendi, hunc, utentes iure nostro, omnino prohibemus.
(S. R, G. 23. Mart. 1686. Senen.) Hic tarnen' notandum
Sorores charitatis seu filias s. Yincentii (Congreng. Parisiensis seu Graeciensis, — minime vero illas congr. Szatmár.) apostolicum habere privilégium (d. d. 6. Julii 1887.)
ad decennium duraturum, in ecclesiis seu oratoriis suis
celebrari facere très successive missas et simul ad s. synaxin accedere, exlepta tarnen nocte media.
Cui privilegio, prout per se petet, nos nihil derogare
valemus nec volumus.
4. Sciant porro omnes, non probari ab Apostolica
Sede, ut ss. hac nocte Sanctissimum adorationi fidelium

exponatur, utpote extra communem ecclesiarum consuetudinem. (S. R. C. 17. Sept. 1785. Portugallen.) Eliminetur
itaque et tollatur, sicubi vigeret, abusus, Yenerabile Sacramentum praedicta noete publice exponendi (Videsis Circul. Adioec. Nro Y. anni 1881.)
5. Denique permittimus, ut hac nocte in oratoriis seu
capellis publicis celebrari possit, loco missae cantatae, unica
missa privata, dummodo ad easdem fideles maiori numero
accédant et ibidem sacrum diebus festis fieri soleat. Hoc
autem concedimus freti decreto S. R. C. d. d. 7. Sept.
1850. in una Rupellen.
Strigonii, 23. Novembris 1893.

C) Uj intézkedés a fömegye teriVetén kötelező „oratio
imper ata" ügyében. —
Piae

memoriae

Decessor

meus,

pastoralibus

—
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quas die 12. Octobr. 1870. direpti per milites Regis
Italiae patrimonii S. Pétri captaeque Urbis aeternae
occasione, ad Yen. huius Adioec. Clerum dederat litteris, diversas pro ecclesia Xti eiusque in terris Yicario fundendas praescripsit preces, ut divina Providentia pericula
tandem ab eodem averteret, neque pateretur sponsam suam
immaculatam diutius vexari. Yiginti très et amplius iam
exinde effluxere anni, rerum tamen publicarum ecclesiaeque
adiuncta neutiquam in melius mutata, quinimo in deterius
versa propriis conspicimus oculis, ita quidem, ut ^Romanus
Pontifex gloriosissime regnans — quem D. O. M. sospitem
diu servet — ad exorandam divinam clementiam avertendaque — quibus ecclesia ac liumana societas undique
premitur — mala, decreto S. R. C. d. d. 6. Januar. 1884.
publicas in universo orbe catholico indixerit orationes, in
fine cuiusque missae privatae seu lectae cum populo recitandas. Indictis iam precibus a suprema Ecclesiae auctoritate, nonnulli Antistites dioecesium revocare festinarunt
mandata sua pavticularia circa eandem materiam, argumentantes obiectum orationum a se imperatarum idem esse ac
a Rno Pontifice praescriptarum. Quorum vestigiis insistens
et argumentis innixus ipse quoque revocandum censeo mandatum p. m. Decessoris mei, illudque immutandum decerno
prout sequitur:
1. Orationes imperatae litteris d. d. 12. Octobr. 1870.
pro papa nempe et ecclesia (quae in Missali inter diversas
habentur Nro 4. et 10.) in Adioecesi mea — ob adductam
superius rationem — non amplius recitabuntur in missis
privatis, nisi quando Rubrica Missalis aut Directorii easdem
recitandas praescribat.
Ulterior autem ratio, cur memoratas binas orationes,
adusque in hac aima Adioecesi imperatas revocare statuerin,
non est, nisi quod immutata Decreto Generali S. R. C. d.
d. 18. Julii 1882. (de testis quibusdam non transferendis,
sed ad ritum simplicem redigendis) rubrica Generali (Brev.
Rom. Tit. X.), numerus orationum in missa ultra modum
excreverit, ipsiusque s. missae temporis spatium nimis
protrahatur. Haec dum ad iustificandum immutationis
decretum adnoto, simul spero Yenerabiles Fratres ! vos
omnem occasionem nacturos, addendi in missa collectam
pro Papa, permittente id in testis quibusdam Rubrica Missalis.
2. In missis solemnibus vero conventualibus seu
parochialibus et quomodocunque cantatis — exceptis utique
illis de Requiem, — quando ex decreto S. R. C. d. d. 10.
Febr. 1860. in toto regno Hungáriáé collecta pro Rege
sumenda est, adiici quoque debebit ilia pro Papa. Binae
proinde abhinc erunt orationes imperatae, quarum prima
semper recitanda est ilia pro Papa, et secundo nonnisi
loco illa pro Rege; servatis de caetero rubricis atque
decretis, quibus cautum est, ne orationes imperatae in
missis cantatis festorum dupl. II. Classis sumantur. (S. R.
C. 3. Junii 1892. Lincien.)
Vestrum itaque erit Ven. Fratres ! hanc meae voluntatis, immutationis respective dispositionis paginam adamussim servare totisque viribus in id incumbere ac invigilare ut statuta legibus rubricalibus necnon decretis ecclesiae
circa hanc materiam disciplina, quae in Directorio Adioecesano
pag. 7. fusius pertractatur, ea qua decet solertia ab omnibus
sancte ac inviolabiliter observetur.
Strigonii, 27. Novembris 1893. ~
(Vége köv.)

Francziaország. A nagy forradalom két vértanujának centenáriuma. —
A coutances-i „Revue Catholique" és a lotharingiai
„Semaine Religieuse" két centenárium leirását közlik,
melyeket a nagy forradalom két vértanupapjának emlékezetére rendeztek.
A coutancesi megyében mgr Germain püspök október 15-én Munérille-de-Bingardba személyesen elment,
hogy a dicsőítő szónoklatot ő tartsa a hőslelkü abbé
Toulorge fölött.
Abbé Toulorge született 1756. május 4-én. Áldozópappá szenteltetett 1780-ban. Mikor kitört a rémuralom,
hivei közt maradt, hogy a vallás vigaszaiban részesítsen
mindenkit, habár saját életének veszélyeztetésével is. Egy
alkalommal, mikor szent hivatalát teljesité, elfogták. Ez
halált jelentett akkor. És ő ezt jól tudta. Deo
gratias!
Evvel fogadta az Ítéletet, mely a halált feje fölött kimondotta. Aztán biróihoz fordulva: „Isten önökkel,
uraim, viszontlátásra a boldog örökkévalóságban, hogyha
önök arra méltókká teszik magukat."
A kitűzött napon, beszéli mgr Germain panegyrisében, vígan kelt fel reggel, szokás szerint megreggelizett,
elvégezte a breviáriumot, sokáig beszélgetett környezetével az égről, keveset ebédelt, oltártestvéreivel énekelve
végezte a vesperákat, mely alatt ő intonált. Egyszer csak
megállt a Completorium következő hymnuszánál :
O, quando lucescet tuus
Qui nescit occasum dies ?
„Oh ! mikor fog, Uram, felkelni a te napod, melynek nincsen alkonyata?"
O, quando sancta se dabit
Quae nescit hostem patria?
„Oh! mikor fog elérkezni az a haza, mely nem
ismer ellenségeskedést?"
Bezárja breviariumját és örömtől sugárzó arczczal
felkiált: „Pár pillanat, és ez a nap nekem ragyogni
fog ! . . . Itt az idő, mondá aztán, menjünk!"
Akkor t. testvérek igy folytatja a pűápök, az egyház első századaihoz méltó jelenet fejlődött ki. Megölelé
oltártestvéreit s igy szólt hozzájok: „Isten veletek, barátim. Viszontlátásra az örökkévalóságban !" Ezek térdre
omolnak, áldását kérik. O áldását adja. Arczán valami
isteni fény ragyogott már. Megjelennek a csendőrök, az
áldozat csendesen követi őket, mint egy bárány, melyet
vágóhidra visznek. Az utczákon becsukták az ablakokat;
minden sziv gyászba borul. Toulorge a bakó előtt mene,
boldogan, mint hajdan az apostolok, hogy Jézusért halált
szenvedhet majd. Nem is megyen tulajdonképp, hanem
fut, s felhágván a vérpad lépcsőin, szemei a halál eszközén akadtak meg egy perezre, aztán égfelé emelé szemeit. „Istenem, a te kezeidbe ajánlom lelkemet ! Istenem!
kérem a te szent egyházadnak fenntartását és visszaállítását. Bocsáss meg, esedezem, ellenségeimnek !" Aztán
átadá fejét a bakónak. Mikor feje porba hullott, tiszta
lelke elröpült s a kiválasztottak dicsőségében szállt meg.
Ez 1793. okt. 13-án történt. Az áldozat 37

éves

vala."
Másrészről abbé Collet vértanuságának százados em-
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lékét Voinémontban tartották meg. Itt is maga a megyés
püspök, a nancy i, mondotta a diszbeszédet.
..Abbé Collet, olvassuk a nancy-i „Semaine Religieuse'"-ben, mely mgr Turinaz beszédét kivonatban
mutatta be, a vallás iránt való gyűlölet áldozata vala,
Meghalt, mert szolgája volt a vallásnak. Meghalt, mert nem
akarta egy ép oly istentelen mint antikatholikus eskü
által beszennyezni a keresztény tanítás tisztaságát.
Meghalt, mert hősileg tartotta tiszteletben az igazságot és
inkább választotta a halált, mintsem hogy a legcsekélyebb
tévedéshez és hazugsághoz szabja magát. Az ő szenvedései az üldözés szenvedései valának : számkivetés, börtön, gyalázatos halál, miket ő örömmel viselt."
Abbé Collet tiszteletére gyönyörű emlékkövet is
állítottak fel ez alkalomból. Ez egy nagy kereszt, magas
talapzaton, amelyen feliratok vannak és diszitmények. A
talapzat tetején ott olvasható a vádlott bátor válasza,
melylyel a törvényszék elnökének felszólítását visszautasitá. „Én nem akarom életemet hazugság által megváltani." Kehely és ciborium tányérka, búzakalász és
szőlőfürt képezik a fődiszitményt. Közvetlenül alattuk egy
márványtáblán a következő felirat olvasható: „Abbe Collet emlékének. Plébános volt Voinémontban,
meghalt a
nyaktilón, hitvalló és az igazság vértanúja,
1793. okt.
25-én.'i A legalsó kőrétegen ez van írva : „Oh szent pásztor, imádkozzál értünk/" S legalul: „Emelte a hívek kegyelete — a százados évfordulón — 1793—1893."
Az
egész alatt egy hosszú sirkő van, melyen virágok
virulnak.

VEGYESEK.
*** „Apostoli káté. 1 ' Ez a czime egy 400 lapra
terjedő könyvnek, melyet mgr Fava grenoblei püspök irt
és adott ki XIII. Leó pápának ajánlva müvét. Mikor mgr
Fava a politikai választások idejére irt „Választók
káté"-ját a pápa óhajtására visszavonta, tette ezt azon
kérelem kíséretében a pápához, hogy ő szentsége egy
egyetemes kátéról az egész egyház számára gondoskodni
szíveskedjék. Addig is azonban mgr Fava, mintegy próbálkozás kedveért, kiadta az „Apostoli káté" czimü müvét, mely kiindulás pontja lehet egy egyetemes, világra
szóló, a szó teljes értelmében „Katholikus Káté"-nak.
— A püspöki konferenczia
csütörtökön délelőtt a
herczegprimás budavári palotájában ismét összeült. Tiz
órára volt összehiva, de a püspökök csak lassan gyülekeztek. A püspöki kar több tagjának már előbb haza kellvén
utaznia nem voltak jelen a konferenczián Schopper György
rozsnyói, Hidassy Kornél szombathelyi. Lönhart
Ferencz
erdélyi, Zalka János győri, Schuszter Konstantin váczi
püspök, gyengélkedés miatt, Schlauch Lőrincz nagyváradi
bíboros-püspök, valamint Fehér Ipoly pannonhalmi főapát,
továbbá Pável Mihály nagyváradi gör. kath. püspök és
Moldoványi János balázsfalvi görög kath érseki vikárius
A tanácskozást Vaszary Kolos biboros herczegprimás

vezette, ki azt fél 11 órakor nyitotta meg. A jegyzőkönyv
vezetésére a herczegprimás Rimely Károly beszterczebányai püspököt kérte fel. A konferenczián az egyházpolitikai reformok ügyében kibocsátandó közös pásztorlevél
tárgyalását folytatták és befejezték. József főherczeghez
a honvédség élén töltött negyedszázados működésének
jubileuma és XIII. Leo pápához az ezen püspöki konferenczia bevégzése alkalmából közös távirat ment a konferenczia nevében
Vaszary
Kolos
bibornok-herczegprimástól.
f Kozmucza Vazul szatmári, román ajkú g. kath.
lelkész f. hó 5-én meghalt. Fájdalommal jelentjük, mondja
a szatmári „Heti Szemle", e gyászhírt, mert a megboldogult rokonszenves modorú, jó pap és jeles műveltségű
férfiú volt. — Kozmucza középiskoláit Szatmáron és
N.-Váradon, a theologiát Szatmártt és Szamosujváron
végezte. Pappá csak 32 éves korában szenteltetett, azért
ily későn, mert előbb más pályára készült. — Mint lelkész előbb Kapnik-Bányán működött atyja után, majd
Alsó-Fernezelyre költözött át, hol hazafias loyalitásáért
és egyéb erényeiért közbecsülést vivott ki magának.
Mikor a román agitáczió következtében kollegái a passzivitásba mentek belé s ily módon is tüntetni iparkodtak,
ő hazafias szent meggyőződéséhez hiven egymagában is az
urnához lépett. 1888-ban szatmári lelkészül választatott s
ez idő óta köztünk élt. — Sok jót cselekedett sőt üdvös
reformokat is léptetett életbe, pl. a mindennapi szent misét, mely az előtt nem volt. — Igen müveit pap volt,
birta a magyar, franczia, német, latin és román nyelvet,
két fiával rendesen franczia nyelven levelezett. Tudományos ismereteit azonban nem tudta árulni s ezért kevesen sejtették benne a kiváló műveltségű embert. Házasságát, melyben nejével 32 évig élt, 4 gyermekkel áldotta
meg a Gondviselés: 2 fia, 2 leánya volt. Fájlaljuk kora
halálát, hiszen még élete javakorában vala és tán sok
nemes munkára hivatott. Temetése f. hó 7-én d. u. 2
órakor volt Szatmáron. Mintája volt a hazafias román
ajkú g. kath. papnak.
N Y I L T

T É R .

Nagyságos és főtisztelendő szerkesztő ur !
Becses lapja 44. számában ezeket olvasom : „Dvorzsák
ur a közel múltban publikálta, hogy tekintettel a Congregatio decretumaira a jövőben nem fog könyveket adni
erga sacra — de igen is képeket (oleographa) mert ezeket a Congregatio decretumai nem tiltják" — erre nézve
vagyok bátor az én publikácziómat eredetiben bemutatni :
„Havi Füzetek kiadóhivatala, Budapest, II. Donáti-utcza
3. Tenore novissimi Decreti Congr. Missarum stipendiis
in futuro non eduntur libri, hucusque editi vero, quamdiu
intentiones praesto sint, dantur erga celebranda sacra, et
quidem dimidio pfetio. Director-Spiritualis." — ítéljen az
olvasó s mentsen fel a további kapaczitálás alól.
Maradtam Nagyságodnak kész szolgája
Dvorzsák.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési díj :
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

kath. e g y h á z i s irodalmi f o l y ó i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

II. Félév. 1893.

47.

Budapesten, deczember 13.

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándot
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Ádventi gondolatek a katholikus ö n t u d a t szolgálatában. — Az egységes házasságjog alapvonalai az országgyűlés mindkét házának ajánlva. — Egyházi
Tudósítások : B u d a p e s t : Rettenetes „Mementó móri" az emberi
törvényhozások számára. — E s z t e r g o m : Főpásztori körlevelek. — S z a t m á r : Az egyház és állam közti viszonyról. —
Irodalom:
Az evangelista munkája. Stb. — Vegyesek. — Fölhivás a magyar katholikusokhoz. — Felhivás előfizetésre.

Ádventi gondolatok
a k a t h o l i k u s öntudat szolgálatában.
(A budapesti „Katholikus Kör" ádventi vallásos
elsején, f . hó. 6-án, félolvasta dr. Breznay
B.
professzor, e. i. prorektor.)

estéinek
egyetemi

Abban a meggyó'zödésben élek, mélyen tisztelt hallgatóim, hogy midó'n a budapesti „Kath. kör" tagjai közé
beléptem, nemcsak a tagságdij lefizetésére köteleztem
magamat, hanem sok más nemes és magasztos kötelesség
gyakorlásának testvéri szövetségébe léptem és olvadtam be.
E kötelességek közöl csak a főbbeket legyen szabad itt
említenem : az egymás iránt való őszinte tisztelet, az önmagát
értünk adó Krisztuséhoz hasonló felebaráti szeretet, és
— hogy kevés szóval siessek a tárgyra — a testvéri s
baráti eszmecsere és együttműködés élvezetes kötelességeit. Eme vallásos ihlettől sugallt s Isten bő áldásai
által a jelenben már kitüntetett, tehát onnan felülről is
szentesitett kötelékek reám nézve boldogitó hatásának érzésével, szivem mélyéből üdvözlöm önöket, szeretett tagtársak
és mélyen tisztelt vendégeink, kik itt most, ádventi
vallásos felolvasásaink
elsejének meghallgatására, megjelenni
szíveskedtek.
Ki ne tudná közölünk, hogy mi az egyházi év körében az ádvent ? Kit ne kötnének, legalább gyermekkorából,
feledhetetlen kedves emlékek az ádventi rorátés misékre
hívogató hajnali harangozásoknak mélabús danájához, és az
éj homályában kivilágított templomok varázsos látványához,
és a bennök ily szokatlan időben zengeni szokott epedő
énekekhez és imákhoz?! Ah! nemcsak lélekből, testből is
áll az ember. És ez a test néha teher és nyűg ugyan a
léleken, de isteni rendeltetésénél fogva hű társa és készséges szolgája is szokott ő a felfelé szárnyaló léleknek
lenni. Isten testbe öltözteté az emberi szellemet; a világrend parányai és óriási testeinek mélyébe rejté el ragyogó
gondolatait; s az időkteljében maga az Isten Igéje, maga
Isten Fia is testet vőn — nemde ? — magára, testet a mi
testünkből, vért a mi vérünkből, hogy a legfelségesebb
oltári szentségben nyújtott szeplőtelen tiszta isten-emberi
vérének élvezése által a romlásnak indult emberi vért,

melyben az élet titka rejlik, 1 ) folyton-folyvást megtisztítsa
és megújítsa.
Az érzéki és szellemi világrend közt levő titkos
viszonosságnak is ki ne érezte volna életében lelket-testet
vidító varázsos hatását és működését? Nem kell hogy
valaki költő legyen, elég ha ember, arra, hogy a tavasz
virágainak szinpompájából és illatából mosolygó örömet
merítsen, fonnyadásuk- és hervadásukból ellenben — mulandó létünk örömeinek hiúságára tudjon következtetni.
Innen van, hogy a lelkünket körülrajzó érzéki világgal mintegy lelket cserélünk s azt hisszük, hogy a lelketlen dolgok
is érzik a mi nekünk fáj vagy örömet okoz, viszont mi is
felvidulunk vagy elkomolyodunk a szerint a mint a természet vidám vagy komor színben jelenik meg előttünk.
A ragyogó csillagokban, az ég dallos madaraiban lelki
életünk sorsosait véljük rejleni. s meg-megindulnak köztünk
a párbeszédeknek örömeket és fájdalmakat osztó, tehát
mindkét tekintetben kedves, mert amott gyönyört fokozó,
emitt keservet enyhítő folyamai, a'melyeknek népies és müköltészetének nem egy remekét köszönheti minden nemzet.
„JÉn is oda való vagyok,
A hol az a csillag ragyog
Vagy:
„Sirat engem a madár is,
Meghajlik értem az ág i s —
és a többiek mind, valamennyien, e neméből valók az emberi élet szépségeinek és kedvességeinek.
Ádventi szent időnknek szintén, — az ebben a borongós
és hideg időszakban hivei emlékezete és elmélkedése elé kitűzött nagy szellemi események meglepő érzékitése által, —
sajátságos varázst tudott kölcsönözni a katholikus egyház,
midőn a magasabb szellemi élet korszakainak egymásután
következő rendje számára az egyházi évet megalkotta. Máimaga ez évszak neve plasztikus. Ádvent, Urjövet; négyezer
évig tartó jövetele, közeledése az Istennek. Mily majesztétikus, mily festői! Mily szemmel láthatólag tünteti fel ez
a lassú, négyezer évig tartó „lirjövet," az Istennek, nem
l

) ,,A vérben az élet ; s azért a d t a m azt nektek,
oltáron azzal tisztítsátok meg lelketeket." Lev. 17; 11.

hogy

1P£~ Mai számunk két iv v a g y i s 16 oldal.
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lényegében, tetteiben nyilvánuló, magasztos, nyugovó és
mégis&haladó előre mozgását az időben! Valóban — „incessu
patuit Deus!" Az előtt az Isten előtt, a kinek szemében, a
zsolláros szerint, „ezer év annyi mint egy nap", 2 ) négyezer
év járása valóban csekélység, semmi. De nekünk, és az akkor
élt emberiségnek, ugyancsak nagy idő biz az; nekünk a
végig tekintésre, az akkor élt emberiségnek a várakozásra.
Ús az egyház ezt az isteni biztatásokkal és emberi keserves
sóhajokkal telisded teli betöltött szomorú négyezer évet az
advent négy hetében jelképezi lelkünk elé. Szomorúnak
tartjuk az emberiségnek e korszakát méltán, mert hisz
tudjuk mindannyian, szent hitünk tanitásából, hogy az Isten
kegyelméből élvezett paradicsombeli boldogságot elüzo
bűnbeesés után bekövetkezett az, a minek a bn elkövetése
után minden erkölcsi érzés szerint szükségképpen be kellett
következnie: — az Istennel szemben való bűnhődés, az
önmagával tehetetlen szenvedés állapota.
Honnan, honnan nem, másunnan bizonyosan nem. mint
az érzéki és szellemi világrendnek fentebb emiitett mélységes titokból táplálkozó viszonos egymásra hatásából
keletkezett az emberiségnek az a felfogása, hogy az
igaz, jó és szép, szóval a boldogság, az fényes, az maga
a világosság; ellenben a tévedés, a rossz, a bűn és annak
egész környezete, sötét, fekete mint az éj és a sir mélysége,
amely csakugyan következménye a bűnnek. „In tenebris,
sötétségben, et in umbra mortis, és a halál
árnyékában,
sedent, ülnek." Igy írja le a szent irás az emberiség állapotát, melybe nemünk az ősszülők bűnbeesése következtében
gyászos örökségkép jutott.
„Szörnyű nap volt — mondja költőnk, — mikor eljött
Az a ltigyó ineselegve,
S a gőg lángját, ölő mérgét
az emberbe belehelte.
Mikor a bűn megfogamzott,
S az emberi sziv fellázadt :
Az emberre a nyomor, kín
Rávetette azt az
árnyat.a3)
Sötétségben és a halál árnyékában ülni, t. hallgatóim,
az egymásra halmozott nagy szerencsétlenségeknek oly kimeríthetetlen értelmű leirása, hogy ilyenekkel csak az Isten
által sugalmazott szent Írásban találkozunk, hol a szavakat
ő maga válogatta meg és adta az emberek ajakára. Sötétségben lenni, annyi mint nem tudni ; sötétségben ülni, annyi
mint nem mozdulni, tehetetlennek lenni ; a halál árnyékában
ülni, annyi mint a tehetetlen, a mozdulatlan ülés végén a
legnagyobb tehetetlenség, a halál, a megsemmisülés átkát
látni és várni.
És ez nemünk bűnbeesése után az emberiség részéről
csakugyan szomorú valóság vala. Mert megsérteni ugyan
Istent az ember elég erős; de elégtételt adni a végtelen
nagy sérelemért, arra már kétszeresen elégtelenek vagyunk,
végességünknél és bűnös létünknél fogva. Mert ugyan mit is
adhatna az ember Istennek végtelen becsű elégtétel gyanánt! ?
A világot? Ennek az ember nem ura; s az egész világ együttvéve Istenhez képest kicsiny, semmi. Magát? Hisz micsoda
becse lehet a bűnös embernek a szentséges Istent szine
2

) 89. Zsolt. 4.
3
) Kemenes, Isten és az ember, Veszprém, 1891. 82. 1.

előtt? Semmi, sőt talán szabad még azt is mondani: még
annál is kevesebb. A bűnös ember rosszabb a semminél.
Magát és a világot tekintve tehát sehoí — semmit
sem látott az ember, mibe szabadulásának reményhorgonyát beléakaszthatta volna. íme, ez az oka annak, hogy az
emberiség a bűnbeesés után a halál és megsemmisülés
árnyékában tehetetlenül ült vala és kesergett. Kesergett a
fölött, hogy meggondolatlan vala az Istent megbántani.
Eszembe jutnak itt a nagvszellemü Bossuetnek nagy igazságot hirdető szavai: „C'est une vérité constante, que
l'Ecriture a établie et que l'expérience a justifiée, que la
cause de tous les crimes et de tous les malheurs de la
vie humaine c'est le défant d'attention et de vigilance
Sziklaszilárdan álló igazság, úgymond, melyet a szentirás
állapított meg és a tapasztalás igazolt, az, hogy
minden
a
bűnnek s az emberi élet minden szerencsétlenségének
figyelem és éberség hiánya az oka."*)
S az istenség iránt való figyelmetlenségnek ama rettenes következményében, a bűn állapotában s a halál és
elkárhozás éjében, nem mutatkozott őseinknek az alatt a
négyezer év alatt, melyeket az ádvent négy hete jelképepez most mi előttünk, nem mutatkozott csakugyan semmi
remény? Mutatkozott. De nem a földön, mert ez egészen
a bűn átka alá került, hanem az égen, reménycsillag gyanánt, melyet maga az irgalmas Isten támasztott, mindjárt
a bűnbeesés után, avval a kegyes Ígéretével, melyet büntetésképp dobott a csábító irigy sátán kigyófejére, imígy
szólván: „Ellenkezést vetek közötted és az asszony között,
a te ivadékod és az ő ivadéka között : ő megrontja fejedet,
és te sarka után leselkedett 5)
A megváltás örök végzetének e kimondásában, a bűn
átkából, a halál árnyékából való megszabadulásnak örömhíre, az evangelium
lőn kihirdetve legelőször. Figyeljük
csak meg, kegyes hallgatóim, az Isten szavát. Mit jelez
az Ur Isten az első örömhír szavaiban ? Azt, hogy az ég
és föld, Isten és az emberiség valának Isten örök végzete
által hivatva közreműködni
az emberiség megváltásában.
A végzet, a határozat, onnan felülről származott, tehát az
erő onnan felülről vala leszállandó ; a végzetnek, az isteni
határozatnak engedelmeskedő gyengeséget, az asszonyt és
az ő ivadékát, azt a föld vala hivatott előállítani. Az Isten
mindenható ereje és a bűnbe esett emberiség gyengesége ;
a tehetetlen gyengeség és a mindenható erő egyesülve,
vagyis az ezen egyesülés által mindenhatóvá tett tehetetlenség : ime a Megváltó, az emberiség megváltásának mélységes mély titka. Ki ne gondolna itt tüstént az emberré
lett Isten Igéjére, az Isten-emberre, a mi megváltó Urunkra
és Istenünkre, Jézus Krisztusra?
Most már teljesen megérthetjük ama könyörgő,
esdeklő „rórátés" imát, melyet Izsaiás próféta ajkain rebegett el leírhatatlan epedéssel az óvilág, s melyet a sötétségben és a halál árnyékában négyezer évig ült emberiség
keservének de egyúttal megvigasztaltságának emlékére az
egyház az idők végéig fog ádventi szentmiséink alatt zengedezni : „Egek, harmatozzatok onnan felől, és a föllegek
csöpögjék az Igazat; nyilatkozzék meg a föld, és teremje
4
) Premier sermon pour le premier dimanche de
Oeuvres, ed. par Lâchât. Paris, 1880. vol. VIII. p. 9-3.
5
) Gen. 3., 15.
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az Üdvözítőt; és az Igazság — együtt — származzék! Én,
az Ur, teremtém Őt."
Ahány szó, annyi mysterium. De az az egy világos,
hogy égnek s földnek kellett közreműködnie az emberiség
megváltozásában ; hogy Isten-embernek kellett lennie a világ
megváltójának, mert hiszen az igazságnak „együtt" kellett
származnia. Együtt kellett pedig égből és földből származnia az
igazságnak azért, mert a gyengeség és tehetetlenség magában
képtelen vala a megváltásban rejlő felemelkedésre És vájjon mit
emelt volna fel a mindenhatóság a megváltás álltai, hogyha
az emberi gyengeségben nem lett volna mit — felemelni !
Oh emberi akarat és beleegyezés, mily csodálatos erő vagy
te a mindenség körében ! Isten nélkül semmit sem tehetsz
te, oh gyöngeség ; Istennel semmi sem lehetetlen teelőtted,
oh gyarlóság! „Mindent megtehetek Az által, ki engem megerősít", mondja a nemzetek apostola. 0 )
És ezzel, kegyes hallgatóim, kezünkbe van adva az
ádventi szent idő értelmének, valamint a világ első négy
ezer éve alatt letelt emberi életnek, sőt, mondhatjuk, az
egész emberiség összes szövevényes lelki életének, a mélységeiben méltán nagy titoknak mondható világtörténelemnek
— a kulcsa. Most már tudjuk, kit várt oly epedve az ó-vilag, ki
volt a „népek várakozása" 7 ) s ki most a népek „öröksége",
vagyis ki a világtörténelem középpontja, ki az emberiség
boldogságának megalapitój a, az emberiség gyönyörűsége,
dicsősége ?
Jézus

Krisztus!

Kicsoda Jézus Krisztus, a kit az ó világ epedve várt,
az uj világ imád? Megmondjam? Nem vagyok képes . . .
Ő Isten . . . Ki birja az Istent észszel fölérni, szóval leirni?
A legfölségesebb angyal kevés erre . . . Ő ember. De milyen
ember ? ! . . .
Átadom e szót lángeszű embereknek. „Isteni mesterünknek, úgymond Bougaud a „Kereszténység és korunk"
cz. müvében, isteni mesterünknek akár szellemét, szivét,
szentségét, imádandó testét, végtelen érdemeit ; akár az
(isteni) személyiségbeli (isten-emberi) egységéből folyó
kiváltságait vesszük szemügyre : szent emberiségének kimondhatatlan szépségét toll vem írhatja le. Ki érti azt vala föl?
Hol az ecset, toll, véső, hol a szó, mely csak némileg is
megközelítheti? Im, tizennyolcz százada már, hogy a lángész erőködik ezen, de hasztalan. „Midőn Jézus Krisztusról
kell beszélni, ha mindjárt Pascal ajkaival is, úgymond
Sainte-Beuve, — a kényes kritikus, — az ember mintegy
önkéntelenül visszahökken. Attól fél, hogyha nem térdre
hullva
és imádva, csak kétszer mondja ki,
már
megszentségteleníti e kimondhatatlan nevet, melyre nézve
még a legmélyebb tisztelet is káromlás lehet.
Ismételjük legalább tartózkodás nélkül, szivünk mélyéből eme
szavakat, melyek igazak maradnak örökké: „Ha Jézus
Krisztus mellett nem szólnának is jövendölések, ha nem
volnának is csodái, tanában és éleiében van valami oly
isteni, a mi legalább is elbűvöl; s a mint nincs igazi
erény, nincs becsületes sziv Jézus Krisztus szeretete nél-
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kül, ugy nincs emelkedett
gondolkodás,
nincs gyöngéd
érzelem Jézus Krisztus csodálata nélkül.u 8)
Halljuk Lacordaire-t.
„Oh! ki mondja meg, úgymond, kicsoda Jézus Krisztus ! Sem a kevélység gyönyörei, legnagyobb diadalainak
napján, sem a világ igézetei, legcsábosabb képeinek órájában, sem az anya, midőn Isten kezéből fiút nyer, sem a
férj, midőn hitvesét a szüztiszta nászterembe vezeti, sem a
költő, midőn lángelméje első sugallatát nyeri, sem semmi,
a mi van és a mi volt, nem nyújthat akár képet, akár
fogalmat, akár csak izleltetőt is arról, mi a lélekben Jézus
Krisztus tisztelete. Minden egyéb (Jézuson kivül) nagyon
sok vagy nagyon kevés ; vagy meghalad, vagy nem tölt be
bennünket. Egyedül Jézus Krisztus birja lényünk mértékét.
Egyedül ő készített nagyságból és gyöngeségből, erőből és
törekvésből oly italt, a minőt szivünk ismeretlenül is
óhajtott, s kik egyszer, meglett korukban, e kehelyből ittak,
tudhatják, hogy igazat mondok, s hogy ez oly ittasulás,
melyből az ember ki nem szabadulhat." 9)
Hallgassátok csak, hogy jártak, mit tapasztaltak a
legnagyobb festők, midőn Jézus Krisztus imádandó egyéniségének testi megjelenését lefesteni igyekeztek. „Nézzétek
úgymond ismét Bougaud, boldog Angelo da Fiesolét.
E dicső munkának szentelte mindazt az eszményt, mit szüztiszta szive összehalmozott, mindazt a fényt, mit a legbuzgóbb
elmélkedés benne gyújtott. Negyvenévi
eszmélkedése, hallgatása, magánya alatt, csak kísérleteket tesz ; angyalokat,
szüzeket, madonnákat, a legtisztább arczéleket, a legeszményibb arczokat festegeti; aztán korával, szeretetével
végre nekibátorodik — ez imádandó alakból valamit vászonra tenni. Százszor is neki fog : a Szent-Márk-zárda
káptalani termében, a kolostor boltivei alatt, az ebédlőben, a
folyosókon, még a czellákban is; mindig ujat t e r e m t ; mindig
fölülmúlja m a g á t ; megelégedve soha sincsen. Bojt, bűnbánat, imádság által készült reá; az ecset gyakran kiesett
kezéből ; arczán könnyek patakzottak alá : az ihlettség könynyei az álmodott alak láttára; a fájdalom könnyei, midőn
érzé, hogy ecsetje mennyire cserben hagyá." Hogy ennyi
erőködéssel létrehozott képei előtt önkénytelenül mégis
térdre hulunk mint valóban isteni alkotások előtt, azt
kortársai abból magyarázták, hogy bizonyos pillanatban,
mikor a boldog szerzetes kezéből az ecset kihullott s ő,
ihlettségében, könytelt szemekkel önfeledtté lőn, az angyalok
fölvevék az ecsetet és bevégzék az isteni alakot.
Leonard da Yinci is, hogy végre lángeszét kielégítse.
Jézus Krisztus alakja felé fordult. Az utolsó vacsorát
akarta lefesteni. Nagyon sokáig készült a műhöz. „A szentpétervári műcsarnokban számtalan rajz látható, a mint a
nagy művész csodás mélységgel és türelemmel tanulmányozza a különböző apostolfejeket, melyeket a mester körül
akart csoportosítani. Midőn kérdék tőle, hát a főalakra
mintát hol talál, azt válaszolá: ezt nem itt a földön keresem. „Krisztus feje, úgymond Lomazzo, a leghosszabb
elmélkedés tárgya." . . . . Midőn végre a lelke előtt lebegő
alak által egészen elragadtatva meg akarta testesíteni azt,
ugyané tanítványának állítása szerint — a mester keze a
s

6

) Filipp 4, 13.
"') Gen. 49; 10.

) Sainte-Beuve, Port-Royal, Paris, 1848. t. III. p. 368. V. ö
Bougaud, id. m. 3. kiad. III. köt. 383 s köv. 11.
9
) Lettre à un jeune homme sur la piété, 1-re lettre.
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midőn ecsetjét a vászonra
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tette." )
Ha, t. hallgatóim, imádandó testi megjelenését Jézus
Krisztusnak ily nehéz még a lángeszű művészeknek is ecsettel lefesteni : hogy merjem én az ő szentséges szent emberségének és mélységes mélyen rejtező istenségének titkait
világoságra hozni, és szóval leirni akarni? . .
Ily merész és reám nézve koczkázattal járó kisérlet helyett lássuk inkább azt, a mit az egész emberiség hallott
és látott, hallhat és láthat Jézus Krisztus imádandó személyiségéről és hatásáról-, igen. lássuk, entanulságunkra,
azt, — mint szent János apostol mondja, — „ami
kezdettől volt, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel
láttunk, a mit néztünk, és kezeink tapintottak, az életnek
Igéjéről." 1 1 ) Lássuk Jézus Krisztust a világtörténelemben:
az ókorban, mely őt várta, az uj-korban, melynek szellemi
fensőbbsége a bethlemi jászolból és a Golgotháról származó
örökségünk. Mert b. Eötvös mondása szerint : mindaz, a
miben nemkeresztény kortársainkat és az ókor
valamennyi
népét felülmuljuk, — a kereszténységre vihető vissza, És
maga Voltaire szerint: „a földkerekség ama pontja, melyre
minden szem f'üggedt s a honnan várták őt, a nemzetek
reménye sarkának nevezhető. "12)
Lássuk tehát, hogy ezt a történelemben egyedül álló
Jézust, a világ megváltóját és boldogítóját — hogyan várta
és fogadta az előző kor? és — hogyan becsüli meg a
mi korunk ?
A világtörténelmet kezembe véve, a feleletet igen
rövidre szabhatom itt.
A világ megváltóját, a paradicsomi első örömhirdetésből meritett egyetemes hagyománynyal, várta az egész
emberiség, várta folyton epekedő, de, a kiválasztott népben
épp ugy, mint a pogányokban, lassan-lassan egyre jobban
ellaposodott, elhomályosult felfogásával annak a nagy szellemi alaknak, a ki a paradicsombeli isteni igéret szerint a
lélekölő gonosz Sátán szellemi hatalmát vala megtörendő.
A várásban is tehát sülyedt az emberiség.
Hogy csakugyan az egész emberiség várta az isteni
megváltót, arra nézve a bizonyítékok, a nyilatkozatok tengerárja áll rendelkezésünkre ; a tudomány pedig köteteket
gyűjtött össze belőlük. 13 ) Kelet és Nyugat, az óvilág és az
uj-világrészek ; India, China, Chaldaea, Egyiptom, Görögország, Italia, Gallia, Nagy-Britannia; a mágusok, az
egyiptomi papok, a görög látnokok és filozófok; a római
költők, történetírók és államférfiak; a sibyllák és a druidák — mind várakozásban valának, mind tudtak egy
jövendő nagyról, szentről, hatalmasról, szűztől
szűletendőről, csodálatosról, Istenről. — Kezdjük a druidáknál. Chartresben, Autunben, Dijonban, úgymond Bougaud, 14 ) találtak
oltárokat eme felirattal: „A szűznek, ki szülni fog, a
druidák."
10

; Bougaud, id. m. 389. 1. •
) Sz. Ján. I. lev. 1 ; 1.
12
) Recherches sur l'origine du despotisme oriental, \ sect. X.
p. 116. Bougaud, id. m. 503. 1.
13
) Alljon itt csak egy iró megnevezve: Lüchen, a kinek
„A* emberivem hagyományairól» szóló müve a budapesti központi
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának szorgalmából
magyarra is le van forditva.
1J
) Id. mű és köt. 502. 1.
u

A Nogent-i
anyjának."

Virgini
pariturae
Druides.
oltáron pedig: „A

születendő

Isten

Matri
fidurae
Dei nascilurie.
És Virgil éneke a sybillák jóslatából merítve igy szól:
„Kúmai jós költők várt korszaka eljőve immár,
Páratlan fénynyel nagy századok új sora támad, . . . .
Jobb, nemesebb ivadék száll hozzánk a magas égből".. . .
Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo . . . .
J a m nova progenies coelo demittitur alto". . . .
Cara Deûm soboles, magnum Jovis incrementum . . .
Incipe, parve puer, risu cognoscere m a t r e m ! " 1 5 )
Chinában Confucius, vagyis Kung-Tseu mondá egyik
tanítványának: „En, Kieu, hallám, hogy a nyugati tájakon
volna egy szent, ki (állami) kormány nélkül megszünteti
a zavarokat, sok beszéd nélkül becsepegteti a — hitet."16)
Aristoteles a görögöknél „igazi megmentőnek és szabadítómnak nevezé őt.17) Pláto sokat tudott, többször beszélt
a „szabadító" megváltóról, „a ki majdan el fog jönni tanitani a halandókat," „megtanítani őket az igazi tanításra." 1 8 )
Socrates világosan kimondta Alcibiadesnek Plátónál, hogy
az a valaki, „a kit várni kell, hogy megtanítson arra, a m i t
Isten és az emberek iránt való kötelességeinkről nem tudunk,
olyan lesz, mint Minerva, a kinek, Homér szerint, Diomedesnek szemeit meg kellett nyitnia, hogy megkülönböztesse
az Istent, egy ember alakjába elrejtve." „Reménylem, igy
végzé tanítását, az istenek jóvoltából, hogy nem fog késni
jönni." 19)
A rómaiaknál Cicero a messiás koráról csaknem oly magas felfogással gondolkodott, mint mi. Azt mondja, hogy a jövőben. mely lelke előtt lebegett, „nem lesz más törvény Rómában
és más Athénben ; más most, más azután, hanem valamennyi
nemzetet és minden időben egy, örök és halhatatlan törvény
fogja kormányozni; és egy, úgyszólván közös tanitó és
imperátor lesz, — az Isten". 20 ) Tacitusnál a messiási világuralom eszméje már kezd összezsugorodni és átmosódani államhatalmias
fogalommá: „Sokakban, úgymond,
meggyökeresedett az a meggyőződés, hogy a papok régi
15

) Virgil. Eclog. ÍV.
) L'invarible Millieu,
500 lap.
16

ch. XXXIII. v. ö. Bougaud id. m.

17

) ZIcùtïjq TS v.cà èlsv&SQiog STvucag. De mundo, cap. 8. Opp.

t. 1. p. 475.
1S
) Apolog Socr. s egyebütt.
19
) 'Avccyxcdov oîv sari negifisvsiv s'cog uv tlç fiá&rj mg del 7iç>ôç
&£ovs xcà tzqôç ccv&Qanovs êtagsïa&cct.. Plato, Alcib. II. Opp. ed. Bip.
t. V. p. 100—162. Honnan kapta mindezt Plato V Megfelelt Brucker :
„Unde haec habuerit Plato, dici quidem non potest, conjici vero
non sine verisimilitudine, pervenisse ad Platonem. in eius inter
barbaros itineribus vestigia quaedam doctrinae de Mediatore inter
Deum et homines, participante, quam ex protoplastorum traditione
inter' vetustissimarum gentium origines dispersam . . . dubium non
est." Hist, critica philosophiae. T. 2. p. 434.
20
) Nec erit alia lex Romae, alia Athenis ; alia nunc, alia
posthac ; sed et omnes gentes, et omni tempore, una lex, et sempiterna, et immortalis continebit; unusque erit communis quasi magister
et imperátor omnium, Deus. De republ. 1. 3. c. 22. Opp. ed. stereotypae a Nobbe, Lipsiae, 1827. p. 1161. col. 1.
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iratai szerint épp ezidőtájt Kelet — felülkerekedik, és Judaea
fiai uralomra jutnak.1121)
Ugyanezt mondja ugyan eme
szavakkal Svetonius. 22 ) Josephus Flaviusból már a specifikus
zsidó világuralomra való termettség balhite szól: „A régi
könyvekben, úgymond, világosan az volt mondva, hogy
ezidőtájt lesz egy ember, ki Judaeaban támad s az egész
világ uralmát átveszi !" 23)
Voltaire figyelmét a Kelet és Nijugat egymásra való
utalása nem kerülte ki. A jövendölések irányának erről a
kölcsönös keresztezéséről igy ir : „Az indusok és chinaiaknál emlékezetet meghaladó idők óta meggyőződés volt, hogy
a „bölcs" — Nyugatról
j ő ; Európa ellenben azt mondá,
hogy a „bölcs" — Keletről j ő . " 2 4 ) S a hol ez a két utalás
találkozott, csakugyan ott született a világ megváltója.
Azonban a várva várt messiás tisztán szellemi világuralmának eszméje, a mint az eddigiekből is kezdett már
kitűnni, úgyszólván teljesen elmosódott és homályossá leve,
— nem magában, mert magában véve az eszme és valóság
a kinyilatkoztatás egyre növekvő fényében ragyogott folyvást, hanem az emberek felfogásában, — és pedig éppen
akkortájban,
midőn az idők beteljesedének és a várva
várt lelki szabaditó s isteni tanitó a földön az ő rejtve
rejtőző istenségével megjelent. A legszentebb eszmét is,
mondja Madách, romlás érheti a „hitvány felfogás" miatt.
Igy tett az ókor a megváltó eszméjével. Megrontotta — felfogásának alacsonyságával. Öh, emberi „felfogás" — hol
nem találkozunk veled, s mit nem rontottál te meg az
emberiség életében?!
Lássunk a megváltás isteni eszméjének emberi felfogás
által történt megcsonkitására, eltörpitésére és lealacsonyitására nézve példákat a történelemből.
Svetonius „Augustus"-ában olvassuk, hogy „néhány
hónappal Augustus születése előtt, — Julius Marathus
elbeszélése szerint (auctor est Julius Marathus), — az oraculumok által is megerősitett az a hir kezdett keringeni, hogy
Eómában csoda történt, mely azt hirdette, hogy a természet a római népnek királyt szül. A római tanács e hirre
megrettenvén, azt határozta, hogy az ugyanazon évben nemzettek közöl senki fel ne neveltessék." 25 )
Ugyanezt tapasztaljuk Judaeában, a hol az a hir volt
elterjedve, hogy a zsidóknak született királyuk. „Mikor tehát
született Jézus Júda-Bethlehemben, — igy olvassuk szent
Máté evangélistánál, — Heródes király napjaiban, ime bölcsek
jövének napkeletről Jeruzsálembe mondván : „Hol vagyon
a ki született, a zsidók királya ? mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk imádni oí." 2 6 ) A napkeleti bölcseknek legutóbbi szavaiból megtudhaták volna az illetők,
kikhez a bölcsek Jeruzsálemben fordulának, hogy ők
21
) Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum libris contineri, eo ipso tempore, ut valesceret Oriens, profeetique
Juclaeâ
rerum potirentur. Hist. 1. 5. c. 18.
22
) Percrebuerat Oriente toto, esse in fatis, ut eo ipso tempore Judaeâ profecti rerum potirentur. In Vespas.
23
) De bello iud. 1. 6. c. 31.
2J
) Additions à l'histoire générale, p. 15.
25
) „Auctor est Julius Marathus, ante paucos quam nasceretur
(Augustus) menses, prodigium Romae factum publice, quo denunciabatur regem populi Romani naturam parturire, senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitus educaretur."
Svetonius,
Augustus, n. 94.
26
) Sz. Máté, 2 ; 1, 2.
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nem egy közönséges újszülött királyfit keresnek, nem „politikában utaznak", hanem Istent, a lelkek királyát jöttek
imádni a világ megszületett megváltójában. Mindhiába volt
a napkeleti bölcsek e kézzelfogható figyelmeztetése. Zsidóországban király és nép lelkét akkor már fogva tartotta,
mint megcsökönyösödött rögeszme, az a balfelfogás a világ
megváltójáról, hogy ő páratlan hatalmú államférfi, király
leszen, a ki a zsidó nép lábai elé fogja zsámolyul letörni a zsidó
nép valamennyi volt, levő és leendő ellenségét. Ily körülmények
között nagyon természetesnek fogja bizonyára találni mindenki, hogy midőn a napkeleti bölcsek Jeruzsálemben Heródes
zsidó királynál, a papi fejedelmeknél és Írástudóknál a felől
tudakozódtak, hogy hol született a „zsidók királya?" —
ezek nem fogadták egykedvűen a kérdezősködést, hanem
mindenki a dolog végére igyekezett járni, már t. i. a maga
érdeke szerint. Az első és legfőbb hatás könnyen érthetőleg
a zavar, a háborodás vala. „Hallván pedig ezt Heródes,
úgymond a szentírás, megháborodék és vele az egész
Jeruzsálem." 2 7 ) És Heródesben, a zsidók akkori királyában,
mihamar ugyancsak bemutatta magát az ember, s megmutatta egész az erkölcsi undorkeltésig azt is, mire képes a
„felfogás", hogyha „hitvány". Egyfelől gyilkosokat küldött
ki a trónját téltő király Betlehembe és tájékára, hogy az
ott született fiúgyermekeket mind lekaszabolják, azt gondolva, hogy majd a kit — mint „zsidók királyát" — ott
kerestet vala, az is köztük leszen, a lemészárolt kisdedek közt.
Másfelől gondoskodott róla, hogy pártfelei, a herodiánusok, —
mert hisz ő csak elég király nekik, — őt tartsák messiásnak,
megváltónak. És migBethlebemben czélját nem érte, mert ott
Istennel gyűlt meg a b a j a ; Jeruzsálemben és Zsidóországban czélját elérte, mert emberekkel volt dolga, a kik a
mily könnyen csinálják maguknak „hitvány felfogás"-ukkal,
a legszentebb eszméket torzalakokká változtatva, balhiedelmeiket és rögeszméiket, épp oly könnyen aljasulnak le
mások ábrándos önzéseinek és nagyzásainak rabszolgáivá,
eszközeivé. Tertullián és sz. Jeromos tanúsítása szerint a
herodiánusok csakugyan Messiásnak, — józan ítélet, el ne
hagyj bennünket! — Az Ur fölkentjének, Krisztusnak tartották — Heródest, a szörnyet. 28 )
S ha kérditek, t. hallgatóim, hogy hát mi aljasitotta
le az emberek szellemi, erkölcsi Ízlését ennyire, s miért
éppen népeket tipró királyi hatalomban s e hatalom érzéki
pompájában várták a megváltó megjelenését a világon :
annak okai közöl csak egyet említek fel, azt, mely legmélyebben gyökerezik az ős szüleink bűne által romlásnak indított emberiség természetében. Leírásában ez oknak segítségünkre jő a szentírás, sz. János evangélistának első
levelében : „Minden, úgymond a látások apostola, minden,
a mi e világon vagyon, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, mi nem az Atyától, hanem e
világtól vagyon." 2 9 ) Ez a közönséges emberi izlés, ez a
közönséges emberi „felfogás" — mértéke. Kardja élén villámokat szóró, lábaival nemzeteket tapodó fejedelmi kevélység
ás dölyf; a világ javaiban dúslakodó gazdagság; az érzé27

) U. 0. 3. v.
) Herodianos qui Christum Herodem esse dixerunt. Tertull.
De praescript. c. 45. Patr. lat. t. 2. col. 61. — Herodiani Herodem
regem suscepere pro Christo. S. Hieron.,m Dialog, adv. Luciferianos
c. 23. Patr. lat. t. 23. col. 178.
29
) Sz. János 1. lev. 2 ; 16.
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balga észszel azt kérdezték : hát a szegénységben és nyokiségnek minden gyönyörét korlátlanul élvező kapzsiság:
morban vájjon lakhatik-e csakugyan az Isten? Mintha biime, az Istennel s a maga magasabb, szellemi rendeltezony az isteni mindenhatóságnak határt tudna valami
tésével ellenkezésbe jött világ vágyainak s törekvéseinek
szabni, kivált midőn azt rendkívüli cselekedetekre a nyonetovábbja. Ez a világ szemében a boldogság legmagasabb
morban
sinylő emberiség iránt való határtalan
szetoka; s mivel a paradicsomi első evangéliumban boldogság
retet sarkalja! „Vidd el, mondá Marcion, a nagy hittagadó
vala hirdetve, melyet a megváltó leendett hivatva megvalóTertullián tanúsága szerint, vidd el előlünk a rongyokat és
sitani a földön: a világ mohón felkapta az isteni örömhíra durva jászolyt!" 32 )
ből a boldogság nagy igéretét, ámde azt, benépesítvén taríme, Bossuet fent idézett szavaira visszaemlékezve,
talmát isteni eszmék helyett a maga „hitvány felfogás "-ának
mit
nem
tesz az „éberség és figyelem hiánya" s aztán
Ízléstelenségével és erkölcstelenségeivel, a maga részére
ehhez járulva, a felfogás alacsonysága és hitványsága ? !
hatástalanná, gyümölcstelenné tette végképpen. Ha felhők
s a boldogító hitet
vonulnak, vagy az éj bolygója, a hold borul a nap tányérára, A legmagasztosabb eszmét eltörpité
gyökerestől kiölé számtalan figyelmetlen s nagy dolgokra
nem látjuk a napot fényleni felettünk. Mit gondoltok,
nem ügyelő ember szelleméből. Mikor aztán utóbb a
megszűnt ez által a nap akár létezni, akár melegíteni,
jászoly és a rongyok nyomorához édes Üdvözítőnknél beakár ragyogni? Nem. Csak mi nem látjuk a napot
fejezésül hozzájárult a kereszthalál gyalázata: oh, akkor
s fényes ragyogását. lm ! Igy történik ez Krisztus
teljes
erejével kitört az emberi szellem fenhéjázása és, szent
Urunkkal, a világ isteni megváltójával, mindjárt szülePál apostol s a világtörténelem tanúsága szerint, az Isten
tésekor; igy azután is egész életén á t ; igy minden
időn által, le, a világ messze végéig le : mert habár, hűtlenné vált kiválasztott népe a keresztre feszitett Istenmint szent Pál apostol mondja, „őbenne lakik az Isten- emberre ráfogta, hogy „botrány", a pogányok pedig, hogy
„esztelenség." „Tudaeis quidem scandalum, gentibus vero
ségnek egész, teljes volta testi valóságban," 30 ) de mivel
" 33)
stultitia.
ő a romlott világnak nem ízléstelen anyagiasságát s erkölcsMily meggondolatlanság, mily hálátlanság, milyen
telenségeit kielégíteni, hanem éppen azokat megtörni s
botrány
!
megjavítani, vagyis az emberiséget a gőg, az érzékiség, a
A félvilágot megfosztotta a „figyelem és éberségkapzsiság, szóval a bűn rabságából kiszabadítani akarja, ő
mindjárt születésekor mint az erénynek, mint az alázatos- hiánya" és egy „hitvány felfogás" — mitől? — a legmaságnak s az anyagi alacsonyságoktól való mentességnek is- gasztosabbtól, a mit képzelni lehet : a bűn és a Sátán rabmelyre a
teni példája jelenik meg a világ előtt, nem törődve avval, szolgaságából lett isteni fiúság méltóságától,
hogy esetleg a javíthatatlan emberek „hitvány felfogás"-a jászolvból oly bizalmat gerjesztő gyengéd, a keresztről oly
felhőket s egy egész világnyi holdat fognak borítani isten- lelkesedést keltő férfias és erőszakos, mind a két helyről oly
isteni szeretettel hívogatja az emberi lelket a világ megségének s isteni példájának ragyogása elé.
És valóban igy törtánt, kegyes hallgatóim, már váltója !
És a világ, vagyis az emberiség másik részével vájKrisztus Urunk születésekor a dolog. Istálóban született,
jon
mi
és hogyan történt, kegyes hallgatóim, mi és hogyan
jászolyban feküdt, rongyokba volt takarva a világ isteni
történik
messze ki egész a világ végezetéig? Ez a kérdés
megváltój ci, 3.Z Isten-ember. Istáló, jászoly, rongyok, — hát
van
még
hátra.
valóban ezek volnának az istenileg megállapított jelek a
Az
általános
figyelmetlenség és lelketlenség özönéből,
világ megváltója megjelenésének jelzésére, hirdetésére és
mint
valami
tengerből,
s mint egy pusztító özönvizből kiefelismerhetésére ? Oh igen, és nem másképpen ! Halljátok, mit
melkedve,
támadt
a
jászolyból
szónokló isteni gyermek himondott az Ur angyala a betlehemi pásztoroknak, hogy miről
vogatására
egy
uj
sziget
az
emberiség
körében, a hol uj
fogják felismerni a világ megváltóját: „És ez lesz nektek,
élet
virulása
kezdődött,
a
hol,
szent
Pál
apostol tanúsága
úgymond, a j e l : Találtok egy kisdedet, pólyákba takarva,
3á
31
szerint,
)
az
Istentől
hivatást
kapott
zsidók
és görögök
és jászolyba fektetve." ) Szegénység, alázatosság, önmegKrisztus
alacsony
emberi
származásában
és
sorsában
— a
tagadás, szenvedés, oh ! beh meg vagytok ti tisztelve mindjászolyban
és
a
rongyokban,
amelyekben
feküdt,
a
keresztannyian ; mily magas fokára vagytok ti a lelki világrendben
felemelve a hatalomnak és befolyásnak ! Ti belétek öltözött ben, melyen meghalt. — meg nem botránkoztak, hanem
be az Isten Fia, hogy meghódítsa az emberek elméjét és mindezekben „Isten erejét és bölcseségét" pillantották meg,
szivét annak a kettős igazságnak, hogy ő Isten s hogy ő tisztelettel s imádással halmozva el az isteni eszmék megember; Isten, mert nem félt a szellemek meghódításának testesülésének nagy isteni tényeit. Ezekből a nagy dolgokat
nekimenni ilyen jellel ; ember, mert kimerítette magában, egyszerű észszel megértő, és nagy dolgokra isteni kiválasztással hivatott emberekből alakult meg a világ másik része,
már születésekor, összes nyomorúságunkat.
Krisztus Urunk tehát már a jászolyban fényesen ragyog- az ujjá született emberiség, a kereszténység.
A szent atyák és a többi theologusok erős nyomotatta, mint a nap, isten-emberi méltóságát és küldetését.
Hajh, de a bűnös emberek nem. azért emberek, hogy meg- zással kutatták, mi nagyobb tette az Istennek, az emberitagadják hiuságukat s „hitvány felfogás"-uk gyarló nagyra- ség teremtése vagy megváltása? Elmélkedéseik abban
látásait. Rögeszmés fejőkkel, melylyel királyi fényűzésben,
32
hatalomban és pompában várták a világ megváltóját, neki
j Aufer a nobis pannos et dura praesepia ! Y. ö. Bourdaloue,
estek az istálló, a jászoly, a rongyok nyomorúságának, s Sermon I. sur la nativité de Jésus-Christ. Orateurs chrétiens, éd.
30

) Kolossz. 2 ; 9.
) Sz. Luk. 2 ; 12.

31

Migne, t. 14. col. 965.
33
) Kor. I. lev. 1 ; 23.
34
) Kor. I . lev. 1 ; 24.
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nyugodtak meg, hogy — a megváltás nagyobb. Mert a
teremtéskor az Isten a mindenre engedelmes, igazi semmiséggel állott szemben s abból hivta elő az egész világot ; a
megváltáskor már az engedetlen s a megváltásra érdemetlen bűnös emberi semmiséggel
állott szemben, s ebből
alkotta a kereszténységet, az uj emberiséget. A megváltásnál nagyobb volt a semmi, a miből mindenek lettek, a
mik lettek; de nagyobb volt az isteni szeretet
erőfeszítése
is, melynek nem az engedelmes semmiből, hanem az engedetlen semmiből, a bűn rabszolgáiból kellett Isten fiait,
szent Pál szavai szerint „az uj teremtményt" megalkotni.
Van az ókornak egy mythoszsza, az egeket válain
hordozó Atlasznak szigetéről. Ez a sziget, Atlantis szigete,
a monda szerint, elsülyedt a tengerbe. A tengerbe sülyedt
Atlantis sziget az emberinem boldog korának eltűnését
jelentette Ádám bűne következtében. A pokol hatalmai
sülyesztették el a boldogság szigetét. De nem maradt
örökre elsülyesztve. A pokol hatalmát Krisztus megtörvén,
a boldogság szigete újra kiemelkedék a tengerből s uj
emberek lakóhelyévé lőn. Uj embereket teremtett rajta a
Krisztus jászoly-bölcsőjéből és kinos keresztjéből kiáradt,
mindeneket újjáteremtő isteni szellem. • „Ime, úgymond a
látások könyvében, sz. János evangelista ajkain, az Úr, ime,
mindeneket megújítok." 35)
Es valóban, kegyes hallgatóim, Krisztus által ujjá
lett az ég, mert megszűnt vala haragja; ujjá lett a föld,
mert a harag szülöttiből s a bűn rabszolgáiból Isten fiai
váltanak, és betölték a megsemmisülés tengeréből kiemelt
uj szigetet. És ez a sziget kezdetben igen kicsiny vala. A
bethlehemi istáló, aztán a názárethi ház, aztán az úrvacsora termének szük falai képezték határait. Lassanként
kibővültek a határok, Jeruzsálemre, Judaeára, Galilaeára ;
aztán a római birodalomra; aztán az egész világra. Már
szent Pál apostol hirdeté, pedig annak már közel kétezer
éve leszen, hogy: „A hit hallásból vagyon, a hit pedig
Krisztus igéje által. De kérdem, úgymond, most (tehát már
ekkor) : Nem hallották-e (a Krisztus igéjét) ? Sőt, az
egész földre elhat az ő (Krisztust hirdető) szózatuk és
a föld határaira igéjök." 3ts) Ime, a kereszténység, a parányi
kis uj szigetből lett nagy uj világ, a föld egész kerekségén, uj emberekkel, uj virulással!
Hanem azt jól figyeljük meg, kegyes hallgatóim, hogy
az uj sziget nem ám az eredeti, romlatlan, a bűn átoksulyát
nem ismerő, hanem az eredetibűn következtében átok alá került föld méhéből emelkedett vala ki, s igy magával hozá
fel a tenger mélyéből a bűnös emberiséget termő föld minden tellúrikus tulajdonságait. A bűnbe és büntetés alá esett
elemek: a tűz, — a „lelkesedés", — a viz, — a lelketlenség,
— konvulziókat és felforgatásokat okoznak az uj sziget, az
uj világ, a kereszténység viruló vidékein. Terméketlen sziklák meredeznek ég felé egész földrészeket alkotva, melyek
az Isten igéjének magvát befogadni nem akarják, nem képesek — egyrészről ; másrészről pedig az emberi felfogások
a Krisztusról és az ő tetteiről és tanairól való vélekedéseknek egész nagy homoksikságait halmozák össze-vissza az
idők folyásában, megszaggatva a kereszténységnek egyetemlegesen egyenlő lenni köteles virulását. Ezek az örök üd-

vösségre és a nagy keresztény civilizációra nézve kevésbbé
termő, vagy egészen terméketlen; apró emberi felfogások
és vélemények porszemeiből alkotott homoksikságok, talán
mondanom sem kell, kegyes hallgatóim, az egyház ősi
nyelvén szólva az eretnekségek, modern nyelven beszélve
a különféle hitfelekezetek és hitvallások, melyek a ker.
katholikus anyaszentegyházból kiszakadva mellette keletkeztek.
Tudjátok, mi a különbség köztük és közöttünk ?
Én a sok különbség közöl itt most csak egyet emelek ki. Bossuet vezetett rá. Midőn e beszédem számára,
tehát a ti számotokra az igazság aranyporszemeit keresgéltem össze, csodálatos mélyelméjüséggel találtam Bossuetnél, a mindenszentek napjára irt első és második beszédében, 37 )
jellemezve és kidomborítva azt, hogy mi a katholiczizmus
szelleme, miben áll a katholikus vallás egyetemlegességének páratlan nagy összhangja és nagy egysége?
Mi a katholikus vallás ?
Azt feleli Bossuet sz. Pál apostollal: „ M i n d e n — a
tietek ; ti pedig Krisztuséi vagytok/" 38)
Akarod tudni, katholikus, te mi vagy, s mi a te állásod, a te katholikus vallásod, a te katholikus egyházad
— a világban ?
Hallgasd meg sz. Pál tanitását!
Minden, a mi az Istené s a mit kinyilatkoztatott, a
mienk; mi pedig egészen Krisztuséi vagyunk, mert minden ben (%ar' ölov) követjük Krisztus tanitását.
Ez a katholikus vallás.
Mivel nem válogatunk, gyarló felfogásunk tetszése
szerint, Krisztus tanai, rendeletei és intézményei között, —
mint a válogatós eretnekségek szokták tenni, — hanem va
lamennyit magunkévá tesszük, s valamennyiért ugy, a mint
az egyház előnkbe adja, sikra szállni készek vagyunk, azért
az Isten is minden malasztját a mi rendelkezésünkre bocsátja, hogy mindenben és egészen Krisztuséi lehessünk.
Ez a katholikus egyház privilégiuma, ez az ő nagy
önállása és különbsége.
Oh nagy az Isten jósága mi fölöttünk! Az egész em
beriség mi általunk, a katholikus vallás által élvezi a kereszténység jótéteményeit. Mi, a katholikus vallás tartja
meg és tartja fenn az emberiség számára a keresztény vallást, a maga teljességében és eredeti tisztaságában, a magegészében.
Ah! de egy század óta hallatlan tünemény mutatkozik a keresztény népek életében. Soha, sem a pogány, sem
a keresztény korszakban, az „állam" mint ilyen, vagyis az
állam gondozói, mint ilyenek, — mert otthon mindenki fél
— az istentelen emberektől — nem kerülgették az Istent,
nem igyekeztek tőle szabadulni s nem igyekeztek az államot a vállástalanság pártfogójává
s jogbiztosává
tenni. A
nagy franczia forradalom óta, mely az „ész istennőjét"
emelte fel az oltárra, tart az államok apostasiája a keresztény vallástól, elpártolása Krisztus keresztjétől.
Francziaország tapasztalását röviden összegezte egy
franczia. Kiáltsuk át, t. hallgatóim, kiáltsátok át oda véreinknek kérésünket : Emberek ! A tapasztalt francziára halgassatok : „Mihelyt (a kereszt) összetörött : a világon többé
meglakni nem lehet. A népeket rémület fogja el és csak-
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) Jelenések könyve, 21 ; 5.
) Róm. 10; 17, 18.

407

) Ouevres, éd. par Lâchât, vol. 8. p. 1. et 18.
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hamar összekeresgélik darabjait a porban ! a kétségbeesett
közhatalmak pedig szövetkeznek, hogy az Istenséget
újra
kikiáltsák39)
Ez a franczia forradalom tanulsága. Akarjátok, emberek, megismételtetni ?
Azt mondják, t. hallgatóim, az emberek : a szabadság elve követeli a vallástalanság szabadságát.
Végzetes tévedés, melynek véges-végén — az enyészet
örvénye tátong.
Nagy és tiszteletre méltó tényező az ember szabadsága, elismerjük és fennen valljuk s magasztaljuk; de az
erkölcsi világrend két sarkponton nyugszik, nem egyen;
kettő körül forog, nem egy körül.
Szabadság az egyik, igazság a másik.
Azt mondjátok, emberek: követeli a szabadság! Az a
kérdés : mit mond rá az Igazság ?
Uralkodó kérdés mindig az marad: megengedi-e az
Igazság ?
Tehát az Igazság, az Igazság és harmadszor is az
Igazság; ez az első.
A szabadság hozzá köteles igazodni.
Vagy talán már — a keresztény civilizáczió 19-ik
századának a végén — nem tudnátok többé, mint Pilátus,
hogy mi az Igazság, és hol található ?
Megmondjuk nektek mi, a ti testvéreitek : hallgassatok !
Ott fekszik a bethlehemi istáló jászolyában — figyelmetlenségtek hidegében dideregve
Oh! ez az Igazság hozta le mennyből az emberiség
lelki nyugalmát, felmagasztaltatását és boldogságát: ez az
Igazság legyen irgalmas hazánkat is nagy rázkódtatások
nélkül keresztül vezérelni az emberi „szabadság" odysseusi
kalandjain
Egeifc, harmatozzatok onnan
felülről;
Ny Ujon meg a föld, és teremje az üdvözítő
Igazságot!

Az e g y s é g e s h á z a s s á g j o g alapvonalai
az országgyűlés

mindkét házának

ajánlva.

III.
EGYSÉGES T É T E L E S , ÉSZ É S L E L K I I S M E R E T
ELŐTT KÖTELEZŐ HÁZASSÁGJOG CSAK EGY V A N
EZ
A T Ö R T É N E L E M BIZONYSÁGA S Z E R I N T
A K E R E S Z T É N Y HÁZASSÁGON ALAPULÓ
HÁZASSÁGJOG.
Mig t. i. ennek egész rendszere a természeti házasságjog három
alapelvére helyezkedett : addig a szentséggé való felmagasztaltatásában, egysége, felbonthatatlansága, erkölcsi szent jellegének csalhatatlan biztosítékait leli.

B)

Az eddigi fejtegetések után már nem nehéz
megjelölni
vonalait.

az egységes

Ezek nem lehetnek
3!>

tételes

házasság jog

alap-

mások, mint a termé-

) Bougaud, id. mü, id. köt., 424

szeti házasságjog alapvonalai: a házassági kötelék egysége, felbonthatatlansága, erkölcsi szent
jellege. Ezek ugyanis a házasságnak, mint természeti intézménynek (officium naturae), lényegéből, czéljaiból szükségszerüleg folynak; következéskép vallásfelekezeti különbség nélkül minden
embert köteleznek ész és lelkiismeret előtt, s
azért az államnak saját törvényeivel is azoknak
érvényt szerezni köteles.
A házasság továbbá éppen ezen sajátos lényegénél és czéljainál fogva első sorban és kiválóan erkölcsi életviszony; és csakis az ebből
származó kihatásaiban és következményeiben válik az egyúttal polgárjogi viszonynyá is.
Ebből könnyű belátni, hogy egyedül a természeti

házasságjog

házasságjog
az erkölcsi
nak

alapján

megalkotása,
és jogi

jogkörébe

szilárdan
más

hatalomnak,

nyugvó

és más
az egyház

tételes

szempontból,
és

állam-

esik.

E két hatalmi jogkörnek határvonalai már
meg vannak jelölve magának a házasságnak,
nemkülönben az egyháznak s államnak sajátszerű természete és czéljai által.
Ez okból az egyháznak, mint erkölcsi hatalomnak, jogkörébe esnek mindazon momentumok, melyek a házasságnak, mint lényegesen
erkölcsi életviszonynak, alkotó elemeit képezik.
Ezek egy férfinak s egy nőnek szabad akaratmegegyezéséből eredt házassági kötelék, a hitvestársi szeretet és hűség erkölcsi erényei, a
kölcsönös segélynyújtás és családalapítás által
feltételezett életközösséggel kapcsolatos jogok és
kötelességek, a mennyiben ezek erkölcsi természetűek. Következéskép az egyházat illeti meg
mindezen ügyek fölött, ugy mint melyek a házasság lényege és czéljai, vagyis a kötelék s az
életközösség körül forognak, — a törvényhozás
és bíráskodás joga. És pedig kizárólag illeti meg
az egyházat, mivel t. i. a keresztények házassága
szentség, vagyis lényegében szent, vallási, lelki
ügy, mely mint ilyen a lelki, az egyházi hatalom
joghatóságának van alárendelve, melyet tehát
saját hit- és jogelveinek nyilt megszegése nélkül
sem át nem engedhet az államnak, sem ezzel
meg nem oszthat.
Ezt el kell ismerni az államnak különösen
Magyarországon, hol a házasság szentségi jellege
s az ezen alapuló törvényhozási és bíráskodási
joga az egyháznak — számos országos törvényeink által biztosítva vannak. Ebből kifolyólag
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szűntesse meg az államkormány az 1868: 48.
t.-cz.-ben szentesitett jogi dualizmust a vegyesházassági perekben való bíráskodásnál. Továbbá
szerezzen érvényt az 1868: 58. t.-cz. 8. §-nak,
melynek világos szavai szerint vegyesházasságban élő kath. házasfélre soha semmiféle apostásia folytán sem válhatik felbonthatóvá házassága.
Ez az egyedüli biztos szer a Magyarországon
jelenleg divó házasságjogi bizonytalanság és zűrzavar ellen.
Midőn ekkép szigorúan körülhatároljuk az
egyház jogkörét, a házasság szentsége körüli törvényhozást és törvénykezést illetőleg: teljes tisztelettel hajlunk meg az államnak jogköre előtt,
mely kiterjed a házasságból eredő mindennemű
polgárjogi viszonyokra.
Ilyenek a családjogi örökösödési s a többi,
házasságból származó vagyonjogi viszonyok különféle nemei. Ezeket szabályozza az állam egységes
családjog s örökösödési joggal.
Ezen az állam h a t a l m á t és tekintélyét, a
nemzet egységét, békéjét, korszerű fejlődését,
anyag-erkölcsi emelkedését és jólétét czélzó törvényeknek szerezzen érvényt az államkormány,
ha szükséges ujabbi házasságtiltó akadályok felállításával; és vonja meg polgárjogi hatályait
mindazon házasságoknak, melyek az állam-törvény ellen köttetnek.
A házasságok nyilvántartása végett kirendelheti saját hivatalos közegeit az állam, kik
előtt az uj házasfelek esküvő u t á n házasságukat
bemondani kötelesek; a minek elmulasztása hasonlóképp polgárjogi hatályától fosztaná meg a
házasságot.
Az államkormány mindezen üdvös reformtörekvéseit az egyház 800-dos múltjához hiven,
készséggel fogja támogatni; hazánk történelméből tudván azt, hogy a k k o r mennek jól az ország dolgai, ha a két gondviseléses hatalmi
tényező — egyház s állam — közös egyetértéssel oldják meg a nehéz, állami és nemzeti
problémákat.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
B u d a p e s t , decz. 11. Rettenetes
emberi törvényhozások számára. —

„Memento

móri"

az

Már tudja az egész világ, mi történt szombaton Párisban, a franczia kamarában.
Az anarchia, melyet a lelkeket Istentől elrugaszkod-

tató liberalizmus szült elveinek méhéből, pokolgéppel támadt Deki a franczia képviselőháznak.
Ez a XIX. század legszenzácziósabb, legfélelmesebb
eseménye: a szabadság örve alatt uralkodó szabandonczság
és féktelenség keserű gyümölcse, el nem maradhatott rettenetes eredménye.
A robbanásnak számos a sebesültje : képviselők, publiczisták, karzati közönség; nép- és törvényhozók; ártatlanok
és bűnösök.
Halálos sebeket kaptak sokan ; de a legsúlyosabb, a
legirtóztatóbb sebet a franczia állam, a franczia köztársaság kapta.
Voltak gyilkos politikai merényletek fejedelmek ellen,
sőt parlament ellen is intézve. Mind azok az eddigi ily
merényletek eltörpülnek a franczia kamara ellen intézett
gyilkos merénylet formidabilis szelleme és jellege előtt. Az
eddigi ily merényletek pártpolitikai merényletek, személyek,
pártok ellen valának intézve ; a mostani franczia merénylet a legelőrehaladottabb merénylet; a merénylet maga
a tekintély elve, a franczia nemzet törvényes
képviseletének
fenhatósága ellen.
Ez a merénylet, mondja egy budapesti napilap helyesen, „a hivatalos Francziaországot s benne a megállapított
társadalmi és állami rendet vette czélba, felelet gyanánt
arra a kormányprogrammra, melyet előbb Dupuy, majd
Casimir Périer a kamra többségével szolidárisán kifejtett,
s melynek leglényegesebb pontja erélyes védelmi
harcz
volt a szoczializmus
és anarkia
ellen. . . . A proletárság
hangja ez, mely meghallgattatni kiván ; üzenet a Panamahősök, a korrupczió apostolai számára, kik maguk prédálnak csak a közvagyonból s őket kizárják az osztozásból."
„Fenyegetés ez a bomba; de egyszersmind kihivás is
arra nézve, van-e a kamarában s a nemzeti
társadalomban,
melyet a kamara képvisel, elég erő, ész, erkölcs és akarat.
hogy a maga tekintélyét helyreállítsa, a nemzettől rája bízott javakat becsülettel megvédelmezze, az állami és a társadalom rendjét fentartsa, ellenségeit pedig megfékezze s a
gonosztevőket ártalmatlanokká tegye."
Mind igaz, mind ugy van. De mennyi gondolat,
mennyi következtetés, mennyi sejtelem kel ez igazságok
nyomában !
A vér láttára mindenek előtt eszünkbe jut szt. Pál
apostol mondása: „Sine sangvinis efusione non fit remissio."
Vérömlés, vérontás nélkül nagy bűnöket nem lehet expiálni.
Szegény franczia nemzet; neked ugyancsak kijutott az expiácziós vérontásból ! XY1. Lajosban a nemzet feje vérzett
el a nemzet bűneiért való áldozat fejében. A nagy forradalom alatt országszerte rendezett vérfürdőben pedig a nemzettest többi tagjainak vére omlott patakokban a megfertőztetett haza földjének megtisztítására. Es ez mind nem
volt még elég. A Commune alatt és most újra patakokban
folyik a polgárok vére.
Honnét, miért vala s mire való ez a tengernyi vérömlesztés ! Ki mondja meg?
A világtörténelem ítélete — az Isten ítélete. A világtörténelem eseményeiben Isten akarata érvényesül. A vérontás az Isten büntetése ; mert a vérben rejtőzvén az élet,
avval senki sem rendelkezik, csak ha Isten megengedi vagy
parancsolja.
*
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Isten ítéletével állunk tehát szemben.
És evvel az Isten Ítéletével szemben nagyon furcsa a
modern szellemnek az a megnyilatkozása, hogy az anarkisták terrorizmusától — „nem szabad megijedni /"
Nagyon szép dolog, férfias erény a bátorság; de itt,
az elvetemült emberekkel szemben, a bajon bátorsággal i
gyökeresen nem lehet ám segíteni. Ha mi nem félünk tőlük,
hát biz ők sem igen rettennek meg tőlünk.
Az a bátorítás tehát, hogy az anarkistákkal szemben
álljon ki a „katona", a „férfi" nem „félsz-e", — csak
„pose", stoikus gőg. de nem szellemi fensőbbség, nem gyökeres segítség a bajon.
Ha minden ember mellé rendőrt állit is az állam,
még sem leszen sem a magán, sem a közbiztonság biztosítva. Becsületességet szuronynyal kicsikarni nem lehet.
Itt nincsen más orvosság, mint az, ha a müveit
osztályok az isteni félelem fensőbbségében fognak tündökölni
a nép előtt, ha a nép újra meg fogja tanulni a törvényhozóktól és államférfiaktól maguktól a gondolatok, érzelmek
és cselekedetekért Isten színe előtt való felelősségnek nagy,
semmi által nem pótolható életfilozófiáját.
Vissza tehát az isteni félelem védő szárnyai alá,
államférfiak és törvényhozók !
A gonosztevőknek az, hogy ti nem féltek, nem
imponál.
„Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilant
qui custodiunt illám."
??

Esztergom. Főpásztori

körlevelek. — (Vége.)

D) Apostoli breve a főpásztornak a privilegiált
rok kijelölésére adott
felhatalmazásáról.

oltá-

Cum sancta sit ac salubris pro defunctis exorandi cogitatio.ut ab eorum solvantur peccatis, ad excitandos erga eos
militantis Ecclesiae fideles, Romanorum Pontificum apostolica
sollicitudo numquam dèfuit in elargiendis de ipsius Ecclesiae thesauro pene innumeris indulgentiis, animabus praeprimis in purgatorio detentis applicabilibus, tam in quarumdam orationum recitatione, quam in nonnulis piis
operibus peragendis, ut citius e piacularibus flammis
solutae, ad supernorum evolarent civium societatem. Ut
autem maximum eisdem animabus, per oblationem incruenti
sacrificii, procuraretur solatium, Sedes Apostolica novissimis
temporibus, omnibus fere orbis catholici Ordinariis initio
statim sui episcopatus, facultatem speciali decreto concedere consuevit, altaria sic dicto privilegio condecorandi.
Est vero privilégium altaris nil aluid, nisi
Indulgentia
plenaria pro anima alicuius defuncti a Summo Pontifice
applicata in celebratione talis missae, ut Deus earn a poenis
purgatorii, quantum divinae bonitati placuerit, ]per modum
suft'ragii liberari possit. Nunc vero inter tot tantaque luculenta charitatis Matris Ecclesiae in fideles defunctos testimonia, nos quoque — qui pastoris vices in hac archidioecesi, gerimus — similia bénéficia ab Apostolica Sede
dementer concessa iisdem fidelibus defunctis applicare
volumus et concernens Breve Apostolicum publicare iuissimus,
omnes simul DD. Parochos ac Rectores ecclesiarum provocantes, ut pro obtinenda gratia Privilegii Altaris quo ocyus
ad Officium Archidioecesanum recurrere non omittant. Nos

etenim, qui ex Apostolica concessione d. d. 18. Dec. 1891'
personale quoque privilégium ad dies usque vitae duraturum
possidemus, mallemus utique ut in unaquaque ecclesia
altare privilegiatum
in favorem animarum piacularibus
flammis cruciatarum inveniretur. Revocantes proinde vigore
et tenore Brevis nobis submissi, omnia similia privilégia a
p. m. Decessore nostro secus ad septennium concessa —
quae publicato Brevi inferius posito ac capta eius notitia,
ipso facto exspirant — una iniungimus, ut in supplici
libello, Officio Adioecesano exhibendo clare designetur
altare, quod privilegio condecorandum erit.
LEO P P . XHI.
Dilecte Fili Noster Salutem et apostolicam Benedictionem. Salvatoris et D. N. Jesu Christi vices, licet
immérité, gerentes in Terris Eiusque exempla sectantes,
animabus Christifidelium in purgatorio existentibus, quae
Deo in charitate coniunctae ab hac luce migrarunt, opportuna de thesauro Ecclesiae auxilia subministrare studemus,
ut illis, quantum Divinae Bonitati placuerit, adjutae ad
coelestem patriam facilius pervenire valeant. Ea propter
Nos parochiales et Collegiatas Ecclesias tuae Civitatis ac
Dioecesis Strigonien. quae etiam ob earum tum dignitatem,
tum antiquitatem semper in honore habitae sunt, ac speciali praerogativa pollent, coelestium munerum elargitione
decorare volentes, supplicationibus quoque tuo nomine
Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, revocatis in
eis privilegiatis Altaribus intuitu Collegiatae vel Paroeciae
ab Ordinariis Praedecessoribus tuis forte concessis, Tibi,
qui in AEppum Eccl. Strigoniensis praefatae electus existis,
postquam munus consecrationis susceperis, ut semel per Te
ipsum in qualibet ex parochialibus et Collegiatis Ecclesiis
huiusmodi unum dumtaxat Altare ad Septennium proximum
tantum privilegio apostolico decoratum pro animabus
Christifidelium a purgatorii poenis liberandis designare
valeas, ita ut quandocumque sacerdos aliquis saecularis vel
cuiusvus Ordinis et Instituti Reguláris Missam pro anima
cuiuscumque Christifidelis, quae Deo in charitate coniuncta
ab hac luce migraverit, ad praefatum Altare sic per Te
respective designatum celebrabit, anima ipsa de thesauro
Ecclesiae per modum Suifragii indulgentiam consequatur,
et D. N. Jesu Christi, Beatissimae Virginis Mariae, Sanctorumque omnium meritis sibi Suffragantibus a purgatorii
poenis, si ita Deo placuerit, liberetur, facultatem auctoritate
apostolica tenore praesentium concedimus et impertimur.
Non obstantibus Nostra et Cancellariae apostolicae Regula
de iure quaesito non tollendo aliisque Constitutionibus et
Ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apund S. Petrum sub annulo
Piscatoris Die 18. Dec. 1891. Pontificatus Nostri anno
decimoquarto. M. Card. LEDOCHOWSKI.
Budapestini, die 14-a Novembris 1893.

A Brevék.
„Ex prisco Apostolicae Sedis more nonnulis catholicis
orbis Episcopis tribui solebat facultas concedendi per se
immediate, vel per suffraganeos suos, quatenus tales habuissent, benedictionem papaiam cum indulgentia plenania
in articulo mortis agonizantibus suarum civitatum et
dioecesium ; sed eadem facultas plerumque ad biennium
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respective triennium nonnisi dabatur, quo tempore expleto seu ad finem vergente eius prorogatio petenda erat.
Quinimo prionbus saeculis haec facultas adeo erat limitata, ut episcopi illam in singulis peculiaribus casibus
nonnisi pro nocturno tempore subdelegare possent, vetitumque omnino, quominus potestatem huiusmodi in casu
propriae infirmitatis seu alterius legitimi impedinenti,
etiam diurno tempore aliis communicare valerent. Ad
iteratas assiduasque plurium Episcoporum instantias pro
aliqua praefatae facultatis ampliatione deprecantium, tandem die 5. Április 1747. prodiit fel. rec. Benedicti XIV.
Bulla „Pia Mater", quae novas statuerat circa eandem
régulas et cuius dispositiones hodie adhuc vigent ac servari debent. Tenore huius constitutionis fatus Pontifex
inter alia decrevit, episcopos, qui ecclesiis praeficientur
initio statim pastoralis officii obtenturos esse facultatem
impertiendi benedictionem cum indulgentia
plenaria fidelibus in articulo mortis constitutis, ad omne tempus, quo
adeptum semel dioeceseos regimen obtinent, adiecta insuper facultate etiam subdelegandi.
Quam facultatem p. m. Decessor noster initio statim captae possessionis sedis archiepiscopalis, omnibus in
hac archidioecesi approbatis confessariis subdelegavit. nos
vero sedem hanc aeppalem capessentes eandem minime
revocandam sed tacite confirmandam consuimus. Cum
nihilominus recentiori tempore nonnulla circa validitatem
huius benedictionis respective indulgentiae plenariae exorta
fuerint dubia, satius esse duximus Breve Apostolicum dd. 14. Jan. 1891. pnblici iuris facere, quo omnes simul
— praesertim iuniores sacerdotes — intelligerent, quaenam in hac elargienda sint inomisse necessaria. Hortantes itaque omnes in Domino, ut tenorem Brevis Apostoliéi inferius positi, item et Rubricam Rituális
Romani
(Tit. V. Cap. 6. n. 1—8.) vel Strigoniensis, attente perlegant observentque, vigore praesentium facultatem benedictionis apostolicae in articulo mortis, omnibus in hac
nostra archidioecesi confessariis approbatis, saecularibus
item ac regularibus, communicamus, tribuimus et conferimus. Hoc vero facere decrevimus freti decreto S. C.
Indulg. d. d. 23. Nov. 1878. in una Tarantasien, in quo
diserte edicitur haud amplius requiri ut subdelegatio fiat
singulis speciatim et in scriptis. Denique de hac benedictione notandum: 1. monialibus illam Ordinarius nisi
confessarius impertiri potest (S. C. J . 23. Sept. 1775.
Vindana) ; 2. infirmus earn, semel nonnisi acquirere potest in eodem mortis articulo (S. C. J . 5. Febr. 1841.
Valentinen) ; 3. dari potest statim post collata extrema
sacramenta, cum periculum quidem mortis adest, non
tamen imminens. (S. C. J. 19. Dec. 1885.)"
„LEO P P . XIII.
Dilecte fili salutem et apostolicam Benedictionem.
Erga omnes christifideles in maximo instantis mortis
discrimine, et in durissima tantae necessitatis hora constitutos, eo abundantius Romanus Pontifex coelestes
thesauros erogare, traditamque sibi divinitus opitulandi
potestatem debet exercere, quanto tune maior premit
illos anxia aegritudo, ac pene conficit acerba tristitia,
furentibus undequaque teterrimis et callidissimis hostibus,

qui leonis instar rugientis adstant, ut devorent, et quorum efferata rabies nisi eorum sanguine, idest aeterna
animarum ruina expleri non potest. Hinc nos, quibus
licet immeretis omnes oves suas Christus in Petro pascendas dédit, ne illis unquam in extremo vitae mortalis
agone aliquid detrimenti culpa nostra contingere possit,
in partem potestatis et sollicitudinis nostrae caeteros
Pastores vocamus, ut, sibi comparatis omnibus apostolicae sedis et nostrae auctoritatis subsidiis, maiori atque
uberiori eorum gregis utilitati prospiciant, facilemque ad
assequendam aeternitatem aditum aperiant, et horribiles hostium impetus comprimant atque repellant. Cum
itaque sicut accepimus, Tu qui in Archiepiscopum Ecclesiae Strigoniensis electus existis Benedictionem Apostolicam
cum indulgentia plenaria in articulo mortis impertiendam
aegrotis istarum Civitatis et Archidioecesis Strigonien.
concedere posse plurimum desideres ; nos animarum christifidelium tuae curae commissarum saluti paterna charitate consulere cupientes, Tibi ut postquam munus consecrationis susceperis et donec regimini dictae Ecclesiae
praefueris et quoties in dictis civitate et Archidioecesi
tuis aliquem utriusque sexus christifidelem in mortis
articulo constitutum esse contigerit, si vere poenitens et
confessus ac S. communione refectus, vel, quatenus id
facere nequiverit, saltem contritus nomen Jesu ore, si
potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem
tamquam peccati Stipendium de manu Domini patienti
animo susceperit, toties per Te ipsum, seu per unum,
aut plures Presbyteros, probitate morum praeditos seculares, seu cuiusvis Ordinis et Instituti Reguläres, a Te ad
tui libitum semel, vel pluries, et quandocumque opus
fuerit, delegandos, eligendos et deputandos, et quoad moniales, illarum confessarium ordinarium, apostolicam Benedictionem nostro et Romani Pontificis pro tempore
existentis nomine cum plenaria omnium peccatorum suorum indulgentia et remissione impertiri libéré et licite
valeas facultatem auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus tribuimus et impertimus. In contrarium
facientibus non obstantibus quibuscumque. Volumus autem,
ut tarn Tu, quam Delegati et eligendi pro impertienda
Benedictione et Plenaria Indulgentia in articulo mortis
huiusmodi constitutis applicanda, formulám a fel. rec.
Benedicto PP. XIV. Praedecessore nostro in suis Litteris
sub plumbo nonis április anno 1747. expeditis praescriptam, quam Tibi tradi mandamus, omnino adhibeatis.
Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die
18. Decembris 1891. Pontificatus nostri anno Decimoquarto. M. Card. LEDOCHOWSKI m. p."
Budapestini, die 14-a Novembris 1893.
Szatmár. Az egyház és állam közti viszonyról —
az itteni „Heti Szemléd-ben S. G. tollából szabatossága
és világossága által remeklő vezérczikk jelent meg ; méltó,
hogy az egész országban elolvassák, a mint következik :
„Az állam és egyház közt a következő viszonyok
fordulhatnak elő :
1. A theokrácziai viszony, a midőn az egyház teljesen össze van oldva az állammal, és az egyházi és világi
főhatalom egy személyben van központosulva. Ilyenféle
**
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2. Az államvallási
viszony, a midőn az állam és
egyház külön független társaságot képez ugyan, de anynyira össze vannak kötve, hogy az állam csak egy bizonyos egyházat ismer el és ruház fel jogokkal, ezt támogatja. terjeszti minden eszközzel, törvényeit fölveszi
törvénykönyvébe, mig a többi vallásokat csak türi és csak
bizonyos korlátolt jogokkal látja el. Ilyen volt a viszony
több századokon át a középkori államokban, melyekből
fejlődött a mai polgárosultság, s ilyen volt a viszony
hazánkban is 1848 ig s van ma is Angliában az állam és
anglikán vallás közt.
3. A szabad egyház szabad államban-féle viszony, a
melyben az állam elismeri ugyan az egyház önállóságát
és függetlenségét, egyenlő szabadságot s jogokat biztosit
minden vallás számára; de nem avatkozik egyik ügyeibe
sem, nem támogat egyet sem, de viszont ő is megköveteli, hogy az egyház se avatkozzék az állam ügyeibe ;
azért lehetőleg minden nyilvános térről száműzi az egyházat, iskolákat, társadalmat, mindent világiasit. Ilyenforma
a viszony Amerikában s legalább gyakorlatilag ilyen a
viszony a legtöbb európai államban s 1848 óta hazánkban is.
4. Az alárendeltségi viszony, midőn az állam minden
jog kutforrásának, tehát mindenhatónak képzelvén magát,
az egyházat csak olvan alárendelt testületnek tekinti
mint akármely más pl. ipartársulatot, a mely épp ugy
létezési jogát, mint működésének mértékét és szabadságát
csak az állam hatalmában birja. Ilyen viszonyt akart
teremteni Németországban a kulturharczot felidéző Bismark.
5. Végül az üldözési viszony, a mely a létjogot is
szeretné megtagadni az egyháztól s azt minden téren
kiszoritani s megsemmisíteni akarja. Ilyen volt a viszony
a kath. egyház és pogány államok közt az első századokban : 5ily viszonyt teremtettek Gambetta és a szabadkőművesek Francziaországban s szeretnének teremteni a
többi államokban is.
Melyik már most a leghelyesebb viszony a felsoroltak közül ?
Világos, hogy miként minden más egyéb dolog helyességének megítélésénél, ugy ennél is a czélok- s a
fogalmakkal kell előbb tisztába jönnünk. Mi tehát az
egyház ? Mi az állam ?
Az egyház — a meghatározásban most csak a tényt
magát véve kiinduláspontul — egy az egész világra kiterjedő, 300 millió alattvalót magában foglaló nagy ország,
a mely szilárd meggyőződéssel hiszi és azt állítja magáról, hogy a földre szállott s emberré lett Isten alapította
őt, alkotta meg szervezetét, alapszabályait s czélját, hogy
minden e világra jövő embert tanítson, s legfőbb czéljához vezessen. Egy független, tökéletes szervezet tehát, a
mely saját czéllal és e czélra saját eszközökkel bir, s
létezési jogát s hatalmát nem emberektől birván, minden
emberi hatalomtól független. Egy szervezet, melynek
elvei, törvényei, eszközei, melynek hatalom-formái a
tényekben állandók, változatlanok, miként állandó és
változatlan a forrás, a honnét eredetét veszi. Az egyház egy és ugyanaz Amerikában épp ugy, mint Euró-

pában. az I. században ppp ugy, mint a lehanyatló
XIX. században Egy szervezet, a mely idestova 2000
év óta áll fenn változatlanul a századok ádáz harczai
között s a 2000 évnek alkonyán enyészetének nemcsak
hogy nem hordozza csiráit magában, hanem a mindenütt tapasztalható ingadozás korában megjövendölt
sorsa szerint a minden oldalról feltámadó ellenkezés daczára messze jövőre kiható életerőnek és hatalomnak
szembetűnő jeleit mutatja. Egy szervezet tehát, melynek
gyökerei egy részről az égben, más részről a földön 300
millió hivő ellenmondást és a lényegben véleménykülönbséget nem ismerő hatalmán alapszik, felül emelkedve s
legyőzve az időt, az idővel a változandóságot és a mulandóságot.
E s mi ezzel szemben az állam? Jól értsük meg
ennek fogalmát, mert az egyházzal való harczában, rendkívül fontos fogalmának helyes meghatározása.
Mi tehát az állam? E g y szük határ közé szorított
földrész lakóinak bizonyos formában megtestesült (Istentől nyert) hatalma az emberek életének szabályozására,
melyről az egyház ugyan azt állítja, hogy ezt a hatalmat,
e hatalomra a jogot közvetve az emberek életének urától,
Istentől birja, de a mely az ujabb időkben magáról azt
állítja, hogy a nép akaratának személyesitője és végrehajtója. Szintén egy szervezet tehát, azon bevallott és
elismert czéllal, hogy az emberek közjavát e földön előmozdítsa, tehát mint önczéllal és eszközökkel bíró, szintén független és önálló a maga körében. Ámde az egyházzal szemben oly szervezet, a mely emberekben birván
alapját, ugyanazon nemzetnél is nem csak formában változik, de folyton változnak törvényei és eszközei is s időnek, körülményeknek lévén alávetve, az idővel és változandósággal magában hordozza az enyészet csiráit is.
Államok keletkeztek s államok tűntek le, a mint ezt a
történelem kétségtelenül bebizonyította s ha mégis ezek
közül némelyek hosszabb időre vertek gyökeret az emberi
dolgok enyészetének közepett, mint az európai ker.-államok, ezt csak annak tulajdonithatják, hogy az egyház
változatlan kőszikláján kerestek és találtak biztos menedéket.
Még igy is ideális állapotát rajzoltam le hiven az
állam fogalmának, a midőn elfogadván a modern államok
kiindulás-pontjait, azt egy nemzet szavazatokban kifejezett
akarta személyesitőjének és végrehajtójának mondtam. Az
állam azonban a gyakorlatban és tényleg, messze áll még
ez ideális állapottól is, s tekintve az elmék és akaratok
különbségét — mert hiszen emberről van szó — ez el
sem is érhető. Az állam egy elenyésző kisebbségnek személyesitője. Abban nem vesz részt, legalább még most, a
nemzet egyik nagy fele, a nők ; nem vesznek részt a
nem teljes korúak nagy száma, a testi-lelki betegek, a
becsület-hajótöröttjei, a tudás vagy a vagyon kellő mértékével (censusával) nem birók nagy tömege, hanem csak
a szavazásra jogosítottaknak, a nemzet egyetemének igen
kis része.
De legalább ezek összesége akaratának volna kifejezője az állam. De még ettől is nagyon távol állunk.
Mert ugyan melyik azon állam-forma, szervezet és tör! vény, a mely az összes szavazatra jogosultak akaratával
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találkozik. Tehát a szavazóknak olykor az ellenzők számát egy-két szavazattal felülhaladó többsége az állam.
És mivé zsugorodik össze e többség is, ha az akaratok
tisztaságát tekintjük? Ha belepillantunk a modern államok ezerféle eszközébe, a melyekkel összehozzák a szavazatok emez ingatag többségét? A megvesztegető érdekek hálózatát? Mivé zsugorodik tehát össze az állam?
Egy elenyésző kis töredék akaratára, a mely igen gyakran ellentétben áll még a szavazók kisebbségének akaratával is, minden körülmények között bizonyos azonban,
hogy nem egy egész nemzet egész akaratának személyesitője és végrehajtója.
Nagy tévedés tehát az államot azonosítani a hatalmon levő időleges többség és kormányzat hatalmával s
azt állítani valamely hatalom minden intézkedéséről, hogy
az az állam-akarat és érdek. Nem én mondom ezt, hanem elég nagy tekintély, Kossuth, a ki a közigazg. vita
alkalmából igy ir egyik levelében: „Borzasztó furfang
valamely kormány számára elkobozni az állam minőségét . . . A kormány és állam nem egy dolog. A m a z
ennek csak egyik közege, de nem egyedüli közege. Ne
engedjék önök a kormányi omnipotentiának az államiság
eszméjét uzurpálni !"
Nagy a különbség tehát az egyház és állam között
minden szempontból, de van egy közös vonásuk mégis,
az, hogy a magakörében mindkettő önálló s főhatalom,
arra rendelve, hogy az embereket czéljukhoz vezesse.
Az a főkérdés már most, hogy mi ezen fő czél ?
Nem lehet az feladatom, de nem is szükséges, hogy
ezt most bővebben kifejtsem. Azt azonban előrebocsátom,
s azt hiszem, senki sem fogja kétségbe vonni, ez állitások
igazságát : hogy ha az embernek, a mint bizonyos, van
egy fő czélja, az csak közös lehet és minden emberre
ugyanaz; hogy ezen czélra törekedni s azt elérni minden
embernek joga, de kötelessége is, tehát jogtalan minden
törekvés és intézkedés, mely ezen czél elérését megakadályozza ; hogy ez a fő czél a földön, vagy a földön tul
fog eléretni. Es az is bizonyos, hogy ha e fő czél a földön tul éretik el, akkor a földi czélok mind csak eszközök arra. Ha pedig eszközök, csak ugy jogosultak, ha
azt nem akadályozzák, sőt előmozdítják. És ha az egyház, — a mint ez ténv, s a mint ezt önmagáról állítja s
mindenki elismeri azt, hogy az emberiség földöntúli főczélját meghatározni s érvényesíteni egyedül van följogosítva, — akkor egyedül csak ő van jogosítva azt is megítélni, hogy a földi czélok közül, melyek egyeznek vagy
ellenkeznek azzal ; és ha az államnak létjoga és feladata
— a mint ezt önmagáról is vallja, s tényleg is ugy van
az, hogy a földi czélokat, vagyis közjólétet előmozdítsa ;
— kétségtelenül bizonyos, hogy ezek megállapításában
nem lehet közönyös a fő czél iránt, a nélkül, hogy el ne
vesztené a talajt, a zsinórmértéket ezek jósága és valódiságának megítélésében ; nem lehet tehát közönyös az egyház iránt sem, a mely a fő czél egyedül jogos képviselője
és érvényesítője e földön, annál kevésbé lehet feljogosítva
az egyházat önmaga alá rendelni, hit- és erkölcsi elveinek
érvényesítésében gátolni vagy éppen üldözni.
A czélból kiindulva tehát, az egyház és állam között az ész, tapasztalat, történelem által beigazolt azon
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viszony lehet az egyedül helyes, a melyben az állam karöltve jár az egyházzal ; minden lehető módon támogatja
őt tevékenységében, törvényeit felveszi törvénykönyvébe,
intézkedéseiben habár távolról is mindig szem előtt tartja
a fő czélt, melyet az egyház képvisel, szóval : az állam a
maga független körében ugy intézi, kormányozza a polgárok életét földi czéljaira, hogy ezek által mint emberek
is elérjék általános fő czéljokat, mivel a fő czél mindig
fensőbbrendü, mint az alczél, az ember mindig több és
előbbre való. mint a polgár, következéskép az egyház,
mely az embert vezeti czéljához, előbbrevaló az államnál,
mely az alczélt képviseli és a polgárt vezeti polgári czéljához.
Jogtalan tehát minden törvény, melyet az állam az
egyház hitelvei ellen hoz, mert ember nem döntheti, sőt
csak nem is ignorálhatja Istennek törvényét, és ez esetben teljes joggal helyezkednek az egyház hívei az apostol
azon álláspontjára: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek."

IRODALOM.
-(- Az evangelista munkája, (n. Tim. 4, 5.) Példákkal fűszerezett dogmatikus egyházi beszédek. Irta Sullay
Rezső esztergomfőm egyei áldozár és spáczai plébános. I. köt.
I. rész. Karácsonyi ünnepkör. Az egyházmegyei hatóság
jóváhagyásával. Esztergom, nyom. Buzárovits Gusztávnál,
1893. Nagy 8-r. 184 1.
E beszédeket joggal megilleti a fenti magasztos czim,
mint olyanokat, melyek igazi apostoli lángbuzgalommal és
mondhatni a Szentlélek ihletéséből Írattak. Stílusuk ugyan
nem emelkedik a klasszikusok magaslatára, s a tárgy méltóságához képest inkább nemes egyszerűség és természetességben van tartva; de emellett e munka minden szaván
meglátszik, hogy Jézus dicsőségének van szentelve, minden
egyes beszéde az Úr dicsőségét s az egyház felmagasztaltatását hirdeti s halhatatlanságra tart számot.
E beszédek tárgya a legfelségesebb s a legszükségesebb : t. i. az apostoli hitvallás tizenkét ágazata az esztergomi tartományi zsinat szellemében és utasítása szerint ; s
éppen e nehéz tárgy lelkes kidolgozása képezi e beszédek
értékét. E szenttárgy beosztásában a szerző ismét csak a
tartományi zsinat eme határozatára támaszkodik : „Jam ipsa
festa, invitant concionator, ut de mysteriis quae celebrantur,
loquatur." E világos utasításhoz mérve a szerző úgy osztotta be, szent tárgyát, hogy az egyházi főünnepeken az
ünnepnek megfelelő tárgyat választotta: Adventben a hit
szükségéről, a Megváltó előjeleiről s a próféták jövendöléseiről; Karácsonykor az Úr Jézus születésétől, utóbb a hit
kútfejei és tulajdonságairól; Vízkereszt utánni vasárnapokon
Isten létéről és tulajdonságairól; bojt vasárnapjain az Úr
keserves kínszenvedése és haláláról ; Húsvétkor az Ur dicső
feltámadásáról ; Húsvét utánni vasárnapokon a világ és
ember teremtéséről, az eredendő bűnről, a lélek halhatatlanságáról s az angyalokról ; Pünkösdkor a Szentlélekről és munkálkodásáról, utóbb a Szentháromságról, további nyolcz vasárnapon
Jézus küldetése, személye és istenségéről ; ezután Péter-Pál
j napján sz. Péter elsőségéről s további négy vasárnapon Péter
í utódairól a pápákról, azok munkálkodása, érdemei és tév-
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Ugyancsak alulirt kiadásában megjelent s a Szt.
mentességéről, öt vasárnapon az anyaszentegyházról, s azután
István társulat bizományában (Budapest, IV., Királyi Pála szentek egyességéről, a négy utolsó dolgokról s az örök
utcza 13.) kapható: A fájdalom, kivonat a Kereszténység
életről tárgyal; közben Szűz Mária ünnepein az Istenanyja
és Korunk első és ötödik kötetéből. Háromféle kiadás:
méltósága és tiszteletéről egyszerű és tanúlságos módon
egyszerű papíron fűzve 1 frt, finom chamois papíron fűzve
értekezik.
1 frt 50 kr, csinos diszkötésben 2 frt.
Mindez a legszebb harmóniába van öntve, minden, ;
Gyoma, postabélyeg kelte.
még a legnehezebb tárgy is távol minden szóvirágtól, tudo- j
Szentannai
(Spett)
Gyula,
mányos alapossággal, s mellette oly szellemes, vonzó és !
gyomai plébános.
természetes modorban van előadva: hogy a hitszónokot
— A Colosseum v é r t a n ú i . Képek a római amphiegyetlen átolvasás után teljesen s melegséggel bevezeti a
theatrum
történetéből. Irta T. 0' Reylly A. J. apostoli hitszent tárgy titokzatos mélyébe s érdekkel, lelki örömmel
térítő.
Fordította
Matyaczkó
Theodor, papnevelőintézeti
tölti el. Továbbá e beszédek a szentatyák mondásainak
lelkiigazgató.
E
műben
a
Colosseum
legkiválóbb vértanúinak
gyöngyeivel, ékes hasonlatokkal és a szentek- életéből memélyen
megindító
s
az
érdeklődést
mindvégig lekötő törrített példákkal vannak fűszerezve, ugy, hogy a legnagyobb
ténetei
vannak
előadva.
Ára
a
456
lapra
terjedő munkának
figyelmet és érdeklődést keltenek; végre oly szent lelkesefűzve
1
frt
20
kr.,
vászonba
kötve,
aranyozott
sarokkal
dést lehelnek, oly rejtett tűz heviti azokat, oly fenkölt
1
frt
60
kr.
Tiz
példány
egyszerre
rendelésénél
a fűzött
lelküség szól belőlük, hogy mind a szónokot, mind a hallpéldányok
1
frt,
a
kötött
példányok
1
frt
40
krért
adatnak.
gatóságot magával ragadják, fölrázzák, vagy megnyugtatják,
sőt sokszor könyekre indítják, és minden lelkészkedő papnak Megrendelhető a „Pázmány-sajtó" Szatmáron, czim alatt.
igazi hű és kedves vezérül szolgálni fognak.
Az első füzetnek ára 1 frt.
— A második füzet
januárban, a harmadik áprilisban és a negyedik
juniusban
VEGYESEK.
jelenik meg. — Megrendelhető a szerzőnél intentiókra
is.
M e n t i t a e s t i n i q u i t a s sibi. Hirek kerültek a
A figyelemre méltó beszédgyüjtemény „Jézus, Mária,
nyilvánosság elé, sőt már czikkelyt is szentelt egy napi
József pártfogása alatt" Vaszary Kolos bibornok, hgprimás,
lap annak, hogy mily szakadás támadt Magyarország püsesztergomi érseknek van ajánlva.
pöki karában a kormány valláspolitikai
tv javaslataival
s
kivált
a
polgári
házasságról
szólóval
szemben
tanúsítandó
= Irodalmi jelentés. Harmadik kiadásban megjelent:
A k e r e s z t é n y s é g és k o r u n k . Irta Bougaud Emil lavali m a g a t a r t á s r a nézve. A ki ismeri a hath. egyház fenséges
püspök. Fordították Dobos Lajos és Szentannai
(Spett) isteni szellemét, az magától tudhatja s nem szorul démenGyula n.-váradi 1. sz. egyházmegyei áldozárok. I—V. tira arra való nézve, hogy a katholika egyházban minden
hívőnek, tehát a hivők fejeinek, a püspököknek is, a kekötet.
E munkát osztatlan tetszéssel fogadta az egész kath. resztény vallás alapelveibe ütköző emberi tévedésekkel
sajtó, azzal a közönség is; mit fényesen bizonyít az a szemben az Isten törvénye, az Isten akarata megmásithaMég jótát sem engedhet
nálunk nem mindennapi jelenség, hogy az öt kötetes nagy tatlanul kiszabta a magatartást.
ember,
bárki
legyen
az,
Isten
igazságaiból.
Ennél fogva
munkának immár harmadik kiadása járja. Bebizonyult, hogy
a nagynevű szerző a magyar közönséghez is jól eltalálta a csak világi embernek világi felfogása lehet az, mintha a
hangot. Korunkhoz szól : meggyőzi az észt, felgyújtja a püspöki karban léteznék egy bizonyos u. n. kormánypárti
szivet s mindvégig lendületes előadásával lebilincseli az frakczió, mely az 1868-iki törvény revíziójának fejében viszontszolgálatul a kormánynak a keresztény vallás alapolvasót.
A mű, tárgyánál fogva és korunk szükségleteihez elveibe ütköző többi tvjavaslatai ellen nem szándékoznék
képest legalkalmasabb az intelligentia felvilágosítására s az kifejteni csak amolyan lanyha ellenkezést s különösen a
ifjúság kath. meggyőződésének megóvására. Legalkalmasabb polgári házasságról szóló tvjavaslattal szemben hajlandó
ajándék is bárminő alkalomból.
lenne szemet hunyni, vagyis szemére tett tenyerén át ujjai
Tartalmát és anyagát tekintve is talán a legolcsóbb közt lesve tétlenül szemlélni az események fejlődését. A
magyar könyv. Az I. kötet: Vallás és vallástalanság. 8° püspöki konferencziából kelt közös főpásztori levél minden532 lap. II. kötet : Jézus Krisztus. 8° 620 lap. III. kötet : kit meg fog győzni a dolog ellenkező állásáról. Hit dolgáA hiszekegy. 8° 532 lap. IV. kötet : Az egyház. 8° 544 lap. ban se a püspöki kar, se más igazlelkü katholikus nem
V. kötet: A keresztyény élet. 8° 425 lap. Az ötödik kötet politizál, nem paktál, nem ismer se kormány- se ellenzéki
az egész műre kiterjedő részletes tárgymutatóval s jegyze- pártiságot.
teknek szánt nehány^iv tiszta papírral van ellátva. — Az
öt kötet ára fűzve 10 frt, diszkötésben 15 forint. — Aki
egyszerre legalább három példányt rendel, példányonkint 1
frt 50 kr, 10 példány után egyenkint 2 frt 50 kr leengedésben részesül, de a viteldijat födözi. Papnövendékeknek
tömegesebb megrendelés esetén jelentékenyebb kedvezményt
is adok.
Kapható Szentannai
Gyoma, (Békésm.)

(Spett)

Gyula

plébánosnál

—

— XIII.
LEO pápa válasza a szabadkai kath.
nagygyűléshez. A szabadkai kath. nagygyűlés hódoló
táviratban fejezte ki XIII. L E O pápa, a kereszténység
közös atyja előtt fiúi érzelmeit. E r r e válaszul Császka
György a kalocsai érsek ur ő exciájához a következő
távirat érkezett Rómából: „Transmittas quaeso Praesidi
conventus Catholicorum Comitatus
Bács-Bodroghensis
grata animi sensa de misso telegrammate et benedictionem Summi Pontificis. Cardinalis Rampolla."
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A mit Severus-Beksics

vakmerően állit legújabb

konfúzus röpiratában, mintha az apostoli szentszék Oroszország kedveért engedelmet adott volna az orosz ritus
behozására Lengyelországban a latin szertartású lengyel
katholikusok számára, azt tüstént merő koholmánynak
tartottuk és bélyegeztük. Most a bécsi „Vaterland" illetékes helyről vett informáczió alapján az egész híresztelést nemtelen rágalomnak jelenti ki. Severus szigorúbb
leczkét is megérdemelne már egyszer.
— Adomány.
Bubics Zsigmond kassai püspök ur
novemberi anniverzáriuma alkalmából szegényebb papjai
közt, a jelenlegi rideg évszak alkalmából, való kiosztás
végett 1000 irtot küldött káptalanához.
— Örömmel jelentjük, hogy néhai gróf Károlyi
István
hires fóthi könyvtárának katalógusa elkészült. A 20,000
kötetnyi könyvtár katalógusát két évi fáradságos munkával
Késmárky István, a gróf Károlyiak Sándor ágának nevelő
házipapja végezte.
— Minden dicséretet felülmid az, a mit a „Magyar
Újság" szombati számában, a bártfai vasút megnyitása alkalmából olvasunk. A nevezett uj vasút műszaki bejárása
után következő napon a műszaki vizsgáló bizottság tagjai és a közönség reggeli 9 órakor „az Ur hazába" ment,
hogy „a Korányi (plébános) által celebrált isteni tiszteleten megköszönje a vasút létrejöttét és áldást kérjen az
egek Urától a vasút jövőjére." De felséges gondolat volt
ez, akárkinek agyában született meg ! Van —, van Magyarországban is képesség a szellem legfelségesebb szárnyalására, csak legyen ember, a ki a szellemeket emelkedésre ébreszteni tudja !
-f- U g r ó n G á b o r , a kinek szónoklása a nagyszerűség magaslataival szeret érintkezni, ismét megmutatta,
hogy a keresztény vallás nagysága iránt finom és nagy
érzékenységgel biró szellem lakik benne ; s hogyha ő a
kereszténység, a katholiczizmus fenséges eszméivel és intézményeivel nemcsak itt-ott keres érintkezéseket, hanem
a—z-ig következetesen felolvad a katholiczizmus nagy harmóniájában, akkor ő belőle az idők és körülmények a legnagyobb keresztény államférfiak egyikét fogják alkothatni.
A képviselőház hétfői ülésében tett felszólalásának kezdete
oly magasztos, hogy az a magyar név dicsőségére fog
visszhangzani az egész müveit világban. A felszólalás vége
kevésbbé sikerült. Akkor sikerült volna ez a vég a kezdet
magasztosságával arányban, hogy felszólalásának czélját, az
Istenhez, minden emberi dolgok, tehát az államiak, tehát a
parlamentiek legfőbb őréhez való feltekintés gondolatát oly
remekül tudta volna szavakba öltöztetni, mint a mily
fényesen sikerült kijelentenie a bekezdésben felszólalásának
magasztos alapját és inditó okát. A franczia parlamentnek
a Panamában való bűnrészesei és az, hogy ő és a mult
század istentelenségei és vérengzéseinek kizárólagos tulajdonosa, bizonyára sokkal borzalmasabb dolgok, hogy sem
találóan mondhatná valaki nálunk azt, hogy mi az ilyen
parlamenttel teljes szolidaritást
vállalhatunk. De halljuk
Ugrón felszólalását szószerint. Hozzá foghatót nem mondott senki. A többiek apró pártnyilatkozatok valának csak.
Ugronból az egész magyar nemzet szólott. Azért fogja meghallani az egész világ. Szavai — ezek: „Tisztelt ház! A
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kereszténység legnagyobb alkotása az emberiség egysége.
Valahol megtámadják az emberiséget fentartó törvényeket,
valahol megtépik azon szálakat, a melyek az emberiség
haladását és a czivilizáczió fejlődését összetartják : az emberiség egysége a szeretet nevében szót kér. (Igaz ! Ugy
van!) Én is e szeretet nevében kérem a szót. Midőn a
bombarobbanás Francziaország képviselőházában oly pusztításokat vitt véghez, kifejezni óhajtom azon rokonszenvet,
a melylyel viseltetünk a franczia képviselő-kamara iránt és
egyúttal hangoztatni kivánom azt, hogy az alkotmányosság
parlamenti intézményei, a melyeket a népek százados küzdelmek árán annyi szenvedés, annyi köny és annyi vér
utján birtak kivivni, egy maroknyi gonosztevő által nem
semmisittetnek meg. (Ugy van ! Ugy van !) Mi azokban a
küzdelmekben, melyeket a parlamenti instituczió védelmére
vannak hivatva a nemzetek törvényhozásai teljesítenie a
franczia képviselőházzal szolidárisnak érezzük magunkat."
(Ugy van ! Ugy van !)
— Uj katholikus
tanitó-egyesület.
November hó
29-én a Vágujhely vidéki r. k. népnevelők egyesülete
alakuló gyűlését tartotta meg Összejöttek a csejthei,
galgóczi, miavai és nagykosztolányi alesperesi kerületek
lelkészei és tanitói igen szép számmal. Gróf Pongrácz
Adolf prépost ur ő méltósága bölcs vezetése és elnöklete
alatt alakult meg az egyesület. Az alakuló gyűlés istenitisztelettel kezdődött. Utána az összes tagok a prépostsági épületben gyűltek össze, hol a prépost ur a jelen
levő tagok általános kívánalmának engedve, elfogadta
a korelnöki tisztséget. Lelkes és szívhez szóló beszédben
ecsetelte, hogy mily szükséges a tanítóknak egyesületekbe
való tömörülése ; mily szép és magasztos czélja és hivatása van a tanítóknak, és végül buzdította a tanítókat,
hogy hivatásukat lelkiismeretesen töltsék be. A rövid és
gyönyörű beszéd gyakori helyeslésekkel és éljenekkel volt
megszakítva. Végül a gyűlést megnyitottnak nyilvánította.
Az alapszabályok felolvasása után következett a tisztviselők megválasztása. Bieliczky Jusztin podolai plébános
indítványára egyhangúlag és nagy lelkesedéssel gróf
Pongrácz prépost urat választották meg egyházi elnöknek, a ki hosszas vonakodás után elfogadta a tisztséget;
világi elnök : Pázmány Sándor galgóczi tanitó ; jegyzők :
Rehorovszky Péter révfalui és Dvorák István vágujhelyi
tanitó ; pénztáros : Smeringa Dénes pöstyéni tanitó, és
könyvtárnok : Sztraka József pöstyéni segédlelkész lett.
A hosszantartó választás és az idő előrehaladottsága
miatt Molnár Rezső dolgozatának felolvasása következő
alkalomra halasztatott. A prépost ur megköszönve a tagok
tömeges megjelenését az összes jelenlevőket gazdagon
teritett asztalához meghívta. Ebéd alatt a prépost ur
mondotta az első tosztot a pápa ő szentségére, a király
ő felségére és a püspöki karra. Utána Schober ujvároskai
plébános a háziurra, Bieliczky Jusztin a tanitói karra
emelte poharát.
— Ima a bécsi iskolákban. A hosszas küzdelmet,
mely Bécsben az elemi iskolákban végzendő imák miatt
folyt, végre is a következő rendelet kibocsátása szüntette
meg. „1. a napi tanítás kezdetén és végén mindig imát
kell mondani, a mely az első esetben a katekizmusban
található »Jöjj el Szentlélek" és mindkét esetben a
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.Miatyánk" és »Üdvözlégy Mária" imából áll. Az imákat
keresztvetéssel kell kezdeni és végezni és a keresztvetés
szavai hangosan mondandók. 2. Azon gyermekek, kiket
a sz. gyónás és áldozás végzésére éretteknek nyilvánítanak, kötelesek e szentségeket évenként háromszor: a
tanév elején, végén és húsvétkor felvenni. 3. A harmadik
osztályon felül járó gyermekek, amennyiben a templomok
térfogata megengedi,
kötelesek az istenitiszteleteken
résztvenni: a) a tanév kezdetén és befejezése alkalmával;
b) a szigorú téli hónapok kivételével (okt. 15. — april 1.)
hetenként egyszer; c) ő felségeik, császár és császárné
születés- és névnapjain, hacsak e napok a törvényszabta
szünetekre nem esnek. 4. A kathol. vallású gyermekeket
vasárnap és ünnepeken is istenitiszteletre kell vezetni."
Ezeken kivül elhatároztatott Alsó-Ausztriára nézve az
is, hogy a körmeneteken részt kell vennie az ifjúságnak.
— A Szent-István-Társulat
1893-ik évi deczember
hó 14-én délután 4 órakor (Budapesten. Királyi Pál-utcza
13. sz. a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: Folyóügyek.
— Vérlázító dolgokat jelentenek Orosz-Lengyelországból. A katholikus papokat hallatlan módon üldözik, a hatóságok a katholikus templomokat és kolostorokat bezárták és orthodox ritus szerintiekké változtatták.
— Gróf Ziclnj Ncmdor elnöklete alatt a budapesti
Katholikus Kör helyiségében hétfőn este 7 órakor értekezlet
volt a Budapesten tartandó kath. nagygyűlés előkészítése
ügyében. Ebben az értekezletben mutatta be az elnök-gróf
az alább következő Felhívást, a mint az, az egyházi hatósággal egyetértésben megállapittatott.

A lap zártakor
vettük
a k ö v e t k e z ő szózatot:

Fölhívás
a

m a g y a r katholikusokhoz.
A magyar katholikusok régen s forrón táplált óhajuk megtestesülését üdvözlik az első kath.
nagygyűlésben, mely 1894. jan. 16-án egy küzdelmes, borongós évnek küszöbén t a r t a t i k meg
Budapesten.
A kath. öntudat ébresztése után Sopronban,
Komáromban, Szabadkán nem következhetik más,
mint egy országos ébredés; — a vidéki kath.
tüntetések után nem következhetik más, mint
az ország szivében megnyilatkozó nagy kath. hit-,
elv- és színvallás, mely érdekeinek megóvásáért
most jelenik meg férfias öntudattal az ország
szine előtt és arra van hivatva, hogy a szellemi
törpeséget jellemző apathia helyébe a közérdeklődést s a katholikusok tettre buzdulását léptesse.

„Tömörülés", ez a modern kor jelszava;
„tömörülés az egyházi és szellemi érdekek megvédéséreu, ez kell, hogy a magyar katholikusoknak
is jelszavuk legyen, ha tönkre menni, ha az őket
megillető helyről leszoríttatni nem akarnak. Buzdulásra, személyes érintkezésre, a társadalmi életben
a katholikus öntudat érvényesülésére van szükségünk,
hogy a nagy hitközönyt, mely a társadalmi téren
a kereszténység szétzüllését s a politikai életben
a mellőzést és megsemmisülést vonja maga után
győzelmesen ellensúlyozhassuk s ez által a nemzeti, kulturális életet is a kereszténység fölébredése által a legnemesebb s legáldásosabb társadalmi erővel gazdagítsuk. Ez keresztény ós egyszersmind hazafias vállalkozás.
E nagy munkára hívjuk fel a kath. férfiakat !
Fogadják készséggel meghívásunkat s jöjjenek a
kitűzendő határnapon fel Budapestre.
Az előkészítő bizottság nevében:
Gr. Esterházy Miklós Móricz,

Gr. Zichy Nándor

elnök.

elnök.
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Felhivás előfizetésre.

Magyarországban napirendre került az Isten ügye,
a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, mindenét szenteli ötvenkét esztendő óta.
Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelenedés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és istentelenség szabadságának a zászlaját : akkor a vallás, az
isteni vallcis jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre.
Mi itt e lapban készek vagyunk áldozni időt és
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk feláldozni mindent, hogy Isten igazai az emberek elméjében
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlítsanak minden emberi akaratot Jézus Krisztus boldogító uralkodásának szives és lelkes, nemcsak elismerésére, hanem imádatos
tiszteletére és dicsőítésére is egyszersmind.
Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem
lelkes érdeklődésétől ; azt, hogy kiki igyekezzék komolyan
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga
mellé még egy előfizetőt és legalább tiz olvasót megszerezni.
A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harczok dúlnak
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer
Istvánnak kell lépni.
Az előfizetés módja a lap homlokán van kiirva. Előfizethetni félévre 5 frttal.
A szerkesztő.

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.)
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Megjelenik e lap hetenként kétszer :
szerdán és szombaton.

Előfizetési dij:
félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő
lakása:
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14, sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

kath. e g y h á z i s irodalmi f o l y ó i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, deczember 16.

48.

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

Ií. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok
: Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. — Emlékirat. — Egyházi
Tudósítások : B u d a p e s t : Az országos katholikus nagy-gyülésről. — B u d a p e s t : „Huszonöt év előtt." — N y i t r a : Az ország valláspolitikai helyzetéről. — P é c s : Katholikus bölcseleti kar. — L o n d o n : Az angol katholikusok peticziója az iskola-ügyben. — P á r i s :
Isten büntetése. — Kath.
Köztevékenység.
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Providentissimus Dens qui humánum genus,
admirabili caritatis consilio, ad consortium na-

turae divinae principio evexit, dein a communi
labe exitioque eductum, in pristinam dignitatem
restituit, hoc eidem propterea contulit singulare
praesidium, u t arcana divinitatis, sapientiae,
misericordiae suae supernatural! via patefaceret.
Licet enim in divina revelatione res quoque
comprehendantur, quae humanae rationi inaccessae non sunt, ideo hominibus revelatae, „ut,
ab omnibus expedite, firma certitudine e t nullo
admixto errore cognosci possint, non hac tamen
de causa revelatio absolute necessaria dicenda
est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem". 1 ) Quae
supernaturalis revelatio, secundum universalis
Ecclesiae fidem, continetur tum sine scripto in
traditionibus, tum etiam in libris scriptis, qui
appellantur sacri et canonici, eo quod Spiritu
Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. 2 )
Hoc sane de utriusque Testamenti libris perpetno tenuit palamque professa est Ecclesia:
eaque cognita sunt gravissima veterum documenta, quibus enuntiatur, Deum, prius per prophetas, deinde per seipsum, postea per apostolos
locutum, etiam Scripturam condidisse, quae canonica nominatur, 3 ) eamdemque esse oracula e t
eloquia divina, 4 ) litteras esse humano generi longe
a patria peregrinanti a P â t r e caelesti datas et per
auctores saçros transmissas. 5 ) Iam, t a n t a quum sit
!
) Cone. Vat. sess. I l l , cap. II, de revel.
•-) Ibid.
a) S. Aug. de civ. Dei XI, 3.
S. Clem. Rom. I. ad Cor. 45; S. Polycarp. ad Phil. 7, S.
Iren. c. haer. II. 28, 2.
5
) S. Chrys. in Gen. hom. 2. 2 ; S. Aug i n Ps. XXX, serm.
2, 1 ; S. Greg. M. ad. Theod. ep. V, 31.

H T Mai számunk két i v v a g y i * 16 oldal.
45

418

RELIGIO.

praestania, et dignitas Scripturarum, u t Deo ipso
auctore conf'ectae, altissima eiusdem mysteria,
consilia, opera complectantur, illud consequitur,
eam quoque p a r t e m sacrae theologiae, quae in
eisdem divinis Libris tuendis i n t e r p r e t a n d i s q u e
versatur, excellentiae et utilitatis esse quam
maximae. — Nos igitur, quemadmodum alia quaedam disciplinarum genera, quippe quae ad increm e n t a divinae gloriae h u m a n a e q u e salutis valere
plurimum posse viderentur, crebris epistolis et
cohortationibus provehenda, non sine fructu, Deo
adiutore, curavimus, ita nobilissimum hoc sacrarum L i t t e r a r u m studium excitare et commendare, atque etiam ad t e m p o r u m necessitates congruentius dirigere, iamdiu apud Nos cogitamus.
Movemur nempe ac prope impellimur sollicitudine Apostoliéi muneris, non modo u t hunc p r a e clarum catholicae revelationis f o n t e m tutius
atque uberius ad u t i l i t a t e m dominici gregis p a t e r e
velimus, verum etiam u t eumdem ne p a t i a m u s
ulla in p a r t e violari ab iis, qui in Scripturam
sanctam, sive impio ausu i n v e h u n t u r aperte, sive
nova quaedam fallaciter i m p r u d e n t e r v e moliuntur.
— Non sumus equidem nescii, Venerabiles F r a t r e s ,
hand paucos esse e catholicis, viros ingenio doctriuisque abundantes, qui f e r a n t u r alacres ad divinorum Librorum vel defensionem a g e n d a m vel
cognitionem et intelligentiam p a r a n d a m ampliorem. At vero, qui eorum operam a t q u e fructus
merito collaudamus, facere tarnen non possumus,
quin ceteros etiam, q u o r u m sollertia et doctrina
et pietas optime hac in re pollicentur, ad eamdem sancti propositi laudem v e h e m e n t e r h o r t e m u r .
Optamus nimirum et cupimus, u t plures p a t r o cinium divinarum L i t t e r a r u m r i t e suscipiant ten e a n t q u e c o n s t a n t e r ; utque illi potissime, quos
divina gratia in sacrum ordinem vocavit, maiorem in dies diligentiam industriamque iisdem
legendis, meditandis, explanandis, quod aequissimum est, impendant.
Hoc enimvero studium cur t a n t o p e r e commendandum videatur, p r a e t e r ipsius p r a e s t a n t i a m
atque obsequium verbo Dei debitum, praecipua
causa inest in multiplici utilitatum genere, quas
inde novimus manaturas, sponsore
certissimo
Spiritu Sancto : „Omnis Scriptura divinitus i n spirata, utilis est ad docendum, ad arguendum,
ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, u t
perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum
instructus." 6) Tali sane consilio Scripturas ,a
c

) In Is. LIV, 12.

Deo esse datas hominibus, exempla o s t e n d u n t
Christi Domini et apostolorum. Ipse enim, qui
„miraculis conciliavit, a u c t o r i t a t e m e r u i t fidem.
fide contraxit inultitudinem," 7 ) ad sacras Litteras, in divinae suae legationis munere, apellare
consuevit: n a m per occasionem ex ipsis etiam
sese a Deo missum Deumque d e c l a r a t : ex ipsis
a r g u m e n t a p e t i t ad discipulos erudiendos, ad
d o c t r i u a m confirmandam s u a m ; e a r u m d e m testimonia et a calumniis vindicat o b t r e c t a n t i u m .
et Sadducaeis ac Pharisaeis ad coarguendum
opponit, in ipsumque Satanam, impudentius sollicitantem, r e t o r q u e t : easdemque sub ipsum vitae
exitum usurpavit, explanavitque discipulis redivivus, usque dum ad P a t r i s gloriam ascendit.
— Êius a u t e m voce praeceptisque Apostoli conf'ormati, t a m e t s i dabat ipse „signa et prodigia
fieri per manus eorum" 8 ) m a g n a m tarnen efficac i t a t e m ex divinis t r a x e r u n t Libris, u t c h r i s t i a n a m
sapientiam l a t e gentibus persuaderent, u t Iudaeorum
pervicaciam
f r a n g e r e n t , u t haereses
c o m p r i m è r e n t erumpenteus. Id a p e r t u m ex ipsor u m concionibus, in primis B e a t i P e t r i , quas, in
a r g u m e n t u m firmissimum praescriptionis novae,
dictis veteris T e s t a m e n t i fere c o n t e x u e r u n t ;
idque ipsum p a t e t ex M a t t h a e i et Ioannis Evangeliis a t q u e ex Catholicis, quae vocantur, epistolis; luculentissime vero ex eius t e s t i m o n i o qui
„ad pedes Gamalielis Legem Moysi et P r o p h e t a s
se didicisse gloriatur, ut a r m a t u s spiritualibus
telis postea diceret confidenter: A r m a militiae
n o s t r a e non carnalia sunt, sed p o t e n t i a Dei." 9 )
— P e r exempla igitur Christi Domini et Apostolorum omnes intelligant, tirones
praesertim
militiae sacrae, q u a n t i faciendae sint divinae
Litterae, et quo ipsi studio, qua religione ad
idem veluti a r m a m e n t a r i u m accedere debeant.
N a m catholicae v e r i t a t i s d o c t r i n a m qui h a b e a n t
apud doctos vel indoctos t r a c t a n d a m , nulla
uspiam de Deo, summo et perfectissimo bono,
deque operibus gloriam c a r i t a t e m q u e ipsius prodentibus, suppetet eis vel cumulatior copia vel
amplior praedicatio. De Salvatore a u t e m humani
generis nihil uberius expressiusve quam ea, quae
in universo h a b e n t u r Bibliorum c o n t e x t u ; recteque affirmavit Hieronymus, „ignorationem Script u r a r u m esse i g n o r a t i o n e m Christi" : 10 ) ab illis
7

) S. Aug. de util. ered. XIV, 32.
) Act. XIV, 3.
9
) S. Hier, de studio Script, ad Paulin. ep. LIII, 3.
10
) In Is. Prol.
8
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n i m i r u m e x t a t veluti viva et spiralis imago
eius, ex qua levatio malorum, c o h o r t a t i o v i r t u tum, amoris divini i n v i t a t i o mirifice prorsus
diffunditur. Ad Ecclesiam vero quod
attinet,
institutio, natura, munera, c h a r i s m a t a eius tarn
crebra ibidem m e n t i o n e occurrunt, tarn m u l t a
pro ea t a m q u e firma p r o m p t a s u n t a r g u m e n t a ,
idem u t H i e r o n y m u s verissime e d i x e r i t : „Qui
sacrarum S c r i p t u r a r u m testimoniis r o b o r a t u s est,
is est p r o p u g n a c u l u m Ecclesiae." 1 1 ) Quod si de
v i t a e m o r u m q u e c o n f o r m a t i o n e et disciplina
quaeratur, l a r g a indidem et o p t i m a
subsidia
h a b i t u r i sunt viri apostoliéi: plena s a n c t i t a t i s
praescripta, s u a v i t a t e et vi condita h o r t a m e n t a ,
exempla in omni v i r t u t u m genere insignia; gravissima accedit ipsius Dei n o m i n e et verbis,
p r a e m i o r u m in a e t e r n i t a t e m promissio, denunciatio poenarum.
Atque haec propria et singularis Scripturarum virtus,
a divino afflatu Spiritus Sancti profecta, ea est, quae oratori sacro auctoritatem addit, apostolicam praebet dicendi
libertatem, nervosam victricemque tribuit eloquentiam.
Quisquis enim divini verbi spiritum et robur eloquendo
refert, ille, „non loquitur in sermone tantum, sed et in
virtute et in Spiritu Sancto et in plenitudine multa". 1 2 )
Quamobrem ii dicendi sunt praepostere improvideque facere,
qui ita conciones de religione habent et praecepta divina
enuntiant, nihil ut fere afferant nisi humanae scientiae et
prudentiae verba, suis magis argumentis quam divinis
innixi. Istorum scilicet orationem, quantumvis nitentem
luminibus, languescere et frigere necesse est, utpote quae
igne careat sermonis Dei, 13 ) eamdemque longe abesse ab
ilia, qua divinus sermo pollet virtute: „Vivus est enim
sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti,
et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus". 14 )
Quamquam, hoc etiam prudentioribus assentiendum est,
inesse in sacris Litteris mire variam et uberem magnisque
dignam rebus eloquentiam : id quod Augustinus pervidit
diserteque arguit, 15 ) atque res ipsa confirmât praestantissimorum in oratoribus sacris, qui nomen suum assiduae
Bibliorum consuetudini piaeque meditationi se praecipue
debere, grati Deo affirmarunt.
Quae omnia Ss. Patres cognitione et usu quum exploratissima haberent, nunquam cessarunt in divinis Litteris
earumque fructibus collaudandis. Eas enimvero crebris locis
appellant vel thesaurum locupletissimum doctrinarum caelestium ltí ), vel perennes fontes salutis 17), vel ita proponunt
quasi prata fertilia et amoenissimos hortos, in quibus grex
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dominicus admirabili modo reliciatur et delectetur 18). Apte
cadunt illa S. Hieronymi ad Nepotianum clericum : „Divinas Scripturas saepius lege, imo nunquam de manibus tuis
sacra lectio deponatur ; disce quod doceas . . . sermo presbyteri Scripturarum lectione conditus sit" 1!)) : convenitque
sententia S. Gregorii Magni, quo nemo sapientius pastorum
Ecclesiae descripsit munera: „Necesse est, inquit, ut qui
ad officium praedicationis excubant, a sacrae lectionis studio
non recedant." 20) — Hic tarnen licet Augustinum admonentem inducere, „Yerbi Dei inanem esse forinsecus praedicatorem, qui non sit intus auditor" 2 i ), eumque ipsum Gregorium sacris concionatoribus praeeipientem, „ut in divinis
sermonibus, priusquam aliis eos proférant, semetipsos requirant, ne insequentes aliorum facta se deserant." 22 ) Sed
hoc iam, ab exemplo et documento Christi, qui „coepit
facere et docere", vox apostolica late praemonuerat, non
unum allocuta Timotheum, sed omnem clericorum ordinem,
eomandato: „Attende tibi et doctrinae, instain illis ; hoc enim
faciens, et teipsum salvum facies, ut eos, qui te audiunt" 2 3 ).
Salutis profecto perfectionisque et propriae et alienae eximia in sacris Litteris praesto sunt adiumenta, copiosius in
Psalmis celebrata; iis tarnen, qui ad divina eloquia, non
solum mentem afferant docilem atque attentam, sed integrae quoque piaeque habitum voluntatis. Neque enim eorum
ratio librorum similis atque communium putanda est ; sed,
quoniam sunt ab ipso Spiritu Sancto dictati, resque gravissimas continent multisque partibus reconditas et difficiliores, ad illas propterea intelligendas exponendasque semper eiusdem Spiritus „indigemus adventu" 2 4 ), hoc est
lumine et gratia eius : quae sane, ut divini Psaltae frequenter instat auetoritas, humili sunt precatione imploranda,
sanetimonia vitae custodienda.
Praeclare igitur ex his Providentia excellit Ecclesiae,
quae, „ne caelestis ille sacrorum Librorum thesaurus, quem
Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit,
neglectus iaceret" 25 ), optimis sempert et institutis et legibus cavit. Ipsa enim constituit, non solum magnam eorum
partem ab omnibus suis ministris in quotidiano sacrae psalmodiae officio legendám esse et mente pia considerandam,
sed eorumdem expositionem et interpretationem in ecclesiis cathedralibus, in monasteriis, in conventibus aliorum
regularium, in quibus studia commode vigere possint, per
idoneos viros esse tradendam ; diebus autem saltem dominicis et festis solemnibus fideles salutaribus Evangelii verbis
pasci, restricte iussit 2 6 ). Item prudentiae debetur diligentiaeque Ecclesiae cultus ille Scripturae sacrae peraetatem omnem vividus et plurimae ferax utilitatis. — In quo, etiam ad firmanda documenta hortationesque Nostras, iuvat commemorare quemadmodum a religionis christianiae, quotquot
sanetitate vitae rerumque divinarum scientia
floruerunt,
18

) S. Aug. serm. 26, 24; S. Ambr. in Ps. CXVIII, serm. 19,2
) S. Hier, de vit. cleric, ad Nepot.
23
) S. Greg. M. ftegul. past. II, 11 (al. 22); Moral. XVIII
26 (al. 14).
21
) S. Aug. serm. 179, 1.
22
) S. Greg. M., Regul. past. III 24 (al. 48'.
23
) I. Tim. IV, 16.
21
) S. Hier, in Mich. 1, 10.
25
) Cone. Trid. sess. V, decret. de reform. 1.
26
) Ibid. 1—2.
48*
19

») II Tim. III, 16-17.
12
) I. Thess. 1, 5.
13
) Jerern, XXIII, 29.
14
) Hebr. IV, 12.
15
) De doctr. clir. IV, 6, 7.
l8
) S. Chrys. in' Gen. hom. 21, 2 ; hom. 60, 3 ; S. Aug. de
discipl. ehr. 2.
1T
) S. Äthan, ep. fest. 39.

420

RELIGIO.

libri. tum in easdem commentaria ; quo etiam nomine Thomas
ii sacris in Litterls multi semper assiduique fuerint. ;
Aquinas inter eos habuit palmam. — Postquam vero
Proximos Apostolorum discipulos, in quibus d e m e n t e m
Clemens V. decessor Noster Athenaeum in Urbe et
Komanum, Ignatium Antiochenum, Polycarpum tum Apoloceleberrimas quasque studiorum Universitates litterarum
getas. nominatim Iustinum et Irenaeum, videmus, epistolis ;
orientalium magisteriis auxit, exquisitius homines nostri in
et libris suis, sive ad tutalem sive ad commendationem |
nativo Bibliorum codice et in exemplari latino elaborare
pertinerent cathoïicorum dogmatum, e divinis maxime
coeperunt. Revecta deinde ad nos eruditione Graecorum,
Litteris fidem, robur, gratiam omnem pietatis arcessere.
multoque
magis arte nova libraria feliciter inventa, cultus
Scholis autem catecheticis ac theologicis in multis sedibus
Scripturae
sanctae latissime accrevit. Mirandum est enim.
episcoporum exortis, Alexandrina et Antiochena celeberrimis,
quam
brevi
aetatis spatio multiplicata praelo sacra exemquae in eis liabebatur institutio. non alia prope re, nisi
plaria,
vulgata
praecipue, catholicum orbem quasi compleleetione. explicatione, defensione divini verbi seripti contineverint:
adeo
per
id ipsum tempus, contra quam Ecclesiae
batur. Inde plerique prodierunt Patres et scriptores, quorum
liostes
calumniantur,
in honore et amore erant divina
operosis studiis egregiisque libris consecuta tria circiter
saecula ita abundarunt, ut aetas biblicae exegeseos aurea volumina.
Neque praetereundum est, quantus doctorum virorum
iure ea sit appellata. — Inter orientales principem locum
tenet Origenes, celeritate ingenii et laborum constantia ad- numerus, maxime ex religiosis familiis, a Yiennensi Concilio
mirabilis. cuius ex plurimis scriptis et immenso Hexaplo- ad Tridentinum, in rei biblicae bonum provenerit: qui et
rum opere deinceps fere omnes hauserunt. Adnumerandi novis usi subsidiis et variae eruditionis ingeniique sui segeplures, qui huius disciplinae fines amplificarunt: ita, inter tem conferentes non modo auxerunt congestas maiorum
excellentiores tulit Alexandria dementem, Cyrillum; Palaes- opes, seel quasi munierunt viam ad praestantiam subsecuti
tiua Eusebium, Cyrillum alterum ; Cappadocia Basilium saeculi, quod ab eodem Tridentino effluxit, quum nobilissima
Magnum, utruraque Gregorium, Nazianzenum e t N y s s e n u m ; Patrum aetas probemodum rediisse visa est. Nec enim
Antiochia Ioannem ilium Chrysostomum, in quo liuius quisquam ignorât, Nobisque est memoratu iucundum, decesperitia doctrinae cum summa eloquentia certavit. Neque id sores Nostros, a Pio IV. ad d e m e n t e m VIII., auctores
praeclare minus apud occidentales. In multis, qui se ad- fuisse ut insignes illae editiones adornarentur versionum
modum probavere, clara Tertulliani et Cypriani nomina, veterum, Vulgatae et Alexandrinae ; quae deinde, Sixii V.
Hilarii et Ambrosii, Leonis et Gregorii Magnorum; claris- eiusaemque Clementis iussu et auctoritate, emissae, in
sima Augustini et Hieronymi : quorum alter mire acutus' communi usu versantur. Per eadem autem tempóra, noextitit in perspicienda divini verbi sententia, uberrimusque turn est, quum versiones alias Bibliorumantiquas, tum
in ea deducenda ad auxilia catholicae veritatis, alter a polyglottas Antuerpiensem et Parisiensem, diligentissime
singulari Bibliorum scientia magnisque ad eorum usum i esse éditas, sincerae investigandae sententiaeperaptas :
laboribus, nomine Doctoris maximi praeconio Ecclesiae est ho- j nec ullum esse utriusque Testamenti librum, qui non
nestatus. Ex eo tempore ad undecimum usque saeculum, quam- | plus uno nactus sit bonum explanatorem, neque graquam huiusmodi contentia studiorum non pari atque antea Í viorem ullam de iisdem rebus quaestionem, quae non
ardore ac fructu viguit, viguit tamen, opera praesertim 1 multorum ingénia fecundissime exercuerit: quos inter non
hominum sacri ordinis. Curaverunt enim, aut quae veteres j pauci, iique studiosiores Ss. Patrum, nomen sibi fecere
in hac re fructuosiora reliquissent deligere, eaque apte j eximium. Neque, ex ilia demum aetate, desiderata est
digesta de suisque aucta pervulgare, ut ab Isidoro Hispa- | nostrorum sollertia ; quum clari subinde viri de iisdem
lensi, Beda, Alcuino factum est in primis ; aut sacros ! studiis bene sint meriti, sacrasque Litteras contra ratiocodices illustrare glossis, ut Yalafridus Strabo et Anselmus nalismi commenta, ex philologia et finitimis disciplinis
Laudunensis, aut eorumdem integritati novis curis consu- detorta, simili argumentorum genere vindicarint. — Haec
lere, ut Petrus Damianus et Lanfrancus fecerunt. — Saeculo omnia qui probe ut oportet considèrent, dabunt profecto,
autem duodecimo allegoricam Scripturae enarrationem bona Ecclesiam, nec ullo unquam providentiae modo defuisse,
cum laude plerique tractarunt: in eo genere S. Bernardus quo divinae Scripturae fontes in filios suos salutariter
ceteris facile antecessit, cuius etiam sermones nihil prope derivaret, atque illud praesidium, in quo divinitus ad
nisi divinas Litteras sapiunt.
eiusdem tutelam decusque locata est, retinuisse perpetuo
Sed nova et laetiora incrementa ex disciplina accessere Scholasticoruni. Qui, etsi in germanam varsionis latinae
lectionem studuerunt inquirere, confectaque ab ipsis Correctoria biblica id plane testantur, plus tamen studii industriaeque in interpretatione et explanatione collo caverunt.
Composite enim dilucideque, nihil ut melius antea, sacrorum verborum sensus varii distincti ; cuiusque pondus in
re theologica perpensum; definitae librorum partes, argumenta partium; investigata scriptorum proposita; explicata
sententianim inter ipsas necessitudo et connexio; quibus ex
rebus nemo unus non videt, quantum sit luminis obscurioribus locis admotum. Ipsorum praeterea de Scripturis lectam
doctrinae copiam admodum produnt, tum de theologia

omnique studiorum ope exornasse, ut
hominum incitamentis eguerit, egeat.

nullis

externorum

Emlékirat
a nagyméltóságú vallás- és 'közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz a pécs-egyházmegyei
kántortanítók
nyugdíjigényeinek igazságos figyelembevétele
iránt.
3252/1893. Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur ! A tanitók sorsának, anyagi
helyzetének javitására irányzott törekvései nagyméltóságodnak, melyek immár ha nem is a megkívántató mérvben, de az adott viszonyok közt megközelíthető fokig az
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1891. évi XLIII. t.-cz. és az 1893. évi XXVI. t.-cz.-nek j „ludimagister" kifejezése, helyesen nem „kántortanítónak",
a tanitói nyugdíjazás és fizetések rendezésére vonatkozó hanem „iskolamesternek" (Schulmeister) veendő, a kánintézkedéseiben érvényre emelkedtek, kétségkívül magokra tortanítók ugy készpénzbeli, mint terménybeli járandósávonták egyházmegyém tanítóinak is sóvárgó tekintetét, gait a nyugdíjba felvétetni — megfelezés nélkül hatáés őszinte hálaérzésre gyulasztották sziveiket nagyméltó- rozta, csakis azon biztos meggyőződés sugalmazhatta,
ságod i r á n t : mert ha nemzeti közmivelődésünk érdekében miszerint a kántortanitói úgynevezett szét nem választható
fontos szolgálataiknak anyagi helyzetükhöz viszonyítva az javadalmazásnak a nyugdíjba beszámithatóság czéljára
illetékes tényezők beismerése szerint még mindig az ön- kormányhatóságilag elrendelt megfedezése nemcsak a
feláldozás édes öntudatából kell jórészben kölcsönözniök tanítók köztudatában jogos érdekeiknek sérelme, melynek
jutalmukat, tagadhatatlan mégis, hogy a tanítók az elé- megorvoslása elől kitérni nem szabad, hanem egyúttal az
gedettségnek a teljességhez mindinkább való közeledése e részben egyedül irányadónak lenni kellő jogi szempont
reményében mondhatták, h o g y : anyagi sorsunk jobbra — a visita canonica — is tulsulylyai kell, hogy bírjon
érvényesülésében azon hatály felett, melyet magának egy
változott.
kormányrendelet
igényelhet.
Egyházmegyém tanítóinak hálájában nagyméltóságod iránt az én részem is teljes volt és az ma is.
Ezen jobb sorshoz fűzött remények egy részével
azonban ma, nevezetesen az 1891. XLIII. t.-cz. 4. §.
végrehajtásának jelen már végéhez közeledő stádiumában
ugy állanak egyházmegyém tanitói, mint a gazda, kinek
aratásra immár megért vetéseit jeges felhő fenyegeti ; sőt
félő, hogy ugy ne járjanak, mint mikor a gazdának reményeit az elemi csapás az aratás előtti napon tönkre
teszi.
Azért én nagyon érteni tanítóim feljajdulását, melynek hangjai ugy a kerületi tanácskozmányokból, mint
egyesektől mind sűrűbben hatnak el hozzám azon okból,
mivel az 1891. XLIII. t.-cz. 4 §-ával kapcsolatban a
kántortanítók szét nem választható javadalmazásának a
nyugdíjba beszámítható részére nézve előbb 1892. évi
augusztus hó 20-án 37290. sz, alatt valamennyi kir. tanfelügyelőséghez intézett rendeletének II. 1. d) pontjában
kimondott, és legutóbb is 1893. évi junius 30 án 29751.
sz. alatt valamennyi egyházi főhatósághoz intézett rendeletének 5. pontjában hangsúlyozva fentartott azon elvet,
hogy a kántortanítók szét nem választható javadalmazásának csak fele része bir a nyugdíjba beszámítható javadalmazás jellegével, magokra nézve sérelmesnek tartják.
Es ezen aggodalmaikban én a magam részéről már
ezen elv kimondásának első pillanatától fogva teljes mértékben osztoztam.
Azért tanítóimnak hozzám intézett kérelme, és főpásztori állásomból anyagi sorsuk iránt is köteles érdeklődésem parancsolja, nagyméltóságodnak pedig a tanitói
javadalmak összeírása tárgyában az előbbenit kedvezően
módositólag folyó évi október hó 31-én 38072. sz. alatt
valamennyi egyházi főhatósághoz intézett pótrendelete a
mellett, hogy bizonyságot tesz elfogulatlan részrehajiatlanságáról, reményt önt belém, hogy a még ezen pótrendelet után is fennálló aggodalmak eloszlatására exczellencziádban megvan a hajlandóság ; felbátorít arra, hogy
alázatos felterjesztésemet a siker reményével exczellencziádhoz intézzem.
Teszem pedig ezt annál nagyobb bizodalommal,
mentül erősebb bennem a hit, hogy Tolnavármegye közigazgatási bizottságának f. évi november hó 11-én 1372.
sz. alatt valamennyi főszolgabíróhoz intézett rendeletének
azon, a nagyméltóságod f. évi junius hó 30-án 29751.
sz. alatti rendeletének 5. pontjától eltérő intézkedését,
hogy a vármegye területén, mivel a visita canonicák

E s ha e vármegyei közigazgatási bizottsági határozatra nézve kijelentem, miszerint az annak alapjául szolgáló ezen elvet, hogy a kántortanitói szét nem választható
javadalmak a nyugdíjba való beszámithatóság szempontjából meg nem fedezhetők, egészen a magaménak vallom,
de ezen elvnek megindokolásával egyet nem érthetek,
egy okommal ismét több van, hogy ezen ügyet nagyméltóságodnál szóvá tegyem.
Nem érthetek egyet e bizottsági határozat megokolásával, legalább nem szabatosabb meghatározás nélkül.
Mert igaz ugyan, hogy kántortanitóink nemcsak a
tolnamegyeiek, hanem a baranyamegyeiek és az egyházmegyémbe eső somogy- és verőczemegyeiek is következetesen „ludimagister" elnevezéssel jelöltetnek ; igaz ugyan,
hogy a „ludimagister" szó a classicus latin nyelven „iskol a m e s t e r i t jelent; de még igazabb az, hogy ezen szó
jogi jelentményének értelmét nem a classicus latin szótárban, hanem jogi intézményeink fejlődési történelmében,
a jogi nyelvszokásban, a visita canonicák helyes értelmezésében lehet csak megtalálnunk.
Es ha ez utóbbi álláspontra helyezkedünk, ha azt
meg is kell engednem, hogy a „ludimagister" szó előbb
volt a magyar nyelvben „ i s k o l a m e s t e r i n e k használva,
mintsem „ k á n t o r t a n í t ó k n a k , sőt a régi visitákba szőtt
magyar szövegben csakis „iskolamester", és soha „kántortanító" név alatt van visszaadva, mégis azt kell vitatnom, miszerint a „ludimagister" szó jogi fogalmának
megközelitőbb kimerítése szempontjából a „kántortanító"
elnevezés megfelelőbb, mint az „iskolamester"-é.
Itt azonban nem szóharczról, hanem az elnevezéshez
kötött jogi fogalom természetének és terjedelmének megállapításáról van szó.
E részben pedig, miután az iskola valamint mindenütt a világon, ugy minálunk is, mint az egyház leánya
szerepelvén, mikor még az állami törvényhozás gondját
az iskolára is kiterjeszteni szükségesnek nem látta, előbb
a tanítást az iskolában is kizárólag a lelkész nemcsak a
hittaniakban, hanem a profán ismeretekben egymaga vezette ; az egyházi élet tovafejlődésével, hol elegendő lelkész nem volt, az egyházi szertartások végzésében a
lelkész melletti segédkezésre világiak is alkalmaztatván,
ugyanezek az iskolai tanításban a lelkész segítőivé, később pedig ugy a szertartások, mint a tanitás intézésében
önálló munkatársai lettek.
E két munkakör annyira összetartozónak tekintetett,
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hogy a mai felfogás szerinti „kántor" és „tanitó" közti
megkülönböztetés egészen az ismeretlen dolgok országába
tartozott, sőt e két munkakör betöltésére rendelt egyéniségben a kántori és tanitói fogalom ugy összeolvadtnak
és egymást át és keresztül összeszőttnek tekintetett, bogy
arra, miszerint legyen valaki tanitó, ki nem kántor, avagy
kántor, ki nem tanitó, senki nem is gondolt.
Innen van az, hogy magyar népünk vérébe a kántortanitó, avagy tanitó elnevezés mind máig át nem ment.
A magyar nép felfogásában a ma úgynevezett kántortanító legtöbbnyire csak „mester" ; mester a kántortanító
akkor is, mikor az iskolában tanit, mester akkor is, mikor az orgonán ülve orgonál; és nagyot néz még legtöbbnyire magyar népünk, hogy legyen tanitó, ki —
sajnos, hogy ez esetek mindinkább gyakoriak, — nem
orgonál és felfogásában még mindig több azon mester,
ki jól orgonál és énekel, mint a ki csak jól tanit.
Ez a visita canonicák álláspontja a „ludimagister"
szó jogi értelmére nézve.
A „ludimagisterium" tehát nem két különböző, úgymint kántori és tanitói hivatalnak egyesítése, hanem ellenkezőleg a kántori és tanitói teendők egy és ugyanazon,
nem egyesitett, hanem eleitől egységes hivatalnak két
felé ágazó folyományai.
Éppen azért minden a visitákban a „ludimagister"nek szóló javadalmazás is, bármely czimen járjon, a kántortanítót mint ilyent illeti, akár legyen az törzsjavadalmazás készpénzfizetésben, terményekben, szolgálmányokban,
földekben stb., akár e törzsjavadalmazás kiegészítésére a
tanítás utáni tandijak, vagy a szertartásiak utáni stolák
alakjában ; ebből íolyólag tehát még ezen külsőleg szétválasztott, kántoriak- és tanitóiakul osztályozhatóknak vélt
mellékjövedelmek is szét nem választhatók, miután az
egységes ludimagisterium azon alany, melyhez azon jogczim inhaereál, hogy bizonyos — véletlenül két irányban
csoportosítható — teendők után e mellékjavadalmazásokat
a kántortanító szedheti ; magok azonban ezen teendők
nem a jogczimet képezik, hanem csak az alkalmat adják
a jogczim érvényesüléséhez.
E szerint tehát nemcsak az úgynevezett szét nem
választható, hanem a felfogásom szerint elválaszthatókul
tévesen vett mellékjövedelmei is a kántortanítóknak egységes javadalmazását képezik, mert a ludimagister személyeben a modern felfogás szerinti kántor- és tanitó közt
való megkülönböztetés meg nem áll, vagyis a modern
felfogás szerint beszélve, a mit megszolgál a kántortanító
mint tanitó, az éppúgy illeti a kántort, mint a t a n í t ó t ;
és viszont a mi megjár a kántortanítónak, mint kántornak, az éppúgy illeti a tanítót is, mint a kántort.
Ez a visitai „ludimagister" fent megállapított jogi
fogalmának szükségképi folyománya.
Ezen „ludimagister% vagy a mai elnevezés szerint
kántortanitói intézményt, ugy a mint hazai közművelődésünk történelmében kifejlődött, a visita canonicákban consolidálodva és magyar népünk vérébe átmenve reánk
átszállott, népoktatási ügyi törvényhozásunk eddigien
nemcsak meg nem bontotta, hanem egészen érintetlenül
hagyta.
És ennek

folytán

én merem

azt is állítani,

hogy

ezen ősrégi tanügyi intézményünk további fenmaradásához
az 1868. XXXVIII. t.-cz. 141. §-ára is csak a félreértések
kikerülésére és azon czélból volt csak szükség, hogy
egyéb, mint kántortanítók, úgymint a felekezeti úgynevezett osztálytanítóknak a kántori teendők teljesítésére való
összeférhetetlensége kizárassék. Maga azonban a ludimagisteri, vagyis kántortanitói intézmény ezen §. nélkül is
megállott volna.
Igy állván a dolog, csak örvendenem kell azon, hogy
nagyméltóságod ezen kántortanitói intézményre nézve
lényegében a fenti álláspont talaján áll, és eltérések csak
egyes részletekre vonatkozólag forognak fenn ; ezen eltérések mindazonáltal elég jelentékenyek arra, hogy éppen
a tanítók nyugdíjügyében lényegeseknek tekintessenek.
Meg fogja azért engedni excellentiád, hogy ezek
legfőbbikére nézve, mely még a szét nem választhatókul
elismert kántortanitói jövedelmeknek is a nyugdijba való
beszámithatóság tekintetében a megfelezését elrendeli,
azon leplezetlen nyíltsággal körvonalozzam jogi álláspontomat, a melyet tanítóimnak a messze jövőbe kiható érdekei parancsolnak, nagyméltóságodnak pedig ugyanezen
érdekek iránt az enyémnél bizonyára csak nagyobb és
finomabb
érzéke és elfogulatlansága csak méltányolni
fognak.
Ugyanis nagyméltóságodnak az idéztem rendeletekben érvényesíttetni határozott felfogásához a törvényes
alapot, ha keresem ezt, meg nem találom; m e r t :
1. A nagyméltóságod folyó évi junius hó 30-án
29751. sz. alatt kelt rendeletében „a tanitói állomásokkal
egybekötött és a nyugdijba beszámítható „„tisztán tanítói"" javadalmak kiderítése végett előforduló megkülönböztetést az 1891. XLIII. t.-cz. szövegében nem találom.
És ha e megkülönböztetést a tanítók által pl. ügynöki,
postamesteri s más foglalkozásaik után élvezett javadalmazás tekintetében egész helyén levőnek találom, nem
tehetem ezt az úgynevezett kántori teendők utáni javadalmazásra nézve, mely az egységes ludimagisterium egvséges összjavadalmazásának még jogi megkülönböztetést
sem tűrő részét képezi. Annál kevésbé pedig, mivel
2. az 1893. XXVI. t.-cz. 8. §-a szerint „ha a hitfelekezeti iskolatanitó az 1868. évi XXXVIIL t.-cz. 141.
§-ának harmadik bekezdése értelmében a kántori teendőket is végzi, a tanitói fizetés megállapításakor a tanitói
és kántori járandóságok együttesen tanitói
fizetésnek
veendők." A mi az 1891. XLIII. t.-cz. 3. §-ával combinálva annyit jelent, hogy mig a csak kizárólag tanitói
téren működő tanítónak évi nyugdija, ha tanitói fizetése
a 300 forinton alul maradt is, 300 forint ezen utóbbi
törvény rendelkezésénél fogva ; addig a kántortanítónak,
még mint kizárólag tanítónak is, ha a tanitói fizetéséhez
adott kántori javadalma a minimális 300 frtot meg is üti,
szintén meg lesz a 300 frt nyugdija, de már nem az
1891. XLIII. t.-cz. 3. §-a alapjában, hanem az 1893.
XXVI. t.-cz. 8. §-a alapján rendes 300 forintnyi fizetése
után. Egyébiránt is az 1893. XXVI. t.-cz. 8. §-a korlátlan, nem tesz különbséget a minimális és nem minimális
tanitói fizetés tekintetéből, hanem a kántori teendők utáni
jövedelmeknek a tanitói fizetésbe való betudását határ
nélkül elrendeli, a miért is nem látom be jogszerűségét
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a tisztán tanítói és kántori javadalmaknak a nyugdíj .
szempontjából elrendelt megfelezését illetőleg sem.
3. A ludimagisterium fent kifejtett jogfogalmából
folyólag a kántortanító akár tanítási, akár szertartási
teendők után járjon neki a jövedelem, az egységes ludimagisterium birlalá«ának jogczimén élvezi minden jövedelmét, a mely éppen oly jogi értelemben szétválaszthatatlan, mint a hogy a ludimagister személyében a kántori
és tanitói hivatal s^rn különithető el. A kántortanitói
javadalomnak ezen jogi természete a visitatio canonica
oltalma alatt áll ; a visitatio canonica pedig a felsőbb
helyen is elfogadott elv szerint kétoldalú szerződés, a
jelen esetben az illetékes egyházi felsőbbség hozzájárulása'
a vármegyei hatóság mint közbizonyság közbenjötte mellett az illető egyház és hitközség egyeteme közt, tehát
legünnepélyesebb formában létrejött és mindmáig érvényben álló szerződés, amiért is ennek, valamint az ennek
oltalma alatt álló ludimagisterium körébe vágó javadalmazás jogi természetének kormányrendelettel derogálni
nem lehet.
És ha ez áll a ludimagisterium összjavadalmának
még a nyugdíjba számithatóság szempontjából is lehetetlen egyoldalú szétosztására nézve, annál inkább áll ez, ha
a szétosztás általán véve minden megszorítás nélkül egyoldalulag intendáltatnék.
És itt kitérnem nem lehet az elől, hogy nagyméltóságod folyó évi junius hó 30-án 29751. sz. alatt kelt
intézvényének 8. pontjában tett kijelentésére vonatkozólag
nézetemet el ne mondjam.
Ezen kijelentés a következőképpen hangzik : „A javadalom különválasztására nézve fentebb részletezett útmutatás szigorú foganatosítása szükséges az igazságtól eltekintve már azért is, mert valamely felekezeti iskolának
államivá vagy községivé nyilvánítása esetén a tanitóitól
különválasztandó kántori állás javadalom nélkül nem maradhat, amiért is nem mérlegelhetők az egyik, vagy másik minőségben teljesitett szolgálatok arányai, miként az
utóbbi időben egyesek érvényesíteni óhajtanák."
Ezen kijelentés a következő megjegyzésekre nvujt
alkalmat :
1. Hazai törvényeink mindazon czikkelyei, melyek a
törvényszabta követelményeknek meg nem felelő felekezeti iskolák sorsáról intézkednek, nevezetesen: az 1868.
XXXVIII. t - c z . 15. §.; az 1876. XXVIII. t.-cz. 6. §. 4.
p o n t j a ; az 1893. XXVI. t.-cz. 9, 12, 15. §§-ai seholsem
rendelkeznek a felekezeti iskolák községiekké vagy államiakká nyilvánításáról, mint a fenti kijelentés mondja, és
a mely kifejezésből valahogyan, ugy a hogy még a beszüntetett felekezeti iskola-vagyonnak az állami vagy
községi iskola tulajdonába való átruházását törvényesnek
gyanítani lehetne, hanem az idéztem törvényczikkelyek
mindenütt és következetesen, kifejezetten az elsorolt esetekben a magas kormányt csak arra hatalmazzák fel,
hogy „közös iskola felállítását rendelheti el, a község felhatalmaztatik azon hitfelekezetekre is kivetni az iskolaadót stb.", továbbá: „a kormány a községi vagy felekezeti iskola megszüntetésével állami iskolát állithat fel" ;
végre : r a vallás és közokt. miniszternek jogában áll a
községi vagy felekezeti iskolát megszüntetni és helyébe
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állami iskolát állítani", tehát mindenütt e szó van: „állítani" és nem : „nyilvánítani".
Már most kérdem, annyit jelent-e ez, hogy a felekezeti iskola beszüntetésének és e helyett községi iskola
felállításának, vagy akár a felekezeti, akár a községi
iskola beszüntetésének és helyettök állami iskola felállításának törvény szerint beállt szükségessége esetében a
polgári község a hitközségnek, az állam pedig mindkét
községnek vagyonát absorbeálni f o g j a ? avagy nem-e inkább azt kívánják a törvény fent idézett szavai, bogy a
hitközségek, illetve a polgári községek iskolavagyona
iskoláik beszüntével rendelkezésökre tulajdonukban maradjanak, a szükségessé vált községi, illetve állami iskolát pedig állitsa fel és javadalmazza a község, illetve az
állam ?
A magyar törvényhozás az enyém és tied kérdését
illetőleg a tulajdonjog szentségének respectálásában mindenkor megóvta méltóságát.
Már pedig a fenti kijelentés arra enged következtetést, hogy a felekezeti iskola kántortanitói javadalmazásának, illetve az ezen javadalmazásnak forrásául szolgáló
iskolai vagyon fele, esetleg a kath, iskoláról a felállított
községi vagy állami iskolára szállana által.
2. A fenti kijelentés a mit a hitközségi érdek előnyére egyik kezével épiteni látszik, azt a másik kézzel
lerontja, még a kijelentés £aját álláspontjáról véve is a
dolgot ; mert a mennyiben kedvez a hitközségnek, hogy
talán egy soha be nem következő esetre a külön kántor
javadalma, ha t. i. e félrész elég lenne, biztosítva van;í
éppoly hátrányos a hitközségre olyau tanítóval bírni, k
tehetetlensége napjaira elegendő nyugdíjjal biztosítva nem
lévén, munkásságának, melyet pedig összességében a népnevelésnek szentelhetne, egy jó részét vagyonszerzésre
kénytelen fordítani, a melyből egykor a nyugdij hiányzó
részét pótolhassa.
3. A kijelentés végre azt mondja : a javadalom különválasztása, tehát megfelezése nélkül is „nem mérlegelhetők az egyik vagy másik minőségben teljesitett szolgálatok arányai" ; már bocsánatot kell kérnem, de azt
felérteni nem tudom, hogyan lehet a tanitói, vagy kántori
minőségben teljesitett szolgálatok arányait, a melyek sokféle körülményektől f ü g g v é n a legszélesebb mederben
mozognak, összhangzásba hozni rendelkezéssel, hogy ezen
arányok sorsa a döntő tények ismerete nélkül már előre
eldöntetik, akkor, mikor a kántortanitói javadalom megfeleztetik.
Es ha már a kántortanító kántori és tanitói minőségében teljesitett szolgálatainak arányairól a ludimagisterium fent kifejtettem jogi természete mellett beszélni
lehetne, vagy a nyugdíjtörvény követelményeként ezt
megállapítani kellene, akkor is nem „a priori" lenne ezen
arány kimondandó, hanem megállapítani kellene az illetékes tényezők közbejötte mellett, mennyi a kántori és
mennyi a tanitói teendő, mi ezeknek physikailag és erkölcsileg veendő értéke és ennek arányában lenne a szétválasztás eszközlendő; de ugyanekkor nyilvánvalóvá tétetnék az is, hogy a kántortanitói javadalmazás elrendelt
megfelezése sem az igazságnak, sem a hitközségek, avagy
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kántortanítók érdekeinek meg nem felelők, sót hogy ez
utóbbiakra nézve igen érzékenyen sérelmesek.
A kántori és tanítói minőségben teljesített szolgálatok arányai nem csak a különféle felekezetek több-kevesebb, hosszabb-rövidebb szertartásai szerint, hanem ugyanazon egyház kebelében is az anyatemplomok állandó,
esetleg a fiókközségekben vándorló, avagy legtöbb fiókközségben lelkész vagy templom hiánya miatt meg sem
tartható isteni tiszteletek miatt a legnagyobb hullámzást
mutató skála szerint változnak. Van akárhány fiókközségbeli kántortanító, kinek kántori teendője a tanitóiaknak
századik részét sem képezi, és nyugdijába mégis csak szét
nem választható kántortanitói javadalmának csak fele
lenne a többi tisztán tanitói javadalmazáshoz adva beletudható, a miből "aztán legtöbb kántortanítóra azon hátrány
következik, hogy végleges nyugdija mindig csak a minimális 300 írton marad.
Kegyelmes uram ! Itt csak a ludimagisterium fent
kifejtett jogi természetéhez való ragaszkodás adhatja e
tömkelegből a kivezető fonalat, enélkül e kérdés gordiusi
csomó marad, melyet karddal ketté vágni könnyű, de
tanítóink nagyfontosságú érdekei miatt nem lehet, nem
szabad.
Es most befejezem amugyis már hosszura n y ú j t o t t
előadásomat.
Alázatos kérésem nagyméltóságodhoz az, méltóztassék az önzetlenül elmondottakat szokott bölcsességével és
részrehajlatlanságával mérlegelni és kántortanitóim érdekében eddigi rendelkezésétől eltekintve kegyesen kimondani, hogy a káotortanitói összjavadalom a nyugdíjba beszámitható tanitói fizetés összegének veendő.
Nagyméltóságod gondoskodásáért a hálaköny ott
ragyog minden tanitó szempilláján; e hálaköny drága
gyöngy, a róla gyémánténál szebb, mert az erkölcsi érzelmek legnemesbikéről lesugárzó fény nagyméltóságod
nevét veszi körül ; e gyöngyöt nyomtalanul elpárologni,
erős a hitünk, nagyméltóságod nem engedheti.
Fogadja szokott mély tiszteletem nyilvánítását, melylyel ezúttal is maradni szerencsém van.
Pécsett, 1893. november hó 25-én. Nagyméltóságodnak alázatos szolgája Dulánszky
Nándor
s. k. pécsi püspök. — Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi m. kir.
Minisztériumnak Budapesten.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
B u d a p e s t , decz. 16. Az
gyűlésről.

országos

katholikus

nagy-

A „Religio" első hirdette, hogy lesz országos k a tholikus nagygyűlésünk; első üdvözölte az u j nap felkelését. Most, hogy már az egész ország előtt bizonyossá
lett, hogy csakugyan lesz országos katholikus nagygyűlésünk, még pedig egy hónap alatt kell annak készen lenni,
a ,Religio" nem maradhat s nem is fog maradni utolsónak a támogatásban és szervezésben.
Első kérdés most az, hogy mi legyen a czélja az
első magyarországi országos kath. nagygyűlésnek? Az
előkészítő bizottság az elnökség utján, az illetékes föpásztori hatósággal egyetértve, a mint alábbi tudósításunk a

j Katholikus Köztevékenység rovatában közli, már megálapitotta az első országos katholikus nagygyűlés p r o g r a m m j á t főbb vonásaiban. Az eiső országos katholikus nagygyűlésnek mindenek előtt más feladata nem is lehet, mint
10 millió katholikus
magyar
állampolgár
állásfoglalását
jelezni ország-világ
előtt a napirenden
levő
reformoknak
nevezett felforgatásokkal
szembeyi. E z az első feladat. A
második feladat egy körömnyivel sem hitványabb ennél,
sőt ha szabad véleményt mondani, a jövőre nézve még
fontosabb ennél. Meg kell győzni a világot nem csak
arról, hogy állást foglalunk a vallási felforgatások ellen
most, hanem hogy m a g u n k a t a jövőben még kevésbbé
f o g j u k hagyni vexáltatni, mint eddig; hogy mi erre erősen elvagyunk tökélve s azért országos katholikus
nagygyűléseket ezentúl is minden esztendőben tartani
akarunk
és fogunk. Ez az első országos katholikus nagygyűlésnek
az idő sorrendjére nézve második, de fontosságra nézve
első feladata. E n ennek biztosítása nélkül az első feladat
tárgyalásába bebocsátkozni nem t a r t o m komoly, előre
számitó férfiakhoz illő eljárásnak. Hisz a világ, ha nem
győzzük meg őt arról, hogy felpezsdült országos katholikus akcziónknak még f o k o z o t t a b b folytatása leszen ; ha
m e g h a g y j u k őt abban a véleményében, hogy ez az egész
mostani országos katholikus^gyülésezés csak ad hoc t ö r t é nik, csak pillanatnyi szalmaláng az egyházpolitikai t v j a vaslatok ellen való tüntetés végett : akkor a világ erre a
mi összes országos mozgolódásunkra nem fog adni semmit, legfölebb reá nézve mulatságos fészkelődésnek, a
tehetetlenség fészkelődésének f o g j a venni az egészet.
A fődolog tehát az, hogy ugy rendezzük ezt az
első országos katholikus nagygyűlést, hogy a világ lássa,
hogy az egy 10 millió akaratból
álló óriásnak
komoly
megmozdulása, a melynek folytatása is leszen, m é g pedig
abban az irányban, hogy „megállj"-t kiáltsunk az ország
vallási és erkölcsi megrontásán fáradozó reformerek féktelen kedvének, s ha nem tetszik nekik a szép szó, hát
v á r h a t j á k 10 millió katholikus részéről, hogy kezünk is
m e g fog mozdulni a hatalomnak, melylyel oly r u t u l visszaélnek, kezökből való kicsavarására.
A jövőre vonatkozó eme"mintegy sanctio nélkül, egy
csupán egy napig nyilatkozó, aztán semmiségbe merülő
országos k a t h . nagygyűlés nagyon k a p ó r a jönne az egyház ellenségeinek, hisz az ő egyedüli óhajtásuk, egyedüli
menedékök, hogy az ország 10 millió katholikus lakosa
vagy aludjék folytonosan, vagy csak szalmatüzeket g y ú j togasson, g y e r m e k j á t é k o k h o z hasonlóan. Minden igyekezetünket arra kell tehát most fordítanunk, hogy ez az
első országos kath. nagygyűlésünk fényesen, — nem
külső fényt értek — sikerüljön s egyúttal lássa az ország, hogy az impozáns katholikus gyülésezésnek folytatása
is lesz.
A napirenden levő felforgatásokkal szemben való
állásfoglalás után t e h á t az első országos kath. nagygyűlés
nem tehet mást, se szebbet, se nagyobbat, mint ha szervezi a következő országos nagygyűléseket, és ugy mint
N é m e t o r s z á g b a n igen jónak bizonyult, azonnal megválaszt egy országos kitűnőséget, világi férfiút, országos
biztosának az iránt, hogy ő, az első országos
katholikus
nagygyűlés
megbízásából, a kidolgozott szabályok szerint,
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a következő országos kath. nagygyűlések
megtartásáról
gondoskodjék, azokat összehijja, azokra az előkészületeket
megindítsa. Ha az első országos kath. nagygyűlés e határozat, többet mondok, e tett magaslatára felemelkedik,
Magyarország történetében messze kiható eseményt fog
kezdeményezni; ellenkező esetben csak pillanatnyi effectusokat fog elérni, hasonlóan ahhoz, a ki óriás követ dob
be a tóba s ott óriás, de lassanként bizony elmosódó
hullámgyürüket ver fel az állhatatlan vizek hátán.
Most az a kérdés következik, hogy hát hogyan
csináljuk meg ezt az első országos katholikus nagygyűlést Budapesten ?
Hogy mit tart az ország két bibornokja a „reform o k é r ó l , azt király, kormány, ország tudja világosan.
Hogy mit mond a püspöki kar a polgári házasságról, azt meg fogja tudni az ország a főpásztorok
együttes leveléből. Hogy micsoda állást foglal el a p a p ság a vallásellenes reformokkal szemben, arra is senki sem
kíváncsi, mert azt mindenki ugy is tudja, hogy — ellenzékit, a kiben csak kath. hit és papi becsület van.
Tehát nem papi gyűlésre van nekünk szükségünk,
hanem világi katholikus
híveink gyűlésére és nyilatkozatára. E r r e kíváncsi a világ. Ettől fél, erre ad ő sokat. Ettől
függ minden. É g b e kiáltó hibát, tévedést követ el tehát hivatása ellen az a katholikus pap, a ki csalc egymaga jön fel a
kath. öntudat napjának sugaraiban melegedni vagy tündökölni !
A katholikus papságnak eszerint gondviseléses kötelessége most ugy intézkedni, ugy igyekezni, hogy Magyarország minden egyházmegyéje, minden vidéke, minden
városa, sőt minden valamire való nagyobb faluja világi
hivek által legyen képviselve az első országos kath, nagygyűlésen, még pedig ugy, hogy a nép vezetésében a papság ne álljon egyedül, hanem ott álljon vele ország-világ
előtt karöltve a kath. értelmességnek
szine-java.
Ezt és ennyit kell felhozni a vidékről Budapestre.
S ez a papságnak speczifikus feladata. Nem papi gyűlést
kell most összehozni ; nem papi ruhának kell tündökölni,
hanem a világi katholikusok hithüségének kell kiválni,
kitűnni és ragyogni. És ezt magának a katholikus papságnak kell igy megcsinálni.
E mellett a papság gyűjtsön százezrekre való aláirásokat is az otthon maradó hivek körében, hogy lássa a
világ, hogy az otthon maradó milliók — csatlakoznak,
hogy a lelkek óriás hadserege áll mögöttünk.
Magyar katholikus papság : Hoc fac, et vives ! Máskülönben még mélyebbre sülyedünk, még keservesebb napok
fognak reánk következni.
??
B u d a p e s t , decz. 16. „Huszonöt év előtt." — E czim
alatt egy németországi lap, — meg is nevezhetjük: az
„Augsb. Postzeitung" nov. 23. számában, — egy budapesti
levelet közöl, mely reánk nézve nagyon tanulságos. Megütköztem benne két dolog fölött. Először, hogy Magyarországban „császár"-ról beszél és másodszor, hogy az 1867-iki
kiegyezésről a magyar király és magyar nemzet között ugy
beszél, mintha akkor'valami jogtalanság követtetett volna
el valami „osztrák monarchia" ellen az által, hogy Magyarország állami önállóságának érvényt kezdett szerezni a
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dualizmus formájában. De mivel reánk az állami politika
tisztán és közvetlenül itt e lapban nem tartozik, csakis
akkor foglalkozván itt politikai vonatkozásokkal, hogyha
azok a vallást érintik, szó nélkül hagyjuk ezt a Magyarországba be nem illő, állítólag Budapesten létező „császári"
czentralizácziót és Magyarországra kitérjesztkedni akaró
Ausztriát, és áttérünk a furcsa budapesti levélnek vallásügyi részére, melyet igen tanulságosnak tartunk.
A levél elején igen találóan van kiemelve az, hogy
„az események, melyek e pillanatban Magyarországban készülnek", oly meglepően hasonlók az-oda át a Bécsben és
Ausztriában 25 év előtt uralkodott „valláspolitikai helyzethez", hogy nem egy tekintetben tanulságos és hasznos
lesz az akkor történteket emlékezetbe visszaidézni. I. Ferencz
József (nem a mint czikkiró mondja : II. Ferencz József),
úgymond, „az Ausztriára oly szerencsétlen 1866-ik év után
ráengedte magát vétetni azok tanácsának követésére, kik
az osztrák politikának hagyományaival való szakításban
általános gyógyszert véltek találni a birodalom súlyos helyzetére nézve. Tévútra vezettetve Beust szellemi ügyessége
által, és egyúttal egy lovagias érzelmet követve, a császár
ennek a Szászországban lehetetlenné vált államférfiunak
átadta a kormány ügyeinek vezetését. Bismarck egykori
ellenfele meg akarta a világnak mutatni, hogy az ő politikai lángesze, mely addig egy kis királyság határai közé
volt szorítva, csak egy nagyobb tevékenységi térre várt,
hogy egész nagyságában beváljék a képességnek." Beust
oda át Ausztriában az ő holmi „kellemetlen hagyományos
elvek által nem akadályozott politikai ruganyosságával
magát szabadelvű államfér fiúvá rögtönözte
cit és ez által
biztositotta magának a német szabadelvű párt is a magas
ftnanczia támogatását, a melynek rokonszenvére nem egy
oknál fogva neki nagy szüksége vala."
„A polgár-miniszterium" átvette (Bécsben) a kormányt
és a Ballhaus-platzról, Beust államkanczellár kezdett uralkodni. Természetesen biztosítékot kellett neki adnia a zsidószabadkőműves liberalizmusnak, és e tekintetben alkalmasabb dolog nem mutatkozott, mint az, ha a kormány egyházellenes egyházpolitikai
törvényhozásba
kezd. Habár az
események mélyen lesújtották, a császár nem könnyen engedett neki, és nagy nyomásra
volt szükség, hogy tőle az
ő vallási érzelmeivel ellenkező tvjavaslat előterjesztésére a
császári beleegyezést kicsikarják. Hogyha I. Ferencz József
végre mégis engedett, erre nézve bizonyos megfontolások
nem maradhattak mértékadás nélkül. A reichsratban
már
előre biztosítva volt a tvjavaslat számára tetemes többség ;
de nem volt biztosítva a többség az urakliázában,
a hol
minden „pairschub" daczára a katholikus és konzervatív
elemek a minisztériumnak vereséget szerezhettek. Vájjon
az akkori helyzet nem pontról pontra egyezik a mai helyzettel Magyarországban ?
„ A. mi azután történt, eddig még nyilvánosság
előtt
nem fordult meg soha. A császár magához hivatott két
férfiút, a kiknek hűségében föltétlenül megbízhatott. Világosan kifejtette előttük a helyzetet, nem titkolta el lelkiismeretének aggodalmait és támaszukat kérte. A két úr
teljesen a császár rendelkezésére bocsátották szolgálataikat,
de nem titkolák el előtte a bekövetkező nagy akadályokat.
A tvjavaslatot
csak a főherczegek és a fő udvari
méltó*
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sanol, valamint a cseh mágnások bizonyos számának támogatásával lehetett visszautasítani. Ez utóbbiak, hogy nemtetszésüket a kormányban beállt változás miatt éreztessék,
dvböl nem vettek részt az urakháza tanácskozásaiban. A
tárgyalások sokáig húzódtak és nehézkesek voltak. Mindazáltal a két bizalmi férfiú a szavazás előtt való estve azt
j e l e n t h e t t é k a császárnak, h o g y megbízatásukban szerencsésen
ikerült eljárniok: a ivjnvcislat visszavetése biztosítva vala.
Ferencz József a legszivélyesebben megköszönte a fáradozást s örömét nyilvánitá a siker felett. Ki írja le a két
bizalmi férfiú bámulatát, midőn a következő napon az urakháza ülésében a főherczegeket és a fő udvari méltóságokat
távollétükkel tündökölni látták? A törvényt megszavazták,
és a résztvett cseh mágnások elhalmozták a közvetitőket
mindennel, csak nem kedveskedésekkel, azért, mert azt hitték méltán, hogy ezek bolonddá tartották őket.
„ A mi azon az estén még történt, igen egyszerű dolog
vala. Beust úr a császár bizalmi embereinek tárgyalásairól
hirt kapott. Apró dolgokban rendkívül ügyes lévén, a
kanczellár jónak találta tudomását a legutolsó pillanatig
el nem árulni senkinek. Közbelépését akkorra tartotta fenn,
mikor utána már senki közbe nem léphetett. A két bizalmi
férfiú audieneziája a hires estén véget ért. Egyszerre 10 órakor este azt jelentette a császárnak, hogy okvetlenül beszélni
akar vele, a szokatlan időt a közlendők rettenetes (ungeheure) fontossága és sürgőssége igazolja. Beust kihallgatást kapott és az alkalmat ugyancsak fel tudta használni.
Megindultnak látszott s nem tudott kifogyni a szóból. Mint
a korona hű szolgája égre-földre kérte (beschwor) a császárt, hogy szándékától elálljon. A tvjavaslat visszautasítása
az országra és a dynasztiára nézve a legrosszabb következményekkel járna. Személyesen tennék a császárt
felelőssé
mindenért. Ferencz József sokáig ellenállott ; de a kanczellár oly tolakodó volt, hogy végre engedett.*) Megígérte, hogy
a főherczegeket a szavazástól visszatartja — és ennyi
Beustnek elég volt, mert ez a javaslat elfogadását biztossá
tette. A császári ház herczegei csakugyan ellenutasitást
kaptak ; a minisztérium győzött és vele a szabadkőművesség
és a szabadelvű zsidóság egyetemben.
„Hosszú vonakodás után most is engedelmet ad a császár
(Mindig csak a császár!) egy, a polgári házasságra vonatkozó tvjavaslat előterjesztésére, ezúttal
Magyarországban.
A képviselőház a javaslatot, úgymond czikkiró, kétségkívül
nagy szótöbbséggel fogja elfogadni; ellenben azt reméli
mindenki, hogy a főrendi tábla teljesíteni fogja kötelességét. Hanemhát ugyanazok a tényezői játszanak közbe mint
egy negyedszázad előtt. A liberalizmus Magyarországban
be akarja fejezni müvét. Adja Isten, hogy a Császár (Mindig csak a császár; hisz az apostoli király vallási ügyben
több mint a császár, azonkívül nálunk csak a király van
otthonában) visszaemlékezzék és állhatatos maradjon!"
N.vitra. Az ország valláspolitikai
helyzetéről
—
Dudek János theol. dr a „Nyitram. Szemlédben a következő bírálatot közié :
„Az a kormány, melynek politikájában a párt hatalmi
ke ezik
P
mindenha a vezérszempontot, benyújtotta
immár mind az öt egyházpolitikai javaslatát.
1

1

1

*)

I g y csinálják a törvényeket!

Tapsol hozzá a párt, tapsol a szédítő eszmezavar
által megtévesztett sokaság, a mint tapsolt volna, lia a
hatalom és a kenyérszerzés eszközeit kezökben tartó miniszterek dialektikája épp az ellenkező javaslatok szükségességét kiáltja világgá.
Szilágyi, ki a kötelező polgári házasság képtelenségét
a legfelsőbb helyen és a közvélemény előtt pár évvel ezelőtt
a legeklatánsabb bizonyítékokkal kimutatta : ma ugyanazon
vervvel anuak helyességét bizonyította. Csáky, ki tavaly
még az 1868. évi 53. t.-cz. 12. §-ának feltétlenül szükséges
voltát ismételten kiemelte, mint a felekezeti béke abszolút
biztositékát; ki a Szivák-féle ismert országházi határozatot
provokálta a §. mellett: ma ennek az eltörlése mellett
nyújtott be javaslatot. Ma igy, holnap egészen ellenkezőlegáll nálok az abszolút igazság. A miniszteri szék megtartása azonossá tétetett a nemzet érdekével s ha a szék
veszélybe kerül, a mi két nappal ezelőtt a nemzeti érdek
ellen volt, az azonnal a legfőbb nemzeti érdeknek állíttatik.
Yannak, a kik ehhez tapsolnak.
Igy játszik egy könnyelmű kor a nemzet ezer éves
múltjának fentartó elveivel s a mint a gondos elődök higgadt megfontolással, érett tapasztalattal, bölcs mérséklettel
mint jót és a magyar nemzet érdekeinek megfelelőt megőriztek, másítani nem engedtek : azt egy kapkodó kormány
a szabad elvekkel, illetőleg elvek nélkül hadonászó többségével egy pár hónap alatt egy tollvonással mind halomra
dönteni kész. Kész a Krisztus palástját is áruba bocsátani,
lia éretlen szenvedélyével a katliolikusokon megboszulhatja
magát, a kik pedig 1890-ben nem kívántak egyebet, mint
a mit most bomlott fővel Csáky „a gyermekek vallásáról"
szóló törvényjavaslatban a képviselőház elé terjesztett.
Hát ha a kormány elismeri most, hogy nem a törvénynek, de a szülőknek van joguk gyermekeik vallása felett
megegyezni, sőt még az állami „reverzálisokat" is felállítja ennek érdekében: mi szükség volt akkor a három
évi hajszára, a kath. papok birságolására, az országos béke
felzavarására? Ha ezt a kormány elismeri ma, miért nem
ismerte el 1890-ben? Ha ez a katholikusok által hangoztatott elv igaz és csak ennek az elismerésére volt szükség : miért akarják a felekezetnélküliséget is egyházzá szervezni ; miért akarják a katholikusokra a házasság szentsége
helyébe az egyedül érvényes polgári kötést is oktrojálni?
Micsoda ár ez egy igaz elvnek elismerése fejében ?
Ismerjük más államok valláspolitikai alakulásait, de
nincs ezek között egy sem, mely oly hirtelen és oly rövid
idő alatt az alapvető javaslatoknak egész halmazát képes
lett volna a nemzet elé dobni, mint a mostani magyar
kormány. Csak ez gondolja magát képesnek egy szusz alatt
a közigazgatást megcsinálni és a nemzet egyházpolitikai
állapotát egy év alatt egészen uj alapokon felépíteni. Akkora
könnyelműség ez már magában véve is, eltekintve a felvetett kérdések minden felett álló elvi jelentőségétől, hogy
párját ritkítja a müveit nemzetek történetében.
Ha a liberalizmus, mint valóban agyvelőt szárító
rendszer által hajtott újságok az embereket meg nem fosztották volna attól a természetes logikától, mely a dolgok
értékét meg nem tudja Ítélni, mely a csillámló frázisok
alól kiérzi a kérdések valódi jelentőségét : akkor ez a nemzet egy pillanat alatt elfordulna attól a kormánytól, mely
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egy hazárdjátékos vakmerőségével koczkára teszi most öszszes alapvető vallási intézményeit, a szilárd történeti bázisunkat.
Az anyagilag sülyedt, a kulturában alacsony nivón
álló népet most hirtelen franczia szalonokba húzni, előtte
ismeretlen szabadossági intézményekkel meglepni akarni:
az adó és a közigazgatás mizériái közepette — ez sötét
lelkű politika. Nem is a társadalom szükségletei, nem is
egy megérlelt kor elodázhatatlan szükségletei hozták azt
magokkal, de a fantazták vakmerősége, meíy szeszélyesen
kezd játszani a nemzet jövőjével.
A mire most kiáltó szükség volt, azaz 1868. évi 53-ik
t.-cz. 12. §-ának a megváltoztása, ennyi és semmi több, no
meg a jó közigazgatás felállítása és a nép anyagi helyzetének elodázhatatlan javitása. Csakhogy a mai politikusok
nem elégednek meg egy jó intézmény megvalósításával,
mint elődeink, ők mindjárt egy tuczatot akarnak, ex omnibus aliquid et ex toto nihil. Könnyelmű egy kor ez az
életben, a társadalomban és a politikában.
Igaz, hogy azt mondják, hogy az előterjesztett javaslatokat a nemzeti egység eszméjének a megvalósitása kívánja s hogy a ki ezekkel ellenkezik, az az összeforrás nagy
tényezőjét utasítja el magától.
Azonban ne feledjék, hogy az élet gyakran neveti a
logikát. Mi katholikusok a nemzeti egység eszméjének
vagyunk olyan barátai, mint a liberálisok ; de meg vagyunk
egyúttal győződve, hogy azt az egységet a felerőszakolt
tjavaslatok nemcsak nem fogják megcsinálni, de még erősíteni sem fogják. A nemzeti egységet előbb a szivekben
kell megteremteni, azt a papirosra irt törvény betűje, akár
milyen is, soha és sehol sem idézte elő. Ne akarja hát
senki felfordítani a természet rendjét.
Sőt a jelen esetben, midőn e tvjavaslatok nemcsak
természetüknél fogva, de születésök miatt is a bosszú, az
erőszak jellegét viselik magokon: erre a szent-czélra, az
összeforrasztásra, a lehető legalkalmatlanabbak és ha nem
is vagyunk próféták, de eljön az idő, midőn állításunkat a
tapasztalás keservesen fogja igazolni. A széthúzó elemek,
az állandósított vallási sérelemre hivatkozva, még széthuzóbbak lesznek, mert a sziveket egészen más uton s nem a
törvény szorító abroncsai által lehet az együvétartozás
érzületére hangolni.
Azért a nemzeti egység eszméje ezen tvjavaslatokkal
kapcsolatban csak egy palást csupán, melyet a kormány a
saját meztelenségének a takarására használ, amint az állam
tekintélyét használta palástul, midőn az 53. t. cz. 12.
§-ának a változhatatlanságát három éven át vitatta, s most
maga változtat rajta. Ha ezért nem szenved az állam, illetőleg a miniszter tekintélye: a polgári házasság elvetése
miatt sem szenvedhet a nemzet egysége. Meg lesz az a
megfelelő eszközökkel a mostani egyházpolitikai tvjavaslatok nélkül, sőt csak ezek nélkül lesz igazán valósitható.
Ilyen meggyőződéssel, semmiféle frázisok által meg
nem tévesztve, ellene vagyunk az egyházpolitikai tvjavaslatoknak s csak arra figyelmeztetjük a frázis gyártókat, amit
Deák Ferencz 1873-ban mondott, hogy nincs veszedelmesebb ember, mint a mártír.
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P é c s . Katholikus bölcseleti kar.
Arra vonatkozólag, hogy a meglévő hittudományi és
jogi fakultáshoz egy bölcseleti karnak felállítása terveztetik,
a „Fünfk. Zeitung" nov. 30-ki számában egy vezérczikket
közöl, mely tele van a g g o d a l m a k k a l . M i lesz akkor, ha
XIII. Leo pápa utasításával egyezőleg, Aquinói Tamás
rendszere szerint történnek az előadások, a tervezett pécsi
kath. egyetemen ? Vájjon a középkorra való visszatéréssel
nem veszélyeztetjük-e a modern tudományos haladás összes
vívmányait ?
Nyugtassa meg magát a t. czikkiró ur, nem lesz
semmi baj. Mert hát mi czélból hivta fel a pápa, jelen
századunk egyik legemelkedettebb szellemű és gondolkozású férfia, a kath. tudósok figyelmét Aquinói Tamás bölcseleti rendszerére? Az ujabbkori bölcselet terén tudvalevőleg nagy zűrzavar uralkodik, úgyannyira, hogy már a
bölcseleti alapelvek is megvannak támadva. Ezen bajnak
orvoslására tartja szükségesnek a nagy pápa azon alapelvek
elfogadását, melyeken Aquinói Tamás bölcseleti rendszere,
mint megdönthetlen alapokon fel van épitve. Ezen keretbe
beillesztendőknek tartja az ujabb kor minden vívmányait,
melyek valódiaknak és igazaknak bizonyulnak. Ilyen irányba
indult meg Európaszerte a mozgalom a kath. tudósok körében, s Budapesten is alakult egy „Aquinói Tamás-Társaság", mely kiváló tudós tagokkal bir. A mi örök érvényű
van az angyali doktornak elnevezett Tamás tudományos
rendszerében, azt alapul használják az ujabbkori tudományos építkezésnél, melyhez az összes tudományos felfedezések képezik az építési anyagot. Ez az egész.
,A katholikusoknak azon joga, hogy iskolákat és fensőbb tanintézeteket felállíthassanak, Európaszerte el van
ismerve. A többségben protestáns Németország bir kathegyetemekkel. Francziaországban még most is egyre-másra
létesitik a kath. egyetemeket. A lillei egyetemre évekkel
ezelőtt egy világi katholikus egymaga 500,000 frankot
adományozott. Amerika is bir kath. tudomány-intézetekkel.
Ha ezen országokban megtudják egyeztetni a kath. egyetemek létezését a modern tudományossággal, vájjon csak
Magyarországon fogja el a kedélyeket halálos félelem annak
hallatára, hogy kath. egyetem terveztetik ?
Hazai középiskoláink nagyrészt a szerzet-rendek kezeiben vannak, és ki meri azt állítani, hogy ezek a tudományos haladásnak kárára volnának?
A nemzeti intelligencziának egy nagy százaléka egyházi férfiaknak köszöni szellemi kiképeztetését, és minket
katholikusokat mégis szellemi elmaradottsággal, középkori
sötétséggel mernének vádolni, holmi „papa est causa
causarum, papa est supra jus, contra jus et extra jus "-féle
elkoptatott frázisok hangoztatásával ?
De ha már bennünk katholikusokban egyáltalában
megbízni nem tudnának, ott van a kormány, mely valamint
a középtanodáknál, ugy a felsőbb tanintézeteknél is mindenkor érvényesiti befolyását, ezen körülmény megnyugtató hatással lehet azokra is, kik olyannyira félnek a kath.
egyetem felállításától.
P . K.
') Ah, ab ! Hát a protestánsoknak szabad Debreczenben protestáns egyetemet alapítani, ha pedig mi katholikusok akarunk
valamit az már — nem tetszik !
A szerlr.
**
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Loudon. Az angol katholikusok peticziója az iskolaügyben — nagv szenzácziót keltett országszerte. Mit kérnek az angol katholikusok az iskolaügyben a parlamenttől ? Kérik a reájuk nézve igazságtalan helyzetnek megváltoztatását. Kérelmükben kifejtik az angol katholikusok,
hogy habár országos törvény kötelezővé tette is a közoktatást, de azért tiszteletben tartotta a szülőknek azt a
szent jogát, hogy gyermekeiket oly iskolába
kiildhessék,
mely birja az ő bizalmukat. Kifejtik az angol katholikusok kérelmökben, hogy nekik lelkiismeretök tiltja, gyermekeiket nemkatholikus
iskolára bizni. Az ország közoktatásügyi kormányának jogtalan követelései következtében
a katholikus iskolák fentartása egyre nagyobb akadályokkal találkozik s az angol katholikusok aggodalommal
látják közeledni az időt, midőn nem lesznek képesek
szükségleteiknek megfelelő számban katholikus iskolát
fentartani. Ennek nagy oka van. Égbekiáltó igazságtalanság! Az angol katholikusok ugyanis, mielőtt saját kath.
iskoláikra gondolhatnának, kötelesek az állami iskolákra
az iskolaadót megfizetni. Nekik ezek az iskolák nem
kellenek, mert vallásuk veszedelmét látják bennök. De
hát miért költsenek ők kétszeresen iskolára, egyszer olyan
iskolára, a melynek hasznát nem veszik, venni nem akarj á k ? Mit kérnek tehát? Kérik a parlamentet, legyen
igazságos. Vessen ki az országra általános, egyenletes
iskolaadót, és abból aztán pártatlan igazságossággal és
aráuyossággal osszon ki a különféle iskolák közt annyit,
a mennyi az illető iskolákra, a lakosság hitvallás szerint
aránylag esik. Követeljen a közoktatásügyi kormány minden iskolától csak egyet : azt, hogy a törvény igényeinek az
illető segélyezett iskola megfeleljen.

L'Angle-Beaumanoir
marquis:
Tények bizonyítják. Terrier kereskedelmi miniszter : Tévedés.
VAngle-Beawnanoir
marquis : A kereskedelmi miniszter ur bizonyára tudni
fogja, hogy nem kereskedelmi ügyekről van a szó. Terrier : Nem tudom, mennyire üzérkedés vagy nem az ,a
dolog. L'Angle-Beaumanoir
marquis: Micsoda üzérkedésről beszél? Terrier: A vallásokkal való üzérkedésről.
A jobb oldal e sértés hallatára valóságos lázadásban tört
ki a miniszter ellen. A vallás -— üzérkedés ! És ezt egy
miniszter mondja. És a miniszter azzal igyekezett kibújni
a vihar lecsapása ellen, hogy azt mondta, hogy csak
tréfált. Szemtelen tréfa ; és ez egy miniszteri székből !
L'Angle-Beaumanoir marquis nem mulasztotta el érdeme
szerint megostorozni a kormányra jutott frivolitást s bebizonyította, hogy az említett katonáknak a megbüntetése még a katonai szolgálati szabályokat is megsértette.
Lozillon hadügyminiszter igyekezett ugyan a dolgot igazolni, de nem sikerült. Azt mondotta, azért kapott az
illető két katona büntetést, mert nem kért
engedelmet.
Arra, hogy szabad ideje alatt mit tesz a katona, nem
kell engedelmet kérni. Es vájjon ennyi könnyelműséggel
szemben mit tett a szenátus ? Nagy többséggel egyszerűen
napirendre tért a dolog fölött. H á t ilyen embereket hogy
tiszteljen a nép ; hogy becsüljenek meg az anarchisták, a
kik ezektől az uraktól tanultak Istennel és a tőle kirendelt hatóságokkal szemben hires jelszavukat: „Ni Dieu,
ni maitre". Se Isten, se ur nekik nem imponál, nem parancsol. Tesznek, a mi nekik tetszik. Még vérfürdőket is
rendeznek, ha nekik ugy tetszik. Szörnyű következetesség! Barcelona után Páris. Ezen a czimén majd irunk
még többet is.

Páris. Isten büntetése. — A franczia kormányéhoz
és parlamentéhoz hasonló frivolsággal a világ egy kormánya, egy törvényhozása sem tárgyalja a legszentebb
ügyet, az isteni tisztelet, a vallás ügyét. A kamarában
történt vérontás csak kezdete a keserves bünhődésnek.
„Quidquid reges délirant, plectuntur Achivi." Az ország,
a közügyek vezérembereinek könnyelműségéért ártatlanok is, az egész ország lakol. Régi dolog. — Arra nézve,
hogy mily mélyre sülyedt a franczia trvhozás többségénél, még a szenátusban is, a vallási érzés, arra nézve álljon
itt a következő eset. Az valóságos jellemrajza az uralkodó franczia frivolságnak. De l'Angle-Beaumanoir marquis mult hó 24-én felelősségre vonta a minisztériumot
azért, mert két növendékpapot, kik az 59. gyalogezrednél
szolgálattételre vannak bevonva, s a kik mint katonák,
szabad idejökben szent mise alatt az oltárnál
felszolgálni mertek. A marquis hivatkozott Francziaország alaptörvényére, a Concordatumra, a mely szerint Francziaországban a kath. vallás gyakorlása minden franczia
polgárra nézve szabad és teljesen biztositott. „Jól tudom,
ugy szólt, az erélyes marquis a többi között, hogy a kormány minden kedvezését a protestáns, mohamedán és
izraelita istenitiszteletre irányítja. (Egy hang: Sőt a budhistára is szívesen); szigorát pedig csak a katholikus
vallással érezteti." - Erre a következő párbeszéd, illetve
jelenet fejlődött ki : Poincard vallásügyi miniszter : A
kormány nevében teljes erővel tiltakozom ez ellen.

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
A budapesti kath. nagygyűlés előkészítő bizottságának
második ülése.
A kath. nagygyűlést előkészitő szűkebb bizottság f.
hó 11-dikén este 7 órakor a Kath. Kör helyiségébein tartotta
azt az értekezletet, melyből a nagygyűlésre való felhivás —
melyet szerdai lapunk végén közöltünk — kiindult. Ezen
az ülésen Esterházy Miklós Móricz és Zichy Nándor grófok
elnököltek. Az elnökség mindjárt az ülés elején közölte a
biboros hgprimásnak a Kath. Kör százas bizottsága elnökéhez, Zichy Nándor grófhoz intézett levelét, melyben
válaszol a bizottság feliratára. Tudatja, hogy a nov. 30-dikán
tartott püspöki konferenczián a nm. püspöki karral ama
feliratot közölte, hogy a püspöki kar helyesléssel fogadta az
idők viszonyai által indokolt kath. nagygyűlés
eszméjét,
programmját és ügyrendjét. A püspöki kar tagjai a nagygyűlés elnöksége óhajára egyházmegyéjük kiváló kath.
férfiai névsorát közölni fogják, a nagygyűlésen pedig a
lehetőséghez képest testületileg fognak megjelenni.
A herczegprimás a nagygyűlést személyesen fogja
megnyitni és bezárni.
A Kath. Kör és a százas bizottság elnökeinek a nagygyűlést előkészitő munkálkodását és majdan elnöklését
helyeslőleg tudomásul veszi és arra kéri az elnökséget,
hogy az ügy fontosabb mozzanataira nézve vele, vagy megbízottjaival érintkezésbe helyezni szíveskedjék.
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Ennek kapcsán az ügyrend és programm elfogadtatott.
A tárgysorozat a kath. egyházat a maga általánosságában, a katholikusok kötelességeit a magán és közéletben,
a kath. egyház autonómiáját, a házasság kérdését, a kath.
tan- és nevelésügyet; szóval a katholiczizmust
az életben
és az aktuális kérdései iránti
vonatkozásaiban
igyekszik
felkarolni. Ez a tárgysorozat első része. A tárgysorozat
második részében napirendre
kerül a k ö v e t k e z ő n a g y -

gyűlések és azok szervezete iránti határozat.*)
Az első nagygyűlés ügyrendje pedig a következő :
1. A nagygyűlésre való felhivás az elnökség által a
napi lapok utján eszközöltetik.
2. Kiváló katholikus férfiakhoz az elnökség külön
meghivókat intéz.
3. Belépti jegyekre szóló igazolványt a bizottság tagjai
és egyházi férfiak mindazon katholikus férfiaknak adhatnak,,
kiknek hithííségét és katholikus gondolkozását kétségbe nem
vonják.
4. Ezen igazolvány előmutatása mellett fogják a
belépti jegyeket a külön kijelölendő helyiségekben 1 korona
belépti dij ellenében kiszolgáltatni.
5. A nagygyűlés napjának délelőttjén ünnepélyes
istenitisztelet tartatik; a gyűlés maga azon nap délutánján
folyik le. A gyűlést követő napon hálaadó istenitisztelet
tartatik.
6. A nagygyűlésen csakis az elnökséget és az általa
felhivott szónokokat illeti meg a szó. Inditványok ezúttal
nem tárgyaltatnak.
7. A tárgyalást az elnökség vezeti és a rendet az
erre kijelölt közegek utján fentartja.
Nyomban az ülés után az elnökség részéről előkelő
egyháziakhoz és világiakhoz számos levél intéztetett.
A bizottság folytonosan érintkezésben marad az elnökséggel, és azt tanácsával és közreműködésével gyámolitja
és irányitja.
A vidékről lelkes egyháziak és világiak közreműködését kérjük és várjuk, mert az ügynek sikere leginkább
ettől függ. De ezen vidéki összeköttetés már azért is szükséges és kivánatos, mert ez a következő nagygyűléseknek
is alapul fog szolgálni.
A legközelebbi napokban közöltetni fog az országos
nagybizottság teljes névsora, hogy a vidéki résztvevők e
bizottság tagjainak közvetitésével igazolványokhoz illetve
belépti jegyekhez juthassanak. A vidéki bizottsági tagokat
felkérjük, hogy a résztvevők száma iránt az elnökséget
mielőbb tájékozzák, a megfelelő hely biztositása végett.
Jelentkezéseket már most elfogad Zichy Nándor gróf,
elnök (Budapest, Vár, I., Verbőczy-utcza 23.) és a Katii.
Kór titkári hivatala (IV., Koronaherczeg-utcza 17., I. emelet.)

— Lelki zarándoklat lourdes-i Miasszonyunkhoz
hálaadásid szent-atyánk püspöki jubileumáért
és Isten irgalmasságának
leesdéséért magunkra,
családainkra,
hazánkra.
*) Nem vonjuk kétségbe, sőt szivesen üdvözöljük, a mint
már fentebb is mondtuk, az első budapesti katli. nagygyűlést az
aktuális kérdések felkarolásáért. A fősúlyt azonban mi a tárgysorozat második részére fektetjük, t. i. arra, hogy ez az első
országos kath. nagygyűlés a következő nagygyűlések szervezésével is
fog foglalkozni.
A szerk.

429
I.

Lourdes-ba.

A Szeplőtelen Szűz kijelentette : „ Óhajtom, hogy
sokan jöjjenek e helyre.11 A Boldogságos Szűz ezen anyai
kívánsága villámgyorsasággal járta be az egész álmélkodó
világot. A zarándokok azóta megszámlálhatatlan seregekben tódulnak a lourdes-i barlanghoz és a keresztények
milliói vágyódnak a szerencse után, hogy könyüikkel áztathassák a helyet, melyet a Boldogságos Szűz lábnyo
maival megszentelt.
2. A

Szent-atya

maga lesz

vezérünk.

A Boldogságos Szűz szózatával egyesül ime Jézus
Krisztus földi helytartójának felbivása, a melylyel valamennyi gyermekét Lourdes-ba szólítja.
E s hogy annál foganatosabb legyen e felszólítása,
nemcsak hogy a bucsuk szent kincseit nyitja meg számunkra, de kegyesen megígérte azt is, hogy hozzánk csatlakozván, vezetőnkké lesz ezen ájtatos lelki zarándoklatban.
Fel tehát Lourdes-ba ! ti gyermekei Jézus Krisztus
egyházának és XIII. Leo pápa fejedelemnek. — Fel Lourdes-ba a Szent-atyával !
0 utitársunk óhajt lenni, hogy Mária közbenjárása
által siettesse az egyház győzelmét, a nemzetek közti
békét.
Ő velünk jön kérlelni a Szeplőtelen Szüzet, hogy
tartóztassa vissza az isteni igazságosság karját, amely
immár fel van emelve a bűnös világ megfenyitésére.
0 jön, hogy odaálljon a hatalmas Szűz, az irgalmasság Anyja, a betegek Gyámolitója, a bűnösök Menedéke, a szomorúak Vigasztalója, a keresztények Segítsége*
a mennyország Kapuja elé és hogy kérje őt, miszerint
kegyesen fogadjon minket és hallgassa mindnyájunk kívánságait. fogadalmait és imáit, akik vele ezen ájtatos
gyakorlatban részt fogunk venni.
0 löurdes-i zarándoklatunkban ily módon kisérni fog
minket a jövő 1894. évi február 11-én, mint a Boldogságos Szűz lourdes-i megjelenésének évfordulóján, hogy
megújítsa hódolatát előtte, hogy felajánljon neki minket
és hogy meggyújtsa Lourdes-ban a fogadalmi lámpát,
amely hivatva lesz megörökíteni könyörgéseinket.
Fel tehát gyermekei az egyháznak és a pápának, —
menjünk Lourdes ba !
Zarándokoljunk el Lourdes-ba ! elzengeni ott hálánk
dicsénekét elsősorban azért, hogy a Boldogságos Szűz
drága Szent-atyánkat életben megtartotta és hogy közbenjárása által a Szent-atya jubileumi ünnepségei közelebb
hoztak minket az egyház, a pápaság s Jézus Krisztus
diadalához. Fel tehát Lourdes-ba !
3. A zarándoklás

módja és a hozzákötött

bucsuk.

Hogy ez ájtatos zarándoklatot megtehessük, szükséges, miszerint gondolatban és szivvel a lourdes-i zarándokokkal egyesüljünk és a Bold. Szűz tiszteletére kilencznapi ájtatosságot (Novená-t) végezzünk, — megkezdve
azt a Bold. Szűz lourdes-i csodás első megjelenésének
évfordulóját (1894. febr. 11.) megelőző napon, — elimádkozván kilencz egymásutáni napon, naponként a rózsafüzért Szent atyánk szándékára.
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A Szent-atya, a bucsuk sz. Congregatiójának 1893.
jun. 21. és október 24-iki felterjesztésére, a következő
búcsúkat engedélyezte ez alkalomra:
I. Teljes bucsut mindazoknak, kik a fennebbi kilencznapi ájtatosságot (novenát) végezvén meggyónnak és megáldoznak ; és valamely templomot vagy nyilvános kápolnát
meglátogatván, ott a Szent-atya szándékára imádkozni
fognak.
II. 300 napi bucsut, mely a kilencznapi ájtatosság
alatt naponként egyszer megnyerhető.
III. E bucsuk

a megholt

hivek

számára is alkal-

mazhatók.

4. Lelki hasznok.
I. Azokért, akik e lelki zarándoklatban részt vesznek, a lourdes-i barlangban, a bazilikában és a rózsafüzérről nevezett templomban naponként nyilvános imák
végeztetnek, a melyekbe mindazon élő s megholt hivek
is befoglaltatnak, akik némi csekély adomány által ajánlva
lettek.
II. Ugyan e czélból Lourdes-ban 100 szent mise fog
mondatni az élő lelki zarándokokért és ugyancsak 100 az
ajánlott megholtakért.
III. Ugyanezen szándékra 1894. febr. 11-én (a BoldSzűz első lourdes-i megjelenésének évfordulóján)
órakor, a lourdes-i barlangban ünnepélyes sz. mise fog mondatni; ugyanekkor a Szent-atya is mondand szent misét
Rómában, Ugyanezen ünnepnapon fel fog olvastatni Lourdes-ban a felajánlási
okmány, el fog énekeltetni a „Te
Deum" dicsének és meg fog gyújtatni a fogadalmi
lámpa,
mely azután a barlangban örökké fog élni.
5. Fogadalmi

tárgyak.

(Ex-voto.)

I. A lourdes-i barlangban az egyházért, a pápáért,
a zarándokok- és az ajánlottakért egy fogadalmi
lámpa
fog felfüggesztetni, amint erről alább még megemlékezünk.
II. E lámpában egy sziv fog elhelyeztetni, amelybe
valamennyi zarándok felajánlását
és Máriához intézett
buzgó könyörgést magában foglaló okmány fog tétetni oly
czélból, hogy a szeplőtelen Szent Szűz közbenjárása által
kívánságaik teljesüljenek.
III. Hogy a fogadalmi örök-lámpa folyton éghessen:
a lourdes-i misszióbeli atyáknak, mint az ottani szentély
és barlang őrzőinek a szükséges alapítványi
összeg fog
kézbesittetni.
IAr. A begyült pénzadományok egyik része, egy pápai szent mise tiszteletdijául
fog felajánltatni, hogy szent
miséjében a Szent-atya a Bold. Szűzhöz esedezzen, miszerint közbenjárása által kívánságaink teljesüljenek; másik
része pedig Rómában immár létesített ama szeretetműre
fog fordíttatni, melynek czélja megörökíteni dicsőén uralkodó Szent-atyánk jubileumi emlékét.
Y

; A szeplőtelen fogantatás pápájának, a szent emlékű IX. Piusnak hamvait magában foglaló monumentális
kápolnában egy műemlék fog elhelyeztetni, a mely méltólag tanúsítsa kegyeletes hálánkat ezen kiváló nagy pápa
iránt azon alkalomból, midőn a jövő 1894. május hó
13-án születésének e h 5 százados évfordulóját fogjuk megünnepelni.

6. A

küldöttség.

A különböző nemzetek képviselői a jövő 1894. febr.
11-ére Lourdes-ba fognak elutazni, hogy mint megbízott
küldöttség az ég és föld királynéjának lábaihoz tegyék
azon milliók alattvalói és gyermeki könyörgéseit, kivánatait és imáit, akik a pápafejedelemmel egyesülten lélekben
szintúgy oda zarándokolni és kegyelem-, irgalom- és békéért esedezni fognak.
Róma, 1893. deczember hó 1-én.
A bizottság meghagyásából :
Monsign. Eadini Tedeschi, elnök.
Lovag De Gasperis Rossi Lajos, titkár..

Az aláírók és gyűjtők számára felajánlott ajándék- és
emléktárgyak.
1-ör. Azon aláírónak, aki legalább 10 fillért (5 krt)
ad, a gyűjtő közvetítésével a lourdes-i
Miasszonyunkat
ábrázoló képecske fog megküldetni.
2-or. Azon aláírónak vagy gyűjtőnek, a ki egy k o ronát (50 krt) ad, a 10 képecskén felül, megküldetik még
a lourdes-i jelenések
történetétl)
szép kivitelű képekben
feltüntető tetszetős kis fűzet.
3-or. Azon aláíró vagy gyűjtő, a ki 5 koronát (2
frt 50 krt) áldoz, az 50 képecskén és 5 füzetkén felül,
egy a Boldogságos Szüzet ábrázoló, olajnyomatos
csoportképet fog kapni, 26 X 40 nagyságban.
4-er. A ki 10 vagy 15 koronát ír alá vagy gyűjt, a
megfelelő kis képecskéken, füzeteken és a Boldogságos
Szűz csoportképein felül, kézbesittetni fog még X I I I .
Leo Szentséges atyánk színes arczképe, vagy egy más, a
rózsafüzér 15 titkát ábrázoló
csoportkép.
5-ör. Végül, a kik 20 koronát irnak alá vagy g y ű j tenek, a megfelelő számú képecskéken, füzeteken és az
elébb emiitett 3 rendű csoportképen kivül, még egy nagyszabású hasonlag olajnyomatos csoportképet kapnak, 37 X
51 nagyságbau, mely az Istenanyának
diadalát ábrázolja.
E lelki zarándoklat ájtatos gyakorlatát illető, netán
felmerülendő felvilágosítással szolgál:
') A kis füzet képei : A lourdes-i Miasszonyunk előtt imádkozó XIII. Leo. — A lourdes-i Miasszonyunk. — A massabiellei
barlang. — Bernadette. — Lourdes a megjelenés előtt. — IX. Pius
a m i n t a boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának hitczikkelyét
kihirdeti. — Sz. Péter bazilikája, a hol a hitczikkely kihirdetve
lőn. — A vatikáni palota és tere. — Mária szavával megerősiti a
IX. Pius által kihirdetett hitczikkelyt. — A lourdes-i rózsafüzér. —
A világi hatóság tilalma ellenére népcsoportok tolonganak a barlang körül. — A hegyi utakon és ösvényeken folyton u j zarándokok érkeznek a barlanghoz. — Proczessziókban érkező zarándokok
az ideiglenes kápolnához és barlanghoz. — A szeplőtelen fogantatás bazilikája fönségesen emelkedik ég felé a massabiellei kősziklán. — Menhely a zarándokok számára. — A bazilika, a rózsafüzér
u j temploma és a tér. — A hivek járdalatai (proczessziói) kisérve
plébánosaik-, papjaik-, püspökeik-, pátriárkák-, bíborosoktól, stb. —
Eszther megkoronáztatása, mint a szeplőtelen fogantatás előképe»
— A lourdesi Miasszonyunk szobrának megkoronáztatása. — A
korona, melylyel IX. Pius a szobrot megkoronázta. — A szeplőtelen Szűz a mi Anyánk és Királynénk. — A boldogságos Szűz által
Lourdes-ban müveit kegyelmi tények. — IX Pius és XIII. Leónak,
a lourdesi szentély két jótevőjének, czimerei. — Angyalok, mint a.
kegyelem hírnökei. — A jelenési barlang átalakítása kápolnává.
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Dr Yaló Simon, pápai t. kamarás, budapesti központi
papnevelde! tanulmányi felügyelő. (Budapest, IV.,
Központi papnevelde.)
A lourdes-i Miasszonyunk képe előtt folyton égő
fogadalmi lámpa.
Egyházunkért és szent atyánkért,
önmagunkért és mindazokért, akik kedvesek

nekünk.

A jövő 1894. évi február 11-én a lourdes-i barlang_
ban, — a bol a szeplőtlen Szűz az alázatos szivü Bernadette-nek többször megjelent, a mely barlang nagyszerű
csodák színhelyévé lőn s honnan az áldott Szűz kegyelmeket s csodákat osztogat gyermekeinek, — egy fogadalmi lámpa fog meggyújtatni, mely is azután folyton
égve marad. E szivalaku lámpában egy okmány fog elhelyeztetni, a melyben mindazon élők és holtak ajánltatnak
fel a bold. Szűznek, a kik a jegyzékben aláirva vagy
jelezve lesznek. Ezen
örökkön
égő lámpa
mintegy
folytonos ima leszen Máriához,
a mely által folyton kívánságainkra és azon kegyelmekre fog emlékeztetni, a
melyeket elnyerni óhajtunk és a mely még holtunk után
is azt fogja mondani Máriának, hogy mi az ő különösen
felajánlott gyermekei vagyunk, hogy benne bizunk és
arra kérjük őt, hogy előttünk a paradicsom kapuit megnyissa.
,
Az adomány: 10 fillér.

KATH. E G Y E S Ü L E T I

ELET.

A Szent-László-Társulat X X X I . közgyűlése.
A nagy katholikus és hazafias missziót teljesítő társulat f. hó 14-én reggel tartotta harminczegyedik közgyűlését a közp. papnevelő-intézet aulájában. A közgyűlés szent
misével kezdődött az egyetemi templomban. A közgyűlést
dr Balogh Sándor világi alelnök nyitotta meg. Gróf Zichy
Nándor elnökért küldöttség ment. Az elnök-gróf üdvözlő
beszédében jelenté, hogy az egyházi elnöki szék dr Schlauch
L. bibornok, nagyváradi püspök lemondása következtében
üres. Egyúttal indítványozta, hogy Ő emját a közgyűlés a
társulat diszelnökévé kiáltsa ki. Mi megtörtént. Azután lelkes
szavakban buzdított az elnök a társulat hármas czéljának, különösen a péterfillérek lelkes szemmeltartására. A tárgysorozat
kapcsán a közgyűlés dr Steiner Fülöp székesfehérvári
püspököt a Szent-László-Társulat egyházi elnökévé közfelkiáltással megválasztotta. Erre következett a Markus Gyula
cz. püspök halála folytán megüresült egyházi alelnökség
betöltése. A szavazatok dr Klinger apát, Romeiser prépostplébános és Lévay Imre kegyesr. tart. főnök közt annyira
megoszlottak, hogy a választást a jövő közgyűlésre kellett
halasztani. Titkára a közgyűlés dr Szilágyi Arthur Károly
ügyvédet választotta meg újból. Wenczell A. pénztáros
jelentése szerint a társulat mult évi bevétele volt 8584 frt
90 kr., vagyona pedig 65,955 frt. Uj választmányi tagok
választása után következett dr Balogh
S. indítványára
üzvözlő sürgöny és 2000 frt péterfillér küldése a szent
atyának. A közgyűlés az elnök lelkes éljenzésével végződött.

A Szent-István-Társulat
igazgató választmányának

ülése 1893. decz.

14-én.

Elnök gróf Zichy Nándor kegyeletes szavakban emlékezett meg a társulat egyik alapitó tagjának, gróf Serényi Lászlónak haláláról. A számvizsgáló bizottság utasitást
kapott, hogy az 1893-iki számadásokat átvizsgálja s az
1894-ikit költségvetést elkészítse. Néhai Majer István cz.
püspök a társulatnak 200 frtot, a lipótvárosi bazilika
sz.-István-oltárára 100 frtot, néhai Girk Alajos pécsi ka-
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nonok 50 frtot, néhai Horváth József martonhelyi plébános 5 frtot, néhai Feszti Károly cz. püspök 20 irtot hagyományozott a társulatnak. Venczell Antal társ. pénztáros
jelentése szerint a társulat novemberi bevétele 16965 frt
12 kr, kiadása 21149 f r t 18 kr volt. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr Balogh Sándor és Kurcz Antal vál. tagok
kérettek fel.

Az aquinói sz. Tamás-társaság
harmadik felolvasó estéje f . hó 14-én.
Az elnöki előterjesztések után dr Kiss János jelentette, hogy a társaságnak eddig 15 alapitó és 17 pártoló
tagja van. A bejelentések után következett Tomcsányi Lajos
Jézus-társasági atya nagytudományu előadása „Kant feltétlen parancsáról". Utána Notter Antal tartott előadást
„Az akarat szabadságának fogalmáról". A felolvasások után
élvezetes s tanulságos eszmecsere következett.

VEGYESEK.
„ P r o v i d e n t i s s m u s Deus." Igy fogják idézni azt
az óriás pápai encyklikát, melyet XIII. Leo pápa a szent
irás tanulmányozásáról irt és bocsátott közre. 18 holnapig
dolgozott rajta, a lumen in coelo pápája, és azt mondják,
kik környezetétől egyet-mást megtudni szoktak, hogy várvavárta ennek az encyklikának a befejezését. A ki annyi sokféle tanulmányról és tudományról szólt az egyháznak és az
emberiségnek, a szentírásról is óhajtott oktatást adni. Most
már kívánsága beteljesült. T. olvasóink remek eredeti szövegében olvashatják lapunk élén ma már a bevezetést.
Sietnünk kell, hogy közlését a 43 lapra terjedő encyklikának még ez évben bevégezzük.
— A polgári házasság és a magyar protestánsok. A
„Prot. egyh. és isk. Lap" Szilágyi Dezső, a protestáns
„gondnok" kötelező polgári ^házasságával nagyon, de nagyon
meg van elégedve. Csak itt-ott van némi csekély kifogása,
de az egész dolog neki kimondhatatlan nagy lelki örömet
okoz. Miért? Megmondja ezt is. Mert „a polgári házasság,
úgymond, elvileg protestáns alkotás, mert igazi bölcsője ez
intézménynek a protestantizmus által követelt vallás-szabadság, vallási türelem és jogegyenlőség." (Az atyafi nem
tudja mit beszél. Jogegyenlőség, türelem, vallás-szabadságról beszél akkor, midőn a „protestáns alkotás" a polgári
házasságot 10 millió katholikus lelkiismeretére „ k ö t e l e z ő "-vé
akarják tenni f Bámulatos megfogyatkozása a józan Ítéletnek. és ez, sajnos, a magyar faj tetemes részénél, a protestánsnál gyógyíthatatlannak, mutatkozik.) „A polgári házasságot tehát, igy folytatja, elvileg nem ellenezheti,
eszmeileg nem kárhoztathatja egyetlen öntudatos protestáns
ember sem." (Ennek természetes parallelja nem lehet más
mint az, hogy a polgári házasságot, mint „protestáns alkotást" elvileg ellenezni, eszmeileg kárhoztatni kell minden
„öntudatos" katholikus embernek.)
— Probatum est. Egy egyházi szónok keservesen tapasztalta, hogy a sok köhögésnek és fecsegésnek prédikácziói
alatt sehogy sem akar vége szakadni. Egyszerre csak egy
alkalommal, mikor sok volt a sokból, prédikácziója közben
megállt, s tekintetét erősen odaszögezve a zavargókra igy
szólott: „Néhány év előtt történt velem prédikálás közben,
hogy egy fiatal ember, a ki közvetlenül előttem ült, szakadatlanul nevetgélt, fecseget és arczát fintorgatta. Én félbe
szakítottam a prédikácziót és szigorúan rendre utasítottam
az illetőt. Az istenitisztelet után egy ur közeledett felém és
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ezt mondta: „Uram, ön nagy hibát követett el ; az a tiatal
ember együgyű volt." Azóta nem merem azokat, kik a templomban illetlenül viselkednek, rendreutasítani, nehogy tévedésemet ismételjem és eyyügyü embert utasítsak rendre.«
Természetes, hogy az istenitisztelet további folyása alatt
szent lett a béke.
— A római Propaganda XIII. Leo pápa támogatásával uj palotát szerzett. Ebben szobrot állított a Propaganda-intézet XIII. Leo emlékére. A szobor az intézet
dísztermében áll, talapzatán következő felirattal:
LEONI

XIII

PONT.

MAX.

Quo auspice et patrono
Collegii urbaviani
Pecunia in subsidium

scliolae
largiter

Auctae et in ampliorem
officináé
pro voluminum

librariae

omnium gentium

edendorum varietate
translatae
et ad

exquisitam

in novam

Unguis

et copia
sedem

artis normám instructae

optimo principi
disciplinae

erogata

locum receptae

cujus

omnes jugibus

sunt

Providentia
incrementis

efflorescunt
ANNO CHE. M. D.
CCCLXXXVII.
— Pápai kitüntetés
magyaroknak.
0 szentsége
Meszlényi Gyula szatmári püspök ur közbenjárására Jankó
Mihály kir. tanácsost, a szatmári püspökség javadalmi
meghatalmazottját, és Eősz Ferenczet, Károlyi Tibor gróf
jószágtanácsosát, a szent Szilveszter-rend lovagkeresztjével tüntette ki.
(H. Sz.)
— Figyelmeztetésül a lourdesi lelki zarándoklat aláírási iveire nézve ! Az aláírási ivek rovataiba nemcsak
önmagunk, hanem élő vagy meghalt kedveseink (szülők,
rokonok, jó barátok) és egyáltalán mindazok jegyezhetők
a lourdesi Szeplőtelen Szűz anyai oltalmába, kiket különösen felajánlani akarunk. A február 10—19 végzendő
kilencznapi ájtatosságnál (novena) az uj időszaknak megfelelő (örvendetes) kisebb rózsafüzért kell imádkozni. Az
aláírási iv szelvénye általam vágatik le ; az aláiró vagy
gyűjtő csak kitölti, megjelölve annak baloldalán azon
emléktárgyak számát, a melyek az adományösszeghez
képest az aláiró zarándokokat megilletik ; a jobb oldalon
pedig a gyűjtő irja ki czimét és lakását (az utolsó postával). Azon esetben, ha e szelvény már előzetesen lett
általam levágva, az aláírási iv visszaérkezése után magam
fogom azt kitölteni. E szelvények általam be fognak terjesztetni a bolognai, illetve a római főbizottságnál azon
czélból, hogy ez a küldendő emléktárgyak mennyiségére
nézve tájékozhassa magát. A lourdesi jelenés történetét
képekben feltüntető tetszetős füzetke magyar szövegű
leend es igen alkalmas a lourdesi események megértésére
valamint a Szeplőtelen Szűz tiszteletének terjesztésére.—
Dr Való Simon.

Felhívás előfizetésre.
Magyarországban napirendre került az Isten ügye,
a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, mindenét szenteli ötvenkét esztendő óta.
Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelenedés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és istentelenség szabadságának a zászlaját : akkor a vallás, az
isteni vallás jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre.
Mi itt e lapban készek vagyunk áldozni időt és
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk feláldozni mindent, hogy Isten igazai az emberek elméjében
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlítsanak minden emberi akaratot Jézus Krisztus boldogító uralkodásának szíves és lelkes, nemcsak elismerésére, hanem imádatos
tiszteletére és dicsőítésére is egyszersmind.
Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem
lelkes érdeklődésétől ; azt, hogy kiki igyekezzék komolyan
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga
mellé még egy előfizetőt és legalább tiz olvasót megszerezni.
A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harczok dúlnak
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer
Istvánnak kell lépni.
Az előfizetés módja a lap homlokán van kiírva. Előfizethetni félévre 5 frttal.
A szerkesztő.

N Y I L T

T É R .

Nagyságos Szerkesztő Ur !
Az utolsó szót, melyet a „Religio"-ban a Dvorzsákféle vállalat ügyében mondanom kell, Nagyságod szives
engedelmével, a legrövidebben mondom el.
Dvorzsák urnák két nyilatkozata ismeretes. Az egyik
a Religio f. év. II. 46. sz. is olvasható: „Tenore novissimi Congr. Missarum stipendiis in futuro non eduntur
libri, hucusque editi vero, quamdiu intentiones praesto
sint, dantur erga celebranda sacra, et quidem dimidio
pretio." — A másik nyilatkozat olvasható a „ M a g y a r
Állam11 f. év nov. 10 i sz.-ban „Irodalmi Ertesitő" rovat
alatt. Itt „méter nagyságú olajnyomatok" ajánltatnak, és
a végén zárjelben olvasható: „Ne decretum S. C. C. „Vigilanti" scrupulum excitet, advertimus illo decreto praxim
nostram erga sacra dare óleographa religiosa non prohiberi." A két nyilatkozat szellemét én a következőleg mutattam be : „tekintettel a Congregatio decretumaira a
jövőben (Dvorzsák ur) nem fog könyveket adni erga
sacra, de igenis képeket (oleographa), mert ezeket a Congregatio decretumai nem tiltják." — Tehát mit jelent az
emphatikus fölkiáltás: „ítéljen az olvasó!?"
Egyébként, hogy „quamdiu intentiones praesto sint,"
és pedig „dimidio pretio" Dvorzsák ur hajlandó az eddig
kiadott müveket erga sacra adni : ez éppúgy ellenkezik
a decretummal, melyre hivatkozás törtéaik, amint a logikával.
Nagyságos Szerkesztő Urnák
alázatos szolgája
Budapest, 1893. deczemberhó 11-én.
Dr Piszter Imre.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest. 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.)

RELIGIO.

Megjelenik e lap heten- \
ként kétszer :
szerdán és szombaton, j

Előfizetési dij :

\

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakása :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

|
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:
:
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kath. egyházi s irodalmi f o l y ó i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÊYF0LYAM.

Budapesten, deczember 20.
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Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók is,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok
: A polgári házasságjogi törvényjavaslat- — Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. De Stvdiis Biblicis. — Egyházi Tudosuasok : B u d a p e s t : Három történeti nevezetességű j e l e n e t a f ő r e n d i h á z b a n . —
B u d a p e s t : Bogisich Mihály jubileuma. — K a s s a : Beszámolás. — P é c s i e g y h á z m e g y e : Egy kis visszhang. — R ó m a : Mgr
Satolli apostoli delegatus üdvös'működése az amerikai Egyesült-Államokban. — A m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k : Az amerikai
gör.-kath. vicariatus. — Kath. Köztevékenység. Dr Zalka Jáuos győri püspök levele a kormány egyházpolitikája ellen. — Vegyesek.

A polgári házasságjogi

törvényjavaslat.

A) Az igazságügy miniszteri

beszéd.

Cuique suum.

Az igazságügyminiszter beszédjében, melyet
a házasságjogi t v j a v a s l a t b e t e r j e s z t é s e k o r m o n dott, megjelöli azon vezérszempontokat s alapelveket, melyek a t j a v a s l a t b a n jogi kifejezést
nyernek s a megokolásban bőven k i f e j t e t n e k .
E szempontok s elvek á l t a l á n o s s á g b a n , s ezt
szivesen megengedem a miniszter á l l á s p o n t j á r ó l ,
mely szerint a házasság kizárólag polgári jogviszony, — helyesek s elfogadhatók. De éppen
ezen á l l á s p o n t az, mely n e m c s a k egyoldalú, han e m egyszersmind az észjog s a t e r m é s z e t i ethika
idevonatkozó szabványaival is ellenkezvén, egészen
téves.
A házasság ugyanis lényegét (kötelék), létfeltételeit (szeretet hűség), czéljait (családalapítás,
gyermeknevelés, kölcsönös segélyezés) t e k i n t v e ,
az emberi t e r m é s z e t intézménye, m ű v e (institut u m , officium n a t u r a e ) . S a z é r t minden ember
már természeténél fogva, t e h á t a p o l g á r z a t ker e t é n kivül élő vad i n d i á n u s is éppúgy, m i n t
az állam szabad polgára, eszének és lelkiismeretének törvényei
szerint érvényes házasságot
köthet.
Ebből k ö n n y ű belátni, hogy a házasság egész
lényege, létfeltételei, czéljai m i a t t az ész és lelkiismeret előtt, t e h á t eredetileg erkölcsi jogok
és kötelességek forrása, vagyis a házasság mindenekelőtt t e r m é s z e t i erkölcsi életviszony, mely
az erkölcsi h a t a l o m jogkörébe esik. P o l g á r i jogviszony nyá lesz a házasság polgárjogi h a t á s a i

m i a t t az állami j o g r e n d r e való vonatkozásaiban?
s m i n t ilyen az állam jogkörébe esik anélkül,
hogy ez e r e d e t i erkölcsi természetét, s az erkölcsi h a t a l o m n a k reá való illetékességét legkevésbé
is m e g c s o r b i t h a t n á . i)
Ezen az észjog s a t e r m é s z e t i e t h i k á n a k
egyedül helyes s z e m p o n t j á b ó l fogom a nagy
d i a l e k t i k u s s éleseszü jogász hirében álló igazságügyminiszternek „eseményszámba" m e n ő beszédjét bonczkés alá venni.
*

Azzal kezdi a miniszter, hogy már 25 év
ó t a foglalkozik a törvényhozás s ennek vezérférfiai (Horváth, Deák stb.) a házasságügy egységes
rendezésének eszméjével, mely f ö l ö t t m e g e r e d t
vitának e r e d m é n y e h á r o m alapelvben f o g l a l h a t ó
össze. Ezek a) az egységes állami házasságjog,
b) állami jurisdikczió, c) a házasság megkötésének kötelező polgári formája. Ezen elvek a r a n y f o n a l á t keresik azon tradicziónak, melyet a mag y a r képviselőház soha el nem e j t e t t .
Ugyancsak rövid a r a n y f o n a l az a 25 éves
tradiczió, vékonyerü j o g f o r r á s a a t j a v a s l a t n a k , a
nemzet 800-dos tradicziójával szemben, — melynek egyenes negacziója. Ez aztán a hires jogk o n t i n u i t á s , jogfejlődés. Ezen áll, ezen halad a
m a g y a r egyházpolitika. Csakhogy ezen 25 éves
tradiczió nem m a g y a r húsból, nem m a g y a r vérből való, h a n e m gyereke a nagy franczia f o r r a d a l o m n a k , mely a t e k i n t é l y , a t u l a j d o n j o g , a
házasság szentségét proskribálván, a ker. t á r s a dalmi rend h á r m a s alaposzlopát r e n d i t e t t e meg,
l
) L. röpiratomat : Az egységes házasságjog alapvonalai.
országgyűlés mindkét házának ajánlva. Győr, 1893.

IMF" Mai s z á m u n k k é t i v v a g y i s 16 oldal.
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s ezzel előkészítette az u t a t az anarchizmus felé.
Ezen ú t r a fog vezetni a miniszter 25 éves t r a dicziója is.
E tradiczió nem egyéb, m i n t az 1848-diki
törvényhozásunk által felfogadott u j állam-elmélet, mely, mig egyrészt, helyesen, megosztotta a
politikai jogokat a nemzet minden fiával: addig
másrészt, helytelenül, eltérve hazai a l k o t m á n y u n k
800-dos tradicziójától, a hazaalkotó és f ö n t a r t ó
ker. elvtől, azt az idegen kozmopolita liberálizmus ingoványos t a l a j á r a f e k t e t t e .
E hazátlan szabadelvüség (szabadkőművesség) nálunk is a konzervatív ker. elvet a közés magánélet intézményeiből, mindinkább kizárja; az egyént, családot, államot, t á r s a d a l m a t
tőle elszakitja, s annak letéteményesét, az egyházat a tőle elszakadt felekezetekkel együtt emberi műnek, t ö r t é n e t i fejleménynek t a r t v á n : —
az ősi magyar egyházat, a t ö r t é n e l e m s egyetemes világegyházi jellegének arczulcsapásávab
az 1848: XX. t.-cz. 2. §-ában a „törvényesen
elismert felekezetek" sorába i k t a t t a , megállapítván közöttük a teljes egyenlőséget és viszonosságot, melyet máig sem valósitott, állami gyámságban t a r t v á n az egyházat, m i n t h a bizony az
egyház s a felekezetek között egyenlőség és viszonosság még csak képzelhető is volna m i n d addig, mig az egyháznak az államhoz való viszonya
nem lesz egyenlő a többi a u t o n o m felekezeteknek az államhoz való viszonyával.
Most pedig ahelyett, hogy a h i v a t o t t t.-cz.ből kifolyólag az ősi magyar egyháznak a felekezetlen államtól függetlenül önrendelkezési szabadságának
érvényesülését a m a g a
részéről
elősegitené: az egész vonalon avatkozik a tisztán
egyházi lelkiügyekbe, s a j á t j o g h a t ó s á g a alá terelvén azokat, a ker. elvnek nemcsak megbénításával, hanem ennek a családi és t á r s a d a l m i életből
való teljes kiküszöbölésével s az egyháznak, m i n t
látható tökéletes t á r s a s á g n a k
alkotmányával
ellentétben — annak j o g h a t ó s á g á t a lelkiismereti
térre szőritj a.
E rövid kitérés után lássuk a miniszter szerint egyedül helyes szempontokat, melyekből a
három alapelvre felépített t j avaslat által megoldandó probléma megítélése egyedül t ö r t é n hetik.
E szempontok 1. Az egységes állami házasságjog t e k i n t e t é b e n a következők:
A vallásszabadság (vallástalanság szabad-

sága) elvének nagyobb mértékben t ö r v é n y ü n k b e
való i k t a t á s a . Az izraeliták (talmud és szabadkőműves zsidók) reczepcziója. A 8 felekezetnél
létező k u l t u s disparitas eloszlatása (csak egy
k u l t u s disparitas létezik, keresztények és nem
keresztények között, ez a szálka a kereszténységtől elrugaszkodott k o r m á n y szemében). De
ezeknél nagyobb ok, hogy jelen házassági jogunk
nélkülözi a jogi szilárdság nagy alapjait, s az
a r r a é p í t e t t családnak szigorú, erkölcsi ép rendjét, s azonkívül visszás j o g á l l a p o t o k r a visszaélésekre vezet; s a mi legfőbb az á l l a m n a k nagy
érdekét, a jogegység é r d e k é t nem elégíti ki.
Mindenekelőtt szabadjon kérdeznem a minisztert, a m o s t létező 8 házasságjog közül melyiket érti ? H a a prot. vagy u n i t á r i u s házasságj o g o t érti, a fején t a l á l t a a szegef. Ha pedig a 8
házasságjogot v a l a m e n n y i t m o n d j a a kétségkívül
létező bajok okának, a k k o r engedje meg, hogy
ezen á l t a l á n o s í t á s b a n l a p p a n g ó ráfogást a történelmi igazság nevében visszautasítsam.
Igenis volt és van Magyarországon 800 év
óta egységes házasságjog, mely hazai t ö r t é n e t ü n k szerint a miniszter által h a n g o z t a t o t t jogi
szilárdságnak a család szigorú, erkölcsi ép rendjének minden biztosítékaival rendelkezik, s azért
az állam nagy érdekét, a jogegység érdekét minden t e k i n t e t b e n kielégíti. Ez az észjog s a természeti e t h i k a h á r o m alapelvén a házassági
kötelék egységességén, f e l b o n t h a t a t l a n s á g á n , erkölcsi szent jellegén sarkalló ker. házasságjog,
mely a Corpus J u r i s t a n ú s á g a szerint egészen a
l e g ú j a b b korig egyszersmind az egységes magyarországi, állami házasságjog volt. Ezt t ö r t e
á t a p r o t e s t á n t i z m u s , az észjog s a természeti
ethikával ellentétben azt t a n í t v á n , hogy a házasság egyszerű polgári viszony. Ezen egyoldalú,
téves felfogásból eredtek hazánkban is a különféle felekezeti házasságjogok, m e l y e k e t az állam
a hibásan m a g y a r á z o t t jogegyenlőség és viszonosság czimén nemcsak elismert, hanem a vallásszabadság hamis örve a l a t t az apostásiák
előmozdítása czéljából a ker. házasságjog egységét az 1868: 48. t.-cz.-ben szentesitett törvénykezési dualizmus s az 58. t.-cz. 8. §-ának szövegellenes alkalmazásával m e g b o n t o t t a , s igy a miniszter által felpanaszolt 1868 óta f ö n t a r t o t t
visszaéléseknek p a n d o r a szelenczéjét maga az
állam n y i t o t t a fel.
Hiába

mentegetődzik

a miniszter,

hogy a
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házasságjog r e f o r m j a nem a l k a l m i súrlódások és
kolliziók eredménye.
Hisz ország-világ előtt ismeretes tény, hogy
v a l a m i n t a véderő-tjavaslat fölötti ádáz v i t a s
agyonbeszélés Tisza bukásával fölszinre dobta a
közigazgatási r e f o r m o t : ugy a tavali Kossufchjubileum és kultussal kapcsolatba hozott H e n t z i ügy m i a t t m á r - m á r a n t i d y n a s t i k u s t ü n t e t é s e k t ő l
rettegő k o r m á n y Szapáry k i b u k t a t á s á v a l m e n t ő deszka g y a n á n t r a g a d t a meg Irányi radikális
egyházpolitikáját, melyről még egy évvel azelőtt hallani sem akart.
Hozzá kell t e n n e m , f o l y t a t j a a miniszter,
hogy egyéni meggyőződésem szerint nem áll,
hogy a polgári házasság intézménye erőszakos
politikai konvulziók, s az egyház üldözésének
eredménye.
Egyéni meggyőződése igazolása v é g e t t m i é r t
nem h i v a t k o z o t t a miniszter legalább egy országra a sok közül, hol a polgári házasság nem
erőszakos politikai konvulziók s egyházüldözés
eredménye. N y i l t a b b a k a hasonszőrű Eötvösék
és Thalyék a z é r t k i á l t o t t a k közbe : Ezt az egyet
h a g y j u k ! Mire a miniszter is c s a k h a m a r lealkuszik meggyőződéséből, megjegyezvén, hogyha ily
alkalomszerű k ö r ü l m é n y e k kisérik is, igazi bölcsője a vallási türelem (pl. N é m e t o r s z á g a Kult u r k a m p f idejében) a vallásszabadság és jogegyenlőség (pl. Francziaországban, hol a vallásszabadság és jogegyenlőség n a g y o b b dicsőségére
az egyházi férfiakat, kik a polgári házasságot,
m i n t lelkiismeretükkel ellenkező i n t é z m é n y t —
ellenezték, hasonlóan a m a g y a r
tjavaslathoz,
m e g b i r s á g o l t á k és fogságra v e t e t t é k ) . S az állam
azon h i v a t á s á n a k felismerése, hogy polgárai szám á r a egy j o g r e n d e t kell létesiteni vallás és n e m zetiségi különbség nélkül.
E jogrend létesitése czéljából teljesen elég,
ha az állam m i n t jogi h a t a l o m s a j á t jogi törvényeivel szabályozza vallás és nemzetiségi különbség nélkül a házasság p o l g á r j o g i viszonyait. De
ehhez éppen nem szükséges a polgári házasság,
mely negácziója a házasságnak, m i n t feloldhat a t l a n , erkölcsi szent életszövetségnek az ország
t ú l n y o m ó t ö b b s é g é n e k lelkiismeretébe, hitelvébe
ütközik, s ekkép a nemzetiségi n y u g t a l a n s á g o t a
vallásival is tetézi. Ezt teszi a miniszteri t j a v a s lat, mely meg n e m elégedve az állam t e r m é s z e t a d t a jogkörével, a házasságot m i n t erkölcsi
szent életszövetséget létfeltételeiben is szabályozza.
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s e k k é p p rideg kézzel beavatkozik az erkölcsi
hatalom, az egyház l e g s a j á t o s a b b jogkörébe. H a
ez nem elnyomása a lelkiismeretnek, üldözése az
egyháznak, vájjon mi leszen az ?
Dr Surányi

János.

DE STVDIIS BIBLICIS.
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XIII.

(Folytatás.)

Iam p o s t u l a t a Nobis i n s t i t u t ! consilii ratio,
u t q u a e his de studiis recte ordinandis videant u r o p t i m a , ea vobiscum communicemus, Venerabiles F r a t r e s . Sed principio quale a d v e r s e t u r
genus, quibus vel a r t i et i n s t e t h o m i n u m
bus vel a r m i s confidant, i n t e r e s t u t i q u e hoc
loco recognoscere. — Scilicet, u t a n t e a cum iis
praecipue res f u i t qui p r i v a t o iudicio freti, divinis t r a d i t i o n i b u s et magisterio Ecclesiae r é p u d i a i s , S c r i p t u r a m s t a t u e r a n t unicum revelationis
f o n t e m s u p r e m u m q u e iudicem fidei ; i t a nunc
est cum R a t i o n a l i s a s , qui e o r u m quasi filii et
heredes, i t e m s e n t e n t i a i n n i x i sua, vel has ipsas
a p a t r i b u s acceptas c h r i s t i a n a e fidei reliquias
prorsus a b i e c e r u n t . Divinam enim vel revelationem vel i n s p i r a t i o n e m vel S c r i p t u r a m sacram,
o m n i n o u l l a m n e g a n t , neque alia p r o r s u s ea
esse d i c t i t a n t , nisi h o m i n u m artificia et comm e n t a : illas n i m i r u m , non veras g e s t a r u m r e r u m
n a r r a t i o n e s , sed a u t i n e p t a s fabulas a u t históriás mendaces; ea, n o n vaticinia et oracula, sed
a u t confictas p o s t e v e n t u s praedictiones a u t ex
n a t u r a l i vi p r a e s e n s i o n e s ; ea, non veri nominis
iniracula v i r t u t i s q u e divinae o s t e n t a , sed admirabilia q u a e d a m , n e q u a q u a m
n a t u r a e viribus
maiora, a u t práestigias et m y t h o s quosdam :
evangelia et scripta apostolica aliis p l a n e auctoribus t r i b u e n d a . — H u i u s m o d i p o r t e n t a , errorum,
quibus sacrosanctam divinorum L i b r o r u m veritat e m p u t a n t convelli, t a m q u a m d e c r e t o r i a pron u n t i a t a novae cuiusdam scientiae liberae, o b t r u d u n t : quae tarnen adeo i n c e r t a i p s i m e t h a b e n t ,
u t eisdem in rebus crebrius i m m u t e n t et s u p p l é a n t .
Quum vero t a m impie de Deo, de Christo, de
Evangelio et reliqua S c r i p t u r a s e n t i a n t et praedicent, n o n d e s u n t ex iis qui theologi et chris t i a n i et evangelici h a b e r i velint, et honestissimo
n o m i n e o b t e n d a n t insolentis ingenii temeritatem»
His a d d u n t sese consiliorum participes adiutoresque e ceteris disciplinis non pauci, quos
.
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eadem revelatarum rerum intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter t r a h i t . Satis a u t e m
deplorare non possumus, quam latins in dies
acriusque haec oppugnatio geratur. Geritur in
eruditos et graves homines, q u a m q u a m Uli non
inta diffieulter sibi possunt cavere; at maxime
contra indoctorum vulgus omni consilio et a r t e
infensi hostes nituntur. Libris, libellis, diariis
extitale virus i n f u n d u n t ; id concionibus, id sermonibus insinuant; omnia iam pervasere, et.
multas tenent, abstractas ab Ecclesiae tutela,
adolescentium scholas, ubi credulas mollesque
mentes ad contemptionem Scripturae, per ludibrium etiam et scurriles iocos, d é p r a v a n t misere•— Ista sunt, Yenerabiles Fratres, quae c o m m u n e
pastorale Studium permoveant, i n c e n d a n t : ita ut
huic novae falsi nominis scientiaeantiqua
illa
et vera opponatur, quam Christo per Apostolos
accepit Ecclesia, atque in dimicatione t a n t a
idonei defensores Scripturae sacrae exurgant.
Itaque ea p r i m a sit cura, u t in sacris Seminariis vel Academiis sie omnino t r a d a n t u r divinae Litterae, quemadmodum et ipsius gravitas
diseiplinae et t e m p o r u m necessitas admonentCuius rei causa, nihil profecto debet esse a n t i quius magistorum delectione p r u d e n t i : ad hoc
enim muons non homines quidem de multis,
sed tales assumi oportet, quos magnns a m o r et
d i u t u r n a consuetudo Bibliorum, atque o p p o r t u n u s
doctrinae ornatus commendabiles faciat, pares
officio. Neque minus prospiciendum m a t u r e est,
h o r u m postea locum qui sint excepturi. Iuverit
idcirco, ubi commodum sit, ex alumnis optimae
spei, theologiae spatium laudate emensis, nonnullos divinis Libris totos addici, facta eisdem
plenioris cuiusdam studii aliquandiu facultate.
Ita delecti institutique doctores, commissum munus adeant fidenter : in quo ut versentur optime
et consentaneos fruetus educant, aliqua ipsis
documenta paulo explicatius i m p e r t i r e placet. —
Ergo ingeniis tironum in ipso studii limine sie
prospiciant, u t iudicium in eis, a p t u m p a r i t e r
Libris divinis tuendis atque arripiendae ex ipsis
sententiae, conforment sedulo et excolant. Hue
pertines t r a c t a t u s de introduetione, u t loquuntur,
biblica, ex quo alumnus commodam habet opem
ad i n t e g r i t a t e m a u e t o r i t a t e m q u e Bibliorum convincendam, ad legitimum in illis sensum investigandum et assequendum, ad occupanda captiosa

et radicitus evellenda. Quae q u a n t i m o m e n t i sit
disposite scienterque, comité et adiutrice theologia, esse initio disputata, vix a t t i n e t dicere,
quum t o t a c o n t i n e n t e r t r a c t a t i o Scripturae reliqua hisce vel f u n d a m e n t i s n i t a t u r vel luminibus
clarescat.
Exinde in f r u e t u o s i o r e m huius doctrinae
p a r t e m , quae de i n t e r p r e t a t i o n e est, perstudiose
i n e u m b e t praeeptoris o p e r a ; unde sit auditoribus»
quo dein modo divini verbi divitias in profectum
religionis et p i e t a t i s convertant. Intelligimus
equidem, e n a r r a r i in scholis Scripturas omnes,
nec per amplitudinem rei, nec per t e m p u s licere.
Y e r u m t a m e n , quoniam c e r t a opus est via interp r e t a t i o n i s utiliter expediendae, u t r u m q u e magister prudens d e v i t e t incommodum, vel eorum
qui in certa unius p a r t e i m m o d e r a t i u s consistunt. Si enim in plerisque scholis adeo non
p o t e r i t obtineri, quod in Academiis maioribus?
u t unus aut a l t e r liber c o n t i n u a t i o n e quadam
et u b e r t a t e exponatur, a t magnopere efficiendum
est, u t l i b r o r u m p a r t e s ad i n t e r p r e t a n d u m selectae t r a c t a t i o n e m h a b e a n t convenienter plenam :
quo veluti speeimine allecti diseipuli et edocti,
cetera ipsi p e r l e g a n t a d a m e n t q u e in omni vita.
Is porro, r e t i n e n s i n s t i t u t a maiorum, exemplar
in hoc s u m e t versionem vulgatam ; quam Conc i l i u m T r i d e n t i n u m in publiais
tationibus,
praedicatiovibus
et

dispupro

autlientica h a b e n d a m decrevit, 2 ) a t q u e etiam comm e n d a t quotidiana Ecclesiae consuetudo. Neque
tarnen non sua h a b e n d a erit ratio reliquarum
versionum, quas Christiana laudavit usurpavitque
antiquitas, m a x i m e codicum primigeniorum. Quamvis enim, ad s u m m á m rei quod spectat, ex
dictionibus Yulgatae hebraea et graeca bene
eluceat sententia, a t t a m e n si quid ambiguë, si
quid minus accurate inibi e l a t u m sit, „inspectio
praecedentis linguae u , suasore Augustino, profi ciet. 3 ) I a m v e r o per se liquet, quam m u l t u m nav i t a t i s ad haec adhiberi oporteat, quum demum
sit „ c o m m e n t a t o r i s officium, non quid ipse velit,
sed quid s e n t i a t ille quem i n t e r p r e t e t u r , exponere." 4 )
Post expensam, ubi opus sit, omni industria lectionem, tum locus erit scrutandae et proponendae sententiae.
Primum antem consilium est, ut probata communiter interpretandi praescripta tanto experrectiore observentur
s

) Sess. IV. decr. de edit, et usu sacr. libror.
) De doctr. ehr. III. 4.
4
) S. Hier, ad Pammach
3

») I. Tim. v i . 20.

lectionibus,
expositionibus
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cura quanto morosior ab adversariis urget concentio. j
Propterea cum studio perpendendi quid ipsa verba valeant, quid consecutio rerum velit, quid locorum similitudo aut talia cetera, externa quoque appositiae eruditionis illustratio societur: cauto tamen, ne istiusmodi
quaestionibus plus temporis tribuantur et operae quam
pernoscendis divinis Libris, neve corrogata multiplex
rerum cognitio mentibus iuvenum plus incommodi afferat
quam adiumenti. — Ex hoc, tutus erit gradus ad usum
divinae Scripturue in re theologica. Quo in genere animadvertisse opportet, ad ceteras difficultatis causas, quae in
quibusvis antiquorum libris intelligendis fere occurrunt,
proprias aliquas in Libris sacris accedere. Eorum enim
verbis, auctore Spiritu Sancto, res multae subiiciuntur
quae humanae vim aciemque rationis longissime vincunt,
divina scilicet mysteria et quae cum illis continentur alia
multa ; idque nonnunquam ampliore quadam et reconditiore sententia, quam exprimere littera et hermeneuticae
leges indicare videantur : alios praeterea sensus, vel ad
dogmata illustranda vei ad commendanda praecepta vitae,
ipse litteralis sensus profecto adsciscit. Quamobrem diffitendum non est religiosa quadam obscuritate sacros Libros
involvi, ut ad eos, nisi aliquo viae duce, nemo ingredi
possit: 5 ) Deo quidem sic providente (quae vulgata est
opinio Ss. Patrum), ut homines maiore cum desiderio et
studio illos perscrutarentur, resque inde operose perceptas
mentibus animisque altius infigerent: intelligerentque
praecipue, Scripturas Deum tradidisse Ecclesiae, qua scilicet duce et magistra in legendis tranctandisque eloquiis
suis certissima uterentur. Ubi enim charismata Domini
posita sint, ibi discendam esse veritatem, atque ab illisi
apud quos sit successio apostolica, Scripturas nullo cum
periculo exponi. iam sanctus docuit Irenaeus : (i ) cuius
quidem ceterorumque Patrum doctrinam Synodus Vaticana
amplexa est, quando Tridentinum decretum de divini
verbi scripti interpretatione renovans, hanc illius mentem
esse declaravit, ut in rebus fidei et morum, ad aedificationem cloctrinae christianae
pertinentium,
is pro vero
sensu sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet
sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare
de vero sensu
et interpretatione
Scripturarum
sanctarum ; atque ideo
nemini licere contra hunc sensum aut etiam contra unanimem concensum Patrum
ipsam Scripturam
sacram interpretari.7)
Qua plena sapientiae lege nequaquam Ecclesia pervestigationem scientiae biblicae retardat aut coërcet; sed
earn potius ab errore integram praestat, plurimumque ad
veram adiuvat prcgressionem. Nam privato cuique doctori
magnus patet campus, in quo, tutis vestigiis, sua ínterpretandi industria praeclare certet Ecclesiaeque utiliter.
In locis quidem divinae Scripturae qui expositionem certain et definitam adhuc desiderant, effici ita potest, ex
suavi Dei providentis consilio, ut, quasi praeparato studio,,
iudicium Ecclesiae m a t u r e t u r ; in locis vero iam definitis
potest privatus doctor aeque prodesse, si eos vel enuclea5

)
)
7
)
deer, cle
6

S. Hier, ad Paulin, de studio Script, ep. LIII, 4.
C. haer. IY, 26, 5.
Sess. Ill
cap. II., de revel. : ef. Cone. Trid sess.
edit, et usu sacr. libror.
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tius apud fidelium plebem et ingeniosius apud doctos
edisserat, vel insignius evincat ab adversariis. Quapropter
praecipuum sanctumque sit catholico interpreti, ut ilia
Scripturae testimonia, quorum sensus authentice declaratus est, aut per sacros auctores, Spiritu Sancto afflante,
uti multis in locis novi Testamenti, aut per Ecclesiam,
eodem Sancto adsistente Spiritu, sive solemni iudicio, sive
ordinario et tmiversali
magisterio,H)
eâdem ipse ratione
interpretetur ; atque ex adiumentis disciplinae suae convincat, earn solam interpretationem, ad sanae hermeneuticae leges, posse recte probari. In ceteris analógia fidei
sequenda est, et doctrina catholica, qualis ex auctoritate
Ecclesiae accepta, tamquam summa norma est adhibenda :
nam, quum et sacrorum Librorum et doctrinae apud
Ecclesiam depositae idem sit auctor Deus, profecto fieri
nequit, ut sensus ex illis, qui ab hac quoquo modo discrepet, légitima interpretatione eruatur. Ex quo appareti
earn interpretationem ut ineptam et falsam reiiciendam,
ouae, vel inspiratos auctores inter se quodammodo pugnantes faciat, vel doctrinae Ecclesiae adversetur.
Huius igitur disciplinae magister hac etiam laude
floreat oportet, ut omnem theologiam egregie teneat, atque in commentariis versatus sit. Ss. Patrum Doctorumque et interpretum optimorum. Id sane inculcat Hieronym u s , m u l t u m q u e Augustinus, qui, iusta cum querela:
„Si unaquaeque disciplina, inquit, quamquam vilis et facilis, ut percipi possit, doctorem aut magistrum requirit.
quid temerariae superbiae plenius, quam divinorum sacramentorum libros ab interpretibus suis nolle cognoscere !" 10 )
Id ipsum sensere et exemplo confirmavere ceteri Patres»
qui „divinarum Scripturarum intelligentiam, non ex propria praesumptione, sed ex maiorum scriptis et auctoritate sequebantur, quos et ipsos ex apostolica successione
intelligendi regulám suscepisse constabat." i r ) — Iamvero
Ss. Patrum, quibus „post Apostolos, sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit," 12 ) summa auctoritas est, quotiescumque
testimonium aliquod biblicum, ut ad fidei pertinens morumve doctrinam, uno eodemque modo explicant omnes:
nam ex ipsa eorum consensione, ita ab Apostolis secundum catholicam fidem traditum esse nitide eminet. Eorumdem vero Patrum sententia tunc etiam magni aestimanda
est, quum hisce de rebus munere doctorum quasi privatim funguntur; quippe quos, non modo scientia revelatae
doctrinae et multarum notitia rerum, ad apostolicos libros
cognoscendos utilium, valde commendet, verum Deus ipse^
viros sanctimonia vitae et viritatis studio insignes, amplioribus luminis sui praesidiis adiuverit. Quare interpres
suum esse noverit, eorum et vestigia reverenter persequi
et laboribus frui intelligent! delectu. — Neque ideo
tamen viam sibi putet obstructam, quo minus ubi iusta
causa adfuerit, inquirendo et exponendo vel ultra procedat, modo praeceptioni illi, ab Augustino sapienter propositae, religiose obsequatur, videlicet a litterali et veluti
s
) Cone. Yat. sess. Ill, cap. III, de fide.
9) Ibid. 6, 7.
10
) Ad Honorât, de utilit. ered. XVII, 3-5.
!') Rufin. Hist. eccl. II, 9.
u
) S. Aug. c. Iulian. II, 10, 37.
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obvio sensu minime discedendum, nisi qua eum vei ratio
tenere prohibeat vei necessitas cogat dimittere ; 1 3 ) quae
praeceptio eo tenenda est firmius, quo magis, in tanta
novitatum cupidine et opinionum licentia, periculum imminet aberrandi. Caveat idem ne illa negligat, quae ab
ei8dem Patribus ad allegoricam similemve sententiam
translata sunt, maxime quum ex litterali descendant et
multorum auctoritate fulciantur. Talem enim interpretandi
rationem ab Apostolis Ecclesia accepit, suoque ipsa
exemplo, ut e re patet liturgica, comprobavit; non quod
Patres ex ea contenderent dogmata fidei per se demonstrare, sed quia bene frugiferam virtuti et pietati alendae
nossent experti. — Ceterorum interpretum catholicorum
est minor quidem auctoritas, attamen, quoniam Bibliorum
studia continuum quemdam progressum in Ecclesia habuerunt, istorum pariter commentariis suus tribuendus est
honor, ex quibus multa opportune peti liceat ad refellenda contraria, ad difficiliora enodanda. At vero id
nimium dedecet, ut quis, egregiis operibus, quae nostri
abuude reliquerunt, ignoratis aut despectis, heterodoxorum libros praeoptet, ab eisque cum praesenti sanae
doctrinae periculo et non raro cum detrimento fidei, explicationem locorum quaerat, in quibus catholici ingénia
et labores suos iamdudum optimeque collocarint. Licet
enim heterodoxorum studiis, prudenter adhibitis, iuvari
interdum possit interpres catholicus, meminerit tamen, ex
crebris quoque veterum documentis, 1 4 ) incorruptum sacrarum Litterarum sensum extra Ecclesiam neutiquam reperiri, neque ab eis tradi posse, qui, verae fidei expertes?
Scripturae. non medullam attingunt, sed corticem rodunt. 1 5 )
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK,
B u d a p e s t , decz. 19. Három
jelenet a főrendiházban.
—

történeti

nevezetességű

Mind a három egy ülésben folyt le a mai nap folytán. A napirend előtt felszólalt az ország biboros herczegprimása s a következő magasztos szárnyalású szónoklatban
ragadta magával a főrendeket:
„Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek !
Közeledik a karácsony, a világ legörvendetesebb ünnepe. Mindenki, még a legszegényebb szülő is, gyűjti filléreit, hogy ezen az ünnepen gyermekeit bármi csekély ajándékkal meglephesse, megörvendeztethesse. Soha tisztábban
nem rezeg a sziv érzelmeinek húrja, mint ez ünnepen a
szülői áldó és a gyermeki hálaadó szeretet kölcsönös összhangjának akkordjaiban. A háborithatatlan békének ünnepe
ez, hisz angyal ajkáról, ez ünnep éjjelén hangzott a még
előbb ismeretlen ének : In terra pax hominibus bonae voluntatis: békesség a jóakaratú embereknek a földön.
Nekünk, méltóságos főrendek, e magasztos és családi
ünnep határán deczember 24-én nemzeti ünnepünk van:
13

) Be Gen. ad litt. 1. VIII, c . 7, 13.

u

) Cfr. Clem. Alex. Strom. VII, 16 ; Orig. de princ. IV, 8 ;
in Levit. hom. 4, 8 ; Tertull. de praescr. 15, seqq. ; S. Hilar. Pict'
in Matth. 13. 1.
IS
) S. Greg. M. Moral. XX. 9 (al. 11).

felséges asszonyunk Erzsébet királynénk születésének ünnepe.
(Elénk éljenzés.) Es mig a vallásos ünnepen a szülők gyermekeiknek : mi a nemzet fiai e nemzeti ünnepen vallásos
jó édes anyánknak, kinek szeretetét irányunkban annyira
tapasztaljuk, hozzuk meg ajándékunkat, (Tetszés)
legmélyebb hódolatunkat, legmélyebb szeretetünket, melynek kifejezését — hódolva fiuilag ő felsége legmagasabb kívánalmának — jegyzőkönyvbe iktani kivánunk. (Helyeslés.)
Közeleg az uj év is, mely alkalmul kínálkozik, hogy
ősi szokás szerint, felséges urunk iránt való belső érzelmeinknek külsőleg is élőszóval kifejezést adjunk. Mit hoz
a jövő? nem tudjuk. Ha megkérdeznők a világ legnagyobb
bölcsét, hogy mondja meg, mi történik egy óra múlva a
hozzá közel álló, a vele szoros összefüggésben levő egyénnel: meg tudná-e mondani? Nem tudná megmondani. Ha
mi nem tudjuk az egyes ember jövőjét, hogyan tudnók egy
egész nemzetnek a rendeltetését. Alkotmányos világban
mindig voltak, mindig lesznek politikai hullámzások, különböző nézetek, ellentétes vélemények és szavazatok ugy a
közéletben, mint a parlamentnek mindakét termében.
De valamint a tenger hullámai, bármily magasra
emelkedjenek is, a tenger mélyén fekvő drágagyöngyöt nem
érintik: ugy a mi politikai hullámzásunknak sem szabad
a szivünk mélyén levő igazgyöngyöt, a király iránt való
hűséget, szeretetet, odaadást érinteni. (Élénk
helyeslés.)
Annak a magyar szent koronának van egy drágakövekkel
ékitet aranyabroncsa, amely a korona egyes részeit összeköti: legyen ez a jelképe annak az erős kapocsnak, azon
szeretet lánczának, amely az ugyanezen korona alá tartozó
összes nemzetiségeket egy állameszme alatt egy koronás
fővel összefűzni. (Élénk tetszés és éljenzés.)
Kérjük nagyméltóságú elnökünket, vigye meg legI mélyebb alattvalói hódolatunkat, törhetetlen hűségünket,
legőszintébb szeretetünket a trón zsámolyához és azon hő
óhajtásunkat, hogy a jó Isten felséges urunknak, felséges
j asszonyunknak és az uralkodó család minden tagjának adjon
j boldog ujesztendőt. (Élénk helyeslés és éljenzés. A főrendi! ház tagjai
felállnak.)
Megengedik a méltóságos főrendek, hogy ez alkalommal a főrendiház nagyméltóságú elnökének, másodelnökeinek
és a főrendiház tisztviselőinek megköszönve ez év tartama
alatt tanúsított buzgó munkásságukat a főrendiház nevében
köszönetet szavazzak és boldog ünnepeket, boldog újévet
kívánjak." (Élénk
helyeslés.)
A herczegprimás beszédének vége felé a főrendek felállottak és ugy hallgatták meg az ősz főpap lelkes szavait.
Mikor pedig beszédét befejezte, egyhangú, meleg éljenzés
hangzott fel s aztán az elnök általános helyeslés közben
jelentette ki, hogy a herczegprimás jókívánságait a trónhoz
fogja juttatni.
A vallás- és közoktatásügyi tárczánál emlékezetes felszólalása volt Zichy Nándor grófnak, a kath. ügy nagytudományu védőjének. Szóba hozta a kassai kir. jogakadémia
tervbe vett elállamositását. Felszólalása által gondolkozóba
ejtette az államosítók lelkiismeretét. A képviselőházban, a
mint elpanaszoltuk a kassai jogakadémia sorsáról szólva e
lap hasábjain, védtelen maradt a kath. alap és főiskola.
Hála a főrendiháznak, hála Zichy Nándor grófnak, hogy
nem hagyta legszentebb ügyünk egyikét, a mely hathatós
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Gróf Csáky Albin miniszter itt is ismételte, hogy
pártfogása nélkül bizonyára a „bevégzett tények" közé
elismeri
az egyetemi alapok egy részének (csak) felekezeti
került volna nem sokára. Zichy Nándor gróf felszólalásájellegét s azon lesz, hogy ez a rész kihasittassék és a
nak veleje ez:
hittudományi karra fordittassék. (Csak ennyi volna a kathoKijelentette, hogy ennek a katholikus intézetnek az
likus alap ?)
állam részéről való támogatását szivesen látná, ha a tapaszGróf Zichy Nándor kijelentette, hogy ennek daczára
talatok elővigyázatra nem intenék. A mint az állam hozzáis teljesen csatlakozik a kalocsai érsek nyilatkozatához.
járulásával elvették az egyetem jellegét és kétessé tették
A tételt azonban elfogadták.
annak jogi természetét, ugy járhat a katholikus alapítványokból királyi jóváhagyással létesült kassai jogakadémia
B u d a p e s t , decz. 18. Bogisich Mihály jubileuma.
—
is. Erre nézve tehát felvilágosítást kért a kultuszminiszBogisich Mihály5 prépost-plébánost, a budapesti egyháztertől.
Gróf Csálíy Albin miniszter válaszában először azt kerület jelenlegi esperesét 1863-ban szentelte fel áldozó
János bibornok, herczegprimás. Tehát
fejtette ki, hogy mi tette szükségessé a kassai jogakadémia pappá Scitovszky
állami támogatását. A kassai jogakadémiát eddig a tanul- áldozópapságának 30 évre szóló jubileuma e nyáron már
mányi alapból tartották fenn s minthogy ez a jövőre elég- elmúlt. Tisztelői egy másik nevezetes alkalmat ragadtak
ségesnek nem látszott, sőt az intézet beszüntetése vált volna meg kitüntetésére: azt, hogy most decz. 17-én mult
szükségessé: ezért kellett az állami támogatáshoz fordulni, negyedszázada annak, hogy Simor János bibornok herczegNem arról van tehát szó, hogy egy katholikus intézetet, primás Kürhtről, a hol a halhatatlan emlékű István bácsi
melyet másképp fentartani nem lehetett volna, államosítottak. oldala mellett működött vala mint segédlelkész, Budapestre
Gróf Zichy Nándor erre kijelentette, hogy a magyar helyezte át, a hol azóta folytonosan működik, kiváló tevéjog szerint az alapítványok szentségét tiszteletben kell tar- kenységet fejtve ki a főváros vallásos életére nézve több
tani s az alapítványokat czéljaiktól elvonni nem szabad. tekintetben jótékonyan hatott. Tevékenysége nyilvános levén,
Ha a miniszter — folytatta Zichy — nem tehet ígéretet, az az egész ország előtt ismeretes, s azért itt most, főváhogy a kassai jogakadémia jogi eredetét vizsgálat tárgyává rosi tevékenységének tiszteleti ünnepén, csak rövid megemlítésére és csoportosítására szorítkozunk tevékenysége
teszi, akkor ő ezt a tételt nem fogadhatja el. >
ágainak.
Az egyházi zene igen sokat köszönhet BogisichGróf Gsáky Albin miniszter hivatkozott a győri akadémiára, melyet be kellett szüntetni, mert a tanulmányi nak, valamint az elmélet ugy a gyakorlat terén nemcsak a
alapból nem lehetett fentartani. Különben a miniszter meg- fővárosban, hanem országszerte. Az egyházi zene helyes elméígérte, hogy a kérdést ujabb vizsgálat alá fogja venni s letének és helyes gyakorlatának szolgálatában több kisebbminthogy az előirányzat megszavazása a vizsgálat eredmé- nagyobb mű látott Bogisich M. tollából napvilágot. Igy
1878. szept. 17-én nagybecsű értekezést olvasott fel e czim
nyének nem prejudikál, kérte a tétel elfogadását.
Nemsokára kiGróf Zichy Nándor
ezt a választ köszönettel vette alatt: „ M e l y i k a valódi egyházi zene?"
adta főmunkáját, „A keresztény egyház ősi zenéje" czim
tudomásul s most már a tételt ő is elfogadta,
Az egyetem tételénél harmadiknak a kath. érdekek alatt, a melynek kapcsán háromszoros országos kitüntetése
védelmére Császka György kalocsai érsek ur szólalt fel, következett be : a magyar tudományos akadémia tagjává
választotta, megnyerte Haynald bibornok zenészeti alapítkövetkezőleg :
Nagyméltóságú elnök u r ! Méltóságos főrendek! A ványát, s a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hitPázmány Péter, bíboros esztergomi érsek által 1635. évben tudományi kara a Horváth-féle alapítványból 300 frt tiszalapított, később Lósy Imre és Lippay György esztergomi teletdijat ítélt oda a szerzőnek. Következtek felolvasásai
a történelmi
érsekek által ujabb alapítványokkal ellátott és^végre Mária kedvencz tárgyáról „A magyar ősi zenéről"
társulatban
és
„
A
magyar
egyházi
énekekről
a
XVIII.
Terézia királyné által a földvári és pécsváradi apátságok
században"
az
akadémiában
székfoglaló
gyanánt.
Nemes
jogaival gazdagított tudományos egyetem katholikus eredetű lévén, amennyiben annak a fennevezett érsekek alapit- törekvése bevitte őt a tudomány-egyetem bölcsészeti kaványaiból és fentemiitett apátságok birtokaiból származó rába is, a hol habilitatiót kapott magántanárságra a „maszámára.
jövedelmei — az imént felolvasott tételek tanúsága sze- gyar és az általános zenetörténelem"
rint — újból az állami költségvetés rendes bevételei közé,
Tevékenységének második ágazata a restaurálás alatt
és pedig ez évben 415,075 forinttal felvétettek, erre levő budavári Nagyboldogasszony vagy Mátyás-templom
nézve püspöktársaim nevében is ugy, amint ez a mult stílszerű felszerelése körűi csoportosul. Minden művéévekben is az állami költségvetés tárgyalása alkalmával szet, de kivált az egyházi zene lelkes pártfogót nyert
mindenkor megtörtént, felszólalni és kijelenteni bátorkodom, Bogisichban a budavári monumentális, országos minta gyahogy midőn a jelen költségvetési törvényjavaslatot részleteiben nánt készülő templomban. 1884-ben Trefort Ágoston a
is elfogadjuk és megszavazzuk, ezt ezen tételnél csakis azon vallásalapból évenkint folyó 1500 frtot utalványozott ki és
fentartás mellett teszszük, hogy ezen szavazatunkból magának bocsátott Bogisich rendelkezésére, hogy a budavári temaz egyetemi alapnak katholikus jogi természetére semminemű plomban az egyházi zenét nagy müizlése és szakértelme
hátrányos jogi következtetés be ne vonassék és hogy ezen szerint rendezze be és fejleszsze be. S meg kell vallani
felszólalásunknak nyoma és emléke a jelen tárgyalás során Bogisich fővezetése alatt a budavári egyházi zene az aposmegőriztessék. Kérem a méltóságos főrendeket, hogy ebbeli toli királyság méltóságának magaslatára emelkedett fel.
nyilatkozatunkat ez alkalommal is tudomásul venni mél- Tanulni és élvezni, a kik az egyházi zenéhez valamit értóztassanak.
tünk, Budavárába rándulunk fel. Nagy szolgálatot tesz az
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isteni tisztelet emelésére Bogisich Mihálynak 1888-ban
megjelent „Őseink buzgósága« cz. énekes és imakönyve,
mely magyar egyházi énekeinknek nemcsak szövegét, de
melódiáját is megörökiti.
Harmadik ágazata tevékenységének a kápláni, plebánosi, esperesi hivatal köré
csoportosul. És itt, e
téren Bogisich ugyanaz a lelkes és szellemes ember, a kinek
az imént ismertetett
tereken
bizonyítja magát: viszi előbbre vagy segiti előbbre mindazt, a mi figyelmét tevékenységre kihivja. A fővárosi hitoktatás, a vallás képviselete a főváros közgyűlésében, a
katholikus iparos tanonczok ügye. az elkeresztelések, a
katholikus akcziók különféle irányai, a szt. Vincze-egyesület, a keresztény jótékonyság gyakorlására — mind érezik
Bogisich lelkes törekvésének jótékony hatásait.
Ezt a férfiút ünnepelték tegnap hivei és ismerősei a
fővárosban töltött működés 25 évi fordulójának alkalmából.
Emlékezet okáért ide iktatjuk az ünnep lefolyását.
Délelőtt, különben is vasárnap lévén, 10 órakor a
Mátyás-templomban ünnepi istentisztelet volt, melyen maga
a jubiláns misézett fényes segédlet mellett. A kóruson a
zene és énekkar Vavrinecz Mór karnagy vezetése alatt az
ünnepeltnek Gregorián miséjét és két régi egyházi énekét
adta elő.
Mise után a jubiláns a plebánia-lakba vonult, hol a
tisztelgéseket fogadta. Először a budapesti lelkészkedő papság tisztelgett, a kinek nevében Kurcz Vilmos ferenczvárosi
plébános mondott üdvözlő beszédet. Ezután jött a polgári
küldöttség, melyben az első kerületi bizottsági tagok és a
jubiláns hivei közül Falk Miksa ovszágos vezetése alatt
megjelentek : Országh Sándor dr, Schwarzer Ottó, Matuska
Alajos, Scheich Károly, Osztoits Mihály, Gombár Tivadar,
Szelestey, Géza, Póra Ferencz, Jálics Kálmán, Kossutány
Géza, Gyertyánffy István, Eisdorfer Gusztáv, Pertl Géza,
Olilhauser Pál, Peringer Ferencz, Frey Alajos, Niedermann
Gyula dr, Appl Lajos dr, Kömley dr, Dulovics Béla,
Kertscher István, Schumy Bezső és mások.
A megjelentek nevében Falk Miksa országos képviselő mondott üdvözlő beszédet s ez alkalmat felhasználta
arra, hogy elmondja a vallásosság és szabadelvüség
harmóniájáról a következőket: 1 )
„E hajlék küszöbén leteszünk minden fegyvert és
harmónikus összhangban hódolunk meg az egyház fölkentje előtt, a ki 25 éven át lelki atyánk, barátunk, mintaképünk volt.
Kimondhatatlanul jól esik nekem, hogy polgártársaim
kitüntető bizalmánál fogva éppen nekem jutott a szerencse
ezt e helyen kimondani nekem, a ki majdnem egy fél századon át a szabadelvüség zászlaja alatt küzdök és ezen
zászlót nem is fogom többé elhagyni azon, alkalmasint
már nem hosszú idő alatt, mely földi zarándokiásom végétől elválaszt. De a mily hive voltam és vagyok e zászlónak, éppen oly nyiltan és határozottan vallottam és hirdettem már évtizedek előtt, a mi ma is meggyőződésem,
hogy a józanul felfogott szabadelvüség távolról sincs ellentétben a vallásossággal2)
és az egyház férfiai iránti tiszte-

lettel, hogy a ki az evangélisták parancsának egyik
részét teljesiti, megadván a császárnak, mi a császáré, az
épp oly lelkiismeretesen fogja teljesíteni e parancs másik
részét is, megadván Istennek, a mi Istené, teljesíteni fogja
annál készségesebben, mert ez nemcsak kötelessége, hanem
az emberi szívnek elutasithatatlan szüksége. Az emberi sziv
pedig nem változik, bármily bámulatos haladást is mutasson
,
fel az emberi ész. Az emberek ma máskép gondolkoznak,
máskép Ítélnek, de nem éreznek máskép, hanem ma is
éppen ugy szeretnek és gyűlölnek, félnek és remélnek,
mint századokkal azelőtt, eszméink köre tágabb lett, azoknak iránya megváltozott, 1 ) de nem változott és mig emberek lesznek, nem is fog változni a sziv világa, ezen
szivvilág egén pedig mint örökkévaló nap ragyog a vallás,
fényt és meleget árasztva az egész emberi létre. A mit
tizennyolcz év előtt egy alkalommal a nyilvánosság előtt
elmondtam, ismétlem ma is — és azt hiszem, ismételhetem mindnyájunk nevében, hogy a mig az emberek
maradnak, azoknak túlnyomó többsége2) soha sem fogja
nélkülözhetni
a vallás jótéteményeit.
Midőn a szülők boldog mosolylyal tekintenek azon picziny kis világpolgárra,
aki az imént pillantá meg először a nap fényét, midőn
ifjú és leány azon ponton áll, hogy egész életük tartamára
szivet szivhez, kezet kézhez kössenek és örök hűséget
esküdvén egymásnak, azon frigyre lépjenek, melyet az egyház méltán nevez szentségnek, midőn valamely kedvesünk
szeme örökre bezáródik és azok, akik szerették, zokogva
állják körül néma koporsóját, mindezen esetekben, a midőn
élénkebben, mint valaha érezzük erőnk gyarlóságát, elménk
végességét, filozófiánk elégtelenségét — az emberi élet ezen
legünnepélyesebb, legkomolyabb pillanataiban az emberi

sziv solia sem fogja nélkülözni az egyház áldását, biztatását, vigasztalását és a hol a hivatása magasztosságát,
de egyszersmind a kor szellemétől is annyira áthatott lelkész, a melyet nagyságodban tisztelhetni szerencsénk van,
szelid kézzel osztogatja a vallás szentségeit, ahol az egyház
felkentje, ugy mint nagyságod, nem mint a „boszus egeknek
ostora", hanem jóakaratú barát és tanácsadóként lép fel a
kétkedés perczeiben, magasztalóként a csüggedés óráiban :
ott mindenki külső kényszer nélkül is örömmel fogja megragadni ama szentelt kezet, mely őt a Mindenható nevében
megáldani, lelkét felemelni és megvigasztalni kész és a
papot nemcsak tisztelni, hanem szeretni is fogja, a mint
mi nagyságodat szivünk mélyéből és határtalanul szeretjük
és tiszteljük.

lat, az élet azonban már egész a kulturharczig vitte, tehát meghazudtolja a szép elméletet.
A szerk.
1

) A felfogás iránya változott meg, nem az eszmék iránya.
Ez örökké egy marad, t. i. az elméknek gravitácziója az igazság
felé. S nagy eszmét, igazi eszmét egy ujat sem fedezett fel a tudomány, csak tényeket és tények csoportosulását. A régi, az örök
eszmék uralma alatt élünk, bármennyire kapálódzunk is ellenök.
A szerk.

2
) Csakis a Falk személye iránt való személyes tiszteletünk
tartóztat vissza, hogy e nyelvbotlásnak mélyebb okait ne kutassuk
Hát a vallás — csak némely embernek volna kötelessége? Hisz az
e földön az állatvilággal szemben az egész emberinem kiváltsága»
>) Nem egészen sikerülten.
j , szeri'.
kivétel nélkül. Alább jól mondja már általában, hogy az „emberi
2>
Elméletében és Ígéretében a jó uraknak mindig józan és
sziv" kivétel nélkül, „soha sem fogja nélkülözhetni" a vallás, az
A szerk.
soha sincs ellentétben az ő szabadelvüségök a vallással; a gyakor- í egyház áldását.

tíELIGlO.
De tisztelünk és szeretünk nagyságodban még mást
is, szeretjük és tiszteljük benne a kitűnő hazafit, a ki létének minden szálával e drága haza földjében gyökerezik, a
derék magyar embert. a ki a kerületben létrehozta azt, a
mit huszonöt év előtt még alig tartottak volna lehetségesnek, az istentisztelet teljes magyarosítását. Szeretjük és
tiszteljük végre nagyságodban a művészi egyéniséget is,
mely a magyar egyházi zenét egy történelmileg fontos,
nagyérdekü műfaj rangjára emelte."
Bogisich prépost a lelkes éljenzés után, melyet Falk
beszéde keltett, meghatva mondott köszönetet:
„Nagyságos képviselő u r ! Kedves barátaim ! Szeretett
hiveim ! Szivem mélyéből eredő hálával mondok köszönetet
ama nagy kitüntetésért, melyben nagyságod, mint kerületünk fényes nevü képviselője, önök kedves barátaim, szeretett hiveim részesítettek ma, midőn a fővárosban töltött
25 évi lelkipásztori tisztem évfordulója alkalmával előttem
megjelenvén, engem szerencsekivánataikkal elhalmozni kegyeskedtek. Azon perczben, midőn a róm. kath. egyház
papjává avattak, gyenge tehetségemet egyrészt és szilárd
elhatározásomat és komoly akaratomat másrészt istennek
felajánlottam és kértem szent segélyét, hogy egyházamnak,
melyet büszkén vallok anyámnak és az igazság oszlopának,
kötelességhü tagja s hazámnak szerető fia lehessek.
25 évi fővárosi lelkipásztori működésem után ezen
boldog pillanatban, midőn nagyságodat, barátaimat és szeretett híveimet látom magam előtt, egy édes benső sugallat azt mondja, hogy mint lelkipásztor a templomban, az
oltárnál, a szószéken, az iskolában ugy, mint a társadalom
változatos esélyeiben szerencsés voltam eltalálni azt a hangot, mely a hívek szivéig hatolt, s a világ oly rohamosan
változó sorsjátékában isteni mesterünk és üdvözítőnk isteni
szeretetét szóval és tettel szerencsés voltam hirdetni. Szivem alázató s s ágában mondok ezért az istennek köszönetet.
Végtelenül le vagyok kötelezve, hogy nagyságod, a
közéletnek fényes nevü férfia, ragyogó ékesszólásával elhalmozott. Mély köszönetet mondok ezért. És megvallom,
hogy különösen jól esett az egyházi zeneművészetnek fölemlítése. Régi hur pendült meg erre szivemben. Gyermekkorom óta nagy vágyat éreztem a zene müvelésére. Kiképeztetésemet a nemzeti zenedének köszönöm és iránta
hálával is viseltetem. Még egyszer köszönetet mondok a
megtiszteltetésért és szentül fogadom, hogy egyházamnak
és hazámnak mindig hű fia leszek s szavaimat gazzal zárom,
a mi minden magyar embernek napi fohásza : Éljen a
haza! Éljen a király!"
E küldöttség távozása után a várbeli községi tantestület tisztelgett s ennek a nevében Farkas József igazgató
tanitó beszélt. Bogisich esperest személyesen üdvözölték
még Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter, Zichy Géza
gróf és dr. Kohl Medárd, a herczegprimás titkára, a ki
egyúttal átnyújtotta a prímás üdvözlő levelét is, és mások.
Kassa, decz. 15 Beszámolás.

—

„Redde rationem villicationis tuae."

Őszi kirándulásaim közt S.-A.-Ujhelyben is megfordultam, hová, hacsak időm és körülményeim engedik,
édesörömest be szoktam térni ; hisz az 50-es években 5
évig segédlelkészkedve, ott kapálgattam az Ur szőlőjét
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nemcsak, hanem annak szomszédságában, a tróczonfalusi svábok közt önálló működésben, szintén egy
lustrumot töltöttem. Nem csoda, ha mintegy másodszülőföldemmé lett, azóta ez áldott és szép vidék, a
hegyalja, melynek nektárt termő halmain most kukoriczát
termesztenek. Elszomorító kép biz az. Beb jó, hogy
távol lakom tőle ! Most, a hogy ott voltam, a régi jó
napok emlékein merenghettem, vigasztalva a jövedelmében
érzékenyen megcsonkult plébános, egykori kollegámat,
ft. Prámer Alajos urat. Egy kerületben szolgáltunk s most
ismét együtt voltunk s bajainkat elpanaszolhattuk. Egy
dignitáriusnak Zemplénmegye székhelyén igen kritikus
a helyzete, ha rangjához illőleg csak ügy gyei-bajjal tud
megélni. Az üres czimek (apáturi, főesperesi titulusok)
nem töltik meg, inkább apasztják a zsebeket, hová
naponkint, sőt óránkint be kell nyúlkálni . . . Csoda-e, ha
o nagysága testben is megapadt ! Többszörös dicséretre
méltó az, ki hajlott korában s annyi csapások mellett
erejében nem fogyott, sőt — növekedett, a miről hozzám
menesztelt igen becse3 beszámoló levele tanúskodik, melyet, miután az közérdekű dolgokat érint, okiratilag
a
plébános ur tudtával és beleegyezésével ezennel a köztérre
viszem át, hadd érdeklődjenek megnyugtatólag
az érdeklettek, s vegyék tudomásul : könyöradományaik hová és
mire fordíttattak, lévén az évnek utolsó hónapja a
leszámolás ideje. A d j u k tehát a további, halasztást nem
tűrő, nagy papi tevékenységre és buzgóságra valló közleményt egész terjedelmében.
A s.-a.-ujhelyi r. kath. elemi iskola jelenleg egymástól nagy távolságban két külön épületben van elhelyezve. De a termek egyike, szük volta miatt, a nagyszámú
tanonczokat befogadni nem képes, azonkívül a földben
mélyen fekvő alacsony és sötét, ugy hogy a gyermekek
kellő világot nem kapnak ; a másik épületben levő két
tanterem pedig szinte nem felel meg a kor igényeinek.
Ennélfogva egy római kath. jellegű, a pedagógiai és
higiénikus követelményeket és népoktatási törvény szabványainak teljesen kielégítő uj elemi iskola építése itt,
a megyei intelligentia góczpontján felette szükségessé
válván: ez indított engem, 1891. nehéz betegségem idején,
s határozattá vált bennem a gondolat: hogy egy tágasabb,
4 teremből álló és 4 tanitó vezetésére bízandó iskolát
hozzak létre.
Ezen elhatározásom nagyon merész volt. A filoxera
bedugaszolta jövedelmi forrásainkat, s mi, kik e súlyos
csapást megelőzőleg a helybeli csonka gimnáziumnak
8 osztályúvá kiegészítését áldozatainkkal
szintén előmozdítottuk, most immár, a szőlővész beállta után, saját
szükségleteink, a kisdedek kellő iskoláztatása- és képzésére ugy, mint azt az ügy szentsége, az egyház és a
haza tőlünk kívánja, képtelenek lévén : segélyezés végett a jó szivekhez kelle fordulnunk, mit más körülmények közt, kulturális érdekeltségünknél fogva magunkhoz
méltónak és illőnek nem tartottunk volna. A nemes szivü
adakozók névsora :
1. Ö cs. és apóst, királyi felsége legkegyelmesebb
adománya 300 frt. 2. Mlgos gróf Wallis-Somogyi Ilona
grófné, plébániám lelkes kegyurnője 500 frt. 3. Főmlgu
herczeg Windischgräcz Lajos 100 frt. 4. Mlgs és ftdő
—
*
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dr. Palásthy Pál, fölszentelt püspök s esztergomi apátkanonok, a helybeli gimnázium egykori növendéke, utóbb
városi káplán, * kegyelete jeléül 300 frt. 5. F t . Jusztus
József tisz. kanonok, egri főmegyei pap, újhelyi fi 500 f r t .
6. Nagymélt. és ft. Császka György kalocsai érsek 20 frt.
7. Nagymélt. és ft. Zalka János győri püspök 10 f r t .
8. Mlgos Hidassy Kornél szombathelyi püspök 10 frt,
9. Mlgos és ftdö Bende Imre nyitrai püspök 5 frt. 10.
Mlgos és ft. Winkler József cz. püspök, nagyváradi apátkanonok 30 frt. 11. Mlgos és ft. Winterhalter Antal
nagyváradi apát-kanonok 10 frt. 12. Mlgos és ft. kalocsai
főkáptalan 25 frt. 13. Mlgos és ft. esztergomi főkáptalan
5 frt. 14. Ftdő Gönczy Endre zserczi pleb. (egri főmegye)
újhelyi fi 10 frt. 15. Mlgos és ft. veszprémi káptalan
5 frt. 16. Ft. Lojda József bottyáni pleb. (kassai megye),
újhelyi fi 5 frt. 17. Csacskó Anna dargói lakosnő 25 frt.
18. Ft. Kozma János sz.-istványi pleb. (egri főmegye)
4 frt. 19. Ft. Miklóssy Gyula tisza-kürthi pleb. (egri főmegye) 10 frt. 20. Ft. Klamapaczky Alajos esp., szihalmi
pleb. (egri főm.) 2 frt. 21. Tek. Ribáry Gábor egri főkápt. uradalmi tiszt 3 frt. 22. Bubics Zsigmond kassai
püspök ő mlga kegyes engedélye folytán, a s.-a.-ujhelyi
r. kath. hivek által eszközlendő törlesztés kötelezettsége
mellett, a helybeli r. k. ispotály pénztárából kölcsön
vétetett 2500 frt. 23. Ugyancsak ő méltósága a kassai
püspök kegyes jóváhagyásából, egy pénztárból ezen szent
czélra 2500 frt. 24. A zemplénvármegyei közművelődési
pótadóból a megyei közigazgatási bizottság által megszavaztatott s adományoztatott
1200 frt.
Összesen:
8079 frt.
Az épitkezésre ily tekintélyes összeg készletben
lévén, r. k. egyházközségi közgyűlés tartatott, melyen
igen nagy számmal megjelent hivek, áldozataik felajánlása
mellett, lelkesülten, egy róm. kath. jellegű u j elemi
iskola felállítását kívánták s egyhangúlag el is határozták.
Ezek folytán az iskolaszék tervrajzot és költségvetést
készíttetett s annak foganatosításával a vállalkozó Huber
Gyulát és társát, Zombory Józsefet 11400 f r t erejéig m e g bízta, elhatározván : a hiányzó összegnek gyűjtés utján
leendő beszerzését.
Az értekezletre összehívott polgári elem és az uri
osztály vetélkedtek a gyűjtés fárasztó munkájának elvállalásánál ; ügybuzgalmukat a beterjesztett gyüjtőivek
igazolják, melyek szerint bejött :
1. Prámer Alajos prépost-pleb. aláírási ivén 276 frt.
(Egy szegény nő, ha állítólag igazságos pere sikeresen
dől el, 100 frtot igért.) 2. Ambrózy Nándor ő nsga aláírási ivén 129 frt. 3. Barna Bertalanná ivén 129 frt. 4.
Lánczy Elekné ivén 147 frt. 5. Hlavatky kertésznő ivén
144 frt. 6. Éliásné ivén 15 frt 80 kr. 7. Kopperné ivén
37 frt 70 kr. 8. Korikksné ivén 100 f r t 10 kr. 9. Bánóczy Kálmánné ivén 36 frt 84 kr. 10. Scpitkó József
ivén 17 frt 30 kr. 11. Leiteregh Károly káplán ivén 3 frt.
Az eddigelé bejött gyűjtés 1006 frt 34 kr, melyhez hozzáadván 8079 frtot, a pénzkészlet tesz 9085 f r t 34 k r t ; és
igy a kikötött vállalati munkabérhez 11,400 frthoz hiányzik még 2314 f r t 66 kr.;
H

° g y a gyűjtésnek városunk körében csekély (1006
frt 34 kr) eredménye lett, holott legalább 2500 frtot

méltán lehetett reményleni, ennek oka az építkezés megkezdésekor az állami iskola felállítását felszínre hozó
mozgalomban keresendő. Sokan azt vélték, hogy jelen
nehéz körülmények között a r. kath. iskola építése ki
nem vihető. Ez nagyban csökkentette a gyűjtés eredményét, mit még inkább nevelt azon sajnos állapot: hogy
az egyháztanács és az iskolaszék meghasonlott, még
pedig egy belső embernek izgatása folytán. Az épitkezés
dolgában tehát nekünk nagy kárt és zavart okoztak a
pártoskodások, és hacsak a .jó szivek még meg nem
nyílnak : az épitkezés bevégzése- és annak felszerelésére
2500 f r t o t keilend a község terhére kölcsön venni ; de
Isten segélyével ezen nehézségen is átesünk. Az u j
emeletes iskola nagyjából már is készen van. csak a falak
festése és némely apróbb munkák hiányzanak, miket
azért halasztunk jövő tavaszig : hogy a fris falak kiszáradjanak. Több mint valószinü, hogy a jövő szept. hóban
a fölszentelt iskolát az oktatás czéljaira át f o g j u k szolgáltathatni.
(Vége köv.)

Pécsi egyházmegye. Egy kis visszhang. —
A gyermekeit szerető atya szivében — tapasztalatból tudom — jól eső érzést szül, ha gyermekei, akiknek
javára örömmel tesz meg minden lehetőt — ezért, bár
csak egy őszinte, szívből jövő köszönettel is — irányában, hálájukat kimutatni iparkodnak.
A pécsi egyházmegyének fenkölt szellemű tudós főpásztora is szerető jó atyja gyermekeinek, egyházmegyéje
kath. tanítóinak, akiknek javát, hogy a legnagyobb mértékben szivén viseli — a legközelebb is fényesen beigazolta, — nincs, nem tudom hinni az ellenkezőt — az
ilyetényi gyermekek közt csak egy is, akinek arcáról ezúttal leolvasható ne volna, hogy egész valóját őszinte hálaérzet heviti ; akiknek szemében az öröm s hála könyei
ne ragyogtak volna, olvasván azon remekül szerkesztett
emlékiratot, melyet őnagyméltósága — f. évi november
hó 25-ki kelettel, érdekünkben, egyházmegyéje tanitóinak.
gyermekeinek érdekében — a vallás és közoktatásügyi
miniszterhez intézett.
Tudvalevő, hogy a kultuszminiszter — a kántortanítók, nyugdijba beszámítható fizetésére nézve — 1892.
évi augusztus 20-án és f. évi junius hó 30-án kelt kétrendbeli rendelettel — ellentétben az 1891. X L I I L törv.-cz.
4. §-ával — úgy intézkedett, hogy a kántortanitói jövedelemnek csak fele veendő fel nyugdijba beszámítható javadalmazásul. Hogy mily sérelmes lenne ez a kath. kántortanítókra, azt fölösleges bizonyítani, megújítván vele a
jelzett rendelet ütötte sebeket, melyeknek sajgása alatt a
közelmúltban megejtett tanácskozmányokon nem egy tanító j a j d u l t föl. E jajszavakat meghallotta a szerető atya, s
nyomban védelmére sietett szorongatot helyzetben levő
gyermekeinek, elkészítvén s illetékes helyére juttatván az
emlékirat-remeket, amely a napnál fényesebben igazolja
be, hogy a kántortanitóság egy és ugyanazon „eleitől egységes" hivatal levén, az ezzel j á r ó jövedelemnek megosztása, annál inkább megfelezése — a legnagyobb igaztalanság ; kérlelhetlen logikával, mesteri kéz vezette bonczkéssel izekre szedi szét a sérelmes rendelet minden egyes
— odavágó — részét, kimutatván annak — minden kö-
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vetkezetességet nélkülöző — tarthatatlan voltát ; — végül
a miniszter bölcsességére, részlehajlatlanságára hivatkozva
— kimondani kéri, »hogy a kántortanitói összjavadalom
a nyugdíjba beszámítható tanítói fizetés összegének veendő."
Hogy szeretett jó atyánk becses emlékirata, szívből
jött s szívhez szánt szép szavai, csakugyan odajutnak-e,
megteszik-e a kivánt h a t á s t : a jövő t i t k a — addig is mig
erről, hitem szerint, kedvező tudomást vehetünk: jól eső,
édes önelégültséggel szívjuk remény-édesanyánk emlőit.
De mindenekelőtt hálát adunk az Egek Urának, hogy
egyházmegyénk élére ily fenkölt szellemű, híveinek javát
a szó valódi értelmében szivén viselő főpásztort rendelt.
Tudva, hogy jó érzést szül a gyermekeit szerető atya
szivében, ha gyermekei, a velük tett jókért — bár csak
egy szívbeli köszönettel is — irányában hálájukat leróni
iparkodnak, örömmel sietünk mi is, mint hálás [gyermekek — ez érzésre hangolni kegyelmes atyánknak minket
szerető jó szivét, hálatelt szívből mondván:
Köszönet az irányunkban ujabban tanúsított jóságáért.
Isten fizesse meg, adván érte folytontartó egészséggel
teljes hosszú életet. Nem folytatjuk tovább, amit még
mondhatnánk — egy évtizeddel később, kegyelmes atyánk
félszázados áldozárságának jubileuma alkalmából óhajtjuk
elmondani.
Még is azonban, hogy e szerény czikkely a fölé helyezett czimnek megfeleljen, a jelzett emlékirat végszavaival zárom azt — megyés püspök úr, kegyelmes atyánkhoz szólva: „Nagyméltóságod gondoskodásáért a hálaköny
ott ragyog minden tanító szemében ; e hálaköny drága
gyöngy, a róla gyémántnál szebb, mert az erkölcsi érzelmek legnemessebikéről lesugárzó fény nagyméltóságod
nevét veszi körül.
Egy kath. tanitó,
a sst.-lőrincsi esp. kerületből.
R ó m a . Mgr Satolli apostoli delegatus üdvös
as amerikai Egyesült-Államokban.
—

működése

Az itteni „Voce délia Verità" egy az EgyesültÁllamok apostoli delegatájától kiállított okmányt közöl
aug. 25-iki kelettel. Ebben jelentés van téve tiszt. Treacy
atyának a kath. egyház engedelmességébe való visszatérésről
van a szó, a ki tudvalevőleg czenzurák alá esett volt.
Az okmány szövege ez :
Apostoli

delegatio.

— Egyesült-Államok.

4. sz.

(Ezt a számot a válasz homlokára kell írni.)
Washington, 1893. aug. 25.

Alulírott tanú kijelenti, hogy tiszt. Treacy ur, miután
dicséretesen elvégezte a lelkigyakorlatokat s az egyházi
tekintélynek illő elégtételt szolgáltatott, a czenzuráktól feloldoztatott és az egyházzal teljesen kibékült.
Jelen levelünk által tehát felkérünk minden püspököt,
a kihez az illető fordulni fog, hogy őt szives fogadtatásban
részesítsék.
Satolli
Ferencs,
érsek, apostoli delegatus.

A „Voce délia Verità" azután helyesen azt mondja
tovább, hogy ez a levél nagy kitüntetés tiszt. Treacyre
nézve s egyúttal tanúbizonyság arra nézve, mily hasznos
intézkedést tett XIII. Leo pápa, midőn az Egyesült-Államok
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részére az apostoli delegaturát felállította és annak élére
éppen mgr Satolli érseket állította. 1 )
A „Voce délia Verità" idézi a „Catholic Review"-t.
Ez a lap novemberi számában, midőn hire kezdett keringeni,
hogy mgr Satolli el fogja hagyni helyét, mert bíbornoki
méltóságra van kiszemelve, ezt irta: „Kétséget nem szenved,
hogy az apostoli delegatus méltó, hogy az egyház fejedelmei
közé felemeltessék. Hanem, igazán, hogyha ennek a nagy
megtisztelésnek őt Amerikától kellene elszakítani, most,
midőn bensőleg kezdi megismerni bajainkat és szükségeinket,
sajátságos körülményeinket, s oly változatos létezésünket,
akkor mi nyilvános imákat kérnénk
eltávoztatására annak
a csapásnak, mely az ő távozásából származnék."
Nagyszerű bizonyítvány !

A m e r i k a i E g y e s i i l t - A l l a m o k . As amerikai gör. kath.
vicariatus. —
Köztudomásu tény, írja a „Kelet", hogy az Amerikába
kivándorolt nagyszámú gör. kath. hivők lelki szükségleteinek ellátása czéljából jelentékeny számban vitorláztak lelkészek is az uj világrészbe.
A Munkács-egyházmegyéből kivándorolt lelkészek száma
hevenyében megejtett számítás szerint 15-re rug, szaporítja
aztán ezen számot az Eperjes-megyéből s Galicziából kiköltözöttek kisebb contingense.
A kivándorolt lelkészek missionarius minőségben
mentek ki, és valóban sok nehézséggel, sok akadálylyal
kellett megküzdeniök hivatásuk teljesítése közben.
A sok akadálynak forrása az önmagáról megfeledkező
és a zavarosban halászni szerető egy ember túlkapásán
kivül — a mire még alkalom adtán visszatérünk — az
volt, hogy a kezdet nehézségénél fogva a gkath. papok
jogi helyzete nem tudott határozott formát ölteni, megjegeczesedni.
A katholikus egyház hierarchikus szervezete értelmében valami főhatóság alá kellett helyezkedniök, ez pedig
nem lehetett más, mint az ottani róm. kath. püspökök.
De az ottani róm. kath. püspökök vagy nem ismerték a
keleti egyesült egyház fegyelmét, vagy nem tudták az unió feltételeit, vagy talán nem akarták ezek érvényességét az amerikai földön is elismerni ; elég az hozzá, hogy a legtöbb
róm. kath. püspök megtagadta az egyházmegyéje területén
működő nős gör. kath. papoktól a papi functio teljesítésének jogát.
A gör. kath. papok ezzel szemben nem tehettek egyebet, mint hogy szorosan ragaszkodtak jogaikhoz, a melyeket már elvi szempontból sem adhattak fel.
Az igy keletkezett súrlódás, egyenetlenkedés, zavar
már-már megtermette keserű gyümölcseit, mert nyomában
már mutatkozott, sőt komoly veszedelemmel fenyegetett a
Satolli érsek ismeretes lehet Magyarországban mindenki
előtt, a ki a pápa presbyteri jubileumakor a magyarországi tanférfiak zarándoklata alkalmából Rómában megfordult. A pápai
Róma tanférfiai akkor a magyar tanférfiak tiszteletére az „Academia
di Religione catholica" disztermében ünnepélyt rendeztek, melyben
római részről mgr Satolli, akkor a diplomacziai s más magas egyházi pályára készülő nemes egyháziak, akadémiájának
kormányzója,
tartotta a főünnepi beszédet. Tudománya és ékesszólása — feltűnt.
A szerk.
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Minneapolisban, Vilkes-Barréban teljes erővel fellépett schizmatikus áramlat.
Szerencse, valódi szerencse, hogy a Gondviselés oly
férfiút állított az igaz ügy s katholiczizmus megvédésére,
a ki égi inspiráczióra valló mély belátásával, valódi apostoli buzgósággal vezeti a szabad egyháznak szabad államban ezer örvény és szikla közt evező hajóját.
Ez a férfiú Satolli, az amerikai Egyesült-Államoknak
pápai nuntiusa 1 ) Washingtonban.
E férfiú belátva a helyzet tarthatatlanságát, oda hatott
Rómában, hogy az amerikai gör. kath. papok vicariust
választhassanak magoknak, a ki megfelelő hatáskörben
intézhesse a gör. kath. hivők és papok egyházi vonatkozású ügyeit.
A titkos szavazás utján megejtett választás f. évi
október 3-án történt meg Olifantban.
A lepecsételt couvertekbe zárt szavazatokat f. évi
november 22-én adta át Satolli nuntiusnak az amerikai
gör. kath. lelkészek képviseletében egy három tagból álló
küldöttség: Chanáth Nikefor passaiczi, Szteczovics Miklós
hazletoni és Laurisin Kornél shenandoahi lelkészek.
A főpap a küldöttséget a legőszintébb szívességgel
fogadta titkára és irodaigazgatója társaságában. A fogadás
2 órán át tartott és mindkét részről élénken folytatott
mindenre kiterjedő eszmecserében folyt le.
Az ügyek megbeszélésének alapjául Chanáth N.
passaiczi lelkésznek kitűnő latinsággal megirt, 6 ivre terjedő és igen alaposan kidolgozott memoranduma szolgált,
a melynek választékos nyelvezete és szakavatott, mélyreható egyházjogi fejtegetései Satolli nuntiusnál, mint környezeténél méltó feltűnést keltett. A küldöttség az ügyet
megillető őszinte komolysággal tárta fel a vicariatus felállítását sürgető okokat, leplezetlenül adva elő a fenyegető
veszélyeket, a mire a nuntius az őszinte meggyőződés
hangján jelezte álláspontját, hogy a sok zavar, kellemetlenség és schizma képében fenyegető veszély elhárítására
a legbiztosabb eszköznek tekinti ő is a vicariatus felállítását, mert ezt tekinti ő is a gör. kath. hivők és papság
méltányos és jogos érdekeinek legbiztosabb zálogául; kifejezte teljes bizalmát ugy a küldöttség, mint a többi gk.
lelkésznek a katholiczismus iránti loyalitásában és kijelentette, hogy őszinte odaadással fogja a vicariatus felállítását
szorgalmazni Rómában. Megígérte továbbá, hogy felszólítja
az illetékes róm. kath. püspököket, hogy, a mig a legtöbb
szavazatot nyert vicarius-jelöltnek megerősitése Rómából
megérkezik, addig is jóakaró figyelemben és támogatásban
részesítsék a megerősítés végett felterjesztett vicarius
intézkedéseit. Kijelentette végre, hogy a gör. kath. papok
nős állapota nem képez akadályt papi hivatásuk teljesítésében és ígéretet tett, hogy ily értelmű utasítást fog
adni azon érsekeknek és püspököknek, a kik az egyházmegyéjük területén működő gör. kath. nős papoknak vonakodtak megadni a facultast. A nuntius egész fellépése a
legjobb reményekkel töltötte el a küldöttséget.
Ily előzmények után joggal várhatjuk, hogy az amerikai gör. katholikusok forrón óhajtott vágya rövid idő
l
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alatt létrejön ; ennek megvalósításában legnagyobb érdeme
kétség kívül Satolli nuntiusnak lesz.
De a történeti igazság érdekében nem lehet emlités
nélkül hagyni egy igen fontos mozzanatot, mely a vicariatus
felállításához nem csekély mértékben járul hozzá: értem a
munkácsi és minden valószínűség szerint az eperjesi püspöknek is érvényesített közremunkálását.
Mint jeleztük, a legtöbb pap a munkácsi egyházmegyéből ment ki.
Nagyon természetes, hogy az uj világrészben osztályrészükül jutott bajaikat, sérelmeiket azon püspöknek adták
elő, a kinek engedelmével hagyták el egyházmegyéjüket és
a kinek jó és balsorsban egyaránt biztosított atyai jóindulatával, intelmeivel indultak missio-utjokra.
A munkácsi püspököt kérték, hogy hathatós közbenjárásával orvosolja bajaikat, sérelmeiket.
Es Firczák Gyula munkácsi püspök leplezetlen őszinteséggel tárta fel a római szentszékhez intézett jelentésében az amerikai gör. kath. papok helyzetét, rámutatva
a katholiczizmust a schizma alakjában fenyegető veszedelemre.
Sőt a f. év tavaszán azzal a szándékkal indult el
székhelyéről, hogy a pápai jubilaeum alkalmából rendezett
zarándoklattal Rómába utazik és ott a pápa iránt táplált
hódolatának, engedelmességének bemutatása mellett az
amerikai gk. vikariátusnak lehetőleg rövid időn belül eszközlendő felállítását fogja kérelmezni.
Ezen czéljában meggátolta a fővárosban bekövetkezett
betegsége. Élőszóval nem adhatta tehát elő indokolt kérését e tárgyban, de felterjesztéseiben annál nagyobb következetességgel újította meg ide vonatkozó kérelmét.
ü g y tudjuk, hogy Yályi J . eperjesi püspök is
volt a jelzett alkalommal Rómában. Nincs ugyan tudomásunk róla, szóba hozta-e az eperjesi püspök ez ügyet
az illetékes fórumnál, de majdnem lehetetlennek tartjuk,
hogy ne emelte volna fel kérő szavát e dologban.
Méltó és igazságos tehát, hogy egy szép és nemes
eszme megvalósulása esetén ne feledkezzünk meg azokról,
a kik bár zaj, feltűnés nélkül, de szilárdul következetesen
működtek közre annak érdekében, noha talán annak a veszélynek is kitették magokat, hogy félreértik őket.
Végre harmadik helyen emlékezünk meg, de nem azért,
mintha utolsók volnának az érdemekben, az amerikai gör.
kath. papságról.
E férfiak a katholiczizmushoz való szilárd ragaszkodásuk mellett saját szertartásuk, saját fegyelmök érdekében nyilt sisakkal, SZÍVÓS kitartással szállottak sikra ; férfias
fellépésöket bizonyára siker fogja koronázni, az érdem
övék, a mi kötelességünk az elismerés adóját leróvni irányukban. És most. mikor a siker oly közelben mutatkozik,
még azt kívánjuk, hogy a vicariatushoz kötött vágyak
teljesedésbe menjenek; szívből kívánjuk, vezérelje a Gondviselés minden lépését a megerősítendő első vicariusnak,
a ki minden valószínűség szerint az ifjú- és férfikor mesgyéjén álló, kitűnő tehetségekkel megáldott pap: vezérelje ugy, hogy a két kor kiváló sajátságait egyesítve, a
mérlegelő tervezgetésben a higgadt, megfontoló férfiút, az
okos, mindenről számot adó megfontolás révén jónak,
czélszerünek Ígérkező eszme megvalósitásában pedig az
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ifjú lelkesedéstől vezérelt, tettereje tudatában önérzetes
és energikus egyént áruljon el minden ténykedésében.
Igy aztán hasznát láthatják az amerikai vikariátusnak az
amerikai gör. katholikus okon kivül a katholiczizmus, és —
mondjuk ki habozás nélkül — a magyar haza is, a melynek annyi hű fia fárad, izzad és küzd, hogy az uj világrészben nehéz munka árán a hontalanság keserű könyei közt
kiérdemelt és megtakarított filléreivel a nemzeti vagyont
gyarapitva, a haza földjén némi jólétben eltöltött öregség
után hazai földben porladozó atyái mellett alhassa örök
álmát.
— l-

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG.
Dr Zalka János győri püspök levele az esperesi
kerületekhez
a kormány egyházpolitikája ellen.
Ft. esperesi h i v a t a l n a k !
í r j o n a kerület, h a ekkoráig n e m i r t volna,
országgyűlési képviselőjének, hogy az egyházpolitika ellen, m e l y e t a k o r m á n y vall, állást
foglaljon. Legyen meggyőződve a képviselő ur,
miszerint a felforgatás még nagyobb z a v a r t szül,
m i n t az, melyből kibontakozni a k a r t p o l i t i k á j á val a kormány. Mi sz. I s t v á n egyházelveitől
n e m fogunk elállani, nem is akarjuk tűrni, hogy a
protestáns egyházjog 9.000,000
kath. nyakára erőitettessék. A házasság szentség ; a házasság felbonthatatlan, semmisítő akadályokat az egyház van jogositva
kijelölni, a biráskodás ezek felett az egyházat illeti.
Győr, 1893. decz. 7-én.
Zalka János, s. k.
püspök.

A király köszönő levele
a szabadkai kath. nagygyűlés hódoló üdvözlésére.
632—1893. főisp. sz.
Méltóságos Gróf U r !
0 császári és apostoli királyi felsége a m u l t
hó 26-án Szabadkán t a r t o t t k a t h o l i k u s nagygyűlés elnökségének sürgönyben k i f e j e z e t t hódol a t á é r t legmasabb köszönetét n y i l v á n i t a n i kegyeskedett.
Mit is a belügyminiszter ur ő n a g y m é l t ó s á gának folyó évi december hó 4-én 4494. ein.
szám a l a t t kelt intézvénye folytán méltóságodnak, m i n t az e m i i t e t t nagygyűlés elnökének v a n
szerencsém t u d o m á s á r a hozni.
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánitását.
Szabadkán, 1893. évi deczember hó 8-án.
Yojnits s. k.
főispán.

Méltóságos

Gróf Esterházy

Miklós Móricz urnák
Csákváron.

445.

D r S c h l a u c h L. b i b o r n o k a budapesti
Szent-Imreegyletben.
Nagy megtiszteltetés érte szombaton a tud. egyetem
kath. ifjúságának egyletét, a mennyiben dr Schlauch Lőrincz
váradi biboros-püspök ő eminencziája jelent meg az egyleti
helyiségeiben s ott este 6 órától fél 8-ig időzött. 0 eminencziája dr Aschenbrier Antal egyetemi theol. tanár kiséretében jelent meg, bemutatta magának az egyesület jelen
volt tagjait és igen kegyesen beszélgetett velők, behatóan
tudakozódva az egyesület viszonyairól. 0 eminencziáján
kivül még Csemegi Károly nyug. kúriai másodelnök és
Győr f f y Gyula orsz. képviselő is megjelentek az egyletben
és érdeklődéssel hallgatták végig Huszár Elemér egyleti
tagnak derék előadását a házassági törvényjavaslatról. A
fiatal előadó tartózkodva minden politikai vonatkozástól,
jogi oldaláról világitotta meg a törvényjavaslat hiányait.
A hallgató közönség első sorban a vendégek osztatlan elismeréssel adóztak az előadónak szép előadásáért, melynek
végén ő eminencziája néhány érdekes megjegyzést tett. A
javaslatról azt mondogatják ugyanis liberális részről, hogy
az idegen eszméket nem foglal magában. 0 eminencziája
erre csak annyit jegyzett meg, hogy a ki ezen nagyhangú
frázis igaz voltáról meg akar győződni, az nézze meg a
német „Entwurf" und „Gegenentwurf zu einer bürglichen
Gesetzgebung" és Baehrnek e két munkára irt megjegyzéseit. Szilágyi javaslata teljesen ezekre támaszkodik. Az
előadás után Zombory alelnök és utána Kisfaludy A. Béla,
az egylet tiszteletbeli elnöke lelkes szavakkal köszönték
meg ő eminencziájának kegyes érdeklődését az egylet iránt.
0 eminencziája ezután nevét irta az egylet vendégkönyvébe
és fél 8 órakor távozott.

X I I I . Leo pápa válasza a Szent-László-Társulat
közgyűlésének hódolatára.
A Szent-László-Társulat mult héten tartott közgyűléséből táviratilag fejezte ki ő szentsége előtt a társulat hódolatát. A táviratra a Vatikánból a következő sürgönyválasz
érkezett :
„Comiti Ferdinando Zichy.
Sanctissimus Dominus
LEO XIII. benigne admodum complexus est studia et
officia societatis S. Ladislai, cui praesides, uberem illi adprecatur coelestium munerum copiam, ut majore in dies
laude solidae virtutis fioreat et apostolicam benedictionem
Tibi et cunctis sodalibus Tecum congregatis peramanter
impertit.
Card. Rampolla

Előzetes valláspolitikai vita a főrendiház decz. 18-iki
ülésében.
A vitát Esterházy Miklós Móricz gróf inditotta meg,
kijelentve, hogy az a többség, mely a kormánynak a
mult évi budgetvita alkalmával bizalmatlanságot szavazott,
akkori álláspontján áll ma is. A kormány egyházpolitikai
programmját ő is, elvbarátjai is, elvetik és küzdeni fognak
ellene ezentúl is, a törvényes uton, de a legnagyobb erélylyel. A költségvetést különben megszavazza.
Zay Miklós gróf elismeri a pénzügyminiszter sikereit
a pénzügy terén, de nem helyesli azt az eljárást, mely
radikális jelszavak által el akarja vonni a közvélemény
figyelmét az igazán magyar nemzeti politikától. Veszedelmes ez az irány az egységes Magyarországra. Az egyház-
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politikai radikálizmust nem szükségesség, nem a közvélemény óhaja teremtette, hanem a kormánypárt taktikája,
uralom vágya. Az egyházpolitikai javaslatok, végzetes
következményekkel lehetnek az országra. Itt nem a kormány vagy egyes pártok sorsáról, hanem egy ország
sorsáról van szó. Elvárja a főrendiháztól, hogy kellő mérsékletet fog tanusitani e kérdésekben, nem fogja magát a
kormány liberális jelszavaitól elragadtatni. E jelszavak aláássák a nép vallásos érzületét. A kormány csak azért vetette fel az egyházpolitikai kérdéseket, mert szüksége volt
rá. mivel a liberális párt különben összeroskadt volna. A
katholikusok ellenmozgalmát nem helyesli ugyan, de a kormány politikáját még kevésbé. A vármegyei s azután a
felekezeti autonómiákat fenyegeti a kormány végromlással,
pedig mindkettő a nép százados meggyőződésében gyökerezik. Mentől radikálisabb a kormány, annál inkább veszélyezteti a haza jövőjét, mert az államnak egyéb égetőbb
reformokra volna szüksége, csak az egyházpolitikaiakra nem.
A választási reformot sürgeti és a költségvetést nem szavazza meg.
Gajzágó Salamon Esterházy gróffal szemben kijelenti,
hogy ő és mindazok, kik az egyházpolitikai javaslatokat
pártolják, az egyház belügyeibe illetlen kezekkel beavat-_
kőzni nem akarnak (és mégis beavatkoznak), ő is ragaszkodik azon elvekhez, melyeket már a tavaszszal vallott a
házban. Ismeri most az egyházpolitikai javaslatokat s annál
inkább szavaz bizalmat a kormánynak. Zay gróffal szemben
megjegyzi, hogy a magyar állameszmét csak a magyarság
képes megvédeni. Jó lesz a kiválóan alkalmas helyzetet
megbecsülni s felhasználni mindannak keresztülvitelére, a
mire a nemzetnek szüksége van. Nem bizonyos, hogy a
kormány az ország íontosabb érdekeit elhanyagolta. Látja,
hogy a jelen költségvetés egész emberekre vall, látja, hogy
benne minden államszükséglet kielégitést nyer, a költségvetést elfogadja.
Zichy Nándor gróf teljesen csalatkozik ahhoz, a miket
Esterházy gróf mondott. A költségvetés az államgépezetet
zavartalan menetére szükséges és ezért meg is szavazza.
Gajzágónak feleli, hogy nem korrekt az az állítás, hogy
Magyarországot csakis a magyarság képes fentartani. Az
országot alkotmánya, koronás királya, törvényhozása kormánya és a nemzet összege védi meg, tartja fenn. Még
máig sem hallott érthető nyilatkozatot arról, hogy a főrendiház miért tétetett ki oly támadásoknak, melyek őt törvényes
működésében megzavarni szándékoztak. (Helyeslés a baloldalon.) Elismeri, hogy a pénzügyi helyzetünk javul, csak
azt kifogásolja, hogy az adók terhe már túlságos nagyon
nehezedik a népre. Helyzetünk immár olyan, hogy valutánk
rendszere közel áll a megvalósuláshoz. Csak erőszakolni,
siettetni nem szabad ezt, mert különben veszély támadna.
A költségvetést megszavazza.
Fiáth Miklós báró Esterházy val szemben állitja, hogy
nem ismeri el senkinek jogát, hogy itt a felekezetek nevében beszéljen; Esterházy felszólalása zászlóbontás volt a
kulturharczra. (A hadüzenet nem az egyháztól ment, hanem
ide jött.) És mit jelent ez a kulturharcz? Azt, hogy a
testvér a testvér, a szülő a gyermek, a férj a feleség ellen
fog küzdeni. Bizonyítgatja, hogy a szoczializmus ott a legerősebb, a hol a klerikalizmus uralkodik. (A báró ur nem

jól ismeri a világot.) Nem szabad tiirni, hogy a kormány
programmja ellen a szószékről, a gyóntatószékben izgassanak a papok. A kulturharczra nincs elegendő ok. (Semmi
ok, semmi jog sincs az egyház elleni harczra.) Az egyházpolitikai javaslatok nem támadják (ohó !) a kath. hitelveket,
a házasság szentségét, hanem csak a házassági jog egységét czélozzák.
Elnök félbeszakítja a szólót, és figyelmezteti, hogy a
házasság kérdését most ne feszegesse. (Helyeslés a baloldalon.)
Esterházy Miklós Móric gróf Gajzágónak és Fiáthnak
azt feleli, hogy ő igen is az ország összes katholikusai
nevében beszélhet. 0, a vallás és az egyházpolitikai kérdések ügyében sem Gajzágót, sem Fiáth főispánt nem ismeri
el kompetens tényezőknek, hanem igenis azokat (a püspöki
karra mutatva), akik az egyház magyarországi hivei élén
állanak s akiknek engedélyével eddig is küzdött az egyház
igazaiért és ezentúl is küzdeni fog. De tovább megy . . .
Elnök félbeszakítja, mire szóló még csak annyit jegyez
meg, hogy ő az ország összes katholikusai nevében beszél.
Wekerle Sándor miniszterelnök a valláspolitika elől
kitérőleg hosszabb beszédben felel Zichy Nándor gróf beszédének pénzügyi közgazdasági részére. Kijelenti, hogy a
valutarendezésben a lehető legnagyobb óvatossággal jár el.
(Helyeslés.) Zay Miklós grófnak felel, hogy az általa felhozott ellenvetésekre nem válaszol, mert ezekben nem
talál semmi ujat. (Az igaz ; de megczáfolva sincsenek ám
azok, sem a mostani nem válaszolás, sem a régi válaszok
által.) 0 meg a kormány mindig vállalkoztak Deák Ferencz
politikájának keresztülvitelére.
Ezzel a vita véget ért.

VEGYESEK.
*** Fel, az országos katholikus nagygyűlésre!
Éppen azért mert rövid az idő a készülésre, jól meg kell
gondolni minden lépést. Ha az első országos kath. nagygyűlés nem sikerül, akkor jaj azoknak, a kik miatt nem
sikerül! Először is kik kapjanak meghivót a nagygyűlésre?
Felelet: A kik az uralkodó „szabadelvüségnek" imponálni
tudnak, állásuk, tudásuk, befolyásuk hatalmánál fogva.
A fődolog, hogy minden vidékről, minden városból, minden
parlamenti választókerületből feljöjjön Budapestre mind az
a világi és egyházi férfiú, a ki a választásoknál a dolgokon
lendíteni szokott és tud. Világiak és egyházak, kik kerületűkben a közügyek terén befolyással "birnak, okvetetlenül
feljöjjenek, karöltve figyelmeztetni már megjelenésök által
is a kerület képviselőjét a — „memento a -ra, a képviselőházban való szavazásának következményire. De hát mivel itt
a központ a vidék e befolyásos világi és egyházi férfiait
tüzetesen és együttesen nem ismeri, minden esperes, sőt plébános kötelességének tartsa a központot, az elnökséget (Zichy
N. gróf, Budavár) vagy a titkárságot (Kath. kör, Budapest,
szerviták), sürgősen, még a karácsonyi ünnepek alatt, tudósítani
arról, hogy, fősúlyt fektetve a világi értelmességre, ki az ő plebániájok, esperességök, választó kerületök területén az a
világi katholikus és az a pap, a ki a közügyek, megye,
választások idején, befolyást gyakorol, sikerrel szerepel. Ez
az első, ez a legelső és elodázhatatlan gyors teendő. Félre
minden érdekkel! Az igazság győzelméről van szó. A ki
most nem teszi meg, a mire képes, a mi hatalmában áll,
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részes lesz Isten előtt a csekély, vagy fél, vagy semmi
sikerén való borzasztó felelősségben. Tehát Isten előtt,
bátran, lelkesen, gondosan, okosan — előre! Fel az országos kath. nagygyűlésre !
-4- „Az első o l a j - á g . " Példa van a szentírásban,
hogy öntudatlanul és akaratlanul kénytelen az ember próféta lenni, ha az Isten ugy akarja. Igy járhat igen könnyen
a „Pesti Hirlap", a kinek szemfülese megleste, hogy most
vasárnap micsoda imát osztogattak ki budapesti „kath.
templomokban" főúri asszonyságok. Elneví^te azt az imádságot „első olaj-ág"-nak. Első-e nem tudjuk ; de azt tudjuk,
hogy az Istenhez szálló ima olyan, mint az olajfa. Eledelt,
gyógyulást, békét terem az ima fája a lelkeknek, ugy mint
az olajfa a testnek. Oh! nem is történt fensőbb sugallat
nélkül, hogy az imádkozás bajaink közt megszólalt. Álljon
itt ez a történeti nevezetességű ima, mely az ország szivéből megszólalt. Vajha ne kelljen majd már nemsokára
őrökkel látni el templomainkat az ott keringő orvlelkek
ellen. De halljuk az i m á t :
Imádság az egyház jelen szorongatott állapotában. Isteni
Mesterünk, édes Jézus ! ki a farizeusok gonosz cselszövéseit, melyekkel oly gyakran vesztedre törtek, mindig megszégyenítetted : tépd széjjel az istentelenek s mindazok
álnok terveit, kik sivár lelkületükben a hitetlenséget terjesztik közöttünk; az általad szent Véred árán szerzett
megváltásunkat semmibe sem veszik ; szent hitünket, melyet Te nekünk adtál, a tévelyekkel egy sorba állítják; a
keresztség szentségét, mely által az örök életre születünk s
egyedül üdvözítő anyaszentegyházad tagjaivá lettünk, egyszerű szertartássá,
a házasság szentségét, melyet a végből rendeltél, hogy jelképezve azon szeretetet, melylyel Te
az anyaszentegyház iránt viseltetel, a házastársaknak adjon
kegyelmet, melynek segítségével — egymást megszentelve —
gyermekeiket nem csak a földi, hanem az örök haza —
a mennyország — számára is neveljék: közönséges, fölbontható szerződéssé lealacsonijitják : s hamis cselszövéseikkel a
te népedet is behálózni s elámítani törekesznek! Világosíts
meg bennünket a Te szent kegyelmed világosságával, nehogy szent neved ellenségeinek csalárdsága bennünket is
megrontson ; hamis tévelyeik, melyeket mindenüvé szórnak,
bennünket is elámítsanak. Adj nekünk oly élő s erős hitet,
hogy a hitetlenek cselfogásait azonnal felismerjük, anyaszentegyházunk tanait pedig szilárdul higyjük s rendületlenül valljuk. Amen. — Boldogságos Szűz Mária, Magyarország
Védőasszonya ! könyörögj érettünk ! — A
főegyházmegyei
hatóság
engedelmével.
— Nagyvárad,
decz. 17. Bozóky Alajos nagyváradi
iogakadémiai igazgatónak 25 évi tanári működését ma lélekemelően ünnepelte meg a tanári kar, az akadémia ifjúsága
és a város közönsége. Az akadémia ifjúsága az ünnepeltnek
díszes ezüst írókészletet nyújtott át. A jubilánst számosan
levelekben üdvözölték az országból.
— Uj hittudorok.
A győri egyházmegyéből gyors
egymásutánban két kiváló fiatal pap kiváló felavató értekezés alapján nyert tudori koszorút a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen. Az egyik dr Bedy Vineze, „A
cultus disparitas", a másik dr Zehetbauer Ottó az emberi
lélek teremtéséről „Animae humanae infundendo creantur
et creando infunduntur" czim alatt irt értekezésével.
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Zehetbauer promotiója mult szombaton délben volt. Ad
multos annos!
— Mgr Fava grenoblei püspök, a szabadkőművesek
kalapácsa, ismét egy füzetet adott ki a szabadkőművesség
ellen. A füzetben három dolog foglaltatik : 1. Az 1893-iki
szabadkőves konvent határozatai. 2. E határozatok bírálata. 3. A keresztény politika kátéja. Ismertetni fogjuk.
— Berlini állapotok. A berlini „Volkszeitung" szerint számos dissidens keresztény család, hogy kikerülje a
büntetést azért, mert a gyermekeket nem küldték vallásos
oktatásra, szándékozik a keresztény vallástól elszakadni
és a zsidóságba beolvadni. Dicső protestántizmus ! H á t ide
vezet a te u t a d ? !
— Katholikus párt — alakult és szervezkedik Németország minden államában. Van a birodalomnak, van
Poroszországnak, van Bajorországnak, van Badennek,
W ü r t t e m b e r g n e k centrum-pártja. Legújabban megalakult
Hasszia számára is a kath. centrum-párt Mainzban. Decz.
10-én volt a pártalakitó országos bizottság nagy ülése,
mely a kath. centrum-párt országos szervezését végérvényesen kimondotta. S hogyan történik a szervezkedés?
Alakíttatott országos központi
bizottság és alakulni fog
annyi vidéki bizottság, a hány választó kerület van, a
melyben katholikusok tömegesen laknak. A hol katholikusok tömegesen nem laknak, az az egy-két választókerület egy pártbizottság hatáskörébe soroltatott. — Hasonló körülmények között levén, mi sem fogjuk sokáig
kerülgethetni egy országos katholikus
középpárt megalakítását. Az események fognak kényszeríteni rá. Mi nem
előrelátásból teszünk, hanem az események jártató szalagján járva az események kényszere alatt cselekszünk. De
legalább csak cselekednénk már bátran és erélyesen !
— A külföldet Magyarországról
hitelesen kell informálni. Erről irtunk minap egy vezérczikket. Az ok az,
mert tömérdek tudatlansággal és nem kevés rosszakarattal találkozunk a külföldi sajtóban. Ellenségeink és
vetélytársaink rossz hírünket keltették s Magyarország
nemismerések, félreismerések, gúnyos megjegyzések és
megvetések tárgya. Ime itt a példa. Wekerlének sikerült
magyar kir. udvari szertartást,
de nem ám kir. udvartartást nyélbe ütni Budavára számára. Mit gondoltok, nyájas
olvasók, hogy fogadta a külföld ezt a „magyar" vívmányt. Félremagyarázással és kinevetéssel. Kezdte a német
sajtó. Ebből átvette a franczia sajtó, még a katholikus is_
Például az „Univers"-ben szórói-szóra ezt olvassuk :
„L'Almanach de Gotha devra en ce qui concerne l'Autriche
(a külföld előtt csak ez létezik és mi benne) subir l'année
prochaine de grandes modifications. Depuis hier, 26
novembre, la maison de Vempereur roi avec ses gardes,
ses charges et son étatmajor a cessé d'exister. Aujourd'hui
il y a une maison de l'empereur à Vienne et une maison
du roi à Buda-Pesth. (Hol vagyunk még ettől!)
La
Gazette Officielle de Buda-Pesth a publié le 26 courant
le décret royal de l'empereur François-Joseph, contresigné
par le Souabe magyarisé, le ministre Weckerle, instituant
une cour hongroise à Buda-Pesth (hol vagyunk még attól !)
conformément au désir exprimé à la Chambre des députés du Reichstag" dit le décret Le décret ne dit pas par
qui ce désir a été exprimé à la Chambre, mais nous
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nous en souvenons très bien et nous rappelons que les
éléments les moins dynastiques de la Chambre des députes
étaient à la téte de ce mouvement. (Mily gyanúsítás !)
L'empereur d'Autriche n'aura dorénavant, en sa qualité
de roi apostolique, d'autres écbansons et écuyers-tranchants
que les protégés du juif Pulsky et d'autres juifs polonais
et allemands à noms magyarisés, qui forment le spiritus
agens de la majorité libérale du Reichstag hongrois. Le
décret du 26 novembre nous rappelle ces décrets que Von
a arrachés, les uns après les autres, à Louis XVI.
Vinfortuné
roi de France." Si in viridi hoc, quid in
arido ? Mikor jogot érvényesít Magyarország, igy megtámadják érte. Bezzeg támadnak a német sógorok
és a frauczia komák egész élvezettel akkor, mikor okuk van rá, például a bolond törvényjavaslatok
miatt !
— Kneipp plébánost XIII. Leo pápa magához hivatta.
József főherczeg szíves volt a pápának a wörishofeni plébánosról és gyógyitásárólkimeritő leírást küldeni. Ennek alapján őszentsége a ki előbb már titkos kamarásai közé vette fel az
emberiség nagy gyógyítóját, azt az óhaját jelentette ki, hogy
szeretné ha mgr. Kneipp Rómába jönne. Nagyon kivánom,
úgymond, ezt a rendkívüli férfiút megismerni. Es az öreg
Kneipp bácsi mikor ennek hírét vette, szokott egyszerűségével azt mondotta: „Sose hittem volna, hogy öreg napjaimra Rómába kelljen mennem!"
— Németalföldön
erős mozgalom indult meg a
katholikusok között az iránt, hogy Németalföld a pápa
mellett követséget tartson. Népgyüléseiken a katholikusok
ezt erélyesen követelik. A népszerű mozgalom vezére
Raaymakers amsterdami katholikus polgár, kit a szent
atya buzgó katholikus tevékenységeért a Szent Gergelyrend lovagkeresztjével tüntetett ki.
— ATcathol. tanügy a chicagói kiállításon. A szépmüvészetek és gyár-ipar immár bezáródott óriási csarnokának II. emeletén volt Chicagóban a kiállításon a kathol.
tanügy osztálya, mely rendkívüli gazdagságánál és tanulságos jellegénél fogva általános érdeklődés tárgyát képezte végig. A kiállítás ez osztályának felügyelete Maurelian iskola-testvér szakértelmére volt bizva. Mily szerencsés volt e választás, fényesen igazolja azon ügyesség,
izlés és csin, mely a kiállításon visszatükröződött. A kathol. egyház tanítással foglalkozó összes szerzetesei mellett, képviselve voltak E.-Amerika egyházmegyéinek iskolái, alsóbb és felsőbb tanintézetei — oly feltűnő gazdagsággal és érdekességgel, hogy Spalding püspök a
következő nyilatkozatot tette a kiállításra nézve: „Büszkék lehetünk e kiállításra, mely előnyösen és szembeszökően tárja elénk szerzeteseink és kathol. tanítóink munkásságának eredményeit. Bizonyos körök folyton hangoztatják, hogy intézkedésinkben a vallásoktatás minden más
tanítást háttérbe szorító helyet foglal el. E téves nézetet legjobban czáfolja meg a jelen kiállítás, melyből eléggé
meggyőződhetik mindenki arról, hogy a vallásoktatás mellett sem a szellem más irányú képzése, sem a kézi ügyes-

ségek tanítása nincs legkevésbbé elhanyagolva. Mi katholikusok természetesen sohasem feledhetjük el, hogy a
vallás épp oly szükséges a lélekre, mint a művelés a szellemre, vagy a kézi ügyességben való gyakorlás arra nézve,
Logy sikerrel halladhassunk az élet útjain. Mig azonban
szilárdan ragaszkodunk azon elvhez, hogy a vallás a nevelés leglényegesebb részét alkotja, addig őszintén örvendünk azok sikerei felett, kik az ifjúság nevelésével,
az egyed tökéletesitésével és igy a jellemek képzésével
foglalkoznak." Följegyzésre méltók a protestáns Grébner
idevonatkozó szavai is. A Chicagóban tartott tanügyi
kongresszus lefolyását ismertetvén, áttér az ugyanott lefolyt „kathol. nagygyűlésre" is és egyebek között igy i r :
„Ha erélyes és bátor beszédekről és határozatokról kell
szólanom, nem hagyhatom említés nélkül a szeptember
elején tartott „kathol. nagygyűlést", amelyen a püspökök
különösen hangsúlyozták a vallásos nevelés szükségességét. Hivatkozva a katholikus iskoláknak valóban kitűnő
kiállítására, követelték a szónokok a kathol. iskolák egyenjogúságát a nyilvános állami intézetekkel és kiemelték
azok fölényét ezek felett a nevelés szempontjából. Nem
akarok e kérdésre nézve Ítéletet mondani, de megmaradok a kathol. tanügyi kiállításról mondott dicséretem és
azon bátorság iránt érzett elismerésem mellett, amelylyel
e férfiak nézeteik mellett sikra szállanak akkor, mikor a
leghevesebb támadásoknak vannak kitéve."(Alig. Deutsche
Lehrerzeitung. 1893. 41. szám.)

fiHF" Felhívás előfizetésre.
Magyarországban napirendre került az Isten ügye,
a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, mindenét szenteli ötvenkét esztendő óta.
Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelenedés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és istentelenség szabadságának a zászlaját : akkor a vallás, az
isteni vallás jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre.
Mi itt e lapban készek vagyunk áldozni időt és
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk feláldozni mindent, hogy Isten igazai az emberek elméjében
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlítsanak minden emberi akaratot Jézus Krisztus boldogító uralkodásának szíves és lelkes, nemcsak elismerésére, hanem imádatos
tiszteletére és dicsőítésére is egyszersmind.
Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem
lelkes érdeklődésétől ; azt, hogy kiki igyekezzék komolyan
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga
mellé még egy előfizetőt és legalább tiz olvasót megszerezni.
A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harczok dúlnak
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer
Istvánnak kell lépni.
Az előfizetés módja a lap homlokán van kiírva. Előfizethetni félévre 5 frttal.
A szerkesztő.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.)
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Megjelenik e lap heten- j
ként kétszer :
j
szerdán és szombaton, j

Előfizetési dij :

l

félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
Szerkesztő lakába :
Budapest,
VI., Bajza-utcza 14. sz.,
hova a lap szellemi
részét illető minden
küldemény czimzendő.

j
j
:
\
:
:
:
j

kath. e g y h á z i s irodalmi f o l y ó i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

Budapesten, deczember 23.

50.

Előfizethetni
minden
kir. postahivatalnál :
Budapesten a szerkesztőnél, és Nagy Sándor
könyvnyomdájában,
IV., Papnövelde-utcza
8. sz. alatt, hova a
netaláni reclamatiók ig,
bérmentes nyitott
levélben, intézendők.

II. Félév. 1893.

TARTALOM. Vezêreszmek es Tanulmányok : Ima az ádvent befejezésére. — V a k u l j magyar ! — Kath. nagygyűlés — k a t h . lelkizarándoklat. — Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. De Stvdiis Biblicis. — Egyházi
Tudósítások : M u n k á c s :
Egy pápai dekretum alkalmából. — f i ó m a : A római katholikus egyesületek tisztelgése a pápa előtt a szent Péter-templomban. —
A ,,.Religio'- Tárczája : Stabat mater speciosa. — Irodalom : A Keresztény Vallás Apologiája. — Vegyesek.

I M A
AZ ÁDVENT BEFEJEZÉSÉRE.

az a póráz, mely szerint hatni t e r m e t t és tenni
vágyó ember irányitsa és mérsékelje lépteit.
Ugy hangzik, mint az Opportunismus kánonjának
praeludiuma. Lényegben egyet hirdet azzal, a
mit Madách mondat Dantonnal:
A lelkiösmeret a közvilág
Előjoga ; kit a végzés vezet,

Oh Istenem! minden világosság Istene, a
látók és látnokok Istene, ki Izsaiás ajkait égő
szénnel illeted, illesd szemeinket, hogy az ellened
lázadt tudományok hiábavalóságát belássuk, és
Az r á n e m ér k ö r ü l t e k i n t e n i . ( E m b . trag. IX.
szivünkből a csodálat, hála és szeretet dicséneke
r
szin. Adám.) Csakhogy angol létére a végzet ketörjön elö ! . . .
Oh Adonai! Izrael házának feje, ki az. égő zéből az egyéni erély kezére játszsza a koczkát,
csipkebokorban Mózesnek megjelentél, a sinai és az erkölcsileg kárhoztatott, különben hasznos
hegyen törvényt adtál: jövel, szabadits meg ha- eszközökért nem keres mentséget az ineluctabile
falumnál.
talmas karoddal!
Való igaz, hogy érzik, midőn igy irnak,
Oh, Jessze ága, ki mintegy a népek zászlaja
vagy, ki előtt a királyok elnémulnak ; kinek a mennyire kész a nemzeti közérzület faji, vagy
népek imákkal adóznak: jövel, szabadits meg osztály-előitélet az emberiség erkölcsi érzékével
ellentétbe helyezkedni: tolvajt, latort, gyilkost
m i n k e t ; ne késsél tovább!
Oh Kelet, örök világosság ragyogása! igaz- justifikálnak ; Machiavelli politikai rendszer, Bonaság napja! jövel, s. világositsd meg azokat, kik parte kiváltságolt lángész, Garibaldi nemzeti hősAz emberek nagy többsége annyira ingatag elsötétségben és a halál árnyékában ülnek !
Oh nemzetek királya, népek reménye ! jövel, határozásában, oly tétova a módok és eszközök
felhasználásában, oly tájékozatlan a következméós szabaditsd meg az embert, kit alkotál!
Oh Emmánuel ! királyunk, törvényhozónk, nyekre nézve és oly habozó az alternativa előtt,
nemzetek várakozása és Üdvözitője! jövel; sza- és a mi legfőbb — oly r i t k á n élvezi törekvésének vágya vagy terve szerinti sikerét, hogy nem
badíts meg minket, Urunk, Istenünk ! Amen !
csoda, ha korszakra vagy világra szóló eseményeket nem mer a magánál elégtelennek felVakulj magyar!
ismert emberi számitásnak, akaratnak és tehetMacaulay mondja valamelyik könyvében, ha ségnek tulaj donitani, hanem a végzetet teszi
jól emlékszem egy biographiájában, hogy azok a értök felelőssé; az egyént pedig, kinek nevéhez
velős mondatok, melyekbe mély elmék foglalták fűződnek a tények, egyrészt magasztalja, mint a
az emberiség erkölcsi ösztönének tételeit és igé- sors választottját, másrészt menti, mint ugyannyeit, igen alkalmasak arra, hogy iskolás gyer- annak eszközét.
mekek irkáiban szerepeljenek; de nem lehetnek
A mint pedig megtéved az ember az erkölM T Mai számunk két i v v a g y i s 16 oldal.
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esi helyes i r á n t erkölcsi érzéke daczára, ugy n e m
ment elméje a tévedéstől az észbeli igazra nézve.
Csakhogy ez utóbbi tévedés korántsem szám i t h a t ugyanazon enyhe Ítéletre, melyre az
előbbi, ha m i n d j á r t egymást h a t j a is át elme
és kedélymúködésében.
Sok t e k i n t e t kínálkozik e tétel igazolására.
Az elme a m a m u n k á j á n a k e r e d m é n y e : reflex-kép;
az erkölcsi érzék n y i l a t k o z a t a : forrás. Bősége,
erélye, hőfoka iránya — velünk született. Azon
kép annál helyesebb, minél csekélyebb r a j t a az
egyéni színezés; ez a forrás annál becsesebb?
legalább is erkölcsileg annál számbavehetőbb,
minél többet hord magában egyéniségünkből.
Szóval : az elme annál tökéletesebb m u n k á t végzett, minél teljesebben z á r t a ki az egyénit a
tárgyiból, és a tárgyiak egymáshoz való vonatkozásából; az erkölcsi érzék pedig, v a l a m i n t
akkor a legfőbb érdemű, ha erkölcsileg helyes
elvek valósitására az egyéniség minden tehetségével és összes erélyével törekszik, ugy másrészt
akkor m e n t h e t ő leginkább, h a az egyéniségben
rejlő és emberileg el nem h á r í t h a t ó akadályok
m i a t t nem érvényesülhetnek a fentebb é r i n t e t t
elvek követelményei.
Kissé elvont régióba t é v e d t e m ; de meg kell e t t állapitanom, hogy lehet eset, midőn az emberek czélzataik m i a t t m e g c s o n k í t j á k erkölcsi érzék ü k e t ; hogy ennek folyománya az elme legszabályszerübb működésének is eredményében téves?
hamis vagy k á r t é k o n y volta; és hogy a n n á l bűnösebb az ember, minél t u d a t o s a b b volt szakítása
a,z őszinteséggel és minél konokabban erőszakolta
elméjét a tévesztés r a b m u n k á j á r a .
A törvényhozás a kath. valláselleni u j a b b
sérelemmel készül jellemét a l k o t á s á r a
vésni.
Praescindálok attól, létre jő-e a polg. ház.-ról
szóló t ö r v é n y ; üdvös lesz-e, vagy káros a közerkölcsiségre; kinek minő érdeke a j a v a s l a t é r t
hevülni és küzdeni, kinek m i é r t kötelessége ú t j á t
állani. Tisztán csak azon érveket mérlegelem,
melyekkel a m. k. k o r m á n y czélba v e t t ú j í t á s á t
szükségesnek, jogosnak, üdvösnek k í v á n j a f e l t ü n tetni.
De távol legyen tőlem, hogy ezen o k o k a t
összesen és egyenként méltassam : a régi Róma
kiáltaná fejemre az actum agis-1, ha a r r a vállalkoznám, a mit hivatottabbak m á r v é g r e h a j t o t t a k .
Azonban az analytica k o r á t é l j ü k : miért ne űzhetnék a fejtegetést szellemi téren is a bonezo-

láson t u l az a t o m o k i g ? Mindig akad m é g v a l a m i
felfedezni való, és az eredmény révén a l k a l o m
u j a b b következtetésekre. Epos m e l l e t t nem felesleges a ballada, és a t e r m e k villamos világitása
m e l l e t t is k e r ü l m é g látnivaló k a m r á b a n , pinczében olajos mécsesei is.
Főleg, ha az ember nem a jogász és t ö r t é n e t b u v á r , h a n e m kiválóan a dialecticus szemével
vizsgálgat.
A megokolás végén, az érvek 7. c s o p o r t j á b a n ,
a hol a polg. házasság nemzet- és társadalom-képző
hatásáról

s z á m o l n a k be, ezt o l v a s s u k :

sági jog

reformjának

szükségességét,

jelenlegi

bonyolult

viszonyok

szonyok

a jogok

sokfélesége

azoknak

többé kevésbbé

folytán

magát

talanná

és

a

a mely

vi-

határozatlansága,

ellenőrizhetetlen

a házasság

ben, fennállásában

házas-

főképpen

követelik,
és

A

intézményét
következményeiben

alkalmazása
keletkezésébizony-

tették.

Ne feledjük, kérem, hogy j o g á l l a m n a k j o g egyenlőség létesítésére törekvő közege szól igy,
és az érvelő ezen jellegét t a r t s u k mindvégig
szem előtt.
A bő beszéd veleje :
bizonytalan

a

házassági

intézmény

volt.

Minthogy ez az állítás
vagy tévedés, vagy ámítás.

valótlan, ennélfogva

Az előbbit alig hajlandó elfogadni az a
tekintély., a m e l y a m a g a ex tripode enunciatióját
az ellentétes meggyőződés megigazitására, egy
ország közvéleményének i r á n y í t á s á r a t ö r v é n y erőre készül emelni; t e h á t —
De bebizonyítja, hogy nem t é v e d ! — Ott a
felekezetek házasságjoga a katholikus egyházé mell e t t ; o t t a jelenség, hogy amazok szerint házasság az, a mi emez szerint n e m lehet az; o t t a
felekezeti codexek laxismusa mellett az i n t e r p r e t á t o r o k hajlékonysága, — mely t u l a j d o n r a
nézve a rugalmassági velejáró valóban meg n e m
h a t á r o z h a t ó nagyság, s ezért joggal m o n d j a a
megokolás, hogy ellenőrizhetetlen — ; o t t a jelenség, hogy per Actionem juris házassággá bélyegz e t t concubinatusok, az e f a j t a viszonyok természetének megfelelően, fennállásukban
bizonytalanok, és azok következményeikben is, m e r t a felemás
g y e r m e k — felekezeti jogon törvényes, a kath.
egyház elve szerint n e m az — szive vonzalmában vagy a szülők a k a r a t á b a n keresse-e legitimitása e r i t e r i u m á t ? Tehát
Csakhogy, k é r e m :
Yolt-e érvényes házasság, m i e l ő t t házassági
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jog volt? Mi által vált azzá? Mi t e h á t a házasság
természetes jelleme? Yan-e eltérő vélemények
daczára igazság? Szabad-e ez i r á n t n e m közömbös embernek azt m o n d a n i : „Mivel tizenegyről
tizfélét állítotok, ezért a n n a k a tizenegyediknek
kell igaznak lennie, a m i t én octroyálok rátok. "
Mert az igazság i r á n t i tisztelet t a l á n azt követelné, hogy az ember ne csináljon egy „senki
p h o t o g r a p h i á j á t " azzal az aláírással, h o g y „ez a
belvederi Apolló mása", h a n e m , hogy ezt másoltassa le és mutassa be annak, a k i t m e g a k a r
a r r a tanítani, hogy milyen az a belvederi Apolló.
N e m r e m é l h e t j ü k ugyan, hogy,, feltéve, a
törv.-jav. megokolója felelne a m a fennebb felv e t e t t kérdésekre, más csatornákon vezesse arg u m e n t u m a i p a t a k j á t , m i n t m e l y e k e n az ő malm á r a ö n t e n é vizét, de azért én sem felelek m e g
reájok. Mert nem igaz, hogy a k a t h . házassági j o g
határozatlan, nem igaz, hogy alkalmazása ellenőrizhetetlen, nem igaz, hogy a katholikusok házasságai
a k á r keletkezésökben, a k á r fennállásukban, a k á r
k ö v e t k e z m é n y e i k b e n bizonytalanok lennének. H a
pedig v a n n a k jelenségek, melyek a felekezeteknél
divó eljárás m i a t t látszanak ez intézményre magára
a bizonytalanság bélyegét sütni, akkor a megokolónak, h a tud a józan dialektika t ö r v é n y e i szerint
okoskodni, és nem akar ezek ellen oly t é t e l t forçirozni, m e l y e t m e g r ö g z ö t t elfogultságból csempész k a k u k t o j á s u l a logica fészkébe, m e g k e l l e t t
volna gondolnia:
1. h o g y h a 10 felekezet h a b a r é k elvei, és
i n g a t a g alkalmazásaik állanak is az egy világos
és h a t á r o z o t t kath. elvvel szemben ós ennek következetes alkalmazásával, a számbeli különbség
ép oly kevéssé j o g o s i t j a őt fel — m á r a logica
szempontjából, k é r e m — a n n a k decretálására,
hogy a m a h a b a r é k elemeivel r o k o n a b b e l m é l e t
legyen necsak uralkodó, h a n e m igaz is, ( m e r t
másnak kezére csak n e m a k a r j a t á n a j o g a r t
játszani?) m i n t a mily kevéssé felelhetne m e g a
m. k. közokt. ügyi k o r m á n y azért, ha a föld
mozdulatlanságát és a n a p k e r i n g é s é t k ö r ö t t e
t a n i t t a t n á csak azért, m e r t az egész világ egy
és közös tudós köztársasága az ellenkező nézetnek hódol ugyan, de a j a k u t o k és kafferek, eszkimók és p á p u á k székei közt lakó t e m é r d e k
népség mind ugy t a r t j a , hogy de bizony k e r i n g
a nap s a föld áll mozdulatlanul.
2. N e m t e t s z e t t a m. k. k o r m á n y n a k azon
t a n és jog álláspontján maradni, melyet az Örök-
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kévaló h i r d e t t e t e t t — még m i e l ő t t Magyarország
l e t t v o l n a ; melynek szilárd t a l a j á n v e t e t t é k m e g
a m a g y a r állam a l a p j á t — főleg t a l á n azon intentióval, h o g y állandósága i r á n t t á p l á l t kívánság u k n a k és r e m é n y e k n e k m e g n y u g t a t ó b b biztosít é k o t szerezzenek, m i n t oly nemzedékek és korm á n y o k próbálkozásait, melyek főképen m a g u k b a n
hisznek, b á t o r s á g u k a t csak h a t a l m u k t u d a t á b ó l
m e r í t i k és a t ü n é k e n y események f o l y a m á n a k
felszínén Tiszavirágok szárnycsapásaival jelelik u j
a e r á k h a t á r m e s g y é j é t ; — szerezzenek pedig oly
elvekkel, m e l y e k r e a l e g t á v o l a b b jövő ködéből
— onnan, a hol M. 0 . m a j d csak t ö r t é n e l m i r e m i niscentia lesz — o n n a n sem t e k i n t az enyészet
ironikus szeme; elvekkel, m e l y e k szálai felérnek
a M i n d e n h a t ó kezéig ós k i n y ú l n a k a jövő é l e t
titkáig, á t n y ú l n a k a századokon á t az e m b e r i idő
őskoráig, ós leszolgálnak az emberi sziv, a m. k.
a l k o t m á n y o s liberális k o r m á n y i n t e n t i ó i által
n e m c o r r u m p á l t e m b e r i sziv mélyére. H a t e h á t
a m. k. k o r m á n y n a k n e m t e t s z e t t e k ez elvek,
a k k o r is
h a n e m névleg, h a n e m érzületre alkotmányos,
a többség j o g á t kell respectálnia. A l k o t m á n y o s
k o r m á n y o k a többség k o r m á n y a i . H a igazak a k a r n a k lenni, ugy a h a m i s i t t a t l a n többségéi, n e m
azéi, m e l y e t a szavazó u r n á k szakácstudománya
szerint főznek. Magyarországon a lakosság többsége k a t h o l i k u s ;
h a a r r a a magas elvi álláspontra a k a r helyezkedni, melynek tiszta légkörébe fel n e m h a t a
völgy h o m á l y á b a n gotíiolygó vélemények p á r á zata, t a l á n n e m i l l e t t a dolog lényegének szemen
kivül ejtésével oly a l k o t á s r a m o n d a n i ki a legyent,
m e l y b e n n e m i s m e r h e t n i fel s e m m i t t i s z t á b b a n
alkotóelemekül, m i n t a vélemények
hulladékait,
és a szomszéd puszták fata morganájának másol a t a i t . H o g v ezen lényeg k u t a t á s á r a ós, h a m e g t a l á l t a , őszinte b e m u t a t á s á r a és érvényesítésére
a megokolóban h i á n y z o t t a szükséges feltétel,
é r t h e t ő . E h h e z egyenes u t o n j u t az e m b e r ; a
paralogizmusó görbe. E h h e z az a b á t o r s á g kell,
hogy az e m b e r a valónak f e l i s m e r t e t egyszerűen,
é r t h e t ő e n , csűrés csavarás nélkül m o n d j a el, nem
pedig involvens
sententias
sermonibus
imperitis;
(Job. 38., 2.) kell, h o g y igaz érvek szilárd t a l a p z a t á r a állítsa, n e szóárral öntse el ; különben
csak az tűnik ki, h o g y az az elvi álláspont nem
volt eszmei magaslat, h a n e m p a p i r r a k á s ; és a
k ö v e t k e z m é n y ? — H a h a t á r k ö v e t kimozdítanak
50*
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és félrevetnek, helyette pedig máshová, n e m
helyére, még oly piros-fehér-zöldre mázolt tuskót vernek is, azért sem nem jelez az a tuskó
igaz határt, sem nem lesz gránittá, h a nemzeti
szinüre festették is, soha; és végre
ha a törv.-javaslattal meg a k a r t a az önállóan
gondolkodni merőket győzni arról, hogy a m a j d a n
törvényerőre emelkedett állami intézmény a
nemzetben erős jogi meggyőződést teremtsen, a mire,
a megokoló nézete szerint, a mai jogállapot teljesen
alkalmatlan, akkor m é l t ó z t a t o t t volna a n n a k a
magas m. k. közokt. ü. minisztériumnak arról is
gondoskodni, hogy a fölösleges tudnimuszáj tömegén kiviil még kevesebb judiciumot vigyenek
át az életbe az iskoláiból kikerültek, és hogy ne
legyenek képesek még azt se megítélni, m e k k o r a
non senset állít a megokoló, midőn
3. erről a prókátor nemzetről azt hirdeti,
hogy nincs erős jogi meggyőződése. (L. a megokolás
VII. csoportjának azon passusát, mely igy kezdődik: A mai jogállapot teljesen alkalmatlan
arra,
liogy a házassági intézmény közül a nemzetben erős
jogi meggyőződést teremtsen.) Ugyan, kérem, minek
köszönjük — Isten u t á n — hogy a „Rechtsverwirkung" t h e ó r i á j á b a nem f u l t u n k bele? — Vagy
azóta h a n y a t l o t t ez a meggyőződés a n n y i r a ? S
persze maga u t á n r á n t o t t a a logikát is, és ezért
mernek igy i r a i ? — H á t m a j d ennek a megokolásnak szárazdajkájából, ennek a dialektikus
vizzel hígított intézményi t e j alkotmányos kaucsukcsutorájából szijjuk majd ezután m a g u n k b a ? H a
nem volna oly kézen fekvő a badarság, érdemes
lenne ezen az egy állításon verni el az egész
megokolás dialektikai csínyének porát.
Hanem azt kiabálja szegény, mikor verjük, hogy ő nem simpliciter argumentált, h a n e m
secundum quid; ós a fallacia nem az ő állításában van, hanem a mi felfogásunkban. Mert ő csak
a házasságra é r t e t t e a dolgot, nem pedig a nemzet palladiumára, a közjogi érzékre ós ösztönre. —
Tehát ugy értsük azt az erős jogi meggyőződést,
hogy a házasság jogi consequentiáira nézve háborodott meg az országlakók ítélete, m e r t azt
látták, hogy i t t ez a törvény, a m o t t meg m á s ?
S e m i a t t fél talán attól, hogy ezen bizonytalanság a jogi meggyőződésben sajnos következményeket von maga u t á n a polgárok felfogásában, köz- ós magánjog terén is? De h á t ez esetben kérem 1. több megegyezést tapasztalnak-e
a felekezetek a kath. egyháztana és a maguk
konfekcziója közt. mint a házasságra nézve itt-.

o t t is f'enálló, eltérő szabványok közt? Hat-e ez
a külömbség oly megtévesztőleg a külömböző felekezetek ós a k a t h . egyh. híveinél a vallásos meggyőződésre, hogy kételkednének hitigazságaik, erkölcsi
kötelességeik keletkezése, fennállása, ós következményei ós kötelező ereje i r á n t ? Oly tömegesek. és egy s ugyanazon egyénnél oly gyakoriak-e a vallásváltoztatások, hogy e jelenségből
é r v e t l e h e t n e alkotni fennebbi kérdés igenlésére?
H a t e h á t van egy szemernyi igazság, akaráni
mondani a r a n y a m a megokolási érv fövenyében.
m i é r t átallja a megokoló h a z á j á t megnevezni, ós
m a g y a r á n kimondani, hogy a felekezeti laxismus
teszi a házasságokat in praxi b i z o n y t a l a n o k k á ;
de nem m a g á t a házasságot m i n t i n t é z m é n y t ?
Miért n e m fordul, m i n t a régi rend megbontói
ellen azokkal szembe, qui timenda voce complebant
nemus, anno 1840—42. et projectum odorabantur cibum? — 2. pedig r e m é n y l i a megokoló, hogy
erős jogi meggyőződés m e l l e t t is el lehessen
valaki j o g á t kobozni? Ugy-e n e m ? T e h á t azért
sietnek oly igen a kath. egyházét kiforgatni, hogy
mire megérlelődik az az erős jogi meggyőződés,
a hitközönbössóg ós kegykeresés f a t y j a a liberális vallásnólküli állam legyen a beatus possidetis ?
— De az önök feltevése hamis vagy hazug.
— a hogy tetszik, intentiójok dönti el —
m e r t n e k ü n k katholikusoknak van jogi meggyőződésünk,
a
házasságnak
keletkezésében,
fennállásában és k ö v e t k e z m é n y e i b e n való bizonyosságáról; és önök nem j á r n a k el jóhiszemüleg, midőn valótlan alapra h i v a t k o z v a cselekszenek, s önöknek Isten, világ és lelkiismeret
előtt nincs joguk ahhoz, hogy százados institutio.
esküszentesitette jog, és szerénytelenül t a g a d á s b a
v e t t meggyőződés ellenére, i n t é z m é n y e k e t létesítsenek, melyek keletkezésökben erőszakosak, fennállásukban sérelmesek, következményeikben
az erkölcsre károsak, ós ennélfogva nemcsak bizonytalanok
h a s z n u k r a nézve, h a n e m
bizonyosan
károsak, m é g pedig a r r a a nemzetre, melynél az
önök állítása szerint jogi meggyőződóst t e r e m tenének, pedig csak a jogi felfogás azon tévedését
szülik, hogy önöknek jogukban állott megtenni azt,
minek végrehajtására
hatalmukkal
visszaélni
nem
átaMottak !
Azt
asztalok
igazság
h a nem
thedrai

gondolják önök, uraim, o t t a miniszteri
körül, hogy a közvéleménynek az örök
t ö r v é n y e i feletti megtévesztésére elég.
is n a g y o n burkolt sophismákat a kaj a r g o n a r r o g a n t i á j á v a l fúnak szét a
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szélrózsa minden i r á n y á b a n ? Leikökben meg- fogásának kell minden állami intézményt áthatnia. U g y
van az ellenséges szándék, kezökben a h a t a - képzelem a dolgot, hogy n e m az erk. felfogásnak
lom, ós nem szégyenkeznek a g y á m o l t a l a n o k kell az i n t é z m é n y e k b e belenőnie, h a n e m ezeknek
ós gyávák fogását használni, a szemfényvesztést? s a r j a d n i o k a m a n n a k g y ö k e r é r ő l ós megtelniök
Vagy egyéb t a l á n ez az önök állitása ós válla- éltető nedvével. De a m i nincs, az n e m h a j t h a t
l a t a ? Ennek a n e m z e t n e k nincs jogi meggyőző- és n e m é l t e t h e t ; nincs pedig, mert a mi a vallási
dése, melynek a k u l t u r t ö r t é n e l e m egyéb fejeze- tételek határozottsága folytán el is éretett, azt sok
teire nézve eléggé sovány adatu k r ó n i k á i a leg- részben a jogi tételek ellenmodása és határozatlansága
közelebb lefolyt századokból egyebet is alig ké- ismét lerontotta. T e h á t n e m képesek vallási elvek
pesek felmutatni, m i n t a SZÍVÓS k ü z d e l m e t az ősi az erkölcsi érzet erősbödését előidézni, t e h á t a
j o g é r t ? Vagy azt a k a r j a é r t e t n i megokoló, hogy polgári t ö r v é n y n e k kell róla gondoskodnia?
I t t m e g k é r d e z h e t n é m a megokolótól, hogy a
a demokratikus ujitások által felszaporodott politikai nemzet zömének eme meggyőződésre való nemzethez t a r t o z ó n a k vallja-e m a g á t is? A meggyenkitanitásához n e m vezet m á s út, m i n t a polg. gült erkölcsi érzet f o l y t á n ő benne sem keletházasság h i d j á n á t ? És jó lelkiismerettel i r t a m e g ön, k e z h e t e t t erős j o g i meggyőződós a házassági inmegokoló, o k v e t e t l e n ü l k o r m á n y p á r t i ember, ezt t é z m é n y körül. H o g y t u d o t t t e h á t i n t é z m é n y
a mondatot, m e l y n e k fogalmazásánál eszébe kel- I codificatiójára ós megokolására vállalkozni, melybe
l e t t jutnia, hogy a választásoknál e l k ö v e t e t t vissza- ! o k v e t e t l e n ü l bele k e l l e t t vinnie egyéniségének
élések voltak ós m a r a d n a k a jogi meggyőződés I disqualificatióját ? No de alig késik azzal vágni
megtévesztésének iskolája? hogy a választásoknál vissza, hogy n e m M á b a olvasta H o m é r j á t , ós t a bővelkedett a k o r m á n y azon k e r ü l e t e k b e n , melyek- n u l t ő Odysseustól annyit, hogy m i n t kell a siróből legkényelmesebben ós legolcsóbban k a p j a több- nek m e l l e t t veszély nélkül elhajózni és Kalypsós é g é i b e nem v á l t o t t , ós b e v á l t a n i n e m szándékolt tól P e n e l o p é h e z szökni, ós hogy áll ő lazult erk.
Ígéretekben? nem ezek a meddő í g é r e t e k tévesz- érzetek és zilált jogi meggyőződések f e l e t t oly
tik meg a jogi meggyőződóst, h a n e m a feleke- magasan, oly érintetlenül, oly akarási ós cselekzeti láz jogchaosa? Hol talál ön h i g g a d t a n ! vési szabadsággal, hogy sikerrel kísérelhessen e
gondolkodó ós független embert, ki e l ő t t ön chaosból u j világot v o n n i elő : a polg. házasság tisztulkomoly arczczal ily állítást el m e r n e m o n d a n i ? tcibb jogi elvein szilárdult jogi meggyőződésből erősbödött
Ha pedig nem ilyenekre s z á m í t o t t megokolásánál, erkölcsi érzetek világát. A m i r e t e h á t ily biztos a felevájjon kinek szánta t e h á t azt a hosszú beszédet? let, azt n e m é r d e m e s k é r d e z n e m ; de azt igen
Kinek szánta ön ennek a m o n d a t n a k consequen- m e g m e r e m kérdezni, emlókszik-e [logikai t a n u l t i á i t : Ellentétes alapelveknek következményeikben egyen- m á n y a i idejéből azon sophismára, m e l y e t proton
szokás n e v e z n i ?
lősítése a jogi öntudatra zavarón hat? Azt a fele- pseudos és falsae universalitatisnak
—
H
o
g
y
n
e
!
—
N
o
m
á
r
most,
kérem,
miféle jogi
k e z e t e t a k a r j a - e vele sújtani, a mely m e r ő b e n
e l l e n t é t e s elveket á l l í t o t t fel, t a r t fenn, ós mégis meggyőződésre vall az, hogy a deákot, a ki penjogegyenlőségre t ö r e k e d e t t , azt erőszakolt ki, ós s u m á b a n tévedésből alkalmazza, m e g b u k t a t j á k , az
tudatosan
ezért zavaróan hatott a nemzet jogi
öntudatára? e m b e r t pedig, a ki é r t ahhoz, hogy
Avagy a következetesség nagyobb diadalára készíti használja, megbízzák orsz. törv.-j avaslat megokoelő a közvéleményt, m e l y e t ezen g n ó m a t a r p é j i lásával ?
szikláján ünnepel m a j d a m a g y a r törvényhozás,
H a n e m b á r m i l y különösnek tessék is ez elh a megszavazta a h ó b o r t emanczipatióját, a val- járás, veszélyt n e m r e j t magában. A j a v a s l a t
lásszabadságot ? — Természetesen az ezentúl m é g sorsát és az orsz. p o l g á r a i t a belőle k e l e t k e z e t t
inkább divergáló vallási tételekből folyó jogi tételek t ö r v é n y h a t á s a i ellen biztosítják az erkölcs azon
határozatlansága idézi majd elő, hogy az erkölcsi érzet elemei, m e l y e k e t alkotó részekül vesz fel manem erősbödhetik meg. De ezen esetben n e m g á b a : A családjog és különösen a házassági jog tecsak fél m u n k á t végzett a törv.-javaslat, h a n e m az rén a jogi és evTíÖlcsi
elemeket magában a törállam feladatának századrészét sem t e l j e s í t e t t e ! vényben kell
egybe foglalni. Tudjuk ugyan, hogy
Hiszen az államilag érvényes ós államilag kötelező erkölcsi elvek vallási vagy philosophiai nézetek
erkölcs teljes codexét kell vala m e g s z e r k e s z t e n i ! folyományai. De n e m tudjuk, hogy minők e nézeCsakhogy ekkor tollban k e l l e t t volna száradnia t e k a megokolóban ; m e r t m a g á n a k az államnak,
a következő szép g n ó m á n a k : a nemzet erkölcsi fel- kinek nevében szól, nemcsak vallása, de m é g
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philosophiai elve sincs. Méltán t ű n ő d h e t n é n k t e h á t ,
a kik tudjuk, mekkora az erkölcsi elvek befolyása
a gyakorlati életre, azon, hogy a közerkölcsiség
érdekében mekkora tényezőt visznek be ebbe a
törvénybe, ha é r t é k é t máshonnan nem ismernők.
Mutatóul még egyet, aztán végezzünk.
Ezt olvassuk: Ha az élet legfontosabb és alapvető intézménye nem az államhatalomtól
közvetetlenül
nyeri szabályozását, ha az ezen intézményből keletkező vitás kérdéseket nem az államhatalom közegei
intézik el : ugy az állam saját hivatása terén háttérbe
szorul. Minek l á t t á r a nem értem, m i é r t t a r t j á k
fenn a dohánymonopóliumot, kezdem érteni, m i é r t
váltották meg a regálékat, m i é r t monopolizálják
az oktatást, de ismét n e m értem, m i é r t nem
hozzák be a caesaro-papismust ? — Megfelel á m
erre is a megokolás: A vallási felfogások jogosultságát, szabad fejlődését, érvényesülését, e javaslat
nem érinti és nem is szándékozik csorbítani. Erezte,
hogy az előbbiből természetesen ez utóbbi állítás ellenére kell concludálni, azért t o l d o t t a ez
utóbbit óvatosan. A miből ismét ez k ö v e t k e z i k :
Vagy nem t e k i n t i a vallást az élet fontos és
alapvető i n t é z m é n y é n e k ; a mi óriási t é v e d é s ;
vagy nem áll, hogy h á t t é r b e szorul az állam
saját hivatása terén, h a n e m szabályozza azt,
ami fontos, és alapvető az életben, s ezen állítás t a r t h a t ó voltának estével megdől a törv.javaslat alapja;
vagy, — ha m á r fenn a k a r j a t a r t a n i e második állítását, — hogy nagy hibát követ el, midőn
nem befolyásolja a vallási felfogásokat és nem intézi el a belőlök keletkező vitás kérdéseket,
m e r t ez az ut vezet Konstantinápolyba, a k a r o m
mondani: a byzantinismushoz.
Most végezhetünk, még pedig, h a az előbbiek nem t e t s z e t t e k eléggé komolyaknak, komolyan, szörnyű komolyan.
Egészben véve, nincs okunk valami nagyon
indignálódni, ha a maga elvontságában, e l t e k i n t v e
czélzatától, logicai t a r t a l m a szerint becsüljük
fel ezt a megokolást. Lesz kor, melynek semmi
érdeke sem fűződik többé sem a jelenlegi kormány terveihez, sem az ország és társadalom
igényeihez vagy aspirátióihoz, sem enunciatiókhoz és motivatiókhoz. Ennek meg lesz a m a g a
helyes — m e r t be nem folyásolt — Ítélete mind
azok felől, a kik csak így tudtak, vagy így is mertek
argumentálni, mind ama közvéleményről, a melynek igy is lehetett érvelni, m e r t vagy n e m törődik

azzal, m e n n y i r e felelnek meg i n t é z m é n y e i a jog,
igazság és észszerüség követelményeinek, vagy
n e m képes Ítéletre a felől, m e n n y i r e hangzik joga
velők egybe.
De v a l a m i n t nem elméleti discussio az a
megokolás, h a n e m b á s t y á j a (elég t a l á n olaszfalat
mondanunk) a n n a k a szándéknak,
mely a törv é n y t a gyakorlati élet t e r é r e erőszakolja, ugy
részünkről kötelességünknek t a r t o m , hogy megadjuk a választ a czélzatra is.
Van Y a u v e n a r g u e n a k egy egyszerűségében
gyönyörű ós mélységében megragadó m o n d á s a :
a bölcselők jóhiszeműsége világosságukban áll. Alkalmazzuk: A szándék ismerve az okoskodás. H a okoskodásod hamisa szándékod gonosz. N e m v á l t o z t a t
a dolgon, j ó t teszesz-e, rosszat-e elvetni való
czélzattal: h a czélodat éred, a következmények
öröklik szándékod jellemét.
Tiltakozik a megokoló s a j á t vagy megbizói
szándéka gyanusitása ellen?
N e m g y a n ú n a k a d t a m kifejezést, h a n e m azon
meggyőződésemnek, hogy a m i t állítok ugy is
van. Görbe u t ó n ferde az okoskodás, és a ki ferdén
okoskodik, görbe ú t r a jut. Meg sem állapodhatik
m a j d egy tévedésnél; a gonosz átka, hogy gonoszat kell nemzenie. Most frivol kézzel n y ú l n a k
k á p r á z t a t ó phrázisok u t á n a fogyatékosság palást o l á s á r a : a frivolitás u t ó d a a cynismus lesz.
Most igy okoskodnak : az ellenzéknek a k á r m i t
m o n d u n k is, gáncsolja, elveti; a pártnak akárhogy
m o n d j u k is, elfogadja; a közönség vagy a p á r t o k kal t a r t , vagy a p á r t é l e t e n kivül áll; h a ez utóbbi
áll, vagy okoskodik, vagy nem ; ha nem, n e m
t é n y e z ő ; h a igen, akkor sem az, m e r t h a félre
vonul a p á r t é l e t t ő l , n e m tesz. Beszéden pedig
m i n d i g m ó d j á b a n áll a h a t a l o m n a k — keresztülgázolni.
Ennélfogva megokoljuk a j a v a s l a t o t bőven.
Legtöbbje m a j d épen ezért el sem olvassa. Megokolj u k h a n g z a t o s a n ; szép számmal készülnek ugyanis
az efféle e n t h y m é m á k is: okos ember irta, meglátszik a beszédén, tehát igaznak kell lenni. Megokoljuk
a p l o m b - m a l ; lesz a ki r e á m o n d j a : ha nem ugy
volna, csak nem állítaná oly határozottan!
V a n n a k emberek, a kik m i n d e n változtatásban, minden ú j b a n a haladó fejlődés jelét szeretik hirdetni. Ilyenek n é h a h a t a l o m h o z is j u t n a k
és a e r á k a t inaugurálnak. Okulva természetesen a
m u l t tanulságán. Ez pedig a r r a tanít, hogy eleinte
a köz érdekében vont ki n é m i t az állam a ma-
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gán jog köréből, vagy szerelte fel vele a közt
tökéletesebben, mint a hogy a magános birta.
(Fegyver, pénz, törvénylátás.) Azután következett a
köz rovására, de annak javára, a mi a közben
államul szereti magát tekinteni és gerálni, annak
sequestratiója, a mit különös hasznossági tekintet
ajánlt e végre. (Monopóliumok.) Minthogy a társadalmi tendentiák a socialismus felé utalnak,
minthogy amúgy is benne van már az állam a
lendületben, hogy befolyási körét tágitva a magánosok, vagy autonom intézmények cselekvése
helyébe a magáét ültesse: egészen a socialismus
veszélyének elhárítására és a köz érdekében jár
el, midőn mindent keze ügyébe vonva egy nap
azzal lepheti meg polgárait, hogy: En vagyok a
socialismus! Mondják azonban, hogy kerül eset,
midőn a másik előzi meg az egyiket a czélnál.
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bonum, et bonum malum . . . ponentes amarum in
dulce, et dulce in amarum. (Is. 5, 20.) Ezt örök
tekintély hirdeti profétája által, és ez igaz.
Meg lehet ugyan az előkelő szánalom indulatában mosolyogni, hanem azért igaz ez az ige
és találó, ugy mint ez is : Popule meus, qui te beatum
dicunt, ipsi te decipiunt et viam gressium tuorum
dissipant. (Is. 3., .12.) Önöknek nem kell keresztény állam, azért ássák alá a kath. egyh. tekintélyének a közéletben és a jog terén fennálló
maradványait. Ha nem hajlandók ebben veszélyt
látni, mi tudjuk, hogy az rejlik benne, m e r t
eriint, qui beatificant populum istum, seducentes, et
qui beatificantur, praecipitati. (Is. 9., 16.) Az államhatalom, mely (bocsánat az iróniáért!) oly tág
látókörben szemléli a nemzeti nagyság, a polgárok boldogságának, és az állam fennállásának
egészen más ós realitásukban szilárdabb feltóteteleit ós tényezőit, mint a minőket a hivőnek
jelel ki meghaladott nézeteinek kezdetleges egyszerűsége, az államhatalom, ha nem neheztel ily
kemény igéért, dixistis enim : Percussimus foedus cum
morte, et cum inferno fecimus pactum, (tessék csak
a folytatást olvasni, Is. 28. 15., az még tanulságosabb!) az államhatalom biztossága érzetében
mosolyoghat. De egyet tessék meggondolni: Állíthatnak aranyborjukat ós hirdethetik: „Hi sunt
dii tui..
qui te eduxerunt de terra Aegypti — servitutis. — Exod. 32, 4.) Kereshetnek szövetségest
az emberi tudásban: confidis super baculum árunclineum; (Is. 36, 6.) azért mégis csak egy marad
az Ur, Ur idő és örökkévalóság felett, a kiről
megírta p r ó f é t á j a : Gens... et regnum, quod non
servient Tibi, peribit, etgentes solitudine vastahuntur.
(Is. 60, 12.)
H.1)

Ezenfelül még néhány más igen gyümölcsös igazság is kínálkozik megfontolásra. Az emberi testben van mechanicus elem akármennyi;
mozgása, erőkifejtése merő alkalmazott erőműtan:
hanem azért az ember nem merő mechanismus.
Van benne chemia is
bőven, hanem
azért
nem igaz, hogy az élet csupán chemiai erők
cserehatásának eredménye. Az ember élete az
államban folyik le, és érdekében is, kénytelen
némiben ettől módosulni ; hanem azért nem igaz,
hogy az ember az államért van, nem másíthat
igazságtalanság nélkül sem social-tendentia, sem
állam-velleitás természetes jogán, és főképen
nem affichirozható jogferdités nélkül elvül, hogy
a mi fontos a polgár életében, arra az államnak
kell reá tenni kezét, mert az államnak kötelessége polgárai érdekét szolgálni, de sohasem lehet
joga, hogy a hatalom teljének demonstrálására
felbolygasson mindent, államinak decretáljon
mindent, amit a hatalom esetleges kezelője fel- Kath. n a g y g y ű l é s — kath. lelkizarándoklat.
fogása, előítélete, lehet szeszélye és érdeke, diHála az isteni Gondviselésnek, hogy a „Lumen
vatja szerint szeretne szabni.
de coelo", korunk világító fáklyája, Krisztus
Nincs kizárva a lehetőség, hogy a magy. k. kor- földi helytartója, XIII. Leo pápa hozzánk, mamány megüli törekvése diadalát. A siker biztosithat, gyar katholikusokhoz intézett szózata visszhangra
szilárdíthat, emelheti a befolyást : a valótlant nem t a l á l t ! — Megértették azt hazánk büszkeségei?
teheti igazzá, a jogtalant jogossá, — prava non egyházunk oszlopai, a buzgó apostol utódok —
fiunt in directa. Igen hűvös közönynyel konstatál- püspökeink és egyházi újévünk — Urjövet —
hatnék, hogy Epaminondáson kivül is vannak reggelén összejöttek Budapesten, hogy közös
győzők, kiknek életökbe kerül diadaluk. De én pásztorlevelet Írjanak és benne serkentsenek
nem nézhetek a nemzet feje felett el közömbösen minket — az álombóli ébredésre . . .
Az ő érdemök, hogy Magyarország kath.
a kormány sorsára ; nem talán, mert quidquid
délirant reges, plectuntur Achivi, mert ez költő
') Isten áldja meg logikáiénak látnoki szókimondásáért
ötlete; hanem, mert Vae vőbis, qui dicitis malum Folytassa, kérjük.
A szeri.
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arisztokrácziájának nemes vezérei, az érdemekben
gazdag Zichy és Esterházy grófok i m m á r kigöngyölték a keresztzászlaját és a politikai újév
kezdetére, JÉZUS szentséges neve ünnepének
nyolczadára — 1894. évi jan. 16-dikára nagy
katholikus gyűlést hirdetnek.
Üdv Nektek, szeretett Atyáink, Üdv n e k t e k
kath. vezéreink!!
Nagy örömnapok voltak — a soproni, a
komáromi, a szabadkai k a t h . gyűlések napjai, —
de még nagyobb örömmel nézünk eléje — az
országos katholikus gyűlés nagy n a p j á n a k .
Igen; „tömörülésre — az egyházi és szellemi
érdekek megvédésében, — személyes érintkezésre,
a társadalmi életben a katholikus ö n t u d a t érvényesülésére van szükségünk."
Nagy reményekre lelkesit egyúttal az, hogy a
kath. nagygyűlésre való felhivással egyidejűleg
— világgá, országgá b o c s á t t a t o t a m a második
felhívás, melyhez gondviselésszerüleg XIII. Leo
adta meg a vezérletet — a lourdesi zarándoklatra— Ennek czélja: „hálaadás a nagy j u b i l e u m é r t ,
— az Isten irgalmasságának leesdése m a g u n k r a ,
családainkra, hazánkra."
Laborare et orare — dolgozni és imádkozni
— siessetek katholikusok ! !
„Föl h á t a kereszttel ! v e z e t n i az elszakadt
nyájat, erősitni az ingadozókat, b ü n t e t n i a csábitókat!"
„Föl a kereszttel! s hangozzék az a hivó,
lelkesitő szózat!"
„Föl a kereszttel! ki a síkra — a szellem, a
tudás minden fegyverével!"
„Föl a kereszttel! b á t r a n , merészen, t ö r j ü n k
az ellenséges b á s t y á k r a visszafoglalni a t é r t ,
visszahódítani a m e g e j t e t t e m b e r t ! "
„Keritsük h a t a l m u n k b a a sajtót, csikarjuk
ki a rosszakarat kezéből s hirdessük büszkén,
szabadon, rendületlenül vallásunk nagy igazságait !"
„Föl a kereszttel! s gyűljön köréje minden,
kinek lelkében a szabadság, az emberség egy-egy
hamvadó zsarátnoka révedez."
„Csoportosuljunk, t a r t s u n k össze s félre a
visszavonással, a r ú t közönynyel! Gyámolitsuk,
támogassuk egymást testvéri szeretettel, m i n t ők,
mint a mi ellenségeink!"
„Ki elég bátor, ki elég erős é r e t t ü n k tollal,
,Cato" nab L. C. Harrincourt nyomán irt művéből.

szóval síkra szállani, ne légyen elhagyatva, ne
bénitsa a közöny és ne üldözze a gvanusitás!"
„Ha igy összefog a m a g y a r katholikusság,
biztos a d i a d a l ; m e r t miénk a többség, miénk
az erő s a mi fő n á l u n k az igazság!"
„Föl a k e r e s z t t e l ! föl a béke és szeretet
harczára, mely egyesit b e n n ü n k e t , s mely a
g y ö n g é n e k t á m a s z t , az erősnek eszközt ad munk á l n i Isten dicsőségén s a haza ü d v é n ! "
„ I s t e n é r t és h a z á é r t ! ez legyen a jelszó,
melylyel a küz'delembe r o h a n u n k . Istenért és hazáért becsüljük meg, kik hozzánk állanak s ha
vezéreink lesznëk, kövessük, — ha közharczosok,
ne h a g y j u k m a g u k r a ő k e t ! "
„Igen, igy kell t e n n ü n k , — igen, csak igy
g y ő z h e t ü n k ; m e r t á m b á r sokan vagyunk, mégis
kevés, ki lelkesedve hozza és t á n t o r i t h a t l a n u l
áldozza t e h e t s é g e i j a v á t , egész életét a mi szent
ügyünkért."
„Szeretet, ö s s z e t a r t á s ! m a g y a r k a t h o l i k u s ! !
In h o c signo v i n c e s ü "
Egy
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Illud a u t e m maxime optabile est et necessarium, u t eiusdem divinae S c r i p t u r a e usus in
universam theologiae influât disciplinam eiusque
prope sit a n i m a : i t a n i m i r u m omni a e t a t e
P a t r e s a t q u e praeclarissimi quique theologi professi sunt et re p r a e s t i t e r u n t . N a m quae obiectum sunt fidei vel ab eo consequuntur, ex divinis
potissime L i t t e r i s s t u d u e r u n t asserere et stabilire; a t q u e ex ipsis, sicut p a r i t e r ex divina t r a ditione, nova h a e r e t i c o r u m c o m m e n t a refutare,
catholicorum d o g m a t u m r a t i o n e m , intelligentiam,
vincula exquirere. Neque id cuiquam fuerit mir u m qui r e p u t e t , t a m insignem locum i n t e r
revelationis fontes divinis Libris deberi, ut, nisi
eorum studio usuque assiduo, n e q u e a t theologia
rite et pro d i g n i t a t e tract ari. Tametsi enim
r e c t u m est iuvenes in Academiis et scholis ita
praecipue exerceri, ut intellectum et scientiam
d o g m a t u m assequantur, ac articulis fidei argum e n t a t i o n e i n s t i t u t a ad alia ex illis, secundum
normas p r o b a t a e solidaeque philosophiae, conclud e n d a ; gravi tarnen eruditoque theologo minime
I negligenaa est ipsa d e m o n s t r a t i o d o g m a t u m ex
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Bibliorum a u c t o r i t a t i b u s d u c t a : „Non enim accipit (theologia) sua principia ab aliis scientiis,
sed i m m e d i a t e a Deo per r e v e l a t i o n e m E t ideo
non accipit ab aliis scientiis, t a m q n a m a superioribus, sed u t i t u r eis t a m q u a m inferioribus et
ancillis." Quae sacrae d o c t r i n a e t r a d e n d a e r a t i o
p r a e c e p t o r e m c o m m e n d a t o r e m q u e h a b e t theologorum principem, A q u i n a t e m , 1 ) qui praeterea,
ex hac bene perspecta christianae theologiae indole, docuit q u e m a d m o d u m possit theologus
sua ipsa principia, si qui ea f o r t e i m p u g n e n t ,
t u e r i : „ A r g u m e n t a n d o quidem, si adversarius
aliquid concédât eorum, quae per divinam revel a t i o n e m h a b e n t u r : sicut per a u c t o r i t a t e s sacrae
Scripturae d i s p u t a m u s c o n t r a haereticos, et p e r
u n u m articulum c o n t r a n e g a n t e s alium. Si vero
adversarius nihil credat eorum, quae divinitus
r e v e l a n t u r , n o n r e m a n e t amplius via ad p r o b a n dum articulos fidei per rationes, sed ad solvendum rationes, si quas inducit c o n t r a fidem." —
P r o v i d e n d u m igitur, u t ad studia biblica conven i e n t e r i n s t r u c t i m u n i t i q u e a g g r e d i a n t u r iuvenesî
ne iustam f r u s t r e n t u r spem, neu, quod d e t e r i u s
est, erroris discrimen i n c a u t e subeant, R a t i o n a l i s t a r u m capti fallaciis a p p a r a t a e q u e specie eruditionis. E r u n t a u t e m o p t i m e c o m p a r a i , si, qua
Nosmetipsi m o n s t r a v i m u s et praescripsimus via,
philosophiae et theologiae i n s t i t u t i o n e m , eodem
S. T h o m a duce, religiose coluerint p e n i t u s q u e
perceperint. I t a recte incedent, q u u m in re
biblica, t u m in ea theologiae p a r t e quam positivant n o m i n a n t , in u t r a q u e laetissime progressuri.
Doctrinam c a t h o l i c a m légitima et sollerti
saerorum Bibliorum i n t e r p r e t a t i o n e probasse, exposuisse, illustrasse, m u l t u m id quidem e s t :
a l t e r a tarnen, eaque t a m gravis m o m e n t i q u a m
operis laboriosi, pars r e m a n e t , u t ipsorum auctor i t a s i n t é g r a q u a m validissime asseratur. Quod
quidem nullo alio pacto plene licebit universeque
assequi, nisi ex vivo et proprio m a g i s t e r i o Ecclesiae; quae per se ipsa, ob suam nempe
admirabilem propagationem,
eximiam
sanctitatem
et inexhaustam in omnibus bonis Jecunditatem,
ob catholicam unitatem,
invictamque
stabilitatem,
magnum
quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis et
divinae suae legationis testimonium
irrefragabile.3)
Quoniam vero divinum et infallibile m a g i s t e r i u m
Ecclesiae, in a u c t o r i t a t e e t i a m sacrae S c r i p t u r a e

consistit, huius p r o p t e r e a fides saltern h u m a n a
asserenda in primis vindicandaque e s t : quibus
ex libris, t a m q u a m ex a n t i q u i t a t i s probatissimis
testibus, Christi D o m i n i divinitas et legatio,
Ecclesiae h i e r a r c h i a e i n s t i t u t i o , p r i m á t u s P e t r o
e t successoribus eius collatus, in t u t o a p e r t o q u e
collocentur. Ad hoc p l u r i m u m sane conducet, si
plures sint e sacro ordine p a r a t i o r e s , qui hac
e t i a m in p a r t e pro fide d i m i c e n t et i m p e t u s
hostiles p r o p u l s e n t , i n d u t i p r a e c i p u e a r m a t ú r a
Dei, q u a m s u a d e t Apostolus, 4 ) neque vero ad
n o v a h o s t i u m a r m a et praelia insueti. Quod
pulcre in sacerdotum officiis sie recenset Chrys o s t o m u s : „Ingens a d h i b e n d u m est Studium u t
Christi verbum, habitet in nobis abundanter : 5 ) neque enim ad u n u m p u g n a e genus p a r a t i esse
debemus, sed m u l t i p l e x est bellum et varii s u n t
h o s t e s ; neque iisdem o m n e s u t u n t u r armis, neque u n o t a n t u m modo nobiscum congredi mol i u n t u r . Quare opus est, u t si qui cum omnibus
congressurus est, o m n i u m m a c h i n a s artesque
cognitas h a b e a t , u t idem sit s a g i t t a r i u s et f u n ditor, t r i b u n u s et m a n i p u l i duetor, dux et miles^
pedes et eques, navalis ac m u r a l i s p u g n a e perit u s : nisi enim o m n e s dimicandi a r t e s no veri t,
n o v i t diabolus p e r u n a m p a r t e m , si sola neglig a t u r , p r a e d o n i b u s suis immissis, oves diripere."
Fallacias h o s t i u m a r t e s q u e in hac re ad i m p u g n a n d u m m u l t i p l i c e s s u p r a a d u m b r a v i m u s : iam,
quibus praesidiis ad defensionem nitendum, commoneamus.
E s t p r i m u m in studio l i n g u a r u m v e t e r u m
o r i e n t a l i u m simulque in a r t e q u a m v o c a n t criticam. U t r i u s q u e rei scientia q u u m hodie in m a g n o
sit p r e t i o e t laude, eâ clerus, plus minusve p r o
locis et h o m i n i b u s exquisita, ornatus, melius
p o t e r i t decus et m u n u s sustinere s u u m ; n a m
ipse omnia omnibus7) fieri debet, p a r a t u s semper
ad satis j actionem omni poscenti rationem de ea quae
in ipso est spe.8)
E r g o sacrae S c r i p t u r a e magistris necesse est a t q u e theologos addecet, eas
linguas cognitas habere, quibus libri canonici
s u n t p r i m i t u s ab hagiographis exarati, easdemque o p t i m u m f a c t u e r i t si e o l a n t a l u m n i Ecclesiae, qui p r a e s e r t i m ad academicos theologiae
g r a d u s aspirant. A t q u e e t i a m c u r a n d u m , u t omnibus in Academiis, quod i a m in multis r e c e p t u m
4
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laudabiliter est, de ceteris item antiquis linguis,
maxime semiticis, deque congruente cum illis
eruditione, sint magisteria, eorum in primis usui
qui ad sacras L i t t e r a s profitendas designantur. —
Hos autem ipsos, eiusdem rei gratiâ, doctiores
esse oportet atque exercitatiores in vera artis
criticae disciplina: p e r p e r a m enim et cum religionis damno inductum est artificium, nomine
honestatum criticae sublimions, quo, ex solis
internis, uti loquuntur, rationibus, cuiuspiam
libri origo, integritás, auctoritas diiudicata emergant. Contra perspicuum est, in quaestionibus
rei historicae, cuiusmodi origo et conservatio
librorum, históriáé testimonia valere prae ceteris, eaque esse quam studiosissime et conquirenda
e t excutienda: illas vero rationes i n t e r n a s plerumque non esse tanti, ut in causam, nisi ad
quandam confirmationem, possint advocari. Secus
si fiat, magna profecto consequentur i n c o m m o d a .
Nam hostibus religionis plus confidential f u t u rum est u t sacrorum a u t h e n t i c i t a t e m L i b r o r u m
i m p e t a n t et discerpant: illud ipsum quod extollunt genus criticae sublimioris, eo demum recidet, ut suum quisque studium p r a e i u d i c a t a m q u e
opinionem i n t e r p r e t a n d o s e c t e n t u r : inde neque
Scripturis quaesitum lumen accedet, neque ulla
doctrinae o r i t u r a utilitas est, sed certa illa pat e b i t erroris nota, quae est varietas et dissimilitude sentiendi. ut iam ipsi sunt documento
huiusce novae principes disciplinae : inde etiam?
quia plerique infecti sunt vanae philosophiae et
rationalismi placitis. ideo prophetias, miracula,
cetera quaecumque n a t u r a e ordinem superent, ex
sacris Libris dimovere non verebuntur.
Congrediendum secundo loco cum iis, qui
s u â physicorum scientia abusi, sacros Libros omnibus vestigiis indagant, unde auctoribus inscit i a m rerum taliuru opponant, scripta ipsa vitupèrent. Quae quidem insimulationes quum res
a t t i n g a n t sensibus obiectas, eo periculosiores ac-cidunt, manantes in vulgus, maxime in deditam
litteris iuventutem ; quae, semel
reverentiam
divinae revelationis in uno aliquo capite exuerit,
facile in omnibus omnem eius fidem est dimissura. Nimium sane constat, de n a t u r a doctrinam,
q u a n t u m ad percipiendam summi Artifici gloriam
in procreatis rebus impressam aptissima est. modo
sit convenienter proposita, t a n t u m posse ad elementa sanae philosophiae evellenda corrumpendosque mores, teneris animis perverse infusam<iuapropter Scripturae sacrae doctori cognitio

n a t u r a l i u m r e r u m bono erit subsidio, quo huius
quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius d e t e g a t et refellat. — Nulla quidem
theologum i n t e r et physicum vera dissensio intercesserit, d u m suis u t e r q u e finibus se contin e a n t , id caventes, secundum S. Augustini monit u m , „ne aliquid t e m e r e et incognitum pro
cognito a s s e r a n t . " 9 ) Sin tarnen
dissenserint,
q u e m a d m o d u m se g e r a t theologus, s u m m a t i m
est regula ab eodem o b l a t a : „Quidquid, inquit,
ipsi de n a t u r a r e r u m veracibus documentis dem o n s t r a r e p o t u e r i n t , o s t e n d a m u s nostris Litteris
non esse c o n t r a r i u m ; quidquid a u t e m de quibuslibet suis voluminibus his nostris Litteris, idest
catholicae fidei, c o n t r a r i u m p r o t u l e r i n t , a u t aliqua e t i a m f a c u l t a t e ostendamus, a u t nulla dubit a t i o n e credamus esse falsissimum." 10) De cuius
a e q u i t a t e regulae in consideratione sit p r i m u m ,
scriptores sacros, seu verius „Spiritum Dei, qui
per ipsos loquebatur, noluisse ista (videlicet intim a m adspectabilium rerum c o n s t i t u t i o n e m ) docere homines, nulli saluti p r o f u t u r a " ; u ) quare
eos. potius q u a m explorationem n a t u r a e recta
p e r s e q u a n t u r , res ipsas aliquando describere et
t r a c tare a u t quodam translationis modo, a u t
sicut c o m m u n i s sermo p e r ea f e r e b a t t e m p ó r a ,
hodieque de multis fert. rebus in quotidiana vita,
ipsos i n t e r homines scientissimos. Vulgari a u t e m
s e r m o n e q u u m ea p r i m o proprieque efferantur
quae c a d a n t sub sensus, non dissimiliter scriptor
sacer ( m o n u i t q u e et Doctor Angelicus) „ea secutus est, quae sensibiliter apparent", 1 *) seu quae
Deus ipse, homines alloquens, ad eorum c a p t u m
significavit h u m a n o more.
Quod vero defensio Scripturae sanctae agenda strenue
est, non ex eo omnes aeque sententiae tuendae sunt, quas
singuli Patres aut qui deinceps interprétés in eadem declaranda ediderint: qui, prout erant opiinones aetatis, in locis
edisserendis ubi physica aguntur, fortasse non ita semper
iudicaverunt ex veritate, ut quaedam posuerint, quae nunc
minus probentur. Quocirca studiose dignoscendum in illorum
interpretationibus, quaenam reapse tradant tamquam spectantia ad fidem aut cum ea maxime copulata quaenam
unanimi tradant consensu; namque „in his quae de necessitate fidei non sunt, licuit Sanctis diversimode opinari,
sicut et nobis", ut est S. Thomae sententia. 13 ) Qui et alio
loco prudentissime habet: „Mihi videtur tutius esse, houiusmodi, quae philosophi communiter senserunt, et nostrae
fidei non repugnant, nec sic esse assereuda ut dogmata
9) In Gen. op. imperf. IX, 80.
i») Be Gen. ad litt. I, 21, 41.
11) S. Aug. ib. II, 9, 20.
12
) Summa theol. p. I, q. LXX. a 1 ad 3.
13
) In sent. II, dist. II, q. I. a. 8.
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fidei, etsi aliquando sub nomine philosophorum introducantur. nec sic esse neganda tamquam fidei contraria, ne
sapientibus huius mundi occasio contemnendi doctrinam
fidei praebeatur." u ) Sane, quamquam ea, quae speculatores
naturae certis argumentis certa iam esse affirmarint, interpres
ostendere debet nihil Scripturis recte explicatis obsistere,
ipsum tarnen ne fugiat, factum quandoque esse, ut certa
quaedam ab illis tradita, postea in dubitationem addueta
sint et repudiata. Quod si physicorum scriptores terminos
diseiplinae suae transgressi, in provinciám philosophorum
perversitate opinionum invadant, eas interpres theologus
philosophis mittat refutandas. — Haec ipsa deinde ad
cognatas disciplinas, ad históriám praesertim, iuvabit transferri. Dolendum enim, multos esse qui antiquitatis monumenta, gentium mores et instituta, similiumque rerum
testimonia magnis ii quidem laboribus perscrutentur et
proférant, sed eo saepius consilio, ut erroris labes in sacris
Libris deprehendant, ex quo illorum auetoritas usquequaque
infirmetur et nutet. Idque nonnulli et nimis infesto animo
faciunt nec satis aequo iudicio; qui sic íidunt profanis
libris et documentis memoriae priscae, perinde ut nulla eis
ne suspicio quidem erroris possit subesse, libris vero
Scripturae sacrae, ex opinata tantum erroris possit subesse,
libris vero Scripturae sacrae, ex opinata tantum erroris
specie, neque ea probe discussa, vel parem abnuunt fidem.
Fieri quidem potest, ut quaedam librariis in codicibus
describendis minus recte exciderinl; quod considerate
iudicandum est, nec facile admittendum, nisi quibus locis
rite sit clemonstratum : fieri etiam potest, ut germana
alieuius loci sententia permaneat aneeps ; cui enodandae
multum afferent optimae interpretandi regulae: at nefas
omnino fuerit, aut inspirationem ad aliquas tantum sacrae
Scripturae partes coangustare, aut concedere sacrum ipsum
errasse auetorem. Nec enim tolerancia est eorum ratio, qui
ex istis difficultatibus sese expediunt, id nimirum dare non
dubitantes, inspirationem divinam ad res fidei morumque,
nihil praeterea, pertinere, eo quod falso arbitrentur, de
veritate sententiarum quum agitur, non adeo exquirendum
quaenam dixerit Deus, ut non magis perpendatur quam ob
causam ea dixerit. Etenim libri omnes atque integri, quos
Ecclesia tamquam sacros et canonicos reeipit, cum omnibus
suis partibus, Spiritu Sancto dictante, conscripti sunt;
tantum vero abest ut divinae inspirationi error ullus subesse
possit, ut ea per se ipsa, non modo errorem excludat
omnem, sed tarn necessario excludat et respuat, quam
necessarium est, Deum, summám Veritatem, nullius omnino
erroris auetorem esse.
Haec est antiqua constans fides Ecclesiae, sollemni
etiam sententia in Conciliis definita Florentino et Tridentino ;
confirmata denique atque expressius declarata in Concilio
Yaticano, a quo absolute edictum: Veteris et novi Testamente libri integri cum omnihus suis partibus, prout in
eiusdem Concilii (Tridentini) decreto recensentur, et in veteri
vidgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis
suseipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis
habet, non ideo quod sola Immana industria
concinnati,
sua deinde auetoritate sint approbati; nec ideo dumtaxat,
quod revelationem sine errore contineant;
sed propferea
I4

) Opusc. X.

quod Spiritu Sancto inspirante
conscripti, Deum habent
auetorem.15) Quare nihil admodum refert, Spiritu m Sanctum
assumpsisse homines tamquam instrumenta ad scribendum,
quasi non quidem primario auetori, sed scriptoribus inspiratis quidpiam falsi elabi potuerit. Nam supernaturali ipse
virtute ita eos ad scribendum excitavit et movit, ita scribentibus adstitit, ut ea omnia eaque sola quae ipse iuberet,
et recte mente conciperent, et fideliter conscribere vellent,
et apte infallibili veritate exprimèrent: secus, non ipse esset
auetor sacrae Scripturae universae. Hoc ratum semper
habuere Ss. P a t r e s : „Itaque, ait Augustinus, quum illi
scripserunt quae ille ostendit et dixit, nequaquam dicendum
est, quod ipse non scripserit: quandoquidem membra eius
id operata sunt, quod dictante capite cognoverunt" : l ß )
pronunciatque S. Gregorius M. : ,.Quis haec scripserit, valde
supervacanee quaeritur, quum tarnen auetor libri Spiritus
Sanctus fideliter credatur. Ipse igitur haec scripsit, qui
scribenda dictavit: ipse scripsit qui et in illius opere
inspirator extitit." 17) Consequitur, ut qui in locis authenticis
Librorum sacrorum quidpiam falsi contineri posse existiment,
ii profecto aut catholicam divinae inspirations notionem
pervertant. aut Deum ipsum erroris faciant auetorem. Atque
adeo Patribus omnibus et Doctoribus persuasissimum fuit,
divinas Litteras, qnales ab hagiographis editae sunt, ab
omni omnino errore esse immunes, ut propterea non pauca
ilia, quae contrarii aliquid vel dissimile viderentur afferre
(eademque fere sunt quae nomine novae scientiae nunc
obiieiunt), non subtiliter minus quam religiose componere
inter se et conciliare studuerint; professi unanimes, Libros
eos et integros et per partes a divino aeque esse afflatu,
Deumque ipsum per sacros auetores elocutum nihil admodum
a veritate alienum ponere potuisse. Ea valeant universe
quae idem Augustinus ad Hieronymum scripsit: „Ego enim
fateor caritati tuae, solis eis Scripturarum libris qui iam
canonici appellantur, didici hunc timorem honoremque
deferre, ut nullum eorum auetoruni scribendo aliquid errasse
firmissime credam. Ac si aliquid in eis offendero litteris
quod videatur contrarium veritati, nihil aliud quam vel
mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum
esse quod dictum est, vel me minime intellexisse non
ambigam." 18)
At vero omni graviorum artium instrumente pro sanctitate Bibliorum plene perfecteque contendere, multo id
maius est, quam ut a sola, interpretum et theologorum sollertia aequum sit expectari. Eodem optandum est conspirent
et connitantur illi etiam ex catholicis viris, qui ab externis
doctrinis aliquam sint nominis auetoritatem adepti. Horum
sane ingeniorum ornatus, si nunquam antea, ne nunc
quidem, Dei beneficio, Ecclesiae deest; atque utinam eo
amplius in fidei subsidium augescat. Nihil enim magis
oportere dueimus, quam ut plures validioresque nanciscatur
Veritas propugnatores, quam sentiat adversarios; neque res
ulla est quae magis persuadere vulgo possit obsequium
veritatis, quam si earn liberrime profiteantur qui in laudata
aliqua praestent facultate. Quin facile etiam cessura est
15
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obtrectatorum invidia, aut certe non ita petulanter iam
traducere illi audebunt • inimicam scientiae, fidem, quum
viderint a viris scientiae laude nobilibus summum fidei
honorem reverentiamque adhiberi. — Quoniam igitur tantum
ii possunt religioni importáré commodi, quibus cum catholicae professionis gratia felicem indolem ingenii benignum
Numen impertiit, ideo in hac acerrima agitatione studiorum
quae Scripturas quoquo modo attingunt. aptum sibi quisque
eligant studii genus, in quo aliquando excellentes, obiecta
in illas improbae in scientiae tela, non sine gloria, repellant. — Quo loco gratum est illud pro merito cornprobare nonnullorum catholicorum consilium, qui ut viris
doctioribus suppetere possit unde huiusmodi studia omni
adiumentorum copia pertractent et provehant, coactis
societatibus, largiter pecunias soient conferre. Optima sane
et peropportuna temporibus pecuniae collocandae ratio.
Quo enim catholicis minus praesidii in sua studia sperare
licet publice, eo promptiorem effusioremque patere decet
privatorum liberalitatem ; ut quibus a Deo aucti sunt divitiis, eas ad tutandum revelatae ipsius doctrinae thesaurum
velint convertere.
Tales autem labores ut ad rem biblicam vere proficiant, insistant eruditi in iis tamquam principiis, quae
supra a Nobis praefinita sunt; fideliterque teneant, Deum,
conditorem rectoremque rerum omnium, eumdem esse
Scripturarum auctorem : nihil propterea ex rerum natura,
nihil ex históriáé monumentis colligi posse quod cum
Scripturis révéra pugnet. Si quid ergo tale videatur, id
sedulo submovendum, tum adhibito prudenti theologorum
et interpretum iudicio, quidnam verius verisimiliusve habeat
Scripturae locus, de quo disceptetur, tum diligentius expensa argumentorum vi, quae contra adducantur. Neque
ideo cessandum, si qua in contrarium species etiam tum
resideat ; nam, quoniam verum vero adversari haudquaquam
potest, certum sit aut in sacrorum interpretationem verborum, aut in alteram disputationis partem errorem incurrisse: neutrum vero si necdum satis appareat, cunctandum
interea de sententia. Permulta enim ex omni doctrinarum
genere sunt diu multumque contra Scripturam iactata,
quae nunc, utpote inania, penitus obsolevere: item non
pauca de quibusdam Scripturae locis (non proprie ad fidei
morumque pertinentibus regulám) sunt quondam interpretando proposita, in quibus rectius postea vidit acrior quaedam
investigatio. Nempe opinionum commenta delet dies ; sed
„Veritas manet et invalescit in aeternum." 19) Quare, sicut
nemo sibi arrogaverit ut omnem recte intelligat Scripturam,
in qua se ipse plura nescire quam scire fassus est Augustinus, 20 ) ita si quid incident difficilius quam explicari
possit, quisque earn sumet cautionem temperationemque
eiusdem Doctoris : „Melius est vel premi incognitis sed
utilibus signis, quam inutiliter ea interpretando, a iugo
servitutis eductam cervicem laqueis erroris inserere." 21 ) —
Consilia et iussa Nostra si probe verecundeque erunt secuti
qui subsidiaria haec studia profitentur, si et scribendo et
docendo studiorum fructus dirigant ad liostes veritatis
redarguendos, ad fidei damna in iuventute praecavenda, tum
19

) III. Esdr. 4, 38.
) Ad Ianuar. ep. LV, 21
21
) De doctr. ehr. Ill, 9, 18.
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demum laetari poterunt dignâ se opera sacris Litteris
inservire, eamque rei catholicae opem aiferre, qualem de
filiorum pietate et doctrinis iure sibi Ecclesia pollicetur.
Haec sunt, Yenerabiles Fratres. quae de studiis
Scripturae sacrae pro opportunitate monenda et praecipienda,
aspirante Deo, censuimus. Iam sit vestrum curare, ut qua
par est religione custodiantur et observentur : sic ut débita
Deo gratia, de communicatis humano generi eloquiis sapientiae
suae, testatius eniteat, optataeque utilitates redundent,
maxime ad sacrae iuventutis institutionem, quae tanta est
cura Nostra et spes Ecclesiae. Auctoritate nimirum et
hortatione date alacres operam, ut Seminariis, atque in
Academiis quae parent ditioni vestrae, haec studia iusto in
honore consistant vigeantque. Integre feliciterque vigeant.
modératrice Ecclesia, secundum saluberrima documenta et
exempla Ss. Patrum laudatamque maiorum consuetudinem :
atque talia ex temporum cursu incrementa accipiant quae vere
sint in praesidium et gloriam catholicae veritatis, natae divinitus ad perennem populorum salutem. — Omnes denique alumnos et administros Ecclesiae paterna caritate admonemus, ut
ad sacras Litteras adeant summo semper affectu reverentiae
et pietatis; nequaquam enim ipsarum i n t e l l i g e n t salutariter ut opus est patere potest, nisi remotâ scientiae terrenae
arrogantia, studioque sancte excitato eius, quae desursutn
est, sapientiae. Cuius in disciplinam semel admissa mens,
atque inde illustrata et roborata, mire valebit ut etiam
humanae scientiae quae sunt fraudes dignoscat et vitet,
qui sunt solidi fructus percipiat et ad aeterna referat:
inde potissime exardescens animus, ad emolumenta vertutis
et divini amoris spiritu vehementiore contendet: Beati qui
scrutantur testimonia eius, in toto corde exquirunt
eum.22)
Iam divini auxilii spe freti et pastorali studio vestro
confisi, Apostolicam benedictionem, caelestium munerum
auspicem Nostraeque singularis benevolentiae testem, vobis
omnibus, universoque Clero et Populo singulis concredito,
peramanter in Domino impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Novembris
anno MDCCCXCIII, Pontificatus Nostri sextodecimo.
LEO P P . XIII.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Munkácsi e g y h á z m e g y e . Egy pápai dekretum alkalmából — az ugvári „Kelet" „Prudentia pastoralis" czim
alatt a következő vezérczikket közölte, mely valamint a
gör. szertartású ugy a latin szertartású papság körében
figyelmet fog bizonyára ébreszteni:
„A legközelebb mult napokban különös figyelemre
méltó decretum közöltetett a munkács e. megyei klérussal
az illető ft. főhatóság részéről a XI. számú körlevél által.
Ugyanis a 4871/1893. sz. a. arról értesittetünk, hogy
X I I I . Leo pápa őszentsége legkegyelmesebben
megengedni
méltóztatott, miszerint a jövőben ugy a latin, mint a görög
szertartású hivek az Oltári szentséget kölcsönösen nemcsak
a halálos veszedelem pillanatéiban, s a húsvéti szent áldo22

) Ps. XVIII, 2.
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zásra irányuló parancs teljesitése czéljából, lianem lelki
szükségeikhez képest bármely időben azon szertartás
szerint
vehessék magtikhoz, a melynek lakóhelyükön temploma vagyon.
A pápa őszentségének eme bölcs és valóban üdvös
intézkedése előtt lehetetlen meg nem hajolnunk és magunk
részéről azért különös hálával nem fogadnunk: jóllehet
eddig is — például búcsúk és egyéb ünnepélyek alkalmából — a hivők némelyike, ha a maga szertartása szerinti
szent áldozáshoz nem férkőzhetett, szabadon áldozott azon
szertartás szerint, melyhez könnyebben juthatott.
Igen, de ebből gyakran megbotránkoztató félreértés
keletkezett. Ráfogták ugyanis az ilyen nem illetékesen
áldozóra, hogy szertartását változtatta, illetőleg kitért a
maga hitéből ; s ezzel a timoratae conscientiae hivő aggályos lelki furdálásokba esett s csakhamar sietett is saját
lelkésze előtt a gyónást és szt. áldozást megujitani és
magát fájdalmasan arról vádolni, hogy a másik nem saját szertartása szerinti szt. áldozáshoz járult. Ez természetesen alap
nélküli aggodalom, minthogy eddig is meg volt engedve,
szükség esetében más szertartás szerinti áldozás : ámde
magok a hivek többnyire önző kiszámításból ráfogták, hogy
az ilyen áldozó kitért a maga hitéből; mit némely lelkész
nyiltan, vagy alattomban jóváhagyott nemcsak, sőt egyenesen közreműködött is, hogy az ilyet saját aklába terelje,
mi legtöbb esetben sikerült ugyan, de egyúttal magvát
képezte a kellemetlen súrlódások, ellenségeskedések és a
hivek közötti béke és szeretet bontásnak. A fenti decretum,
hála a jó Istennek! hivatva van az efféle visszaéléseket
megszüntetni !
S most nem akarok vádlóként föllépni, mivel a béke,
kölcsönös szeretet embere és a kath. hitnek rendületlen
hive vagyok, s mint ilyen óhajtok meghalni : mindazonáltal
a fenti decretum megjelenése alkalmából nagyon is időszerűnek tartom jelezni, hogy a vegyes vallású vidékeken
a két szertartású katholikus lelkészek még mai napon sem
élhetnek teljes egyetértés és békességben . . . nem pedig
legtöbb esetben azért, mivel latin szertartású kollegáink
némelyike (tisztelet a kivételnek) bizonyos fölény érzetében
akárhányszor elszólja magát az ismeretes és reánk éppen
csak fitymálásból alkalmazni szokott: „graeca fides nulla
fides" hangoztatásával nemcsak, de tényleg a hol csak
alkalom adódik a görög szertartású hivőt megszégyeniteni,
szertartásából — legfőképpen pedig áldozati proszforájából
gúnyt űzni azt, sem bűnnek, sem a keresztény műveltséggel ellenkezőnek nem találja.
Hogy pedig ez nem merő ráfogás, de tény és példákon alapuló igazság, az a vegyes vallású vidékeken lakó
lelkésztársaink előtt eléggé fájdalmasan ismeretes. — Pár
napok előtt egy eperjesmegyei lelkész utazás közben bétért
hozzám és megilletődve panaszolta, hogy ő most X községből jön, oda lelkésznek kinevezve lévén, az áthurczolkodás
ügyében hiveivel értekezni j á r t ; ez alkalommal számba
venni kelletvén a hivek házszámszerinti mennyiségét, s az
szerint megállapítani az átfuvarozás költségét ; e közben X
fiókegyházból mintegy 12 gazda elő áll és a fuvarozási
költség felől tudni sem akar, annálkevésbé hozzájárulni
azon oknál fogva, mondják, mert jóllehet atyáik görög szertartásuak voltak, ők azonban az y-i vagyis helybeli római
szert, plébános által keresztelve, gyóntatva és megáldoztatva
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lévén, áttértek a latin szertartásra főleg azon okból, mivel
mint — egy 40 év előtt az x-i gör.-kath. és y-i római
kath. lelkészek mint jó barátok abban állapodtak meg, hogy
miután X és Y községet a gyakori vizáradás csaknem
megközelithetlenné teszi — egymás hiveinek a lelkiekben
kölcsönösen kiszolgálni fognak. Ki is szolgáltak ! de ugy,
hogy az x-i latin szert, hiveket a helybeli gör. kath.
lelkész egy szálig megőrizte a latin rítusban, jóllehet
proszforával áldoztak és ott kereszteltettek: ellenben az y-i
görög szertartásuakat — azért mert szent ostyával áldoztak
— a hit egysége alapján a ft. plébános ur szeretetteljesen
a maga aklába kebelezte ! Nemde gyönyörű recziproczitás ? . . .
Szerfelett kíváncsiak vagyunk reá, mennyire sikerülend majd
az eperjes e.-megyei főhatóságnak az y-i gör. szertart.
hiveket meggyőzni arról, hogy a szent ostyávali áldozás
még nem tette őket latin szertartásuakká, a mint az velük
elhitetve van.
Midőn tehát a pápa őszentségének valóban bölcs legkegyesebb atyai decretumát örvendetes hálával tudomásul
vészük, egyúttal jól jegyezzük meg, hogy ezentúl a más
szertartásra való csábításhoz nem ok többé az, a mivel ez
ideig rendesen előállani szokás volt, t. i. a más szertartás
szerinti áldozás . . . S erősen hisszük, hogy főpásztoraink
ezen egyedüli okból a félrevezetett hiveket egykönnyen
más szertartásra átbocsátani nem fogják, egy Isten, egy hit
egy keresztség lévén mind a két szertartásnál, üdvözüljön
tehát kiki azon szertartásban, a melyben isteni akaratnál
fogva született.
Végül pedig : Az előadottakból, kedves oltártestvérek !
vonjuk le a szigorú lelkipásztori kötelességet, t. i. híveinknek élet és egészség árán is a lelkiekben pontosan kiszolgálni, a nyáj apasztását meg nem engedni, békességes
egyetértés és kölcsönös szeretetben élni, erre törvényesen
is kötelezve vagyunk ; de a Prudentia pastoralis is arra
tanit, hogy legbiztosabb. Minden
körülmények
között a
törvényes téren maradni,
mely azt javasolja : Másét ne
kivánd, de a magadét se engedd." *)

R ó m a , decz. 17. A római katholikus egyesületek
telgése a pápa előtt a szent Péter-templomban.
—

tisz-

Ez is eseményszámba megy az egyház történetében.
Eddig egy egész évig fogadta XIII. Leo pápa félszázados
püspöki jubileuma alkalmából hiveinek tisztelgését az egész
világról. Ma szűkebb családi ünnep volt a szent Pétertemplomban. Ma ugyanis az ő legközelebbi hiveinek, az ő
egyházmegyéje, a római egyházmegye hiveinek adott audiencziát — szent Péter sirja fölött.
A felvonulás reggeli 7 óra tájban indult meg. Féltiz
óra tájban, mikor a pápa a szentség kápolnáján át a világ
legnagyobb templomába bevonult, már vagy 15,000 ember
várakozott reá, többnyire rómaiak, kik a pápát lelkes evvivákkal üdvözölték. A bazilika jobboldali apsisában volt egy
oltár mennyezettel felállítva. Ez elé vonult a pápa s ott
mutatta be maga a szent mise-áldozatot, mely után még
egy kis misét hallgatott pro gratiarum actione. A 84 éves
Az e czikkben tárgyalt dolog kölcsönös megnyugtatás végett miníiakét fél részéről teljes tisztázást vár.
A szerli.
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aggastyán korához képest a legjobb erőben végzé a legfelségesebb functiókat. Isteni tisztelet után a római katholikus egyesületek elnöke Massimo Ferencz herczeg lépett
a pápa elé, és mintegy 20 egyesület nevében feliratot olvasott fel a pápa előtt. Ő szentsége néhány buzditó szót
intézett az egyesületekhez s aztán allocutióját Írásban foglaltan átadta Radini Tedeschi praelatusnak, hogy azt felolvassa, a ki azt a trón lépcsőjéről olvasta fel.
„Ha volt még kívánságunk, igy szólt a szent atya,
püspöki jubileumunk alkalmából, az az, hogy Róma katholikus egyesületeit, melyek e város erkölcsi és vallásos érdekeinek javára oly sok jót tesznek, az apostolok fejedelmének
sírjánál fogadhassuk. Ez a hódolat becsületetekre válik, mert
mi hálát mondunk az Urnák azért, hogy titeket választott
ki, hogy nehéz körülmények és rossz példák közepette fenntartsátok a hitet, a miért már a nemzetek apostola is
megdicsérte a ti atyáitokat. Róma álkor lön a világ fővárosa, midőn az egyház látható fejének székes
fővárosává
leve, és ti ezzel a hódolattal tartóztok szent Péternek és az
ő utódai közt annak, a ki veletek él és titeket kormányoz.
Szent Péter munkájának köszönhetni, hogy Róma uj életre
kapott hivást, oly életre, mely sokkal magasabban áll,
mint a régi pogány élet. Rómából, mint a római birodalom
fővárosából, Róma a világ királynéja lett, a ki az egész
világ fölött mindenütt uralkodik, a hol csak egy lélek él, a
ki a mi Urunk Jézus Krisztusban hiszen. Róma hajdan
fővárosa volt egy birodalomnak, a mely már régen eltűnt;
és fővárosává lőn egy birodalomnak, a mely nem fog megszűnni soha. Innen van a neve : urbs aeterna, örök város.
Ez a Róma nem a Caesarok és Scipiók Rómája, hanem a
megváltó Krisztus Rómája, mely a nemzeteknek világit, az
igazi czivilizácziót terjeszti, a népeket és különböző társadalmi rendeket testvéresiti és az embereket tökéletességre
emeli. A Caesárok Rómája ide a nemzetek meghódított
királyait lánczokba verve hozta; szent Péter Rómája a
népeket szeretettel vonzza magához, világosságot árasztva
reájok az igazság tanítása és a keresztény charitas jótéteményei által. Az előbbi Róma bűnt és tévedéseket tanított;
az uj Róma tanitja a hit és jó cselekvés útját s az
emberiséget a legfőbb czélra. az örök életre vezérli. De
a földi dolgokra nézve is a keresztény Róma igen sokat
tett vala mindig, mert hogy Itália és Európa a barbárságban el nem sülyedt, azt a pápáknak köszönhetik. Az
egyenetlenségek és viszályok idején ez a Róma békebiró
volt a népek és fejedelmek között és megvédte a gyengéket a hatalmasokkal szemben. És mit nem tett ez a Róma
a szenvedő emberiség, a tudományok és művészetek j a v á r a ? !
Ime. ebben rejlik ennek a városnak örök szépsége. Azok
tehát az isteni Gondviselés intézkedése ellen cselekszenek,
kik ettől a várostól ezt a ragyogó koronát elrabolni akarják, hogy azt a pogány csillogással váltsák fel. Védelmezzétek e városnak fénykörét, melyet Krisztus Péter által
adott neki, egyesült erővel !"
A pápa végül buzdította a rómaiakat, hogy minden
jó ügyet mozdítsanak elő s áldását adá a jelenlevőkre s az
Ő szeretett Róma városára. Kimenet a pápát hivei lelkesen
evvivázták.

A „RELIGIO" TÁRCZAJA.
Stabat mater speciosa.
Uj

fordítása.

A legdiesőbb szűz szent anya,
A bölcsőnél áll vigadva,
Mikor alszik magzatja.
Kinek áldott vidám lelkén
Egek felé hevült keblén
A víg öröm kéjjel mén.
Oh mily boldog, milyen nyugott,
A bűn nélkül fogantatott,
Hogy Jézus rá mosolyog.
Oly hőn örül, szívből nevet,
Halkan vesz egy lélekzetet,
Mint nézi a szülöttet.
Ki az, ki nem örvendene,
Krisztus anyját az örömbe
Ha látja igy merülve?
Ki nem mondná, mi nagy öröm,
Krisztus anyját dicsérni hőn,
Fiával i t t a földön ?
Rossz népének nagy vétkeért
Látá Krisztust, s a drága vért
Kifolyni a világért.
Látá édes, kedves Fiát,
Kit a világ áld, és imád
Lakni barmok barlangját.
Mikor Krisztus megszületett,
Egek zengték az éneket;
Dicsőség fent Istennek!
Az agg József, s a szűz anya,
Ott állanak mosolyogva
Az isteni Fiúra.
Oh szűz anya, kegy forrása!
Az én lelkem legfőbb vágya,
Veled az üdv birása.
A mint lángolt a te szived,
Gyulaszd fel ugy az enyémet,
Es megnyerem a kegyet.
Szűz szent anya tedd azt velem,
A kínsebet hadd szenvedjem;
Vigyem én is keresztem.
Az elesett ember miatt,
Mennyből lejött a te Fiad,
Oszd meg velem fájdalmad.
Oh lakja szüm igaz öröm,
Jézusomhoz hűség kössön,
Mig élek itt a földön!
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L á n g o l j o n szent heved b e n n e m ,
Hogy szent Fiad szerethessem,
E siralmas mély völgyben.
Ez égő vágy á r a d j o n szét,
És töltse be szivem mélyét,
S élvezzem víg örömét.
Szüzeknek szűz dicsősége,
Bús életem édessége,
Segits fel a mennyégbe.
Az égi szent gyönyör fiát,
Ki halva n y i t j a fel hónát.
Őt k a r j a i m hordozzák.
Elégitsed ki e szivet,
Melyet Jézus tüze ihlet,
S gyönyörre ugy hevítget.
Ha l á n g r a gyul forró szivem,
Egek felé visz el engem
A m e n n y e i szerelem.
Segíts Jézust i m á d n i hőn.
Isten szava legyen erőm,
S kegyelme az én üdvöm.
H a romlandó testem meghal.
A lelkem az á l d o t t a k k a l
Vigadjon szent áldással.
Balassy
István.
Szent, btván
vértami.
B o m l o t t SZÍVŰ zsidó nemzet
D ü h ö n g ma Isten ellen;
Ki az üdvnek nagy ügyében
Hozzájok j ő kegyesen.
A bölcseket, p r ó f é t á k a t
Elűzi és gyilkolja,
Tán hogy jóslat szerént r a j t u k
Száradjon a vér foltja.
Hányszor v á g y o t t az ur Jézus
Keblére g y ü t n i t é g e d ;
Mint t y u k m a g a köré szedi
Az apró kis csirkéket.
De Sión m e g á t a l k o d o t t
S oly elfajult roszszá lőn :
Hogy benne nem m a r a d h a t o t t
A letett kő a kövön.
Sión Sión oh mennyiszer
H i r d e t t e m bún t ő r e i m e t !
Te tudod, hogy minden órán
I n t ő szóm erre keltet.
De te vakon r o h a n t á l el
Az üdv h e l y e t t a vészbe;
Elbuktatod gonoszságod
Szörnyű undok nagy vétke.
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Hivó szavam pusztán h a n g z o t t
Szived, eszed m a r a d t rossz;
Ilyen tény, és viselkedés
T u d t a d : hogy r á d á t k o t hoz.
De lelkedet m e g m e n t e n d ő
Ellenséget k ü l d t e m r á d ;
Ki fölrázzon bűn-álmodból
Hozzám hozzon vég órád.
I s t v á n az első v é r t a n ú ,
Ki a J é z u s t h i r d e t t e ;
S v i t a t t a hőn a szent egélyt
A rossz zsidókkal szembe'.
Mikor hulló kövek v e r t é k : —
É r t ü k buzgón k ö n y ö r g ö t t :
Oh v a j h a m o s t ismernéd el:
Hogy 0 az égi küldött.
Balassy

István.

IRODALOM.
A K e r e s z t é n y Vallás A p o l o g i á j a . Irta dr Duci el
János, theologiai tanár. Budapest, kiadja a Szent-IstvánTársulat. 1893. I. -rész 1 - 1 6 ív, II. rész 1 7 - 3 3 iv. Egy
kötet 525 lap.
Szándékosan maradtunk e kitűnő magyar hitvédő könyv
bemutatásával utolsónak. Egyszer azt mondták szerzőről,
fővonatkozással a „Religio"-ban lefolyt akkori munkálkodásának becsére, hogy szerzőnek a „Religio" által legelőször észrevett és kihirdetett nagy tudománya csak — „csinált" nagyság. Nos, mi nem akartuk erőltetni a dolgot,
tudva azt, hogy Dudek tudománya maga fog magának általános elismerést és tiszteletet kivivni. Ime, várakozásunk
ideje is, mértéke is betellett. Dudek alapvető munkája,
mely után bizonyára az apologia másik része, sőt az egész
magyar katholikus dogmatika
fog következni, keresztül
esett a kritikán s kritikai lapunk az egri „Irodalmi Szemle"
pártatlan Ítélete szerint mint „elejétől végig alapos, kiváló
mű" járja a szellemek irányításának nagy útját végig e
hazában. Az egri biráló szerint:
„Sok-sok időre elég
nekünk ez az a p o l o g i a ! " . . . „Szerző e műben tárgyát
teljesen átértő, logikus főnek bizonyul, ki tisztában volt
feladatával, amint ő azt megvalósítani czélozta, ki alapgondolatait folyton elénk tárja, s mintegy csatasorban halad
folyton előbbre, a meggyőződés mind nagyobb mértékét
árasztva olvasójára". . . „Szerző egyszerre emelkedett ki
(mi, itt a „Religio"-ban, láttuk az ő kiemelkedését már e
műve előtt) iróink közöl. S tartsa is meg ezen fölényét.
munkálkodjék továbbra is. E mult, záloga a még szebb
jövőnek."
Karácsonyi ajándékunk — a könyv, az elismerés
hirdetése !
-f- A l e g ú j a b b p a t r i s z t i k a i l e l e t , római sz. Kelemen
apostoli atyának és pápának a korinthiakhoz irt levele
latin forditásban, dom Germain Morinnak sz. Benedekrendi
szerzetesnek köszönhető a maredsousi apátságból. Leletéről
a tudós szerzetes a „Revue bénédictine" szeptemberi füzetében számol be. 1875-ig az emiitett levélnek csak egy,
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még pedig nem teljes görög szövegét ismerték a tudósok.
Ebben az évben Brycunios patriarka szerencsés volt ismeretes leletében a levél teljes görög szövegét felfedezni a
hires Didache-val kapcsolatosan. Nemsokára egy angol
megtalálta a levél syrus forditását. Latin szövegben a nagybecsű levél eddig ismeretlen vala. A protestáns Harnack :
„Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius"
czimü könyvében a levél latin fordításának létezését kétségbe vonta. A tény, ime, megczáfolta. Dom Morin Germán
benczés atya a nagybecsű latin szöveget a florennes-i apátságnak 11-ik századból származó kéziratában találta meg.
A forditás Dom Morin szerint igen régi; sok hasonlatosság
található, közte és a sz. Jeromos előtti latin szent-irásforditás, az „Itala" közt. Maga a levél szövege az Analecta
Maredsolana 2. kötetében fog megjelenni.

VEGYESEK.
Magyarország katholikus nevelésügyében történeti nevezetességű lépés történik az által, hogy özvegy
gróf Károlyi Istvánné, Budán, a Krisztinavárosban negyven
árvára való nevelő-intézetet alapit s azt magyar iskolástestvérek gondozására fogja bizni. Ugyan honnan kerülnek
elő ezek a magyar iskolás-testvérek, kérdi az olvasó ? Az
Ur Isten jóságának kifürkészhetetlen utain gondoskodik
rólunk, Magyarország katholikusairól, még abban is, a
mire itt nálunk nem is gondolnak az emberek: a szerzetesi vocatio osztogatásában. Az iskolás-testvéreket Francziaországnak, a franczia katholikusok elüljáró, magasan szárnyaló szellemének köszönhetjük. Onnan Ausztriába
telepitették át jótevők s a kath. nevelés pártfogói. Éppen
ugy mint a lazaristák szerzetével, épp ugy vagyunk az
iskolás-testvérek szerzetével is. Isten több hazánkfiának
meghívást adott mind a két szerzetbe. Igy fejlődött a dolog
az iskolás-testvéreknél odáig, hogy most az alsó-ausztriai
Strebersdorfban levő anyaházzal biró osztrák iskolás-testvérek közt 10 magyar rendtag van. A szerzet főnöksége
ezt a tiz tagot szives készséggel átengedi Magyarországnak.
Az isteni kegyelem bizonyára tovább fog dolgozni a szivekben s nemsokára több telepe fog keletkezni a katholikus
liu-nevelésnek.
— A magas ptolitika. Londonból jött a hir, hogy az
angol-indiai hadseregben szolgáló két franczia megszökött,
magával vive valamennyi indiai erősség tervrajzát Oroszország számára. A magas politika nem szégyel a lopásból
és csalásból élni. Prudentia carnis !
— Az osztrák katholikus nagygyűlés ügyében SylvaTarouca Ernő gróf, az általános osztrák katholikus nagygyűlések állandó biztosa, a bécsi „Vaterland"-ban kijelenté,
hogy a legközelebbi nagygyűlést 1894. augusztusban fogják
megtartani.
— Menedékház a szenvedő emberiségnek. Ez van irva
egy márványtáblára, melyet nemrég helyeztek el, itt a fővá-

rosban egy uj ház falába. Ezt a menedékházat hajléktalan
és munkaképtelen beteges emberek számára épitette 50 éves
fönnállása emlékére a Pesti Hazai Takarékpénztár-Egyesület
Budapest főváros hozzájárulásával 50,000 frt költséggel
200,000 frtnyi alapítványt téve hozzá a fentartásra. E nemes
rendeltetésű intézet most karácsonyra nyitják meg.
— Protestáns szabadságszeretet és türelem. Tudvalevő
dolog, hogy a német birodalmi gyűlés a Centrum javaslatára visszavonta a nagyérdemű jezsuiták ellen hozott száműzés törvényét. Férfias, nemes eljárás az egész ; ámde sikerre
hir szerint az ügy nem számithat, mert a Bundesrath, mely
a kormányok képviselőiből áll, nem fogja megszavazni a
hazafiságnak a hazában való élhetés szabadságát a jezsuitáknak, mert a protestáns főhatalom, Poroszország ellenzi.
— Rómából arról értesülünk, hogy mgr Tancredi
Fausti a legközelebbi pápai consistorium ügyeivel elkészült.
Hir szerint januárban lesz a consistorium és a pápa ezúttal
öt főpapot fog bibornokká kreálni.
— S z e r k e s z t ő s é g i t e l e f o n . Baja. Kadet propriis : Miután
már úgyis j e l e n t meg a „Religio"-ban felszólalás J ó k a i műveinek
a katholikus vallásra nézve sérelmes helyei ellen, most, az ünneplés lázában b a j o s dolog lenne a hidegvíz zuhanyt alkalmazni.
Majd h a az apotheozis lázai elmúlnak, s az ünneplés u t á n ez
mihamar b e fog következni, akkor a higgadtság haszonnal fogja
olvasni az ön kemény kritikáját. — Győr: Dr. S. J. Már könyvárusi
úton is kapható. Az olvasó közönség nagy köszönettel veszi az
igéret beváltását. Addig üssük a vasat, mig meleg.

filWF Felhívás előfizetésre.
Magyarországban napirendre került az Isten ügye,
a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, mindenét szenteli ötvenkét esztendő óta. •
Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelenedés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és istentelenség szabadságának a zászlaját : akkor a vallás, az
isteni vallás jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre.
Mi itt e lapban készek vagyunk áldozni időt és
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk feláldozni mindent, hogy Isten igazai az emberek elméjében
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlítsanak minden emberi akaratot Jézus Krisztus boldogító uralkodásának szives és lelkes, nemcsak elismerésére, hanem imádatos
tiszteletére és dicsőítésére is egyszersmind.
Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem
lelkes érdeklődésétől; azt, hogy kiki igyekezzék komolyan
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga
mellé még egy előfizetőt és legalább tiz olvasót megszerezni.
A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harczok dúlnak
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer
Istvánnak kell lépni.
Az előfizetés módja a lap homlokán van kiírva. Előfizethetni félévre 5 frttal.
A szerkesztő.

Kérjük az előfizetés gyors elintézését.
ES"

A közbeeső ünnepek miatt a következő szám szombaton

fog

megjelenni.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bresaay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetem! ny. r. tanár.
Budapest. 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnő -elde-utcza 8. sz.)
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\ Megjelenik e lap heten:
ként kétszer :
I szerdán és szombaton*

I

Előfizetési dij :

: félévre helyben s postaküldéssel 5 frt.
j
Szerkesztő lakása :
Budapest,
ï VI., Bajza-utcza 14. sz.,
j hova a lap szellemi
j részét illető minden
j küldemény czimzendő.

kath. e g y h á z i s irodalmi f o l y ó i r a t .
ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM.

II. Félév. 1893.

51.

Budapesten, deczember 30.

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szilágyi miniszter czivil-házasságos okoskodásának achillesi sarka. — Egyházi Tudósítások :
B u d a p e s t : Közös föpásztori levél, kard és pálmaág. — K a s s a : Beszámolás. — R o z s n y ó i e g y h á z m e g y e : A rozsnyói püspök
pásztorlevele. — R ó m a : Karácsonyi tisztelgés a pápánál. — Vegyesek.

S z i l á g y i m i n i s z t e r czivil-házasságos okoskodásának achillesi sarka.
(Vége.) «)
„Fecunda culpae saecula n u p t i a s
Primum inguinavere, et genus, et domos :
Hoc fonte derivata clades
In pátriám populumque fluxit
H o r a t i u s , carm. VI.

B) Abban a beszédben, melylyel az igazságügyminiszter a kötelező polgári házasságról szóló
tvjavaslatának előterjesztését ünnepélyessé tenni
igyekezett, a miniszter okoskodásának második
achillesi sarka a következő kacskaringós észjárású
mondásokba van gondosan bár, de nem befedhetetlenül begöngyölve:
„A jelen szabályozás körében tisztelt Ház,
alapelvként emelkedik ki a házasság megszűnésének
kérdése is. (Halljuk ! Halljuk !) A törvényjavaslat
abból a felfogásból indul ki, hogy a házassági viszony
természeténél fogva egész életre köttetik, egész életen
át kell annak tartania. Ezért nem ismeri a törvényjavaslat a feltételhez és időhöz, k ö t ö t t házasságokat. De, (ez a de!) tisztelt Ház, minden korok
és minden idők tapasztalása azt bizonyltja, hogy a
házasságok egyes esetekben összes belső er-

kölcsi alkatelemeikben
molhatnak,
hogy egyetlen

ugy

megro-

egy, sem társadalmi,
sem erkölcsi, sem állami érdek, sem a házasfeleknek, sem a gyermekeknek, sem a családnak érdeke nem engedik azt, hogy az állam ós a jogrend ez előtt szemet hunyjon; és helyes és elkerülhetetlen, hogy meg legyen jogilag engedve a
belsőleg megromlott házasságoknak külső szétválasztása. (Élénk helyeslés jobbfelől.) Ebben az
*) Lásd a Religio decz. 6-iki számát.

álláspontban és eddig a pontig egyházak és állami
törvényhozások mind kivétel nélkül egyetértenek. Törvényhatósági szempoltból, tisztelt Ház, nem a felbonthatatlanság áll szemben a felbonthatósággal, hanem a szeparáczió intézménye áll szemben a felbonthatóság intézményével, (Ugy van! Ugy van!
jobbfelől.) m e r t nincsen egyházi vagy állami jogrend, amely, ha elvetette a felbonthatóság intézményét, nem fogadta el annak pótlásául a szeparácziót.u
Azt mondtam e czikk bevezető részében erre
a miniszteri okoskodásra czólozva, hogy az rabulisztikus szemfényvesztés. Lássuk ! 2 )
Mit nevezünk szemfényvesztésnek ?
Oly eljárást, melylyel egy ügyes kókler fényes látszattal meg történő dolgokat megtörténőknek, ós viszont, megtörténő dolgokat meg nem
történőknek t ü n t e t fel, nagy ellentétben a való
igazsággal, s nagy bámulatára a való igazságot
nem látó, hanem csak a csalfa látszatban gyönyörködő nagy közönségnek. 3 )
A miniszternek kétféle ember-elemből álló nagy
közönség előtt kellet bebizonyitani, hogy midőn
ő a házassági felbontásoknak
Pandora-szelenczéjét
egész Magyarországra nézve, (mert eddig 10 millió
katholikusra vonatkozólag az nem létezett) kinyitja a polgári párosodás tvjavaslata által : akkor
2

) Sokáig tűnődtem magamban, vájjon illik-e ily kíméletlen
mellék- és főneveket a dolgok megnevezésére használni és mikor ?
Igenis szabad. Hát mire adta volna a Teremtő a kíméletlen szavakat az emberiségnek ; talán hogy Wertheim-szekrényekbe zárva
tartsuk ? Mikor a nemzeti élet gyökereinek
az ezer éves valláserkölcsi múltjából való kíméletlen kitépéséről van a szó, még pedig
a könnyelmű, felületes és sophistikus gondolkodásnak superlativus
fokán : akkor a szavak erejét és kíméletlen világosságát szintén a
superlativus fokra vagyunk jogosultak emelni.
3
) Az embereket felfogásuk vezérli, nem a valóság, mondá
már Seneca. Homines opinione ducuntur, non rei veritate.

WtT Mai számunk két és fél i v v a g y i s 2 0 oldal.
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ő tulajdonképen igen ügyes, sot nagyszerű, az
egész emberiség hálájára méltó munkát végez:
kiegyenliti a kiegyenlithetetleneket, kibékíti a
kibékithetetleneket s csinál egész Magyarország
számára egy — egységes házasság jogot.
Ugyanugy-e %
Szentül igy van — a látszat szerint,
Mert melyik az a két elem, az a két különböző emberanyag, mely előtt a miniszternek a
házasság felbonthatóságának és általánossá tenni szándékolt felbontásának
nagy
jótéteményét4)
plausibilissé tenni kellett?
Szilágyi miniszter közönsége, a mely őt nagy
alkotásokra hivatott nagy embernek tartja, az
egész országban szétszóródva két csoportra oszlik :
a föltétlen bámulókra, ós a föltótelesekre.
A föltétlen bámulok, m e r t életre való vallási
érzékkel már alig birnak, minden vallási s gyengéd erkölcsi kegyeletet letipró, vaskövetkezetességü, a házasság vallás-erkölcsi belsejétől eltekintő, absolut kötelező polgári házasságot vártak, az
élet legnagyobb terhe és igája gyanánt mutatkozó házassági kötelék felbontásának szabadságával,
e szabadságnak szájuk ize szerint való kellő biztosításával.
A föltételes bámulok, azok, kikben van vallási érzés, kik a vallással s a lelkiismeret gyengéd
figyelmeztetéseivel
szakítani nem akarnak, azt
várták a vasgyúró minisztertől, hogy a mit tesz,
ugy tegye, hogy az ő ellapult s vízzé változott
vallási meggyőződésük azt mondhassa a miniszter
által javasolt polgári házasságra, hogy az nem
bántja a vallást, sőt, mint a miniszter mondá,
„sokkal jobban biztosítja" az állam ós egyház, a
polgári élet ós a vallás — „harmóniáját", mint
akár teszem azt a mostani, szerintök t a r t h a t a t l a n
házassági jogalap, mely szintén egységes, levén a
kánonjogi házasságrend a világ legfenségesebb
egységes házasságrendje az emberiségnek ; akár pedig
a polgári házasságjogok bármely más alakja.
Ehhez a polgári házasságért áhítozó, de vallásos
emlékeihez és összeköttetéseihez is még ragaszkodó emberanyaghoz nagy kontingenst szolgáltat
a névleges katholikusok tömege, a kiket a maguk
katholikus vallásának eszméi ós elvei ellen igen
könnyen lehet ám lépre vezetni és lefogni, csak
nagy frázisokkal, a melyekben okvetetlenül benne
*) Az -összes belső erkölcsi adatelemeikben megromlott házas
sagoknak" felbontás által útból való eltárolása
vaj T J n
Ze
M a fold c-entrumabn elhelyezett s az egész emberiség étét fenye etl
bomba eltávolításának nagy jót
• , rvével?
renyegeto

kell lenni a szábaclelvüségnek, csak mondom, ilyen
frázisokkal tudjon előtte valaki a levegőben oly
ügyesen rakétázni, hogy esőmódra hulljanak a
csillagokat vagyis az igazi eszméket pótló bolygó
szikrák a földre, messze bevilágítva az ünnepélyes
alkalomra a vidéket, habár koromsötótség következik is utánuk, teszem azt, egy félév múlva.
S hogyan debütirozott Magyarország igazság-ügy-minisztere
e kétféle emberelem előtt,
hogy mind a két felet elbűvölje, mind a két
félnek tetszését megnyerje s a szavazás nagy
napjára (mert nálunk, kérem, nem az ész ós meggondolás, hanem az előre kicsinált szavazás dönt)
magának s törvénycsinálással okvetetlenkedő társainak biztosítsa?
Pompásan, igazán pompásan, arra való nézve,
hogy dialektikai saltomortáléinak bámulói közt
effektust csináljon; ámde arra való nézve, hogy
m i t várhat ez az ország, ez a nemzet a gondolkodásnak akkora elfajulása folytán, mint a minő
Magyarország igazságűgyminiszterének a polgári
házasságot bevezető beszédében napvilágra került,
— a debütirozás szellemi erejébe v e t e t t hitre
borzasztó szomorúan, mondhatni, a nemzet és
jövőjére nézve ijesztően került a történelem
Ítélőszéke elé. A „jobboldal", a hivatalos ós
okvetetlen helyeslések oldala, „élénk"-en
helyeselt ós „ u g y van"-ozott. Mire ? A minek hallására Magyarország géniuszának kezében a századok és ezredek méhébe messze bevilágítani
h i v a t o t t fáklyának lehetetlen volt meg nem rendülnie.
Ha egy ember teljesen kifejezné egy nemzet t a r t a l m á t : akkor a dolgok mélyére hatoló
psychológnak a Szilágyi miniszter beszédéből fentebb idézett részletből egymagából a nemzet
egészséges gondolkodásának olyfoku hanyatlására
lehetne következtetnie, hogy annak nemzeti elpusztulásra ós megsemmisülésre szóló verdiktje
ellen e földön nem lehetne appellálni sehová.
Ámde szerencsénkre: egy fecske nem jelent
tavaszt, egy ember — nem nemzet. Még sok
ember se maga a nemzet; még a magyar képviselőház okvetetlenül „helyeslő" többségének a
szelleme sem maga a magyar nemzetnek a szelleme. A magyar nemzet szelleme sokkal mélységesebben rejlő valami, mint a váltakozó vélemények ós egyéni törekvések hullámai által a
felszínen összevert pártbuborókok. A magyar
nemzet szelleme sokkal magasztosabb s biztositottabb fellegvárban lakik, őrködve a nemzet
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fölött, hogysem őt égbekiáltó logikátlanságokkal s a gondolkodásnak teljes ellaposodásával elbájolni s megvesztegetni s ily alacsony t a k t i k á val fellegvárából kicsalni vagy kiszorítani lehetne.
E g y é b i r á n t onnan felülről, a n e m z e t e k sorsát
intéző isteni Gondviseléstől is, biztató szózat érk e z e t t le az emberi n e m t á j é k o z á s á r a s megnyugtatására, és az ugy szól, hogy az Isten „a
halált nem szerzette, ós n e m örül az élők veszedelmén ; mivel t e r e m t e t t , hogy minden legyen,
és épségre alkotta a földkerekség nemzeteit
A törvényhozásról s a t ö r v é n y h o z ó k magasztos h i v a t á s á r ó l ós kötelességeiről
elmélkedve
eszembe j u t n a k verulámi Baconak b i z o n y á r a
irányadó szavai: „Nagyon k i v á n a t o s volna, hogy
a t ö r v é n y e k n e k ilyetén felállitása oly időszakban
vétessék elő, mely az előző k o r t , a m e l y n e k
m ű k ö d é s é t és a l k o t á s a i t dolgozza át, az elme
műveltségére s a tárgyak ismeretére nézve felülmúlja . . . Mert szerencsétlen dolog az, midőn
egy kevésbbé hozzáértő ós elmebelileg kevósbbó
m ű v e l t kor Ítélete ós Ízlése szerint c s o n k í t j á k
meg ós t á k o l j á k ú j r a össze az emberek az ősök
alkotásait." 6 )
Ember igy m é g n e m t a l á l t a fején a szeget,
m i n t verulámi Baco, a modern, t a p a s z t a l a t i
tudományosságnak atyamestere, midőn a tudomány és életbölcseség ve t ó - j á t Magyarország m o s t a n i
törvényhozóinak a fejéhez v á g t a . Mert, kérem,
az ő mondása n e m zugmondás, h a n e m minden
időknek szól, minden idők k o n t á r k o d ó t ö r v é n y hozóit k é r l e l h e t e t l e n ü l leleplezi.
Most a k a r n a k a m i t ö r v é n y h o z ó i n k dönteni
a legfőbb és a legkényesebb kérdések fölött, most,
m i k o r világgá k i k i á l t o t t dolog, hogy k o r u n k n a k
nincs filozófiája, a legfőbb dolgokra nézve nincs
m e g á l l a p o d o t t e g y ö n t e t ű meggyőződós, szóval,
m i k o r az e m b e r e k — m o n d j u k ki — nem tudnak
gondolkodni — a gondolkodás t ö r v é n y e i szerint.
S vájjon mégis m i é r t éppen most erőködnek?
Csak azért és n e m egyébért, m e r t más nemzet e k is m e g t e t t é k m á r ezt a bizarr d o l g o t : döntöttek, m i k o r legkevósbbó voltak a r r a alkalmasak ; r e f o r m á l t a k , m i k o r legkevésbbé
értettek
hozzá; kodifikáltak, m i k o r legkevesebb n e m e s és
5

) Bölcs. 1., 13., 14.
) Optandum esset, ut huiusmodi legum instauratio illis
temporibus suscipiatur, quae antiquioribus quorum acta et opera
tractant, litteris et rernm cognitione praestiterint . . . Infelix res
namque est, cum ex judicio et delectu aetatis minus prudentis et
(minus) eruditae antiquorum opera mutilantur et recomponuntur."
De anym. scient, c. 1. aph. 64.
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magasztos t a r t a l o m volt gondolkodásukban ós
erkölcseikben bekodifikálni, m e g ö r ö k í t e n i való.
Gyarló korszak, h i t v á n y szellem! T i t á n i állásba v á g j a m a g á t , ő, a ki egy okos, egy jó uj
g o n d o l a t o t n e m t u d p r o d u k á l n i a m a dolgok valamelyesen kielégítő elintézésére, melyek nemcsak
az evést, ivást, alvást és m u l a t á s t , de m é g a
versfaragást, a szinfelrakást, az aranyszerzést, s a
szellemi és t e s t i heverós p a l o t á i n a k építő művészetét, a d u r v a t e r m é s z e t t i t k a i n a k buvásával
e g y e t e m b e n — messze-messze t ú l h a l a d j á k finomságuk ós m a g a s z t o s s á g u k p á r a t l a n s á g a által. Ért e m az e m b e r i szellem érzelmeinek, sejtelmeinek,
hitének, vallásának, erkölcsi t i t k o s
világának
magasztosságait.
Oh ! ez a kor, e n n e k a századnak vége, nagyszerűvé a l a k u l h a t o t t v o l n a ; ós h a m é g csak középszerűséggel végeződnék be, meg l e h e t n é n k
vele elégedve ! Azt m é g é r t e n i lehet, h o g y a nagy
franczia f o r r a d a l o m lázában, midőn az e m b e r e k
az e x a l t a t i o f a n a t i z m u s a által r a g a d t a t t a k , felf o r g a t v á n az o l t á r o k a t , d e k r e t á l t á k , hogy a házasság a t e m p l o m h e l y e t t a községházára t a r t o z ó
dolog legyen. Azt is még, b á r kevésbbé, meg
l e h e t érteni, hogy a n é p v e r ő k a t o n á n a k nagy, de
a n e m z e t b o l d o g i t á s bölcsesógére nézve bizony
igen csekély I. Napoleon, midőn a forradalom
u t á n Francziaországot konszolidálni igyekezvén
visszaállitá a vallást, m i é r t h a g y t a meg a polgári
házasságot s m i é r t n e m á l l í t o t t a vissza állami
intézkedésben a s z ó t b o n t h a t a t l a n házasság szentségét? Az u r a l k o d ó k n a k , Augusztus császár nagy
p é l d á j á t ó l t á p l á l t ősi h a g y o m á n y a m i n d e n időben
a házasságok kötésénél magukra is gondolni és
s o u v e r a i n n e k t a r t o t t s a j á t szeszélyeik ós szenvedélyeik számára egy kis szabad folyást biztosít a n i a m i n d j á r t I s t e n r e hivatkozó p a p i h a t a l o m mal szemben. Ez, m o n d o m , mind é r t h e t ő dolog.
De az, hogy a f r a n c z i a f o r r a d a l o m m e g g o n d o l a t l a n s á g á t s „ n a g y " N a p o l e o n filozófiai s vallásügyi
t u d a t l a n s á g á t 7 ) e század hosszú, eléggé békés s
eléggé n y u g o d t lefolyása a l a t t v a l a m e n n y i e n ,
m a j d ebben, m a j d a b b a n az alakban, m i n d elfog a d t á k s bekodifikálni igyekeztek az emberiség
l e g m a g a s a b b érdekeinek, a vallásiaknak kiszám í t h a t a t l a n k ö v e t k e z m é n y ű n a g y sérelmével: ez
m á r a gondolkodás é r t h e t e t l e n , m e g m a g y a r á z h a -

6

') Van egy mondása I. Napoleonnak, a mely mint hívőnek,
ha igaz, becsületére válik ; de nem mutat nagy
gondolkodóra
benne. „Én, igy szólt állítólag egyszer, hiszem mind azt, a mit
papom hisE." Dehogy hitte ; legalább nem hitte mindig.
48*
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tatlan könnyelműségének látszik — látszik a
jogtudomány alkotóinak is, nemcsak nekem.
Már e század elején, t ü s t é n t a franczia
forradalom lezajlása, s a napoleoni Code ^ civil
megalkotása után, szaktudománya sugallatából azt
kutatva, hogy van-e s milyen hivatása van a német nemzetnek törvénykönyv alkotására ebben a
században, Savigny, az idősb, mintegy előre l á t v a
a házasságjogi törvényhozást a franczia polgári
házasság példájából kerekedőleg fenyegető veszedelmet, a jog- és államtudomány nevében tekintélyének egész erejével felemelte óvó ós tiltakozó
szavát az ellen, hogy az állami törvényhozások
házasságügyi törvény-alkotásaikban a házasság
erkölcsi oldalától eltekintsenek s a r r a való tekint e t nélkül egyoldalulag k o n s t r u á l j a n a k házasságZUV
jogot. „Die Ehe, úgymond, gehört nur
Hälfte dem Rechte an, zur H ä l f t e aber der
Sitte; und jedes Eherecht ist unverständlich, welches
nicht in Verbindung m i t dieser seiner nothtvendigen
Ergänzung b e t r a c h t e t wird." 8 )
Hiába való volt a komoly figyelmeztetés.
A protestantizmusnak az egész emberiség ősi
hitével szemben h i r d e t e t t amaz elve, hogy a házasság az Istenséggel n e m érintkező szent, h a n e m
attól eltekintő egészen „világi dolog", k a p ó r a
j ö t t az emberi szenvedélyeknek s teljesen elhomályositá Európa népeinek nagy részénél a házasság eszméjének fenséges oldalát. I t t is találónak bizonyult Madáchnak az a mondása, hogy a
legszentebb eszméket is t ö n k r e teszi a „ h i t v á n y
felfogás." Mindenütt t e h á t , hol a p r o t e s t a n t i z musnak akár m a g á t a n é p h i t e t , a k á r m a g á t a
„tudományos fők" gondolkodását is m e g h ó d i t a n i a
sikerült, el volt kószitve a t a l a j a házasságnak,
m i n t tisztán „világi dolog"nak polgári házasság
alakjában való pusztán jogi konstruálására.
S a szellemek a vallási felfogás dolgában a
katholikus egyházon kivül nem hogy emelkedtek
volna e század alatt, de sőt lesülyedtek a képzelhető legmélyebb fokra, a nyilt istentagadásig és
vallástalanságig azoknál, kik se másokat, se magokat ámitani nem a k a r j á k , — az agnoszticzizmusig, az okok okának, az Istenségnek megismerhetetlenség czimén való ignorálásáig, a vallással való előkelő nemtörődés cynikus, logikátlan, lapos
elméletéig 9 ) azoknál, kiknek a t u d o m á n y ós a
') Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
wissenschaft. 3. Aufl. Tüb. und Leipz. 1840. 46. 1.

Rechts-

•) Az a franczia, ki igy gondolkodik, a mint következik
kirántotta a büszke positivizmus alól az a l a p o t : „Où le sectateur
du positivisme deviennent absurde, c'est quand, en dehors des

műveltség csak a r r a szolgál, hogy m a g u k a t ós
m á s o k a t t u d a t l a n s á g b a n t a r t s á k az isteni dolgok
iránt. Valóban furcsa észjárása van az I s t e n t ignoráló s a vallást kerülgető t u d o m á n y n a k ós műveltségnek, m á r az igaz! Minthogy — miért, m i é r t
nem, az m o s t a n m a r a d j o n ? — az Isten szavát
sem a nagy mindenségben való megnyilatkozásában, sem lelkiismeretük szózatában meghallgatni
nem akarják, hogy nemaharásuhat
leplezzék, kieszelték, hogy azért nincsenek t e k i n t e t t e l
az Istenre, m e r t szavát nem hallják, m e r t Ő n e m
h a l l a t j a azt, m e r t megközelíthetetlen fenségében
elzárkozott tőlünk, a h o n n a n kinos vergődéseinkkel n e m törődik. A m a i kor emberei, h a elszak a d t a k i f j u s á g u k hitétől, t ö b b n y i r e ily deistákká
válnak, kik e l ő t t az Isten legfölebb csak „gondolat", ha pedig Lény, a k k o r oly Lény, a milyenek ő k ; ugy n e m törődik velők, m i n t ők Vele,
s a ki végül legfölebb a r r a jó i t t a földön, hogy
a tömegnek, az emberek „legtöbbjének", m i n t
Falk Miksa m o n d á elszólva m a g á t minap, az
„istenfélós" ijedelmeivel féken lehessen t a r t a n i
az akaratát ós karjait.
Elképzelem m a g a m n a k azt az időt, mikor
a Szilágyi Dezső polgári házassága életbe lépt e t v e lesz. A n n a k lényege — n e m gondolás, nem
törődés Istennel, mélységes mély hallgatás az
Istenről. Most képzeljetek el, t. olvasóim, egy
falusi községházat. Ott ülnek, annál az asztalnál,
a hol magasabb, de csak polgári ügyek mellett,
bizony, disznókereskedóssel és marhapasszusok
kiállításával is szoktak pipaszó m e l l e t t foglalkozni. Egyszerre h á z a s t á r s a k jelentkeznek házasságra. Most gondoljátok csak el a lélekölő irónia
k e g y e t l e n c s a p á s á t ! H o g y f o g j á k ezek a j á m b o r
egyszerű lelkek az I s t e n t ő l eltekintő, az I s t e n t
gyáván ós lelketlenül h a l l g a t ó n a k vevő deizmus
polgári házasságának büszke reprezentácziójába
Istennel szemben beletalálni ! Tableau lesz ez ;
még pediglen m i l y e n ! Festők, fessétek le, h a
opérations sisentifiques spéciales (a természettudományi kutatások
körén kivül), il se désintéresse de toute opinion au sujet des grandes mystères. Je ne puis, je l'avoue, concevoir qu'il manq u e ' autent, à l'humanité de certains hommes, et ne puis concevoir non plus qu'il manque autent à leur logique ; car enfin
quoi de plus illogique que d'ériger en axiome cette proposition :
„Le développement de l'idée de causation est la mesure de l'intelligence et du progrès intellectuel," et, dans le même temps, de donner pour enseignement
qu'on n' a pas à s'occuper s'il est une
cause des causes 1 Cette cause de causes, j'admets qu'on la mette
en doute, qu'on la nie même après réflexion; je n'admets pas qu'on
dédaigne d'être occupé d'elle, — et ce sera le sentiment de la postérité." Le comte Guy de Bremond d'Ars, La vertu morale et
sociale du christianisme, Paris, 1890. 13. 1.
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t u d j á t o k ! Adok hozzá szöveget is. Egy czivilházasságos franczia i s t e n k á r o m l ó irta, lefestve
b e n n e az Istennel való nem-törődés, az I s t e n r ő l
való teljes hallgatás ostobán büszke pose-át, cerem ó n i á j á t : — Isten, hallgas, m e r t m i is hallgat u n k t e rólad!!
„Si le ciel nous laissa comme un monde avorté,
, , i e juste (!) opposera le dédain à l'absence
„Et ne répondra plus que par un froid silence
„Au silence éternel de la divinité!" 10 )

Oh n e m z e t e m őrangyala, m i k o r ezeket a jelen e t e k e t Magyarországban l á t n i fogod, az I s t e n é r t
ne nevesd ki n e m z e t e m e t , ezt a szegény kis n e m z e t e t ,
h a n e m sirasd! J a j , m e r t ennek a j e l e n e t e k n e k
nevetséges v o l t a oly r e t t e n t ő e n felséges, h o g y
a nevetés j o g á t fölöttük a Mindenható m a g á n a k
t a r t o t t a fen. „JDeus irridebit eos," — kik Magyarországnak ezeket a j e l e n e t e k e t megszerezni a k a r j á k ! J a j nekik, j a j n e k ü n k !
Azt m o n d j á k , hogy n e m falusi birák, m ü v e i t
e m b e r e k fogják a polgári házasságokat kezelni.
H á t a m ű v e l t e m b e r m é g n e m sokkal boszszantóbb, m i n t a műveletlen, h o g y h a nem tudja,
mily nevetséges dolog I s t e n előtt b ü n h ő d t e t ő
nevetség t á r g y a lenni?!
Csak azt a k a r t a m mindezzel mondani, t.
olvasó, hogy alighanem igaza volt, ós t a l á n szabadelvű m a g y a r jogászaink engedelme nélkül
m a r a d is, v e r u l á m i Baconak abban, h o g y mily
„szerencsétlen dolog" az egy n e m z e t r e nézve,
midőn a legfőbb, a vallási dolgokban, az elme
magas műveltségére s a vallási tárgy ismeretére nézve
az ősöknél hevesebb emberek vállalkoznak Magyarország ezeréves alkotásait fenekestől
felforgatva
á t g y ú r n i s igy, igy m e g n y o m o r í t v a adni á t az
utókornak.
H a n e m h á t a m i n i s z t e r okoskodásának fentebb idézett l a b y r i n t h j á t szétszedve, s a t e k e r vényes észjárás á g a i t - b o g a i t szétbonczolva m é g
n e m l á t t u k m a g u n k előtt.
Nos lássuk!
A miniszternek, m i n t mondók, kétféle gondolkodású e m b e r e k e t k e l l e t t kielégitenie : azokat,
kik tudják, m i t tesznek, s azokat, kik nem is
akarják világosan látni, hogy mi t ö r t é n i k . A m a zok jól tudják, m i kell n e k i k : a házasság felb o n t h a t a t l a n s á g á n a k , a k a t h o l i k u s vallás egy
dogmájának letiprása. Csak azért is; „eppur si
muove!" Emezek, m e r t plauzibilissé t u d t á k e l ő t t ü k
t e n n i azt, hogy a nemzet s z á m á r a egységes állami
10

) Vigmj, az elkeseredett szkeptikus.
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házasságjog "-ot kell csinálni, szabad kezet a d t a k
a m i n i s z t e r n e k a csinálásra, s csak egyet k ö t ö t t e k ki, azt, hogy ugy csinálja a minisztérium,
a m i t tesz, h o g y — az ő vallási érzésöknek ne
fájjon. E z t a m i n i s z t e r t e r m é s z e t e s e n a n n á l nagyobb készséggel m e g t e t t e , m i n t h o g y ezt a vallási
érzést a k á r bogáncs-kóróval is ki l e h e t elégíteni.
S az első bogáncs-kóró, m e l y e t a miniszter
e m b e r e i a névleges k a t h o l i k u s o k n a k p r ó b á r a felt á l a l t a k , az volt : nézzétek ! Magyarországnak
8 féle házasságjoga v a n ; ime, nincs egységes
h á z a s s á g j o g a ! T e h á t m i természetesebb, m i n t
h o g y kell csinálni. A névleges katholikusok, kik
rég elfeledték k a t h o l i k u s h i t ö k e t s avval azt is,
h o g y Magyarországnak ezer év ÓtcC egy nagyszerű egységes állami
joga van a k á n o n i jogban,
a mely alól a többiek csak alkalomadtán
keletkezett
kivételek, „Armantes regulám," — j á m b o r szelídséggel m e g e t t é k a bogáncs-kórót.
Az ilyen k é z r e j á r ó e m b e r e l e m m e l k ö n n y ű
elhitetni, elfogadtatni, m e g t é t e t n i mindent. A j á t é k
— a szemfényvesztés j á t é k a t e h á t m e g i n d u l h a t !
Az első e l t ü n t e t é s . Magyarország ezeréves egységes állami házasságjogának hókusz-pókuszos
eltüntetése fényesen s i k e r ü l t : m i é r t ne sikerülne
— ezek e l ő t t az e m b e r e k — a többi hipp-hopp!?
Rajta tehát!
Az első bűvös n a g y m o n d á s j u p i t e r i pose-zal.
„kiemelkedést" és „megszünós"-t jelentő mozd u l a t t a l ez: „A jelen szabályozás körében, t. Ház,
alapelvként emelkedik k i a házasság megszűnésének
kérdése is."
Álljunk m e g itt, t. olvasó, ós vegyünk lélekzetet, m e r t a h o n a t y á k is kétszeres „halljuk,
halljuk "-kai f o g a d t á k e n a g y kijelentést.
A nagy m o n d á s n a k rövid é r t e l m e az, hogy
a m i n i s z t é r i u m j a v a s l a t á b a n a házasság
felbontása — alapelv. J e g y e z z ü k m e g j ó l : Ez is —
alapelv.
Mert v a n annak, a bogáncs-kóróval t á p l á l t a k
számára, a miniszter szerint egy másik alapelve
is. H a l l j u k t. i. a közvetlenül következő m o n d á s t :
„A t ö r v é n y j a v a s l a t abból a felfogásból inclul ki,
h o g y a házassági viszony természeténél fogva egész
életre k ö t t e t i k , egész életen át Izell annak tartani. "
E n n e k a m o n d á s n a k é r t e l m e pedig ez : a
házasság felbonthatatlan-sága
—
alapelv,
melyből „kiindul."
Nos, t. olvasó, h o g y tetszik az első produkczió ?
Az u j „egységes" m a g y a r n e m z e t i házasságj o g n a k alsupelvileg felbonthatónak is,
felbonthatatlan-
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miszerint ezt az eszményt „az anyaszentegyház
állitj a fel."
Nem, uraim, n e m az egyház állítja fel a felb o n t h a t a t l a n s á g , az örök hűség ós szeretet kötelékét, 1 1 ) h a n e m az egyháznál sokkal magasabb
hatóság állította azt fel — a t e r e m t é s k o r ós a
megváltásnál.
A t e r e m t ő I s t e n t e t t e a házasságot felb o n t h a t a t l a n n á , a t e r e m t ő Isten t ű z t e ki az
emberiség elé a házastársi örök hűséget és az
egymástól el n e m kívánkozó szeretet boldogságát
— eszményül. Krisztus urunk, a világ isteni Megváltója, az emberi felfogások czafrangjait, melyekkel
időfolytán az emberek a l a n t j á r ó gondolkodása és
szenvedélyek szolgálatába szegődött szivdobogása
ezt a ragyogó eszményt teleaggadta, isteni kezével leszaggadta ós a f e l b o n t h a t a t l a n s á g isteni
kötelékébe egy uj, m é g tündöklőbb kapcsot, a
szentség j e l e n t é s é t és erejét, olvasztva be, ú j r a
felállította azt eszményképül a bűn rabszolgaságából m e g v á l t o t t emberiség számára, m á r nemcsak kötelességet szabva ki annak m e g t a r t á s á r a ,
A szemkápráztató szójátékból k i f e j t v e a h a n e m t e n g e r n y i segitő malasztok emelő elemeit
miniszter szavainak tulajdonképpeni értelme az, is árasztva ki az örök hitvesi hűség és szeretetnek
hogy az „egységes" nemzeti m a g y a r állami házas- kötelességeit m e g t a r t a n i igyekvő nemes és sokságjognak „alapelve" voltaképpen a „megszűnés szor m a g a s z t o s törekvéseire. Egy nő, a ki évek
kérdésében",a felbonthatóság „elv"-ében sarkallik ; hosszú sorának keserves kinjai és szenvedései
— a felbonthatatlanság, vagyis az, hogy a házasság- ; árán, a f e l b o n t h a t a t l a n örök hűség ós szeretet
nak egész életen át kell t a r t a n i , — az a m a g y a r vezércsillagától kalauzoltatva, b u k o t t f é r j é t erkölállami Titánok előtt csak — ..felfogás."
csileg ú j r a l á b r a állítja, derék becsületes emberré
o h „felfogás," megint találkoztam veled, m é g ; teszi, — h á t ez n e m lenne t ö b b egyszerű „felpedig újra ott, a hol a „felfogás" terpeszkedóse fogás " - n á l l h á t ez n e m magasztos tény, nem
— szentségtörés!
fenséges l á t v á n y ? A k i k a f e l b o n t h a t ó s á g melA házasság felbonthatatlansága „ f e l f o g á s " . . . : l e t t kardoskodnak, igazán, a dolgok mélyén nem
Emberiség! bocsásd meg Magyarországnak; bo- látják, hogy m i t ö r t é n i k a felbonthatóság terjeszcsásd meg, m e r t csak egyszál ember szólt magya- tése következtében. Az emberi élet erkölcsi t a r rul igy: a házasság felbonthatatlansága, az örök t a l m á t rabolják m e g ; elrabolják az emberi élethűség fogadása, a fides, a holtomiglan-holtodig- től a legmagasztosabb erkölcsi gazdagodás eszlanra t e t t eskü sacramentumával együtt,
csak közeit. Szegényebbé teszik az emberiséget nemes
„felfogás," emberi, hiu, mulandó felfogás!
n a g y és magasztos t a r t a l o m b a n .
nak is kell lenni. Fehérnek is, feketének is kell
ugyanannak lenni egyszerre ! Xe nevessetek, m e r t
a dolog rettenetesen szomorú!
Ha egész életen „ h e l l " a házasságnak t a r tani, és ez alapelv : akkor, hogy lehet, az a másik,
hogy bármikor fel lehet azt bontani, szintén alapelv,
még pedig első helyre t e t t alapelv ? Hogy t a r t h a t
az a kell egész életen át, a mire bármely pillanatban azt lehet mondani, hogy nem kell?
Ily komoly dologban, kérem, sehogysem j á r j a
a tréfa, teszem az, hogy „ha akarom, v e m h e s ;
h a akarom, nem v e m h e s " ; — hanem, u r a i m :
v a g y — yagy ! Vagy alapelv az, hogy a házasság
felbonthatatlan, és akkor a felbonthatóság n e m
lehet alapelv; vagy ha a felbonthatóság az önök
alapelve, akkor ne beszéljenek arról, hogy önöknél
komoly tiszteletben részesülő alapelv az, hogy a
házasságnak „egész életen á t kell t a r t a n i , t e h á t
felbonthatatlannak kell lenni." Miniszter ur :
micsoda kell az, a mi nem kell hogy legyen?
Oh könnyelmű j á t é k a legszentebb dolgokkal !

Ennyire m a g y a r ember a házassági élet legfényesebb s legboldogitóbb oldalát, az örök hűség
kötelességét s az a r r a épités jogát — le nem
alacsonyította. „Felfogás" d o l g a ! . . . . Még maga
Sztehlo is, a ki 1890-ben „A házassági elválás
tógáról" irt könyvet, elismeri, hogy a házasság
relbonthatatlansága, a hitvestársak örök hűsége
és szeretete — „eszmény." Tehát, miniszter ur
•'szmcmj nem felfogás!? Csak abban t é v e d e t t
sztehlo akkor, — nem tudom, akkori meggyőződésében él-e mostan? - hogv azt állitá

T e h á t a házasság f e l b o n t h a t a t l a n s á g a , uraim,
n e m „felfogás" dolga, h a n e m — eszmény, n e m
önkényes ábrándozás, h a n e m a természet törvénye.
A miniszter ur protestáns. 0 ós hitfelei n e m
t a r t j á k a házasságot szentségnek.
A házasság szentségi jellegéből folyó felbonth a t a t l a n vinculumot ők nem értik. Ebből t e h á t
n e m o k o s k o d h a t u n k velük szemben.
u

) Az egyház a felbonthatatlanság isteni elvének óriás küzdelemmel — érvényt szerzett az emberiség életében. Ez az egyház
része ebben a dologban.
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Hja, de azért k o r á n t s e m m e n e k ü l h e t n e k ám
a házastársi örök hűség ós k i f o g y h a t a t l a n szeretet
eszményének kötelező ereje alól, m e r t az az
emberi természet törvénye, a mely ugyanegy k a t h o likusban, protestánsban, pogányban. Az e m b e r e k b e n
a t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k r e vonatkozólag csak az
ismeret teljesebb vagy kevésbbó teljes l é t é r e nézve
van különbség, m a g a a t ö r v é n y minden e m b e r r e
nézve egyenlő.
Bármily alacsony fokán á l l o t t a k a pogányok
az erkölcsi icleálok ismeretének, annyi mégis legalább
a r ó m a i birodalom alapitó népéről századokig
t a r t o t t t é n y g y a n á n t van a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n
feljegyezve, hogy ez a nép sokkal jobb, sokkal
eszménytisztelőbb volt életében, m i n t állami törvényeiben, m e r t szokásból k ö v e t t e a t e r m é s z e t t ö r v é n y é t s hiven g y a k o r o l t a a hitvesi örök hűséget,
bár nem r a g y o g o t t e l ő t t e a f e l b o n t h a t a t l a n s á g
eszméje oly világosan m i n t n e k ü n k a keresztény
k i n y i l a t k o z t a t á s fényéből f a k a d t bölcselő felvilágosodás világánál.
A mintajogot szerző s m a g á t jogfejlesztóse
által h a l h a t a t l a n n á tévő r ó m a i nép 12) m e g é r d e m l i
hogy az ő házasságügyére egy pillantást vessünk?
úgyis, m i n t jogi, úgyis m i n t erkölcsi institutióra.
A római jogrendszer, m i n t v a l a m e n n y i pogány államjogi rendszer, a jus fortioris, az erősebb
önérdekéből indulván ki, egészségtelen volt m á r a
kiindulás pontjánál. Á m d e a t o v á b b i jogfejlesztósnél t ö m é r d e k , m o n d h a t n i , az ó-világban legalább, p á r a t l a n józanság és jó erkölcs vegyült a
r ó m a i államólet processusába jó sokáig. A r ó m a i
b i r o d a l m a t az b u k t a t t a meg, hogy kifogyván az
emberekből az egészséges észjárás és okos cselekvés, a felszabadult szenvedélyek a k a d á l y t a l a nul szövetkeztek a rosz „alapelvek" h a t a l m á v a l .
A rómaiak eredeti házasságügvi gondolatáb a n , — m o n d j a a m á r e l h u n y t Troplong, a franczia
akadémia — tagja, a senatus elnöke, a franczia semm i t ő törvényszék elnöke, — t e h á t m i n t t ö r v é n y tudó, t ö r v é n y h o z ó ós törvényalkalmazó biró háromszorosan illetékes egy személyben, — ez a
Troplong m o n d j a azt, hogy a r ó m a i a k n á l a divortium, a házasságbontás logikai k ö v e t k e z m é n y
vala azokból a felfogásokból, melyeket a r ó m a i a k
a házassághoz k ö t ö t t e k . E n n e k a logikai követ12

) „Was Rom gross gemacht hat, war der rege, lebendige
politische Sinn, womit dieses Volk stets die Formen seiner Verfassung stets auf solche Weise zu verjüngen^ bereit war, dass das
neue Nos zur Entwicklung
des alten diente, dieses richtige Ebenmass der beharrlichen und der fortbewegenden Kräfte." Savigny, Id. m. 81—32. 1.
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kezetességnek végleteivel szemben a r ó m a i n é p e t
csak jó erkölcsei t u d t a k megvédeni — egy ideig.
A hősi korban, midőn a f é r j h a t a l m a (patria
potestas) k i t e r j e d t egész az élet ós halál j o g á r a
a h a t a l m a a l a t t levő neje felett, vájjon m i é r t ne
l e t t volna (t. i. a férj) feljogosítva (a halálnál
kevesebbre), az elbocsájtásra ? [Azért is a házasságbontás m e g e n g e d e t t s é g é t a XII. táblás t ö r v é n y
k i m o n d o t t a . N i e b u h r kivételek g y a n á n t csak a
c o n f e r r e a t i o á l t a l k ö t ö t t házasságokat
emliti.
13
(I. köt. 324, 635. jegyz.)] ) A nő, megvallva az
igazat, n e m volt egyéb, m i n t dolog, m e l y n e k t u l a j donosa a f é r j v a l a ; ós h o g y h a n e m is a d h a t t a
el őt, legalább szabad volt neki tőle d i v o r t i u m
által e l v á l n i / 1 4 )
Ez volt a r ó m a i a k positiv joga ós állami t ö r vényhozása a házasságról. Bizony h i t v á n y és
lealacsonyító volt az, kivált a n ő n e m r e nézve !
Á m d e erkölcseid
a történelem t a n ú s í t á s a
szerint jó d a r a b ideig egészen mások voltak. Valerius Maximus szerint „Róma alapításától kezdve
egész 520-ig — házas ságbontás
nem fordult elő. Sp. Car vili us bocsátá el legelsőül n e j é t
m a g t a l a n s á g okából. H a b á r t ű r h e t ő volt indító oka,
úgymond, mégis rosszalással t a l á l k o z o t t t e t t e , m e r t
az e m b e r e k abban a nézetben éltek, hogy a
házastársi hűség előbbre való a g y e r m e k e k u t á n
való sóvárgásnál." 15) Mások m á s évre teszik az
erkölcsök elfajulásának észrevehető külső kezdetét,
például Dionysius Halicarnassenus 5 3 3 - r a ; 1 6 ) Tertulliánus átlagos számítással közel 600 évig t a r t ó n a k á l l í t j a a r ó m a i erkölcsök szigorúságát, a
h á z a s t á r s i hűség s a házasság fel n e m b o n t á s á r a
n é z v e : „Hol v a n n a k azok a boldog házasságok,
úgymond, m e l y e k e t az erkölcsök tisztasága
oly
tökéleteseteké tett vala, hogy közel 600 év
m u l t el, a nélkül, hogy valamely
családban
17
d i v o r t i u m fordult volna elő." )
13

) A bezárt részlet szerzőnél a szöveg alatt jegyzetben van.
) Dans les idées que le Romaines attachaient au mariage,
le Divorce était un événement logique, dont les moeurs
pouvaient
seules tempérer les excès. Aux temps héroiques, lorsque le pouvoir
du mari o'étendait jusqu'an droit de vie et de mort sur sa femme
en puissance, pourquoi n'aurait-il pas pu la répudier? [Aussi le
divorce était-il permis par la loi des XII Tables. M. Niebuhr
excepte les mariages par confarréation, t. I. p. 324. note 635.]
La femme n'était, à vrai dire, qu'une chose dont le mari avait la
propriété ; et s'il ne pouvait la vendre, du moins lui était-il permis
nonsoulament de s'en séparer, par le divorce, mais même de la
ceder solennelement à l'ami on au rival qui convoitait sa main."
Troplong, De l'influence du christianisme sur le droit civil des
Romains. 3. éd. Paris. 1868. p. 205.
15
) Valerius Maximus, 1. 2. c. 1. n. 4.
— I6) L. 2. §. 16. V. ö. Plutarchus, Theseus et Romulus, 7.
l7
) Lycurgus et Nuraa, 7. Apolog. §. 6. Monog. §. 9.
14
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Mi következik mindezekből, mik a rómaiakról
szólnak ?
Xégy dolog következik.
Első, hogy a római nép erkölcsei a házas
életben kezdet óta jó sokáig sokkal jobbak, sokkal
eszményiesebbek voltak, m i n t az önmaguk csinálta
i r o t t törvényeik.
Második, hogy valamely nép, minden jók nagy
vigasztalására, sokkal becsületesebb ós erkölcsösebb lehet, mint nagy garral erőszakolt i r o t t
törvényei.
Harmadik, hogy a rómaiak házassági életének
— megfordítva, m i n t a hogy az e l ő t e r j e s z t e t t
magyar törvényjavaslat a házasságról tervezi —
valódi alapelve hatszáz évig a házassági örök hűség
s az el nem muló szeretet eszménye volt; a felbontás pedig csak m i n t hitvány felfogás j u t o t t be
kezdetben az i r o t t törvényekbe, melyekkel szemben a jó szokás biztosította a római népnek az
erkölcsök eszményies tisztaságát s evvel — az
ó-világ páratlan uralmát, midaddig, mig az erkölcsök ama fenköltsége t a r t o t t .
Xegyedik, hogy Magyarország a keresztény
czivilizáczió 19-ik századában, ha a polgári házasságról előterjesztett törvényjavaslat alapelve sanctiót kap ós az erkölcsökbe beszivárog, sokkal
alanta fog kerülni a pogány római nép eredeti
erkölcsi magas állásának, a melynek ez a nép
a többi között világuralomra t e r m e t s ó g é t köszöntette.
Az ötödiket, m i n t e negyedik dologból kegyetlen logikától kifolyásra hajszolt következményt, annak levonását és meggondolását, szomorú szívvel, — Magyarország komolyan és
alaposan gondolkodó embereinek Ítélete alá
bocsátom.
A dolog r e t t e n e t e s komoly. L a m a r t i n e szavai
jutnak i t t eszembe: „La plume t r e m b l e dans la
main quand on va toucher à un sujet si grand
et si saint: ou craint de blesser m ê m e ce qu'on
veut guérir." 1 8 ) És egy másik h e l y e n : „Les
sophismus des gouvernements deviennent bientôt
les crimes ou les malheurs des nations. P r e n e z
garde de donner un pareille épée pour j o u e t à
un pareil p e u p l e ! " . . . 1 9 ) Magyarország
öngyilkosságáról van a szó! . . . Azt hiszitek, hogy
n e m ] Oh, nagy dolgok tudása nélkül élő boldog
L etat, leghise et l'enseignement cz. értekezésének a kezdő
soraiban. Discourset et polémique, éd. Frankfort s/M. 371. 1.
'•») Discours sur la loi relative ou restes mortels de Napoléon
id. kiad. 319. 1.
'

e m b e r e k ! Azt hiszitek, hogy rossz házassági „jog",
rossz házasélet mellett a divortium általános behozatala, minden házasságra nézve lehetővé, j o g o s u l t t á
tevése, t e h á t a szenvedélyeknek emelt privilégium
által — n e m sirásói v a g y t o k ennek a jobb sorsra
h i v a t o t t országnak? A világtörténelem tanúsága,
a nemzetek életének titkaihoz értő emberek
Ítélete szerint, a házasságnál alsóbb fokú, abból
csak k ö v e t k e z m é n y k é p p folyó intézmény, az örökösödés egészséges folyásának t ö n k r e t é t e l e által
is m á r a bukás és feloszlás szólére lehet h a j szolni egy országot. Ezt gondoljátok m e g j ó l ! A
„Courrier de Bruxelles" cz. lap 1889-ik évfolyam á n a k decz. 6-iki számában volt olvasható egy
meglepő, államférfiakra nézve fölöttébb tanulságos
dolog és n y i l a t k o z a t . El van o t t mondva, a zsarnok
|
önérdek i m p e r á t o r i képviselője, I. Napoleon, hogy
minden örökölt önállóságot t ö n k r e tegyen Francziaországban, mely ú t j á t á l l h a t t a volna nem öröklött
dynastiája megállapításának, 1806-ban m i é r t foglalt
állást a szabad végrendelkezés kizárásával a t ö r v é n y szerű egyenlő osztozkodás kötelezettsége mellett, ugyanazon év junius 5-én kelt egyik levelében ezt i r v á n :
„Állítsátok fel az egyenlő osztozkodást, és n é h á n y
óv múlva minden, a mi u t a t o k b a n áll, le lesz
r o n t v a . " 2 0 ) Persze később, midőn d y n a s t i á j a megá l l a p o d o t t s á g á n a k érzete e m e l k e d e t t lelkében
uralomra, el k e z d e t t az a l a t t a levő t á r s a d a l o m
állandóságának
föltételeiről gondolkozni ós az
általa n é h á n y év előtt a n n y i r a m a g a s z t a l t köteles
egyenlő örökségosztás elvével homlokegyenest ellenkezőleg felállította Francziaországban a majoratus
intézményét, a m i bizony csak gyenge sajka, a köteles egyenlő örökségosztásnak az állandó családalapítást elnyelő t e n g e r é r e bocsátva. Hogy ez igy
van és n e m másképpen, hogy rossz
örökösödéssel egy egész n e m z e t e t lehet t ö n k r e tenni,
a r r a nézve álljon i t t a világtörténelem k ö v e t kező, figyelmen kivül m a r a d t ténye. Mikor a n a g y
Napoleon csúfos b u k á s á t követő bécsi kongresszus
alkalmával a hírneves sociologus Le Plciy21) elbeszélése szerint, a h a t a l m a k , az angol n a g y k ö v e t
abbeli szándékába, hogy a franczia h a t á r o k még
20
) „Etablissez le partage égal et, en quelques années, tout
ce qui vous sera opposé sera détruit."
21
) Le Play müvei tanulmányozásának elmulasztása miatt,,
szemefényének elhanyagolásával vádolható minden jóra törekvő
gyakorlati államférfiú, politikus és törvényhozó. Müvei közül i t t
csak kettőt emiitünk meg : „La constitution essentielle de l'humanité. " Tours, 1881. 1 köt. És : „La constitution de l'Angleterre, considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de
la paix sociale, précédée d'aperçus sommaires sur la nature du sol
et l'histoire de race. Tours, 1875. 2 köt.
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szűkebbre vonassanak össze, n e m egyeztek bele,
az ö n t u d a t o s Albion büszke képviselője felkelt és
ezt m o n d a : „Legyen! H a n e m azért a francziák
tényleg mégis eléggé g y e n g é k k é v a n n a k téve, az
ő — örökösödésük állami kezelése által ! Sóit !
Mais au fait les Français sont suffisement affaiblis
par leur régime clu succession!"
Magyar törvényhozók, m e g é r t e t t é t e k ezt ! ?
Nemcsak a házasélet gyökereinek, de egyetlen egy
ágának, az örökösödésnek m e g r o n t á s á v a l is, m á r
t ö n k r e l e h e t t e n n i egy n e m z e t e t !
Sokáig gondolkodtam az angol m o n d á s á n a k
okai felett. Mindenki r á j ö h e t , ha. ismeri az e m b e r i
t e r m é s z e t e t . A köteles egyenlő örökségosztás
mellett, l e h e t e t l e n n é válik a t á r s a d a l o m legnagyobb részére nézve a családalapitás. Mihelyt
m e g h a l a franczia családapa, bekövetkezik a n a g y
igyekezettel b i z t o s i t o t t család feloszlása, b e k ö v e t kezik az 5 — 6 — 1 0 osztozkodó g y e r m e k családalapításának nehézsége s illetve lehetetlensége.
Mire v i t t e t e h á t a franczia családot a köteles
egyenlő osztozkodás állami t ö r v é n y e ? Az u. n.
egy-két• gyermekek rendszerének nemzetgyilkoló szokására. Tessék Francziaország b e t e g s é g é n e k okait
megfigyelni. Ez is o t t v a n köztük. „Egységes"
t ö r v é n y — egységesen tönkre tesz egy n e m z e t e t !
Igy van ez a családi élet egy főkiágazásának,
az örökösödésnek m e g r o n t á s a f o l y t á n : m i k ö v e t kezik be akkor, h a a családi élet állandóságának
gyökerét, az örök hűség és á l l h a t a t o s hitvesi szer e t e t kötelességét, a házasság
felbonthatatlanságát
t á m a d j a m e g m a g a az állami
hatalom, a szenvedélyeknek o s z t o g a t o t t kecsegtető, biztató szabadalmak felállításával ? Igaza v a n
H o r a t i u s n a k minden idők s z á m á r a : Bűnben t e r m é k e n y századok elsőben a hitvesi hűséget szenynyezték be, a z t á n a családot ós a h á z a s é l e t e t
minden kiágazásában ;
„Hoc fonte derivata clades
In pátriám populumque
fluxit!"
A r ó m a i nép t ö r t é n e t e , csakugyan, nemcsak
a r r a nézve, a m i t f e n t e b b m u t a t u n k ki, a házasélet eszményies tisztaságára és állandóságára
nézve állit a n e m z e t e k elé buzditó példát, h a n e m
például, elijesztő például szolgál az a r r a nézve
is, hová j u t egy nemzet, h a erkölcseiben meggyökeresedik, a t ö r v é n y e k o l t a l m a és buzditása
alatt, a házasságbontások minden i r á n y b a n puszt í t ó szokása. Miután Rómában, a r ó m a i birodalomban megindult a divortiumok szokása, egy

473

p á r száz év a l a t t t ö n k r e m e n t a házas élet, a
családok állandósága; a r ó m a i nép erejének és
n a g y s á g á n a k szivgyökere lőn keresztül metszve.
„In der F a m i l i e n v e r f a s s u n g lag der H a l t und die
B ü r g s c h a f t f ü r das politische Leben," m o n d j a a
m a r b u r g i egyetem egy tudós j o g t a n á r a a rómaiakról szólva. 17 ) A családi életbe a liázasságbontások szokása
által beoltott rothadás tette tönkre a nagy római
birodalmat.18)
És ez önokozta a r ó m a i népnek
rossz t ö r v é n y e i h e z csatlakozott rossz erkölcsei
által okozott e r o m l á s a a t á r s a d a l o m r a nézve
oly gyökeres pusztulással j á r t , s az állami h a t a l o m r a nézve oly végzetes csapás vala, 1 9 ) hogy
azon a r ó m a i szellem elismert j u r i s t a genialitása
sem s e g i t h e t e t t többé s a t ö n k r e t e t t házasságot
csak a k e r e s z t é n y vallás, a k a t h . egyház volt
képes m e g m e n t e n i ,
a mely a r ó m a i birodalom r o m j a i felett ós r o m j a i mellett k e l e t k e z e t t
e u r ó p a i államok v a l a m e n n y i é n e k bölcsejót ring a t t a , 20)
E l i s m e r t dolog, hogy a divortium, a házasbontások szokása kegyetlenebbül t ö n k r e silányit és
megőröl egy n e m z e t e t , m i n t a többnejűség. Ez
e l p u h u l t a k k á , csenevész e m b e r e k k é teszi a férfiakat, de megőrzi a nők félénk szemérmetességén a m e n n y i b e n a t á r s a d a l o m t ó l el v a n n a k zárva.
A liázasságbontások szokása m e g m é t e l y e z i a házasságot m á r csirájában, keletkezésében, a mennyib e n az örök h ű s é g e t fogadó hitvesek lelkébe
becsempészi az örök h ű s é g e t fogadó ajkak liazudásának, divortiumos t á r s a d a l o m b a n n a g y o n is alapos
sejtelmét, a mely m i n t gyilkos kigyó rágódik a
hitvesek szivén állandóan, kinos gyanú emésztő
f á j d a l m a i v a l ; másfelől pedig t é n y l e g m e g n y i t j a a
hűtlenségre ós h á z a s s á g t ö r é s e k r e vezető szenvedélyeknek egyre t o v á b b szakadó zsilipjeit, ugy
annyira, hogy v é g r e g á t se m a r a d s a bűn
akadálytalanul
áraszt el és tesz t ö n k r e
minden házasságot, ugy m i n t a r ó m a i a k n á l t é n y leg b e k ö v e t k e z e t t , midőn házasodni se a k a r t a k
m á r az emberek, ós mikor, h a házasodtak is,
Tertullián t a n ú s á g a szerint, az e m b e r e k ezt avval
17

) Cultur und Recht der Römer, Berlin. 1868. 344. 1.

18

) „An dieser Sittlichen Fäulnisz ist das mächitige römische
Reich untergegangen." Rive, Die Ehe. Regensburg, 1876. 130. 1.
19

) „Ce qu'il a de sûr, c'est qu' à partir de cette époque (de
l'an 533) il (le divorce) déborde sur la société romaine et se montre
comme l'un de ses fléaux." Troplong. id. mü, 208. 1.
20

) „Eine neue, den späteren Verhältnissen entsprechende
Form (für das Familienrecht) waren die Römer auszer Stande zu
schaffen ; erst das Christenthum vermochte die entiveihte Familie
iviedçx herzustellenArnold,
id. mü 351 1.
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az óhajtással tették, vajha mielőbb válhassanak. j ratio, elválasztás ! Tehát mit fognátok ti kardoskodni a felbonthatóság ellen, mikor annak „pótA divortium, a bomlás és pusztulás, ugyancsak
lása" már ugy is meg van nálatok? Mert hiszen
Tertullián tanúsága szerint, a rómaiaknál ter— a jupiteri pose, — ne féljetek, „nem a felm é s z e t e s gyümölcse
lőn a házasságnak,2*)
homlokbonthatatlanság áll szemben a felbonthatósággal,
egyenest ellenkezőleg az emberi sziv erkölcsi
hanem a separatio intézménye áll szemben a
törvényével, a mely a házasságkötés gyümölcséül
felbonthatósággal," már t. i. az ő törvényjavaslatában.
az örök hűséget ós szeretet biztosítja a hitveI t t a szemfényvesztés abban rejlik, hogy a
seknek.
miniszter, játszva a szavakkal, a separatiót, az
Az eszmények tisztelete ós követése felemeli I ágy és asztaltól való elválasztás elvét ellentétben
a nemzeteket; azoknak elhagyása — hanyatlást, lenni t ü n t e t i fel a házasság felbonthatatlanságával.
sőt halált hoz az országokra. „Justifia élevât Miniszter ur, hisz a separatio nem egyéb, mint a
elvéneit confirmatiója,
gentes, miseros autem facit populos peccatum." felbonthatatlanság
konstatálása,
megerősítése.
Jogi
és erkölcsi tartalma
Óriási szemfényvesztés van a miniszter amaz
a
separatiónak
ez:
örök
frigyeteket
nem bontállításában is, hogy a házasságok „egyes esetekben,
I hatjuk fel, t e h á t nagyobb baj kikerülése végett
Összes belső erkölcsi alkatelemeikben ugy meg- külön háztartásra menni engedünk. Ez a felbontr o m l a n a k " . h o g y fel kell a házasságot

bontani.

Az a

hatatlanság fennen való hirdetése és érvényeföltevés, hogy a keresztény vallás uralma alatt sítése.
A tényállás tehát az, hogy a miniszter töra házasság összes belső erkölcsi alkatelemeire nézve
i
vényjavaslata
a felbonthatóság elvét ránk akarja
tönkremenjen, nem egyéb, mint a korrupczió
erőszakolni,
prokátori
okoskodásokkal és hallatlan
hazug dicsekvése, hogy elhitesse a könnyű hitüekszemfényvesztő szójátékokkal.
kel, hogy csakugyan — bontani és bomlasztani
A felbonthatóság kiárasztása minden házaskell, hogy igy a szétbonthatóság „alapelvé"-vei meg ; ságra, a családi életnek, Magyarországnak tönkrelehessen gratulálni minden boldog házaspárt a tevését jelenti.
protestáns felfuvalkodottság kegyelméből. H á t
Be fog következni az a kor, mikor nem lesz
nem veszi észre a miniszter, hogy logikája egy tiszta házasság csak kivétel gyanánt; a szabály —
czigány nyomorult gebéjénél rútabbul sántít ós az az adulterium lesz.
Be fog következni az a kor, midőn Magyarbotorkál itt is?
országra is rá fog illeni Martialis kegyetlen
Hát abból, hogy, föltéve de meg nem engúnyja:
,
gedve, a házasság összes belső erkölcsi alkat„ Quae núbit totíes—adultéra
lege est!"23)
elemei megromlottak egyes esetekben, az követTörvény, magyar ész alkotása, magyar sziv
kezik, hogy az ily szörny-házasokat uj házasságra sugallata — fogja Magyar rszágot sirba vinni!
Istenem! hát ez is lehetséges volna!
kell bocsátani, hogy még többet tegyenek tönkre ?
Oh uj óv, mily boldog lehettél volna te
Hát az egyes romlásokból az következik, hogy
nekünk, és most — milyen év leszesz te majd!!
***
abból általános törvényt csináljunk? Hát mire
való a törvény ? Arra talán, hogy
némely
szörny-embereh
szenvedélyeinek kényelméEGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
ről gondoskodjék? Hát már nem azért csinálják
B u d a p e s t , decz. 29. Közös főpásztori levél, kard
és pálmaág. —
a törvényeket, hogy a hözjót mozdítsák
elő?
Mindennek megvan a maga módja, az emberi terméAzt mondja végül a miniszter, hogy az ő
szet teremtő Urától kiszabva. Ez az emberi természet, az
törvényjavaslatában „nem a felbonthatatlanság
emberi ügyek emberies elintézésének isteni módja. A ki ezt
áll szemben a felbonthatósággal, hanem a separatio nem tudja eltalálni, az menjen Kukutyinba zabot hegyezni;
intézménye áll szemben a felbonthatósággal".
a ki pedig könnyelműen, vagy elragadtatásból tulteszi magát
Ujabb szemfényvesztés! A névleges katholikusokra rajta, az ront mikor épiteni remél.
Azt mondja az egyik, hogy most csak az menthet
számított itt a miniszter, hogy ha már annyi
meg,
ha kardot ránt mindenki s irgalmatlanul vagdossa
logikai és erkölcsi bogáncskórót bevettek tőle,
vagy kardlapolja az ellenséget. Hát bizony erre háborúban,
hát ezt az utóisót is befogadják. A miniszter
— már pedig most háború van, még pedig élet-halálharcz,
esze azon járt, hogy a névleges katholikusokat
a vallás és vallástalanság, a haladni akaró lelkiemelkedés
büszke önérzetük ugráltatásával a házasságbontások és a minden áron lefelé rángatódzó erkölcsi sülyedés közt
protestáns alapelvének jármába befogja. Nézzétek, — itt tehát kardra elkerülhetetlenül szüksége van az önvéúgymond, ti pápisták, hisz nálatok is van sepa- delemnek. Bizony, ha karddal vernek, nem lehet ám sike2l

) Apolog. §. 6.

") Lib. 6. epig. 7
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resen védekezni könnyű sétapálczácskával. Sőt mi tovább
megyünk, és azt mondjuk, hogy nemcsak kardra és annak
kemény forgatasára van szükségünk, hanem nekünk más
egyéb védelmi eszközökre is, puskára, sőt felbomlasztó
bombaágyukra is nagy szükségünk van most. De mit értek
én kard, puska és ágyú alatt ! Nem ám a vérontás eszközeit,
mert ezeket nem adta Isten az egyház kezébe; a kardra
nézve az édes Üdvözitő egyenesen kimondotta Péternek,
hogy tegye hüvelyébe a kardját, mert különben elvérzik
alatta. Tehát mit értünk, kard, puska és ágyú, mint köteles,
nélkülözhetetlen fegyverek alatt a reánk szakadt kulturharczban ! Kard alatt értem az igazság mellett, — mert
csak ez menthet meg, Veritas vos liberabit, — igen, az
igazság mellett kitámadó egyéni bátorságot s elszántságot.
Puska-ropogás alatt értem a szentséges szent vallásunk
igazai mellett tettre kelt egyéni elszántság tömeges megnyilatkozását, gyűlésekben, emlékiratokban, peticziókban,
tiltakozásokban. Ágyuszó alatt értem azt, mikor százezerek
és milliók egy nagy országos gyülekezetben képviseltetve
mondják ki a baljóslatú útra terelődött honatyáknak az
életet vagy halált osztogató szavazatok „mementó"-ját.
Nincs
vár, melyet a szavazatok bombáival megostromolni s bevenni
ne lehetne. Csakhogy az e fajta ágyukat tudni kell megönteni és használni. Annak külön mestersége vagyon ; ugy
hivják, hogy „sapientia desursum."
A kardos elemeknek tehát tökéletesen igazuk van
abban, hogy kardra, puskára, ágyura, de főképp
puskaporra
van szükségünk a reánk zuduló végzetes szellemi csatákban. Hanem abban a kardviselő és forgató elemeknek már
nincs igazuk, hogy pálmaágra háborúban nincsen szükség.
Dehogy nincsen. Még nagyobb szükség van mint a kardra.
A kard csak eszköz, de a pálmaág az a ezél. A kardot
tehát alá kell rendelni még a csatában is a pálmaágnak.
A hadvezérnek s a táborkarnak tulajdonképpen nem is feladata karddal belevegyülni a csatába. J a j annak a hadseregnek, a melynek vezére és vezérkara már annyira
megszorult, hogy saját markával kénytelen az ellenség
ellen védekezni! S a lengvérengzőbb csaták terén is nem
ott vannak-e a békének, a szeretetnek
angyalai
számára
sérthetetlen szent terület gyanánt kijelölve és tiszteletben
tartva — a kereszt zászlójával
jelölt kötöző és oltalmi
menedékhelyek jobbról-balról ? Tehát csak lassan a pálmaág
szidalmazásával ! Ha a vérontó imperátorok sérthetetlen,
puska és ágyu-golyókra tilos szent helyeket tartanak fenn
a béke műveinek s a szeretet gyakorlásának: mennyivel
magasabban kell lobogni a szellemi csatákban a kereszttel
s a béke olajágával jelölt zászlónak, a melynek becsületeért
s biztonságaért van és kell lenni tulajdonképpen minden
karddal, puskával és ágyúval való hadakozásnak?
Azért hát kedves bajtárs jobbról, ha azt mondod,
hogy pálmaággal a hadvezérnek kezében kell csatába
mennünk ; ime itt a kezem ; szentül igazad van. De neked
is kedves bajtárs ottan balról, ki azt mondod, hogy kard
nélkül csatát megnyerni nem lehet, szintén szentül igazad
van, s itt a kezem, melylyel ráadásul még puskát és
bombaágyuk járulásának szükségességét viszem a te kardod
villogásának támogatására.
Ugy van. Kardra is, pálmaágra is szükségünk van a
szellemi csatákban. Egyetértésben," együtt működve, e kettő
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csodákat művelhet; különválva, t. i. ha csak kard heveskedik, vagy csak a pálmaág szelidkedik, biztos kudarcz vár
mind a kettőre, külön-külön.
Példákkal tele van nemcsak a világtörténelem, de a
mindennapi események története is.
P é l d á u l : a püsköki kar elhatározta, hogy január 6-án,
háromkirályok napján, Epiphánia, a pogányoknak
megjelent
hit napján
fogja közzétenni az egész országban egyszerre,
még pedig a templomi szent helyiség varázsának hatása
alatt, a legszentebb mysteriumok közelében, az együttes
főpásztori körlevelet. Evvel szemben most megtörtént az az
eset, hogy a főpásztorok áldásos egyetértésével megállapított,
tehát mintegy már előre megáldott
idÖ előtt megjelent a
közös főpásztori körlevél egy töredéke, sajátságos fátum
folytán egy olyan bekezdéssel, a mely az amugyis már szabadelvű lázban szenvedő emberekre valóságos vörös posztó
gyanánt szokott hatni.
Mi lett ennek a következménye !
Az, hogy a főpásztori körlevél a sajtóban, az egész
országban, vita és támadások czélpontjává lőn, még mielőtt
kihirdettetett volna. A hit békitő pálmaága, — mert a főpásztori körlevél templomainkban felolvastatva az akar lenni, —
a párttusakodás kardjává lőn.
Egy dolog különösen sajnálatos. Az épp most meginduló „Hazánk" czimü lapnak az esete. Ettől a politikai
napilaptól azt várta mindenki, hogy a keresztény magyar
gazdaközönség és értelmesség keresztény szellemű, mert Miszerint csak keresztények által szerkesztett közlönye lesz.
A „Hazánk" 3-ik száma keserű csalódást hozott e sorok
Írójának. Ebben a számban a nevezett lap, neki esve az
időn és áldásos alkalmon kivül esőleg közölt főp. körlevél
töredéke bekezdésének — valóságos apostasiát, nem egykét hitigazság tagadását, hanem valóságos apostasiát, teljes
szakítást a keresztény hitelvekkel sütött fel programmul a
maga fiatal homlokára, „ TJj, szokatlan
utu-nak
nevezi a
főpásztori körlevélnek azt a felhívását, hogy a mivel
főpásztorok magának az államnak érdekében emelik fel
szavukat „oly intézkedések
ellen, a melyeknek
megtételére
az államnak joga nincsen, mert ellenkeznék
az
állam-

nak Istentől

nyert

küldetésével,

„ellenkeznek szent-

egyházunk Istentől eredő hitével és jogaival, kath. lelkiismeretünk szabadságával," — tehát a hivek „bátor férfiereje is" — ezek a lap saját szavai — „állja ú t j á t oly
törvényes (talán „törvényalkotási" elég epitheton lesz,
jogász uram, egy törvényjavaslatra, m i ? ) , tehát oly törekvések kivitelének, melyek nem felelnek meg „az államnak
Istentől nyert küldetésének."
Ezt a tanítást a „Hazánk", a „keresztény" „Hazánk"
— újnak, szokatlannak mondja. Yele szemben „bizonyos
meglepetéssel" foggal nem pártoló, hanem ellenzéki állást.
Hát, kérem, hogy lehet ezt a tanítást újnak nevezni
a keresztény czivilizáczió világosságának 19-ik századában?
H á t nem régi keresztény tan az, kezdve Krisztustól és az
apostoloktól, hogy „inkább kell engedelmeskedni Istennek,
mint az embereknek/' Ha az állami törvényjavaslatok,
vagy törvénykisérletek az Isten törvényével ellentétbe kerülnek, azoknak csak a neve törvény, de belsejök, velejök
nem az. Nem törvényesség, hanem törvényszegés, az ily
törvéhykisérleteknek a veleje. Ez oly régi tanítás, mint a
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kath. egyház, sőt mint a világ. Mert a világ kezdete óta
meggyőződése az emberiségnek az, hogy Isten törvényeihez
kell szabni magukat az emberi törvényhozásoknak. Az
ellenkező vélekedés támadás az emberi természet erkölcsi
törvénye ellen, szakitás a keresztény vallás természetrendi
alapelveivel, apostasia a religione Christiana, az igazi bölcsesédtől. Ez lehet - „keresztyénség" ; de, hogy nem keresztény vallás, az bizonyos.
Záradékul álljon itt két eset az osztrák és az ir
püspöki kar eljárásának taktikai egyenetlenségére és annak
következményeire nézve.
A mainzi „Katholik" 1890-iki évfolyamában került az
egyik szóba.
Írországban az ország fővárosában, Dublinban, katholikus
tudomány egyetemet alapítottak a püspökök a világiak lelkes
támogatásával. Mikor meg volt a dolog s az alapelvekre
nézve is megvolt az egyetértés, közbejött a pápai delegatus-ságról való felfogás különbsége s ez majdnem a sir
szélére vitte az intézetet. „Wenn die kath. Hochschule in
der Zeit nach 1858. mehr und mehr sank, dann ist mit
einem Gefühle von Wehmuth zu bekennen, das die Haltung einzelner Mitglieder des Episcopates zu einander nicht
in letzter Linie die Schuld an dieser Erscheinung trug,"
mondja Bellesheim a Katholik 1890-iki folyamában, az
55. lapon.1)
A másik eset, „Leiden und Streiten eines katholischen
Bischofs" cz. alatt megolvasható a „Stimmen aus Maria-Laach"
cz. folyóirat ezidei októberi füzetében. Az egészet át kell olvasni
az embernek, hogy egyes kiváló részleteknek meg legyen a
kellő értelmök és hatásuk. Rüdigier linzi püspökben, mert
róla van szó, két tulajdonság volt, mely őt hadvezérré
minősitette. Az igazságnak ellenállókkal szemben kemény
volt. mint az aczél és éles, mint a beretva; nem simult,
nem paktált. Az igazság kardját tehát kíméletlenül tudta
forgatni. De másrészről a pálmaág hordozását, a béke és
biztonság müveinek alkotását, az azokban való találékonyságot és fáradhatatlanságot illeti, ebben is mester volt és
sokakat megelőzött. „Man bewunderte seine Klugheit und
Umsieht, gepart mit einer ausserordentlichen
Initiative.
Man sah und fühlte, class er seine Zeit richtig erfasst
habe ; es schien, als ob er hierin manchem seiner Amtsbrüder vorauseilte." 2 ) Például: a népet szerinte éretté kell
') Folytatása a szövegnek : „Erzbischof John Mac Haie von
Tuarn, obwohl m der Behandlung der Universitätsfrage mit seinem
Amtsbruder Gullen von Dublin grundsätzlich einverstanden, trat
ihm in der Auffassung der Befugnisse des apostolischen Delegaten
schroff entgegen. Bei der Verwaltung der Universität verlangte Mac
Haie gemeinsame Berathung und Beschlussnahme, ohne eine solche,
glaubte er, verdiene die Hochschule diesen Namen nicht, und
ebenso wenig könne dann von einer Beachtung der Rechte' aller
Diöcesen, die ja allesammt zu dem grossen Werke beisteuerten,
die Rede sein. In Sachen der Hochschule, entgegnete Erzbischof
Collen. - a pápai delegatus) vertrete er den Papst, trage allein
die Verantwortlichkeit und wolle den Rath der Bischöfe zwar
hören, erachte sich aber nicht daran gebunden. In diesem verhalten erblickte Mac Haie einen Todesstoss für die Anstalt. Nach
ISoh entzog er derselben nicht nur seinen persönlichen Beitrag
er ges attete auch keinen Priester mehr, sich an der Hochschule
zu betheiligen
. Von Jahr zu Jahr drängte sich jedem Umbefangenen die Iberzeugung auf, dass die Hochschule eine Zukunft
nicht besitze.
2

) Id. füz. 330. 1.

tenni, hogy az uj (parlamenti) államkormány formának jó
hasznát tudja venni ; meg kell azt erősíteni, s tántoríthatatlanná kell tenni a korszellem csábításaival és veszélyeivel
szemben. Az egyesületi és társulati élet, valamint a sajtó
hatalmát egész mélységében és kiterjedésében felfogta.
Minden egyesületet felkarolt. A felső-ausztriai „népegyesület" szemefényének nevezte. Politikai választások idején
még a szentgyakorlatoktól is dispensálta papjait, hogy a
szavazásnál valahogy ne hiányozzanak. Abban az országban,
melyre egyházmegyéje kiterjed, Felső-Ausztriában oda vitte
a dolgot, hogy a pártviszonyok gyökerestől megváltoztak
és mikor a püspök meghalt, szívósan összetartó % katholikus konzervatív többség állt a tehetetlen kisebbségre degradált szabadelvű egyházostromlókkal szemben. Ez
csak egyik példa a sok közül. Ez a rettenthetetlenül erélyes és
messzelátóan eszélyes püspök, aki Martin Konrádpaderborni
püspök szavai szerint, „a liberalizmussal soha sem paktált",
mikor Ausztriában a katholikus vallás életének és jövőjének
kérdése, az élethalál-kérdés, az iskola-kérdés került napirendre avval az ismeretes szellemmel, mely ott csakugyan
uralomra vergődött, t. i. hogy „a szabadelvű állani legyen a
Rüdigier — „der einzige energische
legfőbb hittanitó,u
Gegner der kirchenfeindlichen Schulgesetze," így nevezték
őt illetékes helyről, — azt indítványozta, hogy az egész
püspöki kar „együttesen és erélyesen" járjon el az ügyben.
De ellenében, a ki megmutatta, hogy tud szervezni 2 / 3 többséget népe szavazatával, győzelemre emelkedett Rauscher.
„Rauscher rieth ab." Minden püspök fentartotta actioszabadságát. Ez volt 1869 elején. 1870 elején már aláirta
a császár a szabadelvű iskola-törvényt, mely szerint az állam
az iskolának mindentudó és mindenható ura, a vallástalanság
pártfogója, a hitnek saját tetszése szerint való legfőbb
oktatója. S ez Ausztriának jelenleg s ez marad ezután is
legveszedelmesebb betegsége, rákbetegsége.
A módoktól függ minden. A ki a mérséklet és erély,
a buzgóság és meggondolás alkotó elemeit ugy tudja vegyíteni, hogy abból az alkotásnak sikere befelé, és kifelé az
ellenségekkel szemben az előre nyomulásnak szerencséje
mint gyümölcs a virágból természetes következetességgel
előáll, — az eltalálta az emberi cselekvésnek isteni módját.
Oh ! erre van most nekünk nagy szükségünk ! De1
voluntas est ! Ezért imádkozzunk !
? ?
Kassa. Beszámolás.

— (Vége).

Az ez időszerinti főesperes és apát-plebános ur valamennyi elődjeit túlszárnyaló tevékenységének és papj
buzgalmának Il-ik nagy mérvű alkotása az uj orgona.
Az erre vonatkozó adatok — irja ő nga — az általam
és Krafcsik orgonász által kiállított és ft. Horváth Károly
öcsém s barátomnak átadott jegyzékben közöltetett. —
Ezek szerint: az 1891. évben felállított uj orgona Jaegerndorfban (osztr. Szilézia) Gebrüder Rieger gyárában
készült. Ara : 3288 frt 63 kr. Következő szerkezettel : két
manuál és pedál. Az első manuálban 6 változat, u. m.
a) principál 8', b) gamba 8', c) gedekt 8', d) oktáva 4',
e) dolce 4'. Mixtúra háromszoros. A második manuálban
4 változat, u. m. a) hegedü-principál 8', b) Aeolin 8',
c) salicionál 8', d) kisflóta 4'. Pedálban három változat,
u. m. a) sub-bass 16', b) oktav-bass 8', c) cello 8'. Co-
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pula-pedál, hat változattal, u. m. a) manual-copula, b)
pedál-copula, c) forte az eső manuálhoz, d) forte a második
manuálhoz, e) Crescendo, decrescendo, f ) fortissima. — A
játszóasztal elől van, hátul pedig a corpus két részre
osztva ugy : hogy a középablak jól bevilágítja a játszóasztalt. A corpus jobb részén van a fuvó óraalaku szélmutatóval ellátva.
Az u j orgonára szükségelt 3248 frt és 63 kr. összeg
beszerzési módját illetőleg :
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egy kazulát, pluvialét, két dalmatikát, egy csomag fehérneműt a patronatus kegyes adományából.
VIII. Kijavítattam 1891. és 92-ben az ispotályházat,
s egy u j szobával kitágítottam, kápolnáját befedettem,
kifestettem stb.
IX 1889-ben a templom mellett lévő és annak
t u l a j d o n á t képező Pusztatelken a templom pénztára költségén egy kettősboltból álló házat építettem, mely a
templomnak évenkint 280 frtot jövedelmez.

1. A s.-a.-ujhelyi plébánia templom és mellette létező
X. Folyó 1893. évben, ugyancsak a templomot illető
taksás boltok pénztárából, püspöki engedélylyel bejött
házat,
melynek egy része 205 f r t évi bérért van kiadva i
1351 frt 3 kr. 2. Mlgos Wallis-Somogyi Ilona grófné
más
része
az egyházfinak, harmadik része az orgonistának
1000 frt. 3. 19 gyüjtő-iven pedig: a) Prámer Alajos prészolgál
lakásul,
újonnan bekerítettem, bezsindelyeztettem
post-pleb. ivén (melyet maga részéről 50 írttal megkezstb.
406
frtért.
dett) 293 f r t 10 kr., b) Kresinszky Ferencz ivén 18 frt
Nem füzzük odább az apróbb müveleteket, miket a
80 kr., c) Mráz Antal 34 frt 45 kr., d) Kossus István
19 frt 10 kr., e) Sepitkó József 13 frt 72 kr., f) Sepitkó holt kezek — másfél évtized alatt — egy emberöltőre
József 62 frt 90 kr., g) Orbán József 10 frt, h) Vlascsics valót vittek véghez s a jó példának vonzerejével másokat
János 65 frt 67 kr., i) Gábry János 10 f r t 70 kr., k) is követésre buzdítva — megkétszerezték, mit a vallásos
ngos Ambrózy Nándorné 150 f r t 50 kr., 1) Nagy Gusz- kebel buzgalmában létrehozni képes. — Sok évek mutáv 50 kr., m) Krafcsik Ferencz 25 f r t 60 kr., n) Rózsa- lasztásait hozta helyre a jó öreg ur, elődjeinek siri nyugalmat, magának pedig szép emléket hagyva az uj nemfüzér társulat 15 frt 2 kr., o) Krafcsik N. 102 frt, p)
zedékben,
kik egykoron — a hála könyűivel szemekben
Hosszúláz fiókközség 20 frt, g) Széphalom község 3 frt,
fognak
érette
a kegyelet nagy napján imádkozni. Hosszú
r) Szőlőske fiókközség 10 frt, s) Rudabánya
fiókközség
évsort
kívánunk
még életéhez s hiszszük, hogy azzal meg
5 f r t 45 kr., t) Borsi fiókközség 8 f r t 30 kr., u) A beis
fogja
ő
nagyságát
az Isten áldani ; hisz a nagy munka
folyt pénzek időnkint, a takarékpénztárba tétetvén, azok
betetőzésre
vár
.
.
.
H
á t r a van a legény-egylet, a Jcath.
kamatjaiból bejött 56 f r t 96 kr. Összesen 925 f r t 77 kr.,
a bevétel összege : 3276 frt 80 kr. Az orgonára fordított olvasó-kör, mit könnyű lesz, ily előzmények után, egy
kiadás 3248 frt 63 kr. Készpénz maradvány 28 frt 17 kr.i tekintélyes és számottevő párttá tömöríteni, csak akarjuk !
Szemenszedett
mely összeg, az 1892-ik évi templomi számadás igazolása és a mire most már kiáltó szükségünk van.
egyének kívántatnak ide. Ha Paszlavszky,
a jelenlegi szeszerint, a templom kasszájába visszafizettetett.
Az orgona 1891. évi október havában megszentel- rencsi plébános, még tovább Ujhelyben marad káplánytetvén, az ez alkalomból a plébános ur préposti süveg nak : nagy figyelmet keltő felolvasásai, főnöke oldalánál,
alatt végzett ünnepélyes miséje és prédikácziójára a más megteremtették volna a katholikus kört s méltó utódjávalláson lévők közül is nagy számmal jelentek meg. A ban, kinek van érzéke az efélékhez s ki a hivatal szoros
templom falain belül és kivül nagy néptömörülés, akár kötelmén kivül is merne és tudna valamit produkálni —
állandósíthatták
volna. Ha mindenikünk az őt megillető
egy országos bucsun ! Prámert,
rendkívüli szólástehethelyén
stacionálna
: meggyérülnének a térfoglalások s a
séggel áldotta meg az ég, bold, emlékezetű Perger püsliberalizmus
nem
üthetne
oly nagy rést sz. hitünk védőpök ravatalánál hallottuk és könyeztünk . . . . E gyászfalán.
Sión
őrei
vigyázzatok
!
beszéd nyomtatásban is megjelent. Ily szónok — sokra
képes !
Mint a vidék egykori lakója, ismerve a helyi viszoIII. A Szentháromság tiszteletére uj oldaloltár. Disz- nyokat, föltevéseimben és lehúzásaimban nem vagyok
oltámak is beválik, készíttette 1892. özv. Székely Jánosné talán túlzó, sem egészen illetéktelen referens. Ha egy
szül. Vojnár Anna, hálából, hogy a rablógyilkosok közé kath. tourista Sátoralja-Ujhelyhen a tűzoltók tornyáról
jutván, életben maradt, 1100 frtjába került ; azonfelül nézi az elragadó vidéket s a sátor-hegy alatt elterülő vá50 f r t alapítványt tett az oltár fentartására. Készítője :
rost, melynek vasúti közlekedése sokfelé elágazó vonalai,
Dubay István újhelyi asztalos, Hegedűs Istvántól van a telepitvényes gyárai, dohány-monopoliuma stb. emelkedőkép ; tetszetős, ámbátor a »műértők kifogásolják ; de hát ben, kath. lakóinak száma pedig apadóban van, (több
utóvégre Ujhely nem olasz város. 92-ben lett ünnepélye- levén itt már a zsidó sem, mint a keresztény) : az, a
sen, mint az orgona, (mise és beszéd közt) megszentelve. nyájőrzők, lelkipásztoraink éber figyelmét nem fogja eléIV. P á r év előtt két nagy harangot és ez évben kis gelni. A fényes zsinagógák mellett eltörpülnek vidéki
harangot szereztem és mind a hármat — ritu ab Ecclesia szegényes templomaink, a vagyon dolgában meg éppen
nem versenyezhetünk. Eddigelé a reformátusoknak egy
praescripto — benedikáltam.
V. 1882-ben aranynyal gazdagon hímezett veres templomjuk volt Ujhelyben, most a lutheránusok is épíbársonykazulát és két dalmatikát részint saját pénzemen, tenek már. Elszigeteltség vár reánk. A tévhitűség és judaizmus áramlata egyre nő! A korszellemet, rohamában
részint feles-intentiókra.
feltartóztatni
bajos, de irányítani
lehet, sőt kell is; hisz
VI. Egy diszes csillárt 300 frtért, a költség felét a
létérdekünkbe
v
á
g
;
nekünk
mondatott:
„Vos estis sal
templom pénztára a többit a kegyurnő fedezte.
terrae."
Mi
volnánk
a
nemesebb
értelemben
vett haladásVII. 1881-ben egy értékes menyezetet (baldachinum),
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nak hordnokai. Prámer-ünk
e sublimis téren is agilis
sőt excellál ! Félreismerhetlenek nyilvános felszólalásainak
érdemei, mikkel a tanácstermekben és népgyűlések alkalmával a kath. szempontot opportune-importune érvényre
juttatni törekszik. Kezeink között vannak az elkeresztelések, a felsőházi reform stb. ügyében mondott beszédei*
melyeket mint a szónoklat remekeit az utókor számára
,Tollrajzainkban k szándékunk megörökiteni. Kár, hogy
amitől kevés kath. pap tud el lenni, nagy rokonsága jó
szivét nagyon is igénybe veszi s ténykedésében olykor zavarja is. Eo non obstante, szeretik sokan mondogatni : „jó
a papnak: nincsen családja." Igaz, hogy nincsenek család 1
örömei csak gondjai és vesződsége a rokonokkal, kiknek
soha sem tud eleget adni s holta után nincs ki egy tisztes sirkövet állítson, mint bold. Füzesséry apát-plebánosnak. Szemeimmel láttam: hantja egy omladékos sírgödör
vadbozótfal benőve. Maholnap nyoma sem lesz. Kereshetik, a kik oly sokat tartanak nevökre, rokonai.
Végül megjegyzem, hogy itt a városnak sok még
a teendője: a nem régiben kiegészített gymnázium és fensőbb leányiskoláján kivül más kultur intézete nincs. Se
kellő kivilágítása, se tisztes járdája, se sétánya (a mostanit nem lehet annak nevezni). Nincsen ,Maléter l -jök, ki
befásitaná főutczájukat. Bizony nem ártana azt a szapora
és tőkepénzes faját az embereknek egy kis pótadóval
megcsappantam, hadd viseljék és felezzék meg ők is a
többségben levők, a város szépészeti kiadásainak terhétJogos és méltányos pretenzio : de mit a zsidó-furfang
rendesen ki szokott és ki tud játszani, s mint „recipiáltak"
sem igen fognak a majdan csinos városban rut szokásaik
mellett erkölcsileg megszépülni. Való igaz, az is marad?
hogy a zsidó mindig zsidó lesz, átka az emberiségnek.
„Sanguis Ejus super nos et super filios nostros".
Eme, kissé hosszúkás közlemény beválik felerészben újévi ajándéknak is, melylyel rég kívánta érdemleg
megtisztelni oltár- és honvédtársa.
A s.-a.-ujhelyi uj iskolára, utólag adakoztak : Mlgos
és ft Palásthy Pál, előbbi 800 frtot küldeményéhez, (karácsonyi ajándékképpen) még 400 frt, mlgos és ft. Bubics
Zsigmond kassai püsp. az egyházmegyei alapból e czélra
még 500 frt. — Desseívffy Sándor csanádi püspök ő mlga
50 frt. Összesen tehát, az óta 950 frtot kaptam ; ennélfogva
már — a fedezendő teher kevesebb lett, t. i. csak 1264
frt. A jó Istee segíti a jó ügyet. Deus movit corda: és
hő óhajnak — teljesül. Sit nomen Domini bendictum !
Parolus.
Rozsnyói egyházmegye. A rozsnyói püspök pásztorlevele. —
Schopper György, rozsnyói püspök a karácsonyi ünnepek alkalmából a következő körlevelet intézte egyház
megyéje papságához:
2161. szám.
Az államokat és társadalmat felforgató, ámításokon
es hazugságokon élősködő, a szabadkőműves zsidósággal
>) Ezek az er'-resék: Perger, Piller, Neumer, Bergler, Bittner Z S0 l«er. Keller (a 7-dik stallum megalapítója (és xfem alapitója) mind jelesek megyenkben. Részben kihaltak már. de sziveinkes emlekemkoen most is élnek.

szövetkezett liberálizmus döntő csatára készül nemcsak a
katholiczizmus, hanem még a krisztianizmus, sőt még a
vallás ellen is és ezáltal szegény, általok imádott-nok
nevezett hazánk ellen is, — szegény hazánkat újólag a pogányságba akarván sülyeszteni, melynek szennyéből Krisztus Urunk a világot kiemelte. Anyaszentegyházunkat, vallásunkat, üdvösségünk forrását támadják meg, azon vallást,
mely édes hazánkat alapította és a legnagyobb veszélyek
közt megőrizte, föntartotta.
Mintha Lucanus csak a mai gyönyörű állapotainkat
ecsetelte volna, irván :
Perdita tunc urbi nocuerunt saecula, postquam
Ambitus et luxus et opum metuenda facultas
Transverso mentem dubiam torrente tulerunt.

Vallás nélkül nem létezik társadalom, nem is létezhetik. Vallás nélkül nincs erkölcs. Beismerték ezt már
maguk a pogányok is. Cicero egyik beszédjében azt kérdi :
quaé sine virtute civitas, societas non, colluvies latronum
et furum ? . . . Religione urbem diligentius, quam moenibus cingi.
Eddig is tanultuk és olvastuk a szent írásban is:
az Isten félelme a bölcsesség kezdete. Ma ezen állítást
felforgatják mondván: az istentagadás a bölcsesség kezdete és az a bölcs és felvilágosodott ember, aki nem
ismer istenfélelmet. Ezeknek válaszul szolgáljanak a bölcsesség könyvének azon jelentős szavai : quoniam in malevolam animam non intrabit sapientia nec habitabit in
corpore subdito peccatis. — A mai elbizakodott pöffeszkedő bölcsek számára ide iktatom báró Eötvös szép szavait : bármi büszkék legyünk tudományunkra, csak fáklya
az, mely által szűkebb kört s egyes tárgyakat megvilágíthatunk, de egész látkörünknek csak a nap, mely egünkön áll, adhat elég világosságot. Ezen nap az Isten által
kijelentett igazság.
Az egyház és vallásellenes javaslatokat azon hazug
szóval igyekeznek takargatni,
hogy ez mind az állatok
megzavart békesség helyreállítása végett történik. Az igazság pedig az, hogy a felzavart békességet alapjaiban felforgassák. Az ellenséges táborban is „pax" hangzik, lágyvelejüek ámítására. Hiába ! non est pax impiis ! és a
karácsonyi angyali örömhimnusz a paxot csakis a jóakaratú emberekre vonatkoztatja.
De nem szükséges szomorú helyzetünket tovább festenem. Ismeretes ez az egész világ előtt. De miként védekezzünk ? Következőleg.
1. Használják fel a tisztelt testvérek a kedvező karácsonyi és újévi ünnepeket arra, hogy a híveket a fenyegető veszélyre figyelmeztetve, lelkes beszédjeikkel a
hitbéli állhatatosságra és keresztényi kötelességeik lelkiismeretes teljesítésére serkentsék.
2. U j esztendő napjától a csata eldőltéig minden
vasárnap és ünnepnap a nagy mise cum exposito tartassékt
melynek végével három Pater és Ave és az anyaszentegyház békéjéért ima mondandó.
3. A litánia alkalmával Magyarország
Védasszonyához forduljanak,
ki már számtalan veszedelemből mentette ki szegény hazánkat, — elmondva ájtatosan a szent
Rózsafüzért.
4. Hivatalosan értesültem, hogy szentséges atyánk-
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nak helyzete igen mostoha. Használják fel az elrendelt
ájtatosságokat bővebb Péter-fillérek
gyűjtésére.
Krisztus
Helytartójának adjuk !
Január 16-án katholikus nagygyűlés lesz Budapesten.
Fejtsenek ki minden buzgalmat, hogy mennél több úgynevezett intelligens embert nyerjenek meg e gyűlésre. A
papokról és földészekről úgyis tudva van, hogy nem kérnek a kormány honboldogitó javaslataiból és most azt
hazudják, hogy a középosztálynak, az úgynevezett tudatlan intelligencziának kell.
Istenre kérem mindnyájokat, ne sajnáljanak semmiféle fáradságot, mert csak igy számithatunk Istennek
támogatására, ki legyen velünk !
Kelt Rozsnyón, 1893. deczember 19.
György, püspök.
R ó m a , decz. 23. Karácsonyi tisztelgés a pápánál. —
A karácsonyi szent ünnep alkalmából ma fogadta a
pápa a, szent Collegiumot. A bibornokok dékánja üdvözlő'
beszédében hivatkozott a szent atya püspöki jubileumának
sikereire, s hálás köszönetet mondott ö szentségének állhatatosságaért, melylyel különösen Mária tiszteletét a sz.
olvasó-ima pártolásával elömozditani törekszik. Hosszú életet
kivánt a pápának, hogy lelki békességet szerezhessen a
világnak.
XIII. Leo pápa, teljes erővel és frissességgel, remek
beszédben válaszolt. Hálásan elismeri a jelzett nagy jótéteményeket, melyekben az isteni Gondviselés Őt részesitette.
Abban az Ur keze nyilvánul, hogy oly magas életkor mellett egészsége megmaradt. Isten megadta neki azt a vigasztalást is, hogy a különféle népek körében növekedni láthatja az apostoli szentszék iránt való tiszteletet és ragaszkodást. Végül Isten, hivatalának, a mely még kevésbbé
nehéz korszakban is súlyos szokott lenni, rendkívüli gondjai
közt érezhetőleg támogatja. Hálás szivvel fogadja, úgymond?
a szent Collegium abbeli óhaját, hogy, mint több elődje
tette, Európában és a világban békeszerző lehet. Hivatásának
jellege a pápát valóban felhatalmozott zelátorává, hirdetőjévé
és szerzőjévé teszi a békének, a mely az igazságosságból
származik, az igazságosságnak a leánya, hogyha az igazságosság — hitből él. A keresztény vallás főpapsága, a
pápaság, megvesztegethetetlen őre e hitnek. A pápaság
minden igazság jogait követeli; az ő apostolkodása tehát
természeténél fogva a békét biztositja. Adjatok ennek az
apostolságnak szabad kezet, hagyjátak az egyház tanítását
szabadon behatolni az egyének lelkiismeretébe, s a családok
szentélyébe : azonnal látni fogjátok felvirágozni a rendet és
békességet, mely a nemzeteknek legnagyobb szükséglete.
A mostani bajok oka az, hogy a vallásos hit meg van
gyöngülve, a világ eltávozott az Istentől. Mikor a dölyfös
ember kevély arra, hogy alázatosan tekintsen az égre, a
szeretet helyét, mely egyesit, elfoglalja az önzés, mely
szétbont és rombol ; innen származik minden viszály, minden
versengés, minden féktelen nagyravágyás, melyek a társadalom békéjét folytonosan felforgatják. A nemzetek, melyek ösztönszerűleg érzik a béke szükségét, aggódva lesik
a béke esélyeit; de a népek számára jelenleg nincs igazi
békesség, mert nagyon megfeledkeztek arról, a ki azt egyedül
adhatj a, az Istenről. Azonban nincs kizárva a remény, hogy
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a béke napjai visszatérnek, mert Jézus Krisztus nem hagyja
el mindörökre a megváltott emberiséget. Az Isten szelleme
gazdagon fog leszállni az égből az irgalmasság által kiszabott
időben, s az egyház fellobogtatván a hit buzgóságát, vissza
fogja adni nekünk a békét.

VEGYESEK.
L u g a L á s z l ó ! Ki ne ismerné Luga Lászlót?
Luga Lászlót, a ki más irodalmi érdemei mellett mintanéplappal és egy maradandó becsű katholikus kritikai közlönynyel gazdagitotta a magyar nemzet szellemi kincstárát.
Most uj évvel visszalépett az „Irodalmi Szemle" szerkesztésétől s beszüntette a nagyérdemű lapot, miután azt tizennyolcz évig ernyedetlen nemes törekvéssel, a dolgok velejébe behatoló tárgyismerettel és igazi magyaros irói müizléssel szerkesztette. Ha nem mondja is Luga László,
tudhatja mindenki, a ki az ő három hónap óta tartó jelenlegi publiczisztikai működését az „Egri Hiradó"-ban figyelemmel kiséri, megtudhatta már eddig is az okát, hogy miért
í tette le ő a kritika pálczáját s miért állt ki a rostrumra,
szólani a közügyekhez, szólani a néphez, nemzetéhez.
A magyar társadalom válságos vallási és erkölcsi átalakulás felé tereltetik. A szabadelvüség állhatatlan vizzé, nyugtalanul háborgó tengerré változtatott át minden eddig erősen
állt meggyőződést. Luga László a közélet küzdő terére
lépett ki, hogy hírlapi vezérczikkeiben hirdette a nemzetfentartás alapvető nagy igazságait. Nem hagyta el a kath.
irodalmat; szolgálja azt most is, szolgálni fogja ezentúl is,
— más téren, a közélet, a politika és publiczisztika terén.
Itt van nekünk, igazán, erős emberekre és befolyásos közlönyökre és sokak által és szívesen olvasott lapokra szükségünk ; máskülönben ezer éves mult után katholikus létünket
elnyeli a szabadelvű vélekedések tengerárja. A szatmári,
nyitrai, pécsi, esztergomi kath. politikai hetilapokhoz Luga
László „Egri Hiradó"-ja méltó társul sorakozik. Nagy küzdelmek elé megyünk. Minden tért verejtékes munkával
fog lehetni csak megvédeni s elhárítani a mindenüvé
beszivárgott szabadelvüségtől. Luga László alig lépett ki a
fórumra, már is ellenfélül vetélytárs mutatkozik. Az „Egri
Hiradó" 25. száma jelenti, hogy dr Schwarcz (Setét) Sándor hirlapiró hetenkint kétszer megjelenő uj politikai lapot
fog megindítani alkalmasint szabadelvű irányban. Igy van
az, és ezentúl még inkább igy lesz ez országszerte. Minden
talpalatnyi térért meg fog kelleni vivnunk nekünk katholikusoknak e hazában. Ezért ment át Luga László az irodalmi kritika teréről a politika küzdelmes porondjára.
Nemsokára mindnyájan fogjuk érezni, hogy bizony első az
élet ; prius vivere, deinde philosophai! ! Élvezze Luga
László országos elismeréssel bntöltött eddigi munkálkodásának boldogító emlékét sokáig, hogy még sokáig lehessen
vezérharczosa a keresztény magyar nemzeti politikának!
— Calasantinum.
A kegyes tanitórend megvette Kolozsvárott, a római katholikus főgimnázium tőszomszédságában levő, gróf Karacsay-féle házcsoportot és ott papnövendékei számára a jövő 1894/5. tanévvel önálló hittudományi és tanárképző intézetet nyit „Calasantinum"
név alatt.
— A német Centrum-párt
a jövő év elején törvényjavaslatot fog beadni a párbaj ellen.
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A forradalom forradalomnak esik áldozatul. Olaszországot forradalom s felforgatás állította, ugy a hogy
most van, össze. Forradalom is fogja felforgatni. Siciliában
már kitört a forradalom. A pápa ellen felállított Olaszország nagyhatalmi nyomorban fog kimúlni.
— XIII.
Leo kedvencz egyeteme — a freiburgi
Svájczban létezésének ötödik évébe lépett. Még csak három
karból áll: hittudományiból, jogiból és irodalmiból (des
lettres); hiányzik a természettudományi és orvosi kara.
A pápa ennek az egyetemnek mondhatni nemcsak pártfogója mint valamennyinek, hanem alapitója is. Különös
kedvencze itt a hittudományi kar, mert ott aquinói szent
Tamás szerzetének tagjai, dömések tanítanak, kiknél a
legszigorúbb Thomismus hagyomány s a szerzet életfeladatához tartozik.
— A nyitrai Katit. Kor alapszabályai a hivatalos
lap decz. 23-iki száma szerint a belügyminiszter 108038.
sz. alatt kelt intézkedésével jóváhagyattak. A kör tagjainak
összes száma eddig 812.
— A nép köréből kiemelkedésre segíteni a lángészt,
minden nemzet körében a szellemi gyarapodás egyik forrásának tartatik. A kik a nemzeti gyarapodásnak e forrását
alkalomadtán gondozzák, oly hazafias cselekedetet gyakorolnak, mely elismerést érdemel. Ily eset fordult elő most
Császártöltésen, a hol Schilli János 15 éves földmives
suhancz hivatásos szobrásznak, ki szobrait befesteni is
tudja, bizonyitotta magát kora gyermekségétől fogva. A
mint sarat vagy agyagot gyúrni s bicskát forgatni tudott
kézzel, azonnal nyilatkozott nála a ritka alakító tehetség.
Már 10 éves kora előtt „feltámadt üdvözítőt" és „Lurdi
Máriát" gyúrt agyagból. Most pedig már ideákat farag
fából „Síró Laczikát" és „Kárörvendő Pistát". A császártöltési jegyző, támogattatva az ottani lelkes plébános,
Vaszner L. által, a paraszt-müvészt Yasady szobrász tanárhoz készül felküldeni tanulásba, avval a reménynyel, hogy
a fiu később, y 4 vagy y 2 év múlva a budapesti kereskedelmi iparkamarától havi 20—30 frt segélyt fog kapni. De
most nincs semmije. Ennélfogva Gallina Frigyes császártöltési jegyző ur arra kéri a jótevő sziveket, hogy a
szobrász fiu ideiglenes segélyezésére adakozni szíveskedjenek. Az ügy megérdemli a pártolást tágabb körben is.
— Polgári keresztelés. Goblet volt igazságügy s később miniszterelnök Francziaországban több istentelen képviselőtársával, külön egyesületet létesített Párisban, melynek
egyedüli czélja, hogy propagandát csináljon a szentkeresztség
ellen és szaporítsa a pogányok számát a keresztény Francziaországban. Erről az egyesületről most a párisi „Petite
Republique" a következőket jelenti: „Páris tizennyolczadik
kerületében külön egylet létesült (az alapítók Goblet, Millerand, Allemane és Fourniere képviselők) a polgári keresztelések meghonosítása és a forradalmi istentagadás minél
inkább leendő elterjesztése ezéljából. Az egyesület tagjainak
száma már százakra megy, köztük nagyon sok a szocziálisforradalmipárti képviselő is. Az első polgári keresztelést
i. é. decz. 31-én tartják, molyet az egylet kiváló ünnepélyességgel óhajt megtartani, mi végből felszólította Páris
összes szabadgondolkozásu egyesületeit s velők egy elvet

valló ének- és zeneegyesületeket, hogy járuljanak e szabadgondolkozást előmozdítani hivatott mozgalom emeléséhez.
A „keresztelés" után „körmenet" indul Marat házához,
este pedig tánczvigalom lesz — a városháza dísztermében."
Nos, hát ehhez sem kell kommentár!
— A magyarországi czisztercziták névtára. A zirczi
pilisi, pásztói és szentgotthárdi egyesült apátságokban
keblezett cziszterczi rend személyzetének létszáma : 1 apát
(Vajda Ödön), 99 áldozár, 1 szerpap, 8 egyszerű fogadalmat tett, 14 ifjabb és 9 ujoncznövendék,— összesen 132
rendtag. Ezek közül: 2 aranymisés (Majer Mór és Hodoly
Béla), 2 Ferencz József-rend lovagkeresztese (Schill Athanáz és Alaghy Dezső), 1 tankerületi főigazgató (Dr. Platz
Bonifácz), 1 egyetemi magántanár (Dr. Békefi Rémig), 8
hittudor, 1 kánonjogtudor, 11 bölcsészettudor, 57 főgymn.
okleveles, 13 rendes, 8 szakvizsgálatot tett és 2 helyettes
tanár ; 4 oki. hittanár és 5 oki. gyorsíró. A rendnek van
egy hittudományi intézete (Budapesten, VIII. Zerge-utcza
6.) 13 hallgatóval, 4 főgymnasiuma (Eger, Székesfehérvár,
Pécs és Baja) 1392 tanulóval, 15 plébániája 28 076 r. k.
hívővel. A rend kegyurasága alá 15 kitközség tartozik. A
budapesti hittudományi intézet tanárai : Dr. Piszter Imre,
Dr. Pecsner Emil, Dr. Mihályfi Ákos és Czilek Balázs, a
theologia liczentiatusa. Zirczi perjel : Dr. Szalay Alfréd,
sztgotthárdi házfőnök : Burghardt Leo, főgymnasiumi
igazgatók: Kassuba Domonkos Egerben, Pallér Kelemen
Székesfehérvárott, Inczédi Dénes Pécsett és Szenczy Győző
Baján. Budapesti házfőnök : Dr. Piszter Imre. Főgymnasiumokban tanárkodik 56, lelkipásztorkodással foglalkozik 16, rendi hivatalra van alkalmazva 14 rendtag.
Felhivás előfizetésre.
Magyarországban napirendre került az Isten ügye,
a vallás, a minek e lap, a „Religio", nevét, lelkét, mindenét szenteli ötvenkét esztendő óta.
Mikor most dűlőre kerül a vallás dolga; mikor az
állami hatalom maga veszi kezébe az elkereszténytelenedés, az Istentől való elszakadás, a vallástalanság és istentelenség szabadságának a zászlaját: akkor a vallás, az
isteni vallás jogait kell védelmezni mindenkinek, a kinek
lelke van s ad valamit az örök üdvösségre.
Mi itt e lapban készek vagyunk áldozni időt és
fáradságot, egészséget és lelkesedést, készek vagyunk feláldozni mindent, hogy Isten igazai az emberek elméjében
teljes világosságukban ragyogjanak s meghajlítsanak minden emberi akaratot Jézus Krisztus boldogító uralkodásának szives és lelkes, nemcsak elismerésére, banem imádatos
tiszteletére és dicsőítésére is egyszersmind.
Csak egyet, igen, csak egyet kérek a felemésztő
fáradozás közben támogatás gyanánt t. olvasó-közönségem
lelkes érdeklődésétől ; azt, hogy kiki igyekezzék komolyan
szivére venni a mit kérek, hogy kiki igyekezzék maga
mellé még egy előfizetőt és legalább tiz olvasót megszerezni.
A Majer Istvánok lassanként mind átvonulnak az
örökkévalóságba. Hevesebb s végzetesebb harczok dúlnak
mint valaha. Egy Majer István nyomdokába tiz uj Majer
Istvánnak kell lépni.
Az előfizetés módja a lap homlokán van kiírva. Előfizethetni félévre 5 frttal.
A szerkesztő.

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezaay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.
Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.)

