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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio" 1884.1. félévi folyamához. 

Vezéreszmék, Tanulmányok, Szózatok. 

Boldog újévet! Irsik Ferencztöl, 1. 
Isten nevében előre! 1, 2, 3. 
XIII. Leo pápa 1883. decz. 24. brevéje a szent olvasóról 

s a lor. litániának „Regina sacratissimi rosarii, ora pro 
nobis" részlettel megtoldásáról, 2. 

Stolz Albán. Egy világhirü papi élet egyszerűsége, 2, 3. 
Miért oly szükséges korunkban a kath. egyleti élet ki-

fejlesztése, 4, 5, 6. 
A vallás eszméjének meghatározása, de Broglie után dr. 

Pápai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
U j fogás a polgári házasság dolgában, 7, 8, 9. 
U j idők u j emberek. A fővárosi hitoktatói állások szer-

vezése alkalmából, 9. 
A társadalmi kérdés, 10. 11, 12 
Az állag fogalma a scholastikában, 11, 12. 
y Gróf Cziráky János halála, 13. 
Miért szeretjük mi az egyházat? 13, 14. 
Mohács. Vogl Márton mohácsi emlék-beszéde, 13, 14, 15. 
XIII. Leo pápa levele Francziaország püspökeihez, 14, 15. 
Berlin katholikas társaséletéről, Müller E berlini püs-

pökhelyettes és plébános levele, 16, 17. 
A „Legújabb politikai divat" protestáns világitásban, Pasz-

lavszky Sándortól, 16, 17 
Főm. és ft . Simor János bib. hg. primás nagyböjti főp 

levele, 16, 17. 
Ä papság és a politika, Rustikustól, 18. 
Jacobini bib. államtitkár Jegyzéke a Propaganda kifosz-

tása ügyében, 18. 
Aquinói sz. Tamás tana a világ kezdetéről történelmi 

összefüggésben, Stöckl nyomán dr. Böhm, János, 19. 20, 
21, 22, 23. 

Közös iskolák és a vallásos nevelés, Molnár Rezsőtől, 
^ 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

Főm. és ft. Simor János bib. hg. primás megnyitó be-
széde a Szt.-Istv.-Társ. márcz 20-iki közgyűlésén, 24. 

A Szent-István-Társulat. Gróf Károlyi Sándor és gróf 
Apponyi Albert elnöki székfoglalója alkalmából, 25. 

A Szent-Istv.-Társ. márcz. 20-ikán tar tot t közgyűlése, 25. 
Főm. és ft. Simor János bib. hg. primás főp* körlevele 

Boetius Severinus szentül tiszteléséről, 26. 
A lelkipásztorkodás köréből. Egy plébános, 27, 43, 44. 
XIII. Leo pápa consistoriumi allocutiója márcz. 14-én, 28. 
A felekezetnélküli ima, Gyurikovits Mátyástól, 28. 
A kereszt titka. Dr. Kádár Ambrustól, 29. 
Néhány őszinte szó a „Szemle" szerkesztőségéhez. V,ogl 

Mártontól, 29. 
Korunk hitetlenségének okai Haugg Leótól. 30, 31. 
Egy uj irodalmi divat. A „Budap. Szemle" kath. olvasói-

nak, Laborcztól, 30. 
Isten országának jelen állása a földön, Ramiere után, 

31, 32. 

A katholicismus befolvása Magvarország nevelésügyi vi-
szonyaira, Way and Gézától, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 4L 

f Simon Vincze csornai prépost halála, 32. 
XIII. Leo pápa. A szabadkőművességről. Körlevél a vi-

lág összes püspökeihez, 34, 35, 36. 
f Szabó József nilopolisi fölsz. püspök halála, 35. 
Szent Adalbert prágai püspök ereklyéiről, Hahnekamp 

Györgytől, 37. 
Az agnosticismus és aq. sz. Tamás, 38, 39. 
Emlékbeszéd az I. ker. bölcsőde megnyitása alkalmából, 

Nóvák, Lajostól, 40. 
Magyarország biboros hg.-primása a Proj)agandáról, 41. 
Egy Kath. Philosophiai Társaság alapításáról, Vogl Már-

ton, 42. 
Guzmics é"S magyar net izet vallási egvesiilése. Zolt á-

nyi L. Irén müvéből, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 
Spes Nostra Salve ! A Mária-havi ajtatosság századik év-

fordulóján, 44. 
A pápa és Magyarország. A Magyarországra vonatkozó 

vaticani okmányok ügyében, 45. 
Carmen honorib. excl. et rev. D. D. Aug. Roskoványi 

de eadem 5 lustra in episcopatu Nitr . recolentis, a 
Joanne Belliss. 46. 

Egyház és Politika. A választások alkalmából mint casus 
conscientiae. 46. 

Adatok árpádházi bold. Margit ereklyéinek történetéhez, 
Némethy Lajostól, 47, 48, ,49, 51, 52. 

Amerikai levél, (ft. Wimmer Bonifácz apát uré nm. és dr. 
Kruesz Kryzosztom főapát úrhoz) az Egyesült-Álla-
mokba kivándorló honfitársaink szomorú lelki állapotá-
ról. közli Sz. 30. 

Peitler Antal József váczi jubiláris püspök (1859—1884.) 
Kazaly Imrétől, 51. 

Visszapillantás egy félévre, 52. 

Egyházi Okmánytár. 
Leo PP . XIII. Ad perpetuam rei memóriám. De quoti-

diano Rosarii consvetudine, deque addendo in litan. 
lauret. praeconio : „Regina Sacratissimi Rosarii — ora 
pro nobis!" Ddto 24. Dec. 1883, 2. 

Decretum Urbis et Orbis SS. Rit. Congreg. in eadem 
causa. Die 10. Dec. 1883., 2. 

Pápai dispensatio Magyarország számára a szombati ab-
stinentiát illetőleg, 1883. nov. 27., 3. 

Litt, encycl. em. ac rev. Joannis Card. Simor. de imme-
morabili cultu Servo Dei Severino Boëtio praestito, 26. 

Decret. SS. Rit. Congr. in Sanct-Hippolyt. dubio quoad 
Indultum generale de officiis votivis 5. Jul. 1883., 31. 

Leonis XIII. lit. encycl. ad. episcopos catholici orbis imi-
versos de Secta Massonum. ddo 20. Apr. 1884., 34, 
35, 36. 



A sz. szertartások Congregatiójának körirata a bold. Szűz 
XIX! százados születési évfordulójának ünneplése tár-
gyában, 50. 

Egyházi Tudósítások. 
1) Magyarország. 

Beszterczebánya. Egyházi kitüntetés, 12. 
Budapest. I. Magyarország gyásza gr. Cziráky János fe-

lett, 13. — I I . Sursum Corda! 1. — A z antichristianus 
áramlat, 4 . — Reflexiók a január 12-iki főrendi liberális 
beszédekre, 5. — A hitoktatás a fővárosban és még va-
lami, 9. — A souverain pápa, 10.^— Törvény és erkölcs, 
11. — A katholicismus, 12. — Allampapság, 19. — A 
civilisatio és vallás összefüggése az öngyilkossággal, 20. 
— Visszaemlékezés a Szent-István-Társulat nagygyűlését 
megnyitó elnöki beszédre, 27, 28, 29. — De Secta 
Massonum, 34, 35, 36. — III. Jánus-pillantások, 1. — 
Liberális taktika a felsőházi uj szavazás előtt, 2. — A 
P. Napló és a kath. egyház, 3. — A főrendiház máso-
dik tárgyalása a keresztények és zsidók közötti házasság 
fölött, 4. — A diadalmas második szavazás, 5. — A 
feliratok és a papi javak, 6. — Sed quid nunc? 7. — 
A hitoktatás a fővárosi közgyűlés előtt, 8. — Souverain-e 
vagy sem a pápa? 9, 10. — A főrendiház második 
üzenete a képviselőház előtt, 11. — Végre a szavazás ! 
12. — Legújabb politikai divat, irta Timoleon, 13. — 
Szentséges atyánk körlevele a franczia püspökökhöz, 
14, 15. — A budapesti tud. egyetem jellege a főren-
diek költségvetési vitájában, 16. — Anti-Timoleon, 17. 
— Nagyböjt elején. 18. — Socialista-védő honatya, 
19. — A budapesti ref. egyházközség uj gondnoka, 
20. — A berlini centrúmpárt és a P. Lloyd, 11. — A 
főrendiház reformja. 22. — Spiritismus és antispiritis-
mus, 23. — A Szerjt-István-Társulat XXXI. közgyűlése, 
24. — Az alsóbb clerus anyagi helyzete egy fővárosi 
napilap világitásában, 25. — A nm. szatmári püspök 
nagyböjti körlevele, 26. — Szentséges atyánk helyzete, 
27. — A j)apság és a választások, 28, 29. — A va-
sárnap megszentelése, 30. — Az érettségi vizsgálatra 
vonatkozó legújabb miniszteri utasitás, 31. — A ma-
gyar iskola-egyesület, 32. - A ,Germania' és a ma-
gyar félhivatalos lap, 33. — Az ipar-törvényjavaslat 
tárgyalásához, 34. — Istenitisztelet és regale-bérlet, 
35. — Sajtó-szabadság és erkölcsi érzület, 36. — Pol-
gári temetkezés, 37. — A mérsékelt ellenzék német 
lapjának atheismusa, 38. — Egy démenti, mely nem 
egészen az, 39. — Szerény inditvány az érettségi vizs-
gálat tárgyában, 40. — A papi concursusok közeledté-
vel, 41. — Az 1881—84. országgyűlés, 42. — Három 
kormánypárti nyilatkozat. 43. — Néhány gondolat az 
egyleti életről, 44. — Pünkösdi gondolatok, 45. — A 
katholikusok egyetemes világszövetkezése, 46. — Dy-
namit és vörös lobogó, 47. — A belga választások 48. 
— A belga választások és a P. Lloyd, 49. — Fenye-
gető sötét hirek, 50. — Trefort A. ő exjának pozso-
nyi beszéde, 51, 52. 

Csanádi megye. Róm. kath. tanitó-egyletek alakulása, 40. 
Eger. A májusi ajtatosságról, 48. 
Erdélyi megye. Viszhang a Religio czikkeire a kath. 

társulati élet kifejtéséről, 12. 
Esztergom. Szabó József fölsz. püspök, a kath. tanügy, 

irodalom és társadalom e jelesének temetéséről, 44. — 
Az esztergom-járási kath. tanitó-egylet közgyűlése, 47. 

Győri megye. A lourdesi B. Szűz tisztelete a győri egy-
házmegye területén, 15. — Hitéletünk egy jelensége 
(az adakozás), 16. 

Jálna. Ritka ünnepély, 34. 
Kalocsai fömegye. Kapkodások—a népiskola-ügy terén, 22. 
Kalocsa. A kath. legény-egylet alakulási ünnepélye, 39. 

— Grrusclia püspök és a kalocsai legény-egylet. 

Kassa. Havi szemle, 2. — Emléksorok, 7, 8, 9. — A 
kegyelem éve, 18, 20. 

Pécs i megye. Missio Szegzárdon, 25. — A pécsi kerü-
let esperesének a tavaszi gyűlést megnyitó beszéde, 49. 

Sopron. A tanitók politikája, 15. 16. — Katholikus ta-
nítók országos nagygyűlése. (Megsürgetése ez ügynek), 
23. — u csász. és ap. kir. felsége Sopronban, 46. 

Szathmári megye. Keresztény család és modern libera-
lismus, 5. — Salutem ex inimicis nostris ! (Egy prot. 
lelkész vallomásainak ismertetése.) 23. 

Szeged. Főpásztori alapítvány a fogadalmi templomra, 21. 
Váczi megye. Missio Hatvanban, (első a megyében), 11. 
Vácz. A váczi székeskáptalan és megyei papság hódolati 

felirata Peitler Antal József ő nagyméltóságához, ne-
gyedszázados püspöki jubileuma alkalmából. 51. 

2) Külföld. 

Belgium. A belga kath. sajtó és XIII. Leo pápa körle-
vele a szabadkőművesség ellen, 38. — A löweni kath. 
egyetem uj alapításának félszázados ünnepe, 41, 42. 

Berlin. A pápaság és a hatalmak viszonya, 39. 
Brüsszel. Mennyit áldoznak a belga katholikusok csu-

pán az elemi oktatásra ? 7. 
Bukarest. Főpásztori körlevél a papnevelő intézetre való 

templomi gyűjtésről, 30. 
Francziaorszag. Arany-középut Dupanloup életének és 

érdemeinek megítélésében, (a párisi egyházmegye köz-
lönyének, a Semaine religieuse de Paris-nak vélemé-
nye), 14. — Ramière atya f , 29. — A franczia katho-
likusok XIII. nagygyűlése, 32. — Mivé lesz az oktatás 
az állam kezében? 51. 

Köln. A ra]navidéki katholikusok nagygyűlése, 33, 34. 
Páris. A franczia katholikusok XIII. congressusa, 42, 

43. — Vita a házassági elválás felett, 48. 
Róma. A szent Collegium karácsonyi tisztelgése és XIII. 

Leo pápa beszéde, 1, 2. — Szabad-e a pápa? 6. — 
A szentatya beszéde a belga zarándokokhoz, 18. — 
A Propaganda ügyében az ,Osservatore Romano1 czikke, 
19. — A szent Collegium hódolása és a szentatya be-
széde születésnapja és megkoronáztatásáirák'vévfordu-
lóján, 21. — A Propaganda körirata az összes kàtfro-
likus püspökökhöz, 26. — Nagypéntek és nagyszombat 
az örökvárosban, 31. — A szentatya beszéde a capu-
cinus-rend főnökeihez, 41. — Motu jiroprio tud. czélok 
érdekében, 42. 

Svájcz. Zarándoklat Maria-Einsiedelnbe és nagyszerű kath. 
manifestatio, 50. 

Katholikus Actio. 
Indítvány a főrendiház által a házasság keresztény jel-

lege mellett kivívott diadalnak egy emlékkel való meg-
örökítése iránt, 8. 

Isten nevében előre ! Felhívás adakozásra a budapesti 
közp. kath. legény-egylet házára, 14. 

Edelmann M. lovasberényi plébános kérelme a magyar 
kath. papsághoz mindazon helyek közlése iránt, hol I. 
b. gróf Cziráky Jánosért gyászmise tartatott, — egy 
emlék-könyvben való összegyűjtés végett, 19. 

Adakozás a kispesti róm. kath. templomra, 19. 
„A magyarországi latin és gör. szeri. róm. kath. ta-

nitók segély-alapjá"-nak a nm. püspöki kar 1884. febr. 
20-iki conferencziájában megalakulása. Az alajíszabá-
lyok megerősíttettek ; 20,000 frt első alapul letétetett, 16. 

Katholikus Egyleti Élei. 
Szent-István-Társulat jan. 17. vál. ülése, 6. 

márcz. 13. „ „ 22. 
XXXI. közgyűlése, 24, 25. 

„ „ „ jun. 24. vál. ülése, 52. 



Az ajtatos egyleti élet fejlődése a szepesi egyházmegyé-
ben, 9. 

Sz.-Olvasó-Társulat alapitása Mosdóson a Religio által 
felújított Hitvalló Társulat szabályai szerint, 10. 

A győri Szent-László-Társulat tisztújító gyűléséről, 11. 
Szent Ferencz III. rendjének felélesztéséről az erdélyi sz. 

ferenczi tartományban, 12. 
Katholikus egyleti élet a győri egyházmegyében, 13. 
Katholikus társas-életi programm vázlata. Simor János 

bib. hg. primás levele a közp. kath. legény-egylet al-
elnökéhez, 15. 

Népszerű felolvasások a budai kath. legény-egylet köré-
ben, 19, 21, 25. 

Az országos közp. kath. legény-egylet Evkönyveinek ki-
mutatásai, 21. 

Bizalmas szó a felföldről. A Sz.-Istv.-Társulat működésé-
nek bírálata. 

A pesti Oltár-Egylet 1884-iki kiállítására meghívó (a 
vegyesek közt.), 29. 

A kalocsai kath. legény-egylet alapítási ünnepélyének 
programmja, 37. 

A budai kath. legény-egylet hálaadó ünnepe, 37, 38. 
Szent-László-Társulat máj. 8. vál. gyűlése, 38. 
A kalocsai kath. legény-egylet alakulási ünnepélye, 
^ (Egyh. tud.), 39. 

Kath. tanító-egyletek alakulása a csanádi megyében. 
(Egyh. tud.), 40. 

Az országos közp. kath. legény-egylet háza alapkövének 
letétele május 22-én, 42. 

Főm. és f't. Simor János bib. hg. primás levele, melylyel 
Kántor Lajos ó-budai segédlelkészt a budai legény-
egylet másodelnökévé kegyesen kinevezte, 42. 

A budapesti közp. papnövendékek magyar egyházirodalmi 
iskolajának alapítási emlékünnepe máj. 25-én, 42. 

Az országos közp. kath. legény-egylet házának alapkö-
vébe letett okmány szövege, 43. 

Az esztergom-járásikath. tanitó-egylet közgyűlése. (Egyh. 
tudós.) 47. 

A budapesti paulai sz. Yincze egyesület 1883. évi kimu- í 
tatása, 49, 50. 

Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat jul . 9-én tar-
tandó rendes közgyűlésére meghívó, 51. 

I r o d a l o m . 

Bunyxtay V. A váradi püspökség története, 2. köt. Ve-
szely Károlytól. 

Gonzalez Zeßrin, Tanulmányok aq. sz. Tamás bölcsésze-
téről, (Sz.-Istv.-Társ. Házi Könyvtár XLYI. köt.) 2, 4.,, 

A Kath. Theol. Folyóirat I. évf. IY. füzetéről, 6. 
Zádori J. , Syntagma Theol. dogm. fundamentális, 7, 16, 

17, 18. 
Platz Bonif., Az ember eredése, faji egysége és kora, 7. 
Jankovich Gy. A spiritismus eredete, történeti fejlődése 

és elterjedése, dr. Schneider nyomán, 7. 
Dr. títöhr, Pastoral-Medicin. Ford, a veszpr. növpaps. 

,Pázmány-köre', 7. 

A Kath. Theol. Folyóirat által bírálatra kitűzött könyvek, 7. 
Szegedi A. K., A messiás, antilogiául Renan ,Jézus éle-

t é i r e , 8. 
Bahocsay P., Népszerű és rövid egyházi beszédek az 

egyh. év vasárnapjaira és ünnepeire, 11. 
Dr. Wappler A., Gesch. der theol. Fakultät der Univer-

sität zu Wien. Festschrift, 16. 
Vogl M., Philosophiai Fevelek, 19. 
A Kath. Theol. Folyóirat ügyében észrevételek az egri 

írod. Szemle ismertetésére, 20. 
Literae authenticae exhibentes origines scholarum Hun-

gáriáé catholicarum. Fase. II., 21. 
Csuday J., A honfoglalás kezdete és befejezése, 21. 
Haudek a . , A kath. egyház közjoga. Előz. ismertetés, 

22, 23. 
Nemeskey A., Krisztus hét szava a keresztfán, 23. 
Szerény észrevétel egy bírálatra. Laborcztól (Válaszul az 

egri írod. Szemlének.), 24. 
Dr. Grosz J. , Introd. in LL. SS. V. F. Birál. Piacsek 

Jerom., 26, 27, 28. 
Oltványi Pál, A népoktatási ügy Magyarországban dr. 

Wolafka N.-tól, 28. 
A Kath. Theol. Folyóirat II. évf. I. fűz. 28. 
Fonyó P., A legszentebb nap. Imakönyv, 29, 36. 
Huszár K., Elmélkedések Krisztus szenvedése s halála 

fölött, a^nagybőjt minden napjára, 29. 
Lehmann Ág., Kath. legény-egyleti szinmütár, 29. 
Válasz dr. Jos. Grosz Introd. in LL. SS. V. F. Z. kriti-

kusának, dr. Wolafka N.-tól, 30. 
Dr. Schneider Cesl. M.. Natur, Vernunft und Gott. Pal-

mer M.-tól, 31, 32, 33, 35. 
hasserre H., Lourdes csoda-eseményei, 31. 
U j kath. lapok : Korunk Budapesten, A keresztény nép új-

sága Székesfehérvárott, 31. J? 
Jó szó. Egr i röpirat a néphez, 36V 
Zoltvány L. Irén, Guzmics Izidor életrajza, 38. 
Nemeskey A., Májusi rózsabimbók, vagyis elmélkedések 

stb., 40. 
Dr. Ecker Jak., Der „ Judenspiegel" im Lichte der Wahr -

heit, 41. 
Lelki harmat. Imakönyv gyermekek számára 42, 
Munkálatok. Kiadja a csanádi. növendégpapság magyar 

egyházirod. iskolája, Glász J.-től, 45. 
Irodalmi jelentése a budap. közp. növendékpapság m. e. 

i. i. ez évi munkálatáról, Moulart „L'église et l 'état" cz. 
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Boldog újévet! 

Az emberi élet folyamát a tengerhez szokás 
hasonlítani. S e hasonlat nem puszta költői szó-
virág. Földi életünk valóban tengeren evezők 
élete. Valamint a tengeren evezők a tenger hul-
lámai. ugy mi is az élet sokféle viszontagságai 
által hányattatunk. — A sajka a mi törékeny 
testünk, benne a lélek. A jó, vagy rosz indulatok 
és szenvedélyek — a szellő, a vihar, mely saj-
kánkat hányj a-veti, hajtja. A vitorlák — jelképei 
az égi mulasztnak, mely bennünk működik, s me-
lyet Isten sohasem tagad meg azoktól, a kikben 
igaz jóakarat és buzgó törekvés található ; s a 
mely égi malaszt a roszból is jót tud kihozni, 
miként a vitorla a kedvezőtlen légáramlatot is 
czéljaira felhasználni képes. — Yilágitó tornya 
az élet tengerén úszó sajkánknak — a kőszálra 
épitett anyaszentegyház. — A tengeren evező a 
csillagos égre szegzi tekintetét. A csillagos ég, 
mely földi vándorlásunkban tájékoztat, — a szen-
tek serege; egyike fényesebb a másiknál. Vezér-
csillagunk a boldogságos Szűz, kit az anyaszent-
egyház ugyanazért a tenger csillagának is nevez. 
A nap, mely utunkat megvilágítja, — a világ 
világossága, Jézus Krisztus. — Veszély idején a 
tengerész Istenhez fohászkodik. Innen ama köz-
mondás: a ki imádkozni nem tud, szálljon a ten-
gerre. Vajha az élet tengerén, annyi veszély 
között, mi is az égre. Istenhez emelnők fel gyak-
rabban szemeinket, elménket, szivünket! — A 
tengeren való evezés tulaj donkép nem maga a 
czél; czélja: más országba, világrészbe eljuthatni; 
ott ismereteket és jóllétet szerezhetni. így nem 
czél a mi földi életünk sem. Csak utazás az. 

f Hova. merre ? Mi. tulajdonkép czélja földi éle-
tünknek? — E nagyfontosságú kérdés fölött ko-
molyan elmélkedni nem lesz fölösleges ama ne-
vezetes válponton. a melyhez eljutottunk, midőn 
ma az újév küszöbét átléptük. 

Isten az embert boldogságra teremté. Vég-
czélja tehát az emberi életnek kétségkívül a bol-
dogság. Ebben elvi különbség nélkül mindnyájan 
megegyezünk. Az eltérés csupán a tárgy s az 
eszközök megválasztásában s alkalmazásában nyi-
latkozik. amelyektől boldogságunkat függővé tesz-
szük, s a melyeknek segélyével elérhetni reméljük 
a mi boldogságunkat. A nagyravágyó a rangfo-
kozat emelkedésében, kitüntetésekben, hatalmas-
kodásban; a fösvény, kincshalmazban; a kéjelgő, 
érzéki gyönyörökben; az irigy, megszólásban, ki-
sebbítésben; a kiknek a has"az istenök, evés-ivás-, 
lakmározásban ; a haragtartó, boszúállásban ; a 
rest, tétlenségben találja örömét, boldogságát. 
Ámde a bűn még soha senkit sem tett boldoggá !... 

Halljuk szavát az üdvözitő Jézusnak ! „Ez az 
örök élet, ugy mond, hogy megismerjenek téged, 
egyedül igaz htent." (Ján. 17, 3.) Mintha mon-
daná: boldogok csak Istenben, Isten által lehe-
tünk ; Isten nélkül. Istenen kivül nincs számunkra 
boldogság! — Igaz, hogy itt az örök életről, az 
örök boldogságról szól az Üdvözitő... Am a ke-
reszténység bölcsőjénél, az üldözések korszakában, 
nem sokat szólhatott az Üdvözitő a földi boldog-
ságról. Isten lénye — s dicsőségének megismer-
tetése esr terjesztése vala földi életének legelső 
feladata. Ennek nyomán utóbb a béke és a bol-
dogság önként szállá le, a jóakaratú emberek 
közé, a földre.. . 

Kétséget nem is szenved, hogy a mi ben-
í 
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nünket örökre boldogít, ugyanaz, és csakis az te- j 
het minket boldoggá ideiglen is, ez életben. A 
mi életünk ugyanis vándorlás egy jobb hazába: 
s vájjon a vándor nem boldog-e már tudatában j 
annak, hogy igaz utón halad hazája felé Sira-
lom völgye e föld; vájjon a szenvedő, a beteg í 
nem boldognak érzi-e már magát, tudva azt, 
hogy olyan szernek jutott birtokába, a melytől 
bizton fog meggyógyulni'? E földi élet az érdem-
szerzés, az örök élet a jutalom helye. Vájjon ér-
demeket szerezni, érdemekben dúsnak lenni, nem 
ép ugy boldogitó-e, mint maga a jutalom ! 

E földi élet nem egyéb, mint átmenet az ! 
örökké tartó életbe; az örök élet pedig csakis 
folytatása a jelen életnek. Egy kis részecskéje 
tehát a mi földi életünk az örökké tartó életnek. 
Mi e földön benne vagyunk már az örökkévaló- ! 
ságban. E földi élet s a siron túli élet tulajdon- j 
képen egy és ugyanaz. E két életnek nem lehet 
külön-külön nemű boldogsága. Nem lehet más 
erkölcstana e földi és más a sirontúli életnek. 
Egy az Isten az égben és a földön. Ugyanaz az 
Isten, a ki bennünket a siron túl fog boldogítani, 
ugyanaz és csakis az boldogíthat bennünket e 
földön is. Istenen kivül nincs számunkra boldog- j 
ság sem az égben, sem a földön. 

Egységben rejlik a boldogság. Szakadásban, 
meghasonlásban nincsen boldogság. Ez összetartó 
egységre ösztönszerűleg törekszik mindenki, a ki 
boldog lenni óhajt, egyesek szintúgy, mint a csalá-
dok és a nemzetek. Úgyde a legszilárdabb, ösz-
szetartó és boldogító egység Istenben van. Isten 
a legtökéletesebb egység példányképe. Isten maga 
az egység. A három isteni személy egy imádandó 
Istenségben olvad össze. Isten csak egy Ádámot 
és egy Évát teremtett; s ugy akarta, hogy „ketten 
egy testben legyenek" (Máté 19. 5.); s hogy „ne 
legyen többé kettő, de egy test." (U. o. 6.) A 
Krisztus által alapított anyaszentegyház egyetlen., 
„ Egy az úr. egy a hit, egy a keresztség," mondja 
sz. Pál. (Ef. 4. 5.) — Végső imájában, tanítvá-
nyaiért könyörögvén az Üdvözítő, nem arra kéri 
mennyei Atyját, hogy azok boldogok legyenek, 
hanem azért könyörög, hogy „egygyé" legyenek 
ő bennök. egygyé legyenek akként, miként ő — 
mennyei Atyjával egy.u (Ján. 17, 21, 22.) Mert 
jól tudta, hogy lia tanítványai egygyé lesznek, 
boldogok is lesznek. Világos tehát, hogy egyedül 
csak az Istennel való egyesülésben lehetünk bol-
dogok. Mennél szorosabban egyesülünk tehát az 
Istennel már itt e földön, annál nagyobb lesz a i 

mi boldogságunk is ez életben. De Istenen kívül 
híjában keressük a boldogságot. 

Ez ősszel és fentartó egység harmóniája át-
vonul az Oeconomia divina valamennyi intézmé-
nyén. az anyagi világban szintúgy, mint a szel-
lemi és erkölcsiben. E harmóniába beleolvadni, 
vele egyesülni — éltető és boldogító; azt meg-
bolygatni, akadályozni — kárhozatos, vészthozó. 

A valódi boldogságnak tökéletesnek kell len-
nie. Ebből önként következik, hogy mindaz, a mi 
már magában véve nem tökéletes, az a valódi 
boldogságnak tárgya, tényezője sem lehet. Es 
kérdem: mi tökéletes e földön? A legtökélete-
sebbnek tetsző emberi mű sem oly tökéletes, 
hogy még tökéletesebb ne lehetne. És mit mond-
jak az emberről magáról? A legjobb, a legtöké-
letesebb ember is mennyi gyarlóságnak, fogyat-
kozásnak. tökéletlenségnek van alája vetve! Meg-
látszik ez. kisebb-nagyobb mértékben, minden 
művén és cselekedetén, egész életén, még boldog-
ságán is, melyet önnönmaga teremt magának. 
Nem csuda, ha a földi dolgokban s az emberek-
ben helyezett boldogságunk nem tökéletes. Egy 
van csak. a ki bennünket tökéletesen boldogíthat, 
a ki maga a legtökéletesebb valóság, az Isten! 
Istenen kivül nincs boldogság. 

A valódi boldogságnak az állandóság is kel-
léke. A változó, mulandó boldogság nem valódi 
boldogság. Maga a gondolat, a tudat, hogy bol-
dogság-mik megváltozliatik. vagy megszünhetík, 
már megzavarná boldogságunkat. A minő a tárgy, 
a melyhez boldogságunkat kötjük, ép olyan lesz 
kétségkívül a mi boldogságunk is. Már pedig a 
világon minden mulandó, szemeink előtt válto-
zik el minden. Egy van csak, a ki. lia ég és föld 
is elmúlnak, nem változik; a ki mondá: „En va-
gyok az TJr, és nem változom." (Malach. 3, 0.) — 
„Kezdetben én alapitám a földet; és az egek az 
én kezeim alkotmányai. Ezek elmúlnak, én pedig 
megmaradok; mind elavulnak, mint a ruha, és 
mint az öltözetet elváltoztatom azokat és elvál-
toznak: én pedig ugyanaz vagyok és az én éveim 
nem fogynak el." (Zsid. 1. 10—12.) E változha-
tatlan örök Istenhez kössük tehát boldogságun-
kat s ekkor állandó lesz életünknek boldogsága, 

Oktalan állatoknak érzéki boldogságot adott 
a Teremtő. Embert érzéki boldogság ki nem elé-
gít. Mi több, az érzéki gyönyörökben való elme-
rülés undorodást s végül boldogtalanságot von 
maga után. Ezt bizonyítani fölösleges. Eléggé bi-
zonyítják mindennapi gyászos esetek. Emberi bol-
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dogságnak nem az érzékek, hanem a lélek a tűz-
helye. A valódi boldogság rejtett kincse a szivnek. 
Külsőleg boldognak látszani még nem boldogság. 
A szegény ember szegényes hajlékában sokszor 
boldogabb, mint a dúsgazdag fényes palotáiban. 
Az ember valódi boldogsága tehát csakis benső, 
lelki lehet. A lelket pedig csakis lélek és nem 
érzéki gyönyör boldogíthatja. Mennél tisztább ama 
lélek, annál tisztább, annál mennyeibb a mi bol-
dogságunk is. Ámde Isten a legtisztább lélek. 0 
benne keressük tehát a mi boldogságunkat! 

Azt mondjátok, hogy a boldogság a szere-
tetben. a humanizmusban van. Ugy van. Szeresd 
a te Uradat, Istenedet teljes szivedből; felebará-
todat pedig mint önnönmagadat. A szeretet e 
kettős parancsolatától függ az egész emberinem 
boldogsága. Ámde Isten nélkül embertársunkat 
sem vagyunk képesek ugy szeretni, a mint őt 
szeretnünk kellene, hogy e szeretet kölcsönösen 
és igazán boldogító legyen. Nekünk felebarátun-
kat, Isten akarata szerint, úgy kell szeretnünk, 
mint önnönmagunkat. Miért? Azért, mert Isten 
a mi Atyánk, mi pedig az ő gyermekei, képmá-
sai vagyunk. Csakis ekkép fogjuk felebarátunkat, 
s igy különbség nélkül minden embert, mint ön-
nönmagunkat és nem önnönmagunkért. mint lea-
lázott eszközt, érdekből, saját javunkért, saját 
hasznunkért szeretni. Isten nélkül tehát nem lé-
tezik valódi felebaráti szeretet. Valóban, nem 
látjuk-e. nem tapasztaljuk-e, hogy a mily mérték-
ben fogy az emberek között az Istenben való hit, 
a vallásosság, ép oly mértékben liül ki a feleba-
ráti szeretet is az emberek kebléből ? ! Isten nélkül 
még a saját maga iránti szeretetet is elveszti az 
ember, önuönmagát fosztván meg az élettől. Is-
ten nélkül tehát nincs igaz felebaráti szeretet; 
nincs valódi önszeretet sem. Tehát szeretetben 
levén a boldogság. Isten nélkül nincs és nem le-
het valódi boldogság sem ez életben. Szeretni — 
istentől kell tanulnunk, a ki maga a szeretet, ha 
igazán szeretni és a szeretet által boldogok lenni 
akarunk. 

S vájjon ki az. a ki közülünk boldog lenni 
nem óhajtana >1 Hisz e vágygyal nyugszunk le és 
ébredünk fel mindennap. Még álmunkban is e 
vágy foglalkoztatja elménket és szivünket. E 
vágygyal keblünkben ébredtünk fel ma is, ez uj 
év hajnalán. Legelőször is e vágygyal, ez óhaj-
tással szivünkben találkoztunk ma kedveseinkkel, 
barátainkkal, ismerőseinkkel boldog újévet ki-
van va mindegyikének. Igen, mi mindannyian bol-

dogok lenni óhajtunk. Óhajtjuk a czélt: ugy ra-
gadjuk meg a czélra vezető eszközt is. Ismerjük 
el és tegyünk bizonyságot arról, hogy van Isten 
az égben, a kiben élünk, mozgunk és vagyunk. 
(Ap. cz. 17, 28.) Terjeszszük e hitet, Isten isme-
retét, minden, rendelkezésünkre álló eszközzel, 
mindenfelé, „hogy mindenki megismerje az egye-
dül igaz Istent." Hozzuk vissza az Istent a mi 
szivünkbe, hajlékunkba, családunkba, iskoláinkba, 
tanintézeteinkbe, a törvényhozás és igazságszol-
gáltatás termeibe, a társadalom minden rétegébe, 
a nemzet életébe és mindenüve, a honnan Őt 
számüztük: akkor bizonyára boldog évek fognak 
ismét ránk viradni s kész boldogság lesz földi 

! életünk. Irsik Ferencz. 

Isten nevében előre! 
i . 

„Isten szelleme zaj nélkül működik." 

Márkfi 8.', Religio. 1850. 1. 1. 
Somogyi Károly, egyházunk veterán babér-

koszorusa, midőn 1843-ban a Religio és Nevelés 
cz. folyóiratot halhatatlan emlékű alapitója, 1. b. 
Szaniszló Ferencztől átvette, az Uj Folyamot meg-
nyitó programmszerü njdlatkozatában, magára az 
olvasó-közönségre nézve monda „ kivánatos " -nak, 
hogy az „ily folyóiratok élete ne néhány évi, ha-
nem tartós legyen, mint minő a szükség, mely azokat 
létre liozá 

Hogy a Religio a közönség e kivanatának megfelelt, 
hogy oly tartósnak bizonyította magát, mint a minő a 
szükség, mely létre hozá : arról tannskodik folytonos 
fennállása, és tannskodni fog, Isten jóvoltából, egy köze-
ledő félszázad. A Religio kitartásra nézve Magyarország 

S összes időszaki sajtója körében a legelső, legrégibb mun-
j kás. Zivatarosabb múltú, zajosabb jeleim lapja a magyar 

irodalomnak akárhány van ; de kitartóbb eddig legalább 
nem volt, és ha Istennek is ugy fog tetszeni, jó darab 
időre nem is lesz. 

Miért '? 
Mert az a szükség, mely a Religiót létre hozá, nem-

csak nem szűnt meg, de még nem is csökkent, hanem 
évtizedröl-évtizedre növekedett, és még mindig, folytono-
san növekszik. 

Azt kérdezem : kevésbé lett-e szükséges az, a mire 
a Religio kezdetben vállalkozott, t. i. a nemzet vallásos 
ész- és szivmüvelődésének mélység, magasság és széles-
ség szerint minden irányban való izmosodása? Valláso-
sabb lette-e vájjon társadalmunk, s államunk vájjon val-
lásbecsűlőbb s vallásgyakorlóbb-e mint volt negyven év 
előtt, amidőn a Religio, a vallásosság emelését tűzve ki 
zászlójára, legelőször napvilágot látott ? Ifjúságunk val-
lásosabb rendszer alatt növekedik-e fel, mint negyven év 
előt t? Népünk közszelleme, családi s egyéni élete meg-
nyugtatóbb-e vallásosság tekintetében, mint volt ezelőtt ? 

1* 
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Világi értelmiségünk, mely a törvényeket hozza, érzéke-
nyebb, buzgóbb, tetterősebb lett-e vallása és egyháza 
iránt való kötelességeinek teljesitésében ? 

Valljuk meg az igazat, a nélkül hogy sötéten feste-
nénk : egyes ritka kivételekkel, értelmiségünk és népünk 
tömege hidegebb, közönyösebb lett vallásához, idegenebb 
lett egyházához, érzéketlenebb annak szelleme és szükség-O*/ ' CT 

letei iránt. 
A világból semmiféle sophistika által ki nem dispu-

tálható bizonyíték erre nézve az : hogy azok. akik az ál-
lami hatalmat 1867 óta kezelik, manap már annyit mer-
nek merészelni, amennyire negyven év előtt még gondolni 
is alig mertek volna. A katholicismus uralmának hanyatlá-
sával a vallásosság uralkodása rohamosan lehanyatlott. A 
nádori széket, Magyarország kormányzói székét, mely a 
katholicismus nimbusának vala fentartva, más név alatt, 
kardcsapás és törvényhozás nélkül, protestáns főfelügyelő 
foglalta el : az állami hatalom pedig már régóta a val-
lási indiíferentismus zsákmányává lett, mely előtt min-
den vallás egyenlő. — egyenlően szükséges, egyenlően 
nem szükséges, a mint a politikai divat szele fuj . A 
hatalom kezelői, kikben a vallásosság, a katholicismus 
iránt való érzület melege legjobb esetben zérus fokot 
mutat i az elkereszténytelenités exper imenta l ójára bi-
zonyára nem mernék fejüket adni, ha nem számit-
hatnának társadalmunk, népünk, világi értelmiségünk val-
lási dermedtségére. Es valljuk be, hogy számitásuk alapos. 
Es hát minek is tagadnók, hisz köztudomású dolog, mi-
szerint az uralkodó liberalizmus, mióta az állami hatalmat 
kezébe keritette, vallásrontó utján nem hátrált meg soha, 
csak tak t ikából : csalódni pedig.még nem csalódott egyszer 
sem. A felsőház decz. 11-iki szavazata meglepett minden-
ki t : meglepte tehát a liberalismust is, de meg nem verte. 

A vallásos bensőség, az értelmes, öntudatos és gya-
korlati hitvallás tökélyének laj tor jáján tehát, — habár 
mintegy ösztönszerűleg sejti csaknem mindenki, hogy nem 
sokára gyökeres fordulatnak kell beállnia, — még min-
dig lefelé hanyatlunk. A hanyatlás áramlata az uralkodó 
irány még mindig ; az emelkedő irány pedig csak szór-
ványos, solidaritást. egyöntetűséget nagyban nélkülöző, 
szakadozott. — mint a katholicismus magyarországi actiója 
átalábaii. 

Mindezekből nem tünik-e ki a napfénynél világosabban 
az. hogy ama szükség, t. i. a legnagyobb társadalmi szükség-
let. a vallásos műveltség fejlesztésének, izmosodásának és 
védelmének szükséglete, mely a Religiót a küzdhomokra 
állitá, nemcsak nem szűnt meg, sőt növekedett és napról-
napra fokozódik ? 

Ha pedig növekedett a vallási szükséglet, világos, 
hogy a Religiónak is, hatványozott kedvet merítve a mel-
lette örvendetes fejlődésnek indult kath. sajtó erejéből, 
párhuzamos lépést kell tartania eme szükséglettel, a val-
lásos ész- és szivmüvelődés fokozottabb igényeinek kielé-
gítésében. 

Bennünket az, hogy a vallásosság még mindig ha-
nyatlik, nemcsak meg nem ijeszt, de sőt reményünkben 
megerősít és nagyobb erőfeszítésre sarkal. így volt, igy 
van és igy lesz ez mindenkor. Hogy dagály lehessen: 
apálynak kell lennie. Valaminek lassú elhalásából szokott 

az u j élet fakadni. [Recedant vetera, nova sint omnia. A ma-
got mindig újra és újra el kell vetni, hogy u j ara-
tás legyen. Es jó hosszú az az időköz, mely alatt az 
elvetett mag elveszettnek, megsemmisítettnek látszik a tél 
gyilkos fagya alatt. De végre is uj élet kel ki belőle, 
mely az emberi keblet u j örömre és lelkesedésre dagasztja. 
„Nisi gr an um frumenti cadensin terrain, — mortuum fuerit, 
ipsuni solum manet. Si autem mortuum fuerit, multum 
fructum affért." (Sz. Ján. XII : 24, 25.) 

Bár nem egy örvendetes eseményt, nem egy emel-
kedésre mutató jelenséget volt szerencsénk Magyarország 
frissebb életre kelő keresztény szellemének dicsőségére a 
kath. egyház évkönyvei számára följegyezni: ámde tekintve 
állapotaink nagy egészéi, bizonyára egy szebb jövő előké-
szitésének megvető munkáján még nem igen vagyunk 
messze tul, még élénken tapasztalja mindenki, hogy a nagy 
jobbrafordulás kezdetének még csak kezdetén vagyunk. 

De lia valami, épen ez a körülmény alkalmas arra, 
hogy mindenkit, a kibe Isten észt, erőt és akaratot alko-
tott és hozzá malasztot adott, megfeszített igvekezetü 
tevékenységre és kitartásra hevítsen. 

( F o l y t , köv . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 1. Sur sum corda !—Az emberiség 

czivilisatiójának jelvénye, kiindulási és sarkpontja a ke-
reszt. Az emberinem átalakulása, egy uj, addig ismeret-
len kultura ^kezdete, maga az időszámítás is a kereszthez 
van elválaszthatlanul fűzve : és hogy keresztény kultúráról, 
keresztény művészetről, keresztény időszámításról be-
szélhet az emberiség, az mind arról tanúskodik, hogy a 
kereszt hatalma felülmúl minden emberi hatalmat, győze-
delmeskedik a leghatalmasabbnak hitt ellenségek felett is. 
Csaknem 19 század óta áll e kereszt az ó és uj, a po-
gány és keresztény társadalom közt ; csaknem 19 század 
óta hirdeti győzelmeit, melyeket a nemzetek felett vivott 
ki, meghódítva őket értelmük és szivükben a maga szá-
mára. Hatalmas fejedelmek, korlátlan uralkodók, alattva-
lóik millióinak vagyona és élete felett rendelkezve, dicse-
kedhettek egy-két, vagy több nemzet felett kivivott győ-
zelmekkel ; de győzelmeik mulandók valának s velük együtt 
letűntek az élet szinpadáról : a kereszt győzelme még ma is 
hódítja a nemzeteket ; j á r a t l a n u l á l l és a győzelem babér-
ját már 1884 éve hogy egykor véráztatta homlokán vi-
seli és ujakkal mindennap növeli. 

Földrészünknek, és igy hazánknak is, az a szerencse 
jutott , hogy a kereszt győzelmes zászlója alatt, követve 
az általa kijelelt irányt, törve az általa felmutatott esz-
mény után, megbecsülve azon szellemi javakat, melyeket 
a kereszt megnemesített és a szivekben szilárddá tett : 
czivilisatiójában folyton előrehaladt. Győzött a kereszt, de 
e győzelem gyümölcsét a nemzetek élvezték : győzött a 
kereszt, de e győzelem nem a legyőzött szolgaságát, ha-
nem uralmát jelenti, uralmát önmaga, uralmát mindazon 
akadályok, nehézségek felett, melyek haladását gátolták. 
1884 éve, hogy az emberiség é győzelem gyümölcseit él-
vezi. és minél isteniebb erővel törekedett megvalósitani az 
eszményit; minél kevésbé törekedett ez eszményinek fé-

. nyét compromissumok által szeme elől eltakarni és a 
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csalfa lidércz-fény után futni : minél többre becsülte a 
szellemi javakat az anyagiak felett, és minél kevésbé bo-
csátotta áruba ezekért azokat: annál biztosabb, és annál 
hatalmasabb léptekkel is haladt önművelődésének és ne-
mesedésének ut ján elő, mindjobban megközelítve az esz-
ményit, mely szeme előtt lebegett. A felett ugyanis nem 
lehet kétség, hogy haladás csak ott lehetséges, hol az esz-
mény, mint, megvalósítandó példánykép lebeg szem előtt. 
Távolítsuk el gondolatban a világtörténelemben a keresz-
tet ; és nem leszünk képesek megfejteni az emberiség ha-
ladását : egy megfejthetetlen titok előtt fogunk állani ; 
okozatot fogunk látni minden ok nélkül. Hit, erény, hűség, 
becsület, hála, hazaszeretet, önfeláldozás, melyeken áll, vagy 
melyek nélkül bukik a nemzetek czivilisatiója, mind a ke-
resztben felállított eszmény követésében lelik megfejtésüket, 
és az emberiség újéve a szó szoros értelmében tulajdon-
képen akkor kezdődött, mikor e szellemi javakat kezdte 
megbecsülni tanulni, melyek varázsereje minél mélyebben 
áthatotta az elmét, minél mélyebb gyökeret vert a szi-
vekben. a helyett, hogy az emberiséget megvénitette volna, 
az megújította, és lett u j emberiség, uj és boldog társa-
dalom. 

A kereszt e győzelmét, mely Isten győzelme az el-
mék és szivek felett, napjainkban kétségessé akarják tenni. 
Az embert, mint mondják, saját lábára akarják állítani, a 
társadalmat újjáalakítani; kereszt nélkül, a kereszt elle-
nére, de mindazon következményekkel, melyeket a kereszt 
1884 éven keresztül szült. Bármiként tagadják is, korunk 
törekvésein az az egy gondolat vonul keresztül, hogy 
nem kell a kereszt ! Minden modern intézkedés oda irá-
nyul, hogy azt. mit az emberiség eddig a kereszt eszmé-
nye és ereje által vivott ki, ezentúl a nélkül, saját erejé-
vel vivja ki. A szivet és elmét, mint a gyümölcsök talaját, 
azok megnemesitő elemétől elszigetelni, és mégis nemes 
gyümölcsöt akarnak termelni ! Erényt, hit, becsületet val-
lás, hűséget a lelkiismeretet kormányzó szilárd keresz-
tény elvek nélkül várnak, nem fontolván meg, hogy min-
den növény csak természetének megfelelő talajban fogam-
zik meg, haj t ki és terem gyümölcsöket. Elvetni magát 
az eszményt, elvetni azt, mi a lelket a szellemi javakra 
irányozná, azok keresésére buzdítaná, megtartására ösz-
tönözné : hirdetni mindazt, mi az embert fensőbb rendel-
tetésétől elvonja, emberi méltóságában lealacsonyitja ; val-
lásos gondolkozásától, mely a magasba emeli, elterelni, 
hogy mint szárnyaszegett madár a földre hulljon és a 
földhöz tapadjon, hogy a szellemi magasabb javakat sem-
mire sem becsülve, csak állati vágyainak kielégítését ke-
resse : és mégis azt várni, hogy az emberiség a kereszt ál-
tal a szellemi javak iránt szült szeretetében ne csak defi-
czitet ne mutasson fel, hanem még inkább fokozódjék — 
ez, mondjuk, nem lehet. 

Vagy—vagy ! I t t egyezkedésnek, compromissumnak he-
lye nem lehet. Vagy kereszt és nemes gyümölcsök, vagy 
kereszt nélkül és vad gyümölcsök} A conciliatorius és 
compromissumra hajló szellemek, kik mindig közvetítést 
keresnek, közvetítésükkel e téren több kárt tesznek, mint 
a nyílt ellenség, mert a compromissum mindig az ellen-
ség erejét növeli és a lelkekben azon téves meggyőző-
dést, szüli, hogy ama magasabb javak megszerezhetők a 

kereszt nélkül, sőt annak ellenére is. A szellemi erő hatá-
sát a szellemre gyakorolja ; ereje szilárdságában, hajtha-
t a tl ans ágában rejlik ; áthatva az elmét és szivet, átalakítja 
az értelmet és akaratot : e gondolkozásmód, ez az aka-
rat mintegy második természetté válik és szilárd lesz 
mindaddig, mig a compromissum lehetőségének gondolata 
fel nem merül ; ez aztán megingatja, kétkedővé teszi az el-
mét, és a sziv elhatározása a változáson annál hajlandóbb 
lesz, minél kényelmesebbnek ítéli az elme azt, mit com-
promissum utján elnyerni lehet. Lassan, lépésről-lépésre 
haladva vesznek el igy mindazon szellemi javak, melyeket 
az emberiség a kereszt eszményének követése által szerzett, 
ami nemcsak önmagában véve fájdalmas, de azért is, mert 
századok buzgó törekvésére van szükség, hogy e javak 
ismét az emberiség közkincsévé legyenek, mert a rögtöni 
átalakítást eredménynyel megparancsolni senkinek sincs 
hatalmában. 

Hogy a veszély megvan, hogy a kereszt eszménye 
és tanai társadalmunkban mind szűkebb körre szorulnak 
vissza, annak kézzelfogható bizonyítékát találjuk az anya-
giság nagymérvű elterjedésében, mit csak azok tagadhat-
nak, kik gyönyörrel nézik a szellemi pusztítást, melyet az 
ujabb idők keresztellenes iránya szült. Mi ezekkel nem 
tarthatunk, mert az emberiséget, mert hazánkat boldog-
nak k í v á n j u k látni, és mert ugy vagyunk lelkünkben meg-
győződve, hogy e boldogság csak akkar található fel, ha 
szakítva az u j doctrinákkal, eszményül a keresztet fogad-
juk el, ha a kereszt által szerzett szellemi javakat becsü-
lésben tart juk. Azért a jelen év kezdetén, mire sem buz-
díthatjuk hathatósabban hazánkfiait, mint arra, hogy emel-
jék fel sziveiket a földről, hova azt az újkor tanai által 
szegezni, melylyel összeforrassztani akarják ; igen, mondjuk, 
sursurn corda ! lebegjen szemük előtt a kereszt mint esz-
mény ; gyakorlatilag mutassák meg, hogy nagy becsben 
tar t ják mindazon javakat, melyeket részökre a kereszt 
szerzett: és tapasztalni fogják, hogy ily módon, mig a 
földi javak egyrészt elveztik reájuk nézve a bennük rejlő 
veszélyt, másrészt a szellemi javak megbecsülése azokat 
is mintegy megnemesitve értékükben emeli és élvezetüket 
kellemesebbé, mert olyanná teszi, a mi Isten előtt is kedves. 
A kereszt által felállított eszmény követése tette az em-
bert eddig kereszténynyé, s az emberi társadalmat boldoggá : 
csak az fogja tenni boldoggá ezentúl is ; és mi ezt a boldog-
ságot kívánjuk, mert csak ez az igaz boldogság, a jelen 
évben hazánknak és t. olvasóinknak. 

Budapest, december 31. Jdnus-pűlav fások. — Az 
1883-iki év utolsó napja kedvező alkalom,* hogy egyrészt 
visszatekintve a múltba, másrészt szemeinket a jövőre 
irányítva Jánus gyanánt bucsuzzunk el az elmúlt eszten-
dőtől. 

Ha elvonatkozunk a politikától, akkor hazánkban 
két momentum az, mi figyelmünket kiválóan leköti. Az 
antiszemitismus a tisza-eszlári pörrel az egyik, a zsidó 
házassáo- a deczemberi szavazással a másik. Beléletünk ö 
egyik kimagasló pontja a zsidókérdés. Mi már jeleztük 
álláspontunkat ebben a kérdésben és távol attól, hogy az erő-
szakos és igazságtalan üldözésekben kitört antiszemitikus 
mozgalmak védelmét magunkra vállalnék, még sem tagad-
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hatjuk, hogy e mozgalomnak némikép megvan a maga 
jogosultsága. Ha a zsidó faj kétségbevonhatatlan túlkapásai 
ellen a keresztények önvédelemre kelnek, ha ez önvé-
delemben megtart ják ama határokat, melyeket az igazság 
és a szeretet szab, akkor az ilyen mozgalomnak jogosult-
ságát és megengedett voltát kétségbe vonni nem lehet. S 
bármennyire tiltakozzunk a keresztény szeretet nevében 
zsidó polgártársaink mindennemű bántalmazása ellen, bár-
mennyire helyeseljük az igazság nevében a vagyonúkban 
és személybiztonságukban megtámadott izraeliták érdeké-
ben tett legerélyesebb intézkedéseket, még sem nyomhat-
juk el abbeli meggyőződésünket, hogy a mig az önvéde-
lemre ok és alkalom leend, addig az ily faj ta mozgalmak 
el nem enyészhetnek. S azért az a nézetünk, hogy a közelgő 
1884-iki év az antisemitismus elnyomását és megszűnését 
nem fogja látni. Ellenkezőleg, azt hisszük, hogy inkább 
terjedni és erősödni fog. Már a priori is mérnők ezt ál-
lítani, ha tények (választások sat.) is nem bizonyítanák 
ugyanazt. Veszélyességben csak ugy veszthet az antisemi-
tismus, ha a törvényhozás ut ján eltörültetnének ama visz-
szás helyzetek, melyek jogos panaszokra és remediumok 
után való szükséges keresésre alkalmat adnak. A földbir-
tok védelme, az iparviszonyok és a hitelviszonyok rende-
zése, az uzsora szigorú és erélyes korlátozása, a váltóké-
pesség megszorítása sat. ezek és hasonló dolgok látszanak 
nekünk sürgősen szükségeseknek arra nézve, hogy elné-
muljanak a panaszok, hogy eltompuljon az antisemitis-
mus éle, melynek káros és veszélyes törekvései és aspira-
tioi máris napvilágra kerültek. Hogy mennyiben fog a kö-
zelgő év eme remények teljesülésére vezetni, és hogy 
mennyiben fog ez által az antisemitismus hanyatlani, vagy 
ennek elmulasztása által megerősödni, azt az eddigi ta-
pasztalatok után mindenki sejtheti. 

A főrendiház szavazásáról csak minap irtunk : itt 
azt az egyet ismételjük, hogy az ellentétek, ha valaha, 
most roppantul élesek : a tevékenység, melyet kifejtenek, 
rendkívüli ; a siker pedig, rlZclZ cl törvényjavaslat megbuk-
tatása csak ugy lesz meg, ha minden jóirányu conzervativ 
főúr megteszi a kötelességét. Szerény véleményünk szerint 
egynek sem szabad hiányoznia. 

A külföldre ha tekintünk, vajmi kevés örvendetest 
találunk. Francziaország, Olaszhon, Németország vallási 
és egyházi szempontból nem a legkellemesebb képet nyúj-
tották az elmúlt évben. Francziaországban, mint szentsé-
ges atyánk mondá karácsonyi beszédében, .ezer módon 
nyilvánul az ellenségeskedés szelleme, mely arra törekszik, 
hogy az egyházat megfossza minden társadalmi befolyás-
tól. hogy elkobozza annak jogait és igy képtelenné tegye 
isteni hivatására." — Olaszország a régi gyűlöletből az 
egyház Feje és az egyház intézményei ellen mitsem en-
gedett. A pápa még mindig fogoly ; helyzete most talán 
még nyomasztóbb, mint azelőtt volt. Hisz maga szentsé-
ges atyánk igy kényszerült az egész világ előtt nyilat-
kozni : „Az engesztelhetetlen gyűlölet és a rosz akarat, 
melylyel az ellenségek üldözik az egyházat, és különösen 
a Mi szomorú helyzetünk itt Rómában, nem engedik meg, 
hogy a béke jótéteményeit élvezzük, sem azon derült örö-
möket, melyeket nyugodt időkben Jézus-Krisztus születése 
évfordulójának megünneplése szokott okozni." Vájjon mit 

adjunk még hozzá méltatlanul üldözött szentséges atyánk 
eme panaszos szavaihoz ? . . . 

Németországban, a folytonos tárgyalások daczára — 
kevés kedvezményt leszámítva — a lefolyt esztendőben nem 
láttuk teljesülni ama reményeket, melyeket talán méltán 
tápláltak velünk együtt sokan. Hogy a pápa részéről 
tanúsított engesztelhetetlen irány az eredménytelen tár-
gyalások oka volna, mint azt a liberális és kivált a 
poroszbarát lapok ezerszer is ismételték, merő kohol-

1 mány. Hisz ismeri az egész világ a szentséges atya diplo-
ma tá j ának engedékenységét éppen ezen tárgyalásokban 
és a pápa maga kiemelte, hogy -ha van jó kívánság, 
mely a mi napjainkban haszonra szolgál, akkor az . . . a 
béke kivánsága." És más helyen : „keserű harczok és 

I mélyreható izgatások közepett valóban élénken óhajt juk 
a békét." A pápa kész a békere, tettei és szóval bizo-

! nyitotta ezen készségét. — a porosz kormány eddig csak 
szavakkal constatálta békeszeretetét, tettekből vajmi keve-
set látott eddig a világ. Sőt kérdés, vájjon a Luther-
jubileum, melyet az elmúlt esztendő hozott, és mely 
ugyan eléggé világosan dokumentálta a protestánsok régi 
benső meghasonlottságát, nem tett-e sokat azok tömö-

i ritésére és egyesítésére a „Róma elleni harczban?" A 
porosz trónörökös római utja, bár mi azt a pápaságra 
nézve dicsőséges vívmánynak tar t juk és annak ki is hir-
dettük, eddigelé még napfényre nem hozta amaz eredmé-
nyeket, melyeket kisebb-nagyobb mértékben és kisebb-
nagyobb joggal még az aiitikatholikus sajtó is attól 

j származtatott. 

S a jövő év vájjon mit fog hozni 'i . . . Szentséges atyánk 
I nem látszik rózsás reményeket kötni a közelgő évhez. „Ma 
1 — u g y mond — nem hiányzanak egy még roszabb jövőnek 

jelei sem.* Lehet, hogy a felhők még szétoszolnak, lehet, 
hogy a vihar még lecsendesül, hisz él még az, ki a vi-
harnak és tengernek parancsol. — Lehet, hogy az optimis-
ták reményei megvalósulnak, de lehet az is, hogy a sö-
tétebben látók aggályai sem alaptalanok. Annyi áll, hogy 
komoly, igen komoly időket élünk : — de a forduló ponttól 
talán nem vagyunk már messze. 

Ámde akármit hozzon a jövő, minden csak az egy-
ház dicsőségére fog szolgálni. Ha minden vihar áldozatot 
követel, ha minden megpróbáltatás nehéz és terhes, ha 
minden nyomásnak van hatása, akkor nem tagadható, 
hogy az egyház is szenved, sokat és mélyen szenved, ha 
sanyarú viszonyok terhes nyomása alatt a megpróbáltatás 
napjainak meghosszabitását türi. De az egyliáz isteni élet-
ereje legyőzött még nagyobb viharokat, diadalmaskodott 
még hatalmasabb ellenségek felett is, és áldozatul nem 
esett még súlyosabb megpróbáltatásoknak sem : — most 
sem fog : — addig nem fog, mig a világ áll. 

Azért legyen szivünk és lelkünk, engedelmességünk 
és odaadásunk, ragaszkodásunk és tevékenységünk — le-
győzhetetlen Istenünkhöz s egyházunkhoz méltó ! 0 vele, 
O benne mindig győzünk. 

Róma, decz. 24. A bíbornoki sz. Collegium karácsonyi 
tisztelgése és AT/7. Leo pápa beszéde. — Rómában még a 
szerencsekivánatok is. melyekkel az emberek évenkint egy-
máshoz közelednek, megtartották 8 zent jellegüket. N é m a pro-
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fán njév, hanem a szent karácsony napja alkalmából vég-
zik azt. Mert valóban, Krisztus Urunk születése napjánál 
a jelen öröm vagy vigasztalás és a jövőre szóló szerencse-
kivánat kifejezésére alkalmasabb napot lehet-e gondolni ? 
Ellenben a polgári újévnek minden mélyebb vallási és er-
kölcsi háttere hiányzik az ily érzelmek magasztossá tételére. 

Karácsony alkalmából tehát a bibornoki sz. Collegium 
ez idén szintén üdvözölni ment a szent atyát és előtte sze-
rencse-kivánatait szokás szerint tolmácsoltatta az évforduló 
alkalmából. A magas testület szónoka ezúttal is Di Pietro 
bibornok-püspök s a sz. Collegium dékánja volt. 

Mondani sem kell. hogy a legmagasabb egyházi tes-
tület és az egyház fejének eme szerencse-kivánati ünne-
pélyében legfőbb dolog a szent atya válasza. E mellett 
mindig jelentőséggel birt a bibornoki testület nevében 
mondott beszéd. Most azonban a pápa és a bibornoki tes-
tület nyilatkozatai mellett különös fontossággal bir az is, 
a mit a szent atya elhallgatott. 

A német koronaherczeg látogatásáról és arról a 
Francziaországról. amelyet az uralkodó republicanus párt 
ádáz egyházüldözése miatt nuntiusának visszahívásával 
volt hajlandó az egyház feje megfenyíteni, a bölcs XIII. 
Leo pápa hallgatott : amarról teljesen, erről névszerint. 
Az előbbiről hallgatott azért, mert nem mindig beszédben 
áll az actió, hanem néha csupán tettben : az utóbbiról va-
lószínűleg azért, mert a pápai szék melletti franczia nagy-
követség fentartása érdekében Spuller, Gambetta volt 
intimusa, a kormány és az uralkodó párt nevében oly 
nyilatkozatot tett a franczia kamarában, melyet az apos-
toli szent-széknek figyelembe kellett vennie. Spuller elis-
merte és határozottan kimondta, hogy Francziaország 
„katholikus nemzet." 

I R O D A L O M . 
Â váradi püspökség története alapításától a 

jelenkorig. 
Irta Bunyitay Vincze sat. I I . köte t , sat. 

Mikor e monumentális mü I. kötetének megjelené-
sekor a tisztelt olvasó közönséget annak jelességeire figyel-
meztetni bátor voltam, azt a szerény véleményt koczkáz-
tatám a munka felosztását tekintve : váljon nem lesz-e a 
szerző kénytelen, elbeszélése folyamában, többet ismé-
telni, a mit már azelőtt elmondott ? De egyszersmind 
azt is vetém utána, hogy erről Ítéletet mondani legalább 
is idő előtti. Ez utolsó megjegyzésemnek nagyon örven- i 
dek ; mert ime már a második kötet olvasása alkal-
mával, mint egy a homályból kibontakozó kép, kezd 
jeles szerzőnk munkaterve, még pedig igen előnyösen, ki-
bontakozni. 

Ha el is tekintünk attól, hogy hasonló monogra-
phiánk nincs, mert még Koller József nagy „apparatusa" 
sem az, hanem csak „congeries lapidum", mely közel egy 
század óta várja építőmesterét, szerzőnknek valóban u j 
utat kelle magának törni. S ha tekintetbe veszszük, hogy 
oly férfiakat, intézményeket és eseményeket kelle köze-
lebbről megvilágítania, melyeket a mai kor egészen elfe-
ledett vagy félreismer, a miből aztán nagy népszerűtlen-
sége származik mindannak, a mi katholikus : még az is-
métlések is, pedig szerzőnk a II. kötetben csak tüzetes-

ben szól holmiról, mit az első kötetben csak érintett, nem 
csak kedves olvasmányul szolgálnak, hanem indokoltak, 
sőt szükségesek is : miután az olvasó mind a személyek-
ről és intézményekről, mind pedig az eseményekről csu-
pán ily uton jut kikerekített, teljes alkotások szemléletére, 
és valódi pragmaticus történelmet csak így írhatni. És ép 
e szempontokból kiindulva némileg feltűnőnek találom azt, 
hogy míg a Pesti Napló, Nemzet, Egyetértés, Fővárosi La-
pok, Vasárnapi IJjság stb. e határozottan bevallott ka-
tholikus munkát külön czikkekben ismertették, sőt kiemel-
ték : a katholikus sajtó, — egy-két közeg kivételével, azt 
csaknem agyonhallgatta. Váljon ez-e a módja annak, hogy 
azon áramlatnak, mely a tudományosság protestáns hege-
móniáját készül hazánkban inaugurálni, út ját vágjuk, ha 
saját jeleseinket, míg a túlsó tábor trombitái füleink meg-
siketítéseig harsognak, így ignoráljuk ? De térjünk vissza 
magára a munkára ! 

A II. kötet, mely a székesegyházi és társas kápta-
lanok, a püspöki és káptalani birtokok és a megye terü-
letén létezett szerzetesrendek történelmét foglalja magá-
ban, oly mozaiknak tekinthető, melynek minden egyes ré-
sze egy önálló kis mű. így mindjárt a káptalanról szóló 
első czikk a káptalan fejének és többi tagjainak alapos 
rajzával oly bevezetést nvujt, melyet kivált a laicus ol-
vasó bizonynyal nagy élvezettel olvasand. A káptalani is-
kolát tárgyaló fejezet pedig % történelmi érdeken kivül 
némi polémiái tárházul is szolgálhat, mely fegyvereket 
nyúj t azok megczáfolására, kik a reformátio előtti időkre 
azt fogják, hogy elhanyagolták az iskolákat. Ki ez elő-
ítélettel van, olvassa el figyelmesen e fejezetet és meg 
fogja látni, hogy a káptalani iskolák sokban pótolák mos-
tani középiskoláinkat, valamint azt is, hogy mennyire 
igyekeztek a káptalan tagjai a szegényebb sorsú tanulókon 

[ segíteni. 

Es itt, a kegyes olvasó engedelmével, egy kis kité-
résre veszek magamnak szabadságot. Igaz ugyan, a mint 
ezt a szerző is az 1493-ki esztergomi zsinat végzésének 
nyomán fölemlíti, hogy a fölszentelendőktől csak az kíván-
tatott, hogy az elemi ismeretekben némiképen jártasak 
legyenek ; de ebből azt következtetni — miként elleneink 
teszik — hogy azok mindnyájan teljesen tudatlanok vol-
tak, nagy igazságtalanság. Ki a középkor viszonyaiba mé-
lyebben behatolt, talán igazat adand nekem, ha azt állí-
tom, hogy akkor az olvasni és irni tudás nem volt az 

! ismeretek szerzésének oly kizárólagos eszköze, mint most. 
A társadalom egyszerűbb viszonyai, a különböző életmó-
dokhoz szükségelt ismeretkör korlátoltabb terjedelme va-
lamint egyrészről azt eredményezték, hogy az illetők ke-
vesebb általános ismeretek mellett jártasabbak voltak hi-
vatásuk teendőiben , ugy másrészről a szokotthoz való 
szivósb ragaszkodásnál fogva magában az életben, olvasni 
és irni tudás nélkül is, jó iskolát birtak. Ennek illustrá-
tiójául legyen szabad egyetlen példára hivatkoznunk. Hu-
nyadi-Jánosról tudjuk, hogy latinul nem tudot t ; mi na-
gyon is sokat mond, miután ismeretes dolog, hogy korá-
ban a latin nyelv vala minden tudománynak, míveltség-
nek csaknem kizárólagos vehiculuma. Es mégis, létezett-e 
századában nálánál nagyobb hadvezér, ügyesebb kormányzó, 
szemesebb diplomata, ki nem csak hazája ügyeinek leg-
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magasb színvonalán álla, hanem az európai diplomatia 
terén is kiváló szerepet játszott ? 

Ki tehát az elemiekben némiképen jártas volt akkor, 
aránylagosan sokat tudott ; mert még az elemiek elsajátí-
tására is tudnia kellett a latin nyelvet, a mig pedig ezt 
megtanulta, bizony már a szabályokhoz szükségelt pél-
dákból is sokat tanulhatott. Es ha hozzávesszük azt, hogy 
az elemiekben jártas ifjak, kik — mint ezt szerzőnknek 
a legkisebb részletekre gondosan kiterjedő szép előadásá-
ból látjuk — az őrkanonok által papnövendékeknek föl-
vétettek, a káptalani iskolában folytatták tanulmányaikat : 
bátran következtethetjük, hogy tudatlanok nem voltak. 

De menjünk tovább ! 
A káptalanok tagjainak életrajzaiban ama vidék, sőt 

hazánk nem egy családja kedves meglepetéssel látandja 
fölujítva hü emlékét őseinek, kiknek a haza védelme, a 
tudomány előmozdítása körül s a közügyek szolgálatában 
szerzett érdemeik még most is fényt árasztanak unokáikra ; 
de pirulásra is szolgáltatnak okot, ha azt elhomályosulni 
engedték. 

Szerzőnknek a leghitelesb adatokból kivont azon 
következtetése, miszerint a nagyváradi káptalan jobbágyai-
val szemben a fegyelmet a kegyelemmel s az ügybuz-
galmat a szeretettel ugy tudta párosítani, hogy félezred-
éves mult alatt annyi történeti emlék közt nincs egy is, 
mely a váradi egyház s alattvalói közt nagyobb mérvű 
egyenetlenségről szólana : kedves emlék ; s noha egysze-
rűen ama régi német közmondás megerősítése : „Unter 
dem krummen Stabe ist gut zu leben", mégis megérde-
melné, hogy egy a váradi nagyprépost lakásának hom-
lokfalába illesztendő márványtáblán megörökíttessék. 

Egyébiránt a püspök és a káptalan birtokainak, jö-
vedelmeinek, a vámoknak leirása közben szerző nagybe-
csű részletekkel gazdagítja előadását, melyeket nemcsak 
érdekkel olvasand mindenki, hanem nagy haszonnal for-
gatancl mind az, kit a múltban nem csak a csaták leirása 
gyönyörködtet, hanem a közművelődés, ipar, kereskede-
lem és a velők rokonságban álló tárgyak legkisebb rész-
letei is érdekelnek. 

Es ki mindezekről teljes képet akar magának sze-
rezni ; ki mintegy panorámában akarja látni, miként fej-
lődött multunkban a gazdászat, ipar, művészet és tudo-
mány : nem nélkülözheti a szerzetesrendek és müködésök 
történelmét. Ugyanazért hálával tartozunk szerzőnknek, 
hogy a nagyváradi püspkség területén egykor virágzott, 
de az úgynevezett reformatio öldöklő lehelete által el-
pusztult apátságok, prépostságok, monostorok és zárdák 
emlékét fömnaradt romjaikból oly vas-szorgalommal föl-
eleveníteni törekedett. Valóban mély szomorúság fogja el 
a hazája sorsán töprenkedő olvasónak szivét, ha meggon-
dolja. hogy az ujonan visszaállított nagyváradi püspökség-
nek alig van több parochiája, mint a réginek szerzetes 
háza volt. Es ezek lakói magyarok voltak ! 

Az irály, a munka külső kiállítása e második kötet-
ben is oly jeles, mint az elsőben. Olvasása mindenkinek, 
de különösen a történetírás barátjainak nem csak élveze-
tet szerzend. hanem tanulságul is szolgáland. 

Veszely Károly. 

VEGYESEK. 
*** A keresztény testvéri szeretet és katholikus soli-

daritás nagyobb tiszteletére ! Szivünkből üdvözöljük a ma-
1 gyar kath. sajtó első jubiláris napilapját, a Magyar Ál-

lam-ot. mely a jelen év hajnalával fenállásának és erélyes 
működésének negyedszázados évébe lépett, A Magyar 
Állam alapitójának az az érdeme, hogy világi létére a val-
lás és egyház védelmét nemiekinte t te clericális. kizárólag 
papi ügynek, hanem mint önkéntes katona bátran kiállt a 
csatatér legexponáltabb helyére, és ez által példát adott 
és ad folytonosan világi értelmiségünknek abban, a mit 
mindenki maga köteles magaért végezni, t. i. vallásának 
védelmében, — ez az érdeme, ez a példája a M. Á. alapi-
tójának marad aere perennius, és az örökkévaló Biró 
mérlegében bizonyára nagy sulylyal fog az érdemek tá-
nyérjába esni. A tanitó-egyház megelégedéssel tekint a 
tanuló-egyház önkéntes Isten-katonájára. Ad multos annos ! 

— Ki az egyház primása Francziaországban ? Meg-
mutatta Guibert bibornok párisi érsek. A guadeloupi püs-
pökségre a hitetlen franczia kultuszminiszter, Flourens, 
meg sem kérdezve a párisi érseket, ennek egy papját 
szándékozott kinevezni. A kormány közlönyei mint leg-
közelebb bekövetkező eseményt jelentették a kinevezést. 
Ekkor Guibert bibornok magához hivatta a minister püs-
pök-jelöltjét, ki egyébiránt a püspökségre teljesen méltó 
és a párisi megyében igen előkelő plébánia lelkésze. Hogy 
lássa a világ, igy szólt papjához, hogy az apostolok utód-
jának megválasztása püspöki Ítélettől függ, lelkiismeretem 
kötelez, hogy önt egy obscurus helyre nevezzem ki lel-
készszé. A derék szentéleletü pap megértette főpásztorát 
és a parancsot hősi engedelmességgel fogadta. — Ebből, 
jegyzi meg a londoni Catholic Times, a párisi megye, de 

I sőt egész Francziaország papsága példát vett, mennyire nem 
hivatott a kormány bureauja infulák osztogatására, és 
hogy Flourens miniszter, habár Francziaország kultus-
minisztere is, még nem primása a franczia egyháznak. 

Angolországban az állam elválasztása elvének a 
! prot. anglikán egyháztól tekintélyes hivei vannak. Köztük 

egyik legkiválóbb Chamberlain, ki a mostani liberális Glad-
stone-kabinetnek is tagja volt. 0 nemzeti vagyonnak tart ja 
ugyan a prot. anglikán egyház birtokait : de a katholikusok 
bizottság kiküldését óhajtják annak kideritésére, hogy kié 
volt az anglikán egyház vagyona, melyet Chamberlain a 
nemzet vagyonának tart. mielőtt az állani azokat az angr 
likán egyház javára elkobozta. Könnyű lesz bebizonyítani, 
hogy e vagyon a kath. egyházat illeti. 

Figyelmeztetés. 
A nyomda-változás miatt nem lehetvén bevárni az 

előfizetési idő végét, a czimszalagok készítésénél, mutatis  
mutandis, a tavali névsört vettük alapul. Tehát, a ki a 
jelen évre netalán kisebb vagy nagyobb időre tett volna 
megrendelést, mint a mult évben, ne jöjjön zavarba, mert 
ez évi megrendelése figyelmen kivül nem fog maradni. 

Egyúttal arra is tisztelettel figyelmeztetjük olvasó-
közönségünket , hogy mivel a lap expeditiója az u j 
nyomda helyiségében kapott helyet, ennélfogva minden, a 
lap esetleges elmaradására vonatkozó kívánat, bérmentes 
nyitott értesítés (u. n. Reclamatio) utján, a lapunk czim-
lapján jelzett nyomda helyiségébe intézendő. 

Ugyan e nyomda helyiségében a nyomda-igazgató-
ság általunk fel van hatalmazva előfizetések elfogadására. 

A szerkesztöseg. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., Stáczió-utcza 
55., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

E Előfizethetni 
: minden 
Ë kir. postahivatalnál ; 
E Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Rndnyánszky 
: A. könyvnyomdájában. 
E IV., Papnövelde-utcza 
E 8. sz. alatt, hova a ne-
E taláni reclamatiók is, 
E bérmentes nyitott levél-
E ben, intézendők. 

Budapesten, január 5. 2. I, Félév. 1884. 
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A Sz.-I.-T. Házi könyvtárának XLVI. kötete. — Vegyesek. 

multiplex delectavit: templa magniíicentius exor-
nata : ductae solemni ritu pompae : ad sacras con-
dones, ad synaxin, ad quotidianas Rosarii preces 
magna ubique populi frequentia. Nec praeterire 
volumus quod gestienti animo accepimus de no-
nullis locis, quos procella temporum vehementius 
afíligit : in quibus tantus extitit fervor pietatis, ut 
presbyterorum inopiam privati redimere, quibus 
in rebus possent, suomet ipsi ministerio maluerint, 
quam sinere ut in templis suis indictae preces 
silerent. 

Quare dum praesentium malorum sensum spe 
bonitatis et misericordiae divinae consolamur, 
inculcari bonorum omnium animis intelligimus 
oportere, id quod sacrae Litterae passim aperteque 
declarant, sicut in omni virtute, sic in ista, quae 
in obsecrando Deo versatur omnino plurimum re-
ferre perpetuitatem atque constantiam,. Exoratur 
enim placaturque precando Deus: hoc tamen ip-
sum, quod se exorari sinit, non solum bonitatis 
suae, sed etiam perseverantiae nostrae vult esse 
fructum. — Talis autem in orando perseverantia 
longe plus est hoc tempore necessaria, cum tam 
multa Nos tamque magna, ut saepe diximus, 
circumstent ex omni parte pericula, quae sine 
praesenti Dei ope superari non possunt. Minis 
enim multi oderunt omne quod dicitur Deus et 
colitur : oppugnatur Ecclesia neque privatorum 
dumtaxat consiliis, sed civilibus persaepe institutis 
et legibus ; cristianae sapientiae adversantur imma-
nes opinionum novitates, ita plane ut et sua cuique 
et publica tuenda salus sit adversus hostes acerri-
mos, extrema virium coniuratos experiri. Vere 
igitur huius tanti proelii complectentes cogitatione 
certamen, nunc maxime intuendum animo esse 
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LEO PP. XIII. 
AD P E R P E T V A M REI MEMÓRIÁM. 

Salutaris ille spiritus precum, misericordiae 
divinae munus idem et pignus, quem Deus olim 
effundere pollicitus est super domum David et 
super habitatores lerusalem, etsi nunquam in 
ecclesia catholica cessât, tamen experrectior ad 
permovendos animos tunc esse videtur cum homi-
nes magnum aliquod aut ipsius Ecclesiae aut rei-
publicae teinpus aclesse vel impendere sentiunt. 
Solet enim in rebus trepidis excitari fides pietasque 
adversus Deum, quia quo minus apparet in rebus 
humanis praesidii, eo maior esse caelestis patro-
cinii necessitas intelligitur. — Quod vel nuper 
perspexisse videmur, cum Nos diuturnis Ecrlesiae 
acerbitatibus et communium temporum difficultate 
permoti, pietatem christianorum per epistolam 
Nostram Encyclicam apellantes, Mariam Yirginem 
sanctissimo Rosarii ritu colendam atque imploran-
dam Octobri mense toto decrevimus. Cui quidem 
voluntati Nostrae obtemperatum esse novimus stu-
dio et alacritate tanta quantam vel rei sanctitas 
vel caussae gravitas postulabat. Est enim neque 
in hac solum Italia nostra sed in omnibus terris 
pro re catholica, pro salute publica, supplicatum: 
et Episcopis auctoritate, Olericis exemplo operaque 
praeeuntibus, magnae Dei matri habitus certatim 
honos. Et mirifice sane Nos declaratae pietatis ratio 



14 
RELIGIO. 

censemiis in Iesum Christum Dominum Nostrum, 
qui, quo Nos ad imitationem erudiret sui. factus in 
agonia prolixius orabat. 

Ex variis autem precandi rationibus ac for-
mulis in Ecclesia catliolica pie et salubriter usi-
tatis, ea, quae Rosarium Mariale dicitur, multis 
est nominibus commendabilis. In quibus, quem-
admodum in Litteris Nostris Encyclicis confirma-
vimus, illud permagnum, quod est Rosarium prae-
cipue implorando Matris Dei patrocinio adversus 
hostes catholici nominis institutum : eaque ex parte 
nemo ignorât, sublevandis Ecclesiae calamitatibus 
idem saepe et multum profuisse. Non solum igitur 
privatorum pietati, sed publicis etiam temporibus 
est magnopere consentaneum. istud precandi genus 
in eum restitui honoris locum, quem diu obtinuit, 
cum singulae christianorum familiae nullum sibi 
abire diem sine Rosarii recitatione paterentur. His 
Nos de causis omnes hortamur atque obsecramus, 
ut quotidianam Rosarii consuetudinem religiose et 
constanter insistant : idemque declaramus, Nobis esse 
in optatis ut in Dioeceseon singularum templo 
principe quotidie, in templis Curialibus diebus 
festis singulis recitetur. Huic autem excitandae 
tuendaeque exercitationi pietatis magno usui esse 
poterunt familiae Ordinum religiosorum, et precipuo 
quodam iure suo sodales Dominicini : quos omnes 
pro certo liabemus tarn fructuoso nobilique officio 
minime defuturos. 

Nos igitur in honorem magnae Dei genitricis 
Mariae ; perpetuam recordationem implorati ubique 
gentium per mensem Octobrem a purissimo Eius 
Corde praesidii; in perenne testimonium amplissi-
mae spei, quam in Parente amantissima reponi-
mus ; ad propitiam eius opem magis magisque pro-
merendam statuimus ac decernimus, ut in Litantiis 
Lauretanis, post invocationem, Regina sine labe ori-
ginali concepta, addatur prneconium, Regina sacra-
tissimi Rosarii ora pro nobis. 

Volumus autem, ut hae Litterae Nostrae firmae 
rataeque, uti sunt, ita in posterum permaneant: 
irritum, vero et inane futurum decernimus, si quod 
super his a quoquam contigerit attentari: contra-
riis non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo 
Piscatoris die XXIV. Decembris An. MDCCC 
LXXXIII, Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

TH. Card. MERTEL. 

A sz. szertartások Congregatiójának határozata 
ugyané tárgyban. 

Decretum Urbis et Orbis. 
Ad praesidium columenque militantis Ecclesiae vi-

! rum sauctissimum excitavit misericors Deus, Dominicum 
Guzmanum, iuclitum Ordinis Praedicatorum conditorem 
et patrem, qui pugnare pro Ecclesia catholica aggressus 
est, maxime precatione coufisus, quam Sacri Rosarii Ma-
riaui nomine primus instituit, et per se suosque Alumnos 
longe lateque disseminavit. Admirabilem hanc orandi 
formulám nobilis instar tesserae christianae pietatis Catho-
lici semper habere consueverunt. Quare vix ac Sanctissi-
mus Dominus Noster LEO P A P A XIII ad opem a Iesu 
Christo per Mariam Virginem Eius Matrem praesentibus 
necessitatibus impetrandam integrum mensem Octobrem 
Rosarii precibus in toto catholico Orbe hoc anno exigen-
dum, encyclicis datis Litteris indixit: ubique sacrorum 
Antistites et íideles populi, supremi Pastoris yoluntati 
obtemperantes, frequentissima Rosarii recitatione pieta-
tis suae et dilectionis erga Dei Matrem peramantissimam 
splendida argumenta exhibuerunt, certain spem foventes 
se, eadem Beatissima Yirgine opitulante, a caelesti miseri-
cordiarum Patre in praesentibus tarn privatis, quam com-
munibus christianae reipublicae calamitatibus efficacius 
optata subsidia impetraturos. 

Iamvero Sanctissimus idem Dominus Noster summo-
pere cupiens tum augeri cultum erga ipsam augustam 
Dei Genitricem hac praesertim orandi consuetudine eidem 
Yirgini gratissima, tum Christifideles ad hoc obsequium 
Ei praestandum magis magisque excitari, humillimas 
preces sibi oblatas a Rmo Patre Iosepho Maria Larroca 
Magistro Generali Ordinis Praedicatorum, nimirum ut 
Litaniis Lauretanis addendam indulgeat Reginae a Rosario 
invocationem, quae iamdudum apud Dominicianam Fami-
liam in usu est, benigne ac perlibenter excepit. Yoluit 
propterea Sanctitas Sua praecepitque, ut ceteris Litania-
rum Lauretanarum beatae Mariae praeconiis et hoc in 
Ecclesia universa in posterum addatur postremo loco, 
scilicet -Regina Sacratissimi Rosarii ora pro nobis." 

Mandavit praeterea super his expediri Litteras in forma 
Brevis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 10 
Decembris 1883. 

D. Card. Bartolinius S. R. C. Praefectus. 
L. £ S. 
Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius. 

Isten nevében előre! 
II. 

„Renovamini autem spiritu mentis ve-
strae. Et induite novum hominem 
S. Paul. Ephes. IY ; 23. 24. 

A világtörténelem nem egyéb, mint egynek 
és százezreknek elhalása, s viszont uj egynek és 
millióknak keletkezése. Az alak megujúl. de a lényeg 
megmarad. Veritas Domini manet in aeternum. A 
régi alak elhalása az uj alak keletkezését jelenti. 
Az emberi folyton-folyvást változik, de az isteni 
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benne folyton-folyvást megmarad és uralmát, bár 
új alakban, mindig megtartja. Iesus Christus heri 
et hodie; ipse et in saecula, 

LTj idők uj embereket szülnek; uj körülmé-
nyek uj szükségleteket tolnak előtérbe; uj szük-
ségletek uj cselekvési alakokat teremtenek; — a 
dolog lényege marad mindig a régi. Veritas Do-
mini man et in aeternum. 

Azt a korszakot éljük még mindig, négyszáz év óta, 
mely a renaissance-szal kezdődött. Az antik szép forma 
bája alatt az elmék megszerették az alatta lappangó po-
gány corrnptiót is, és az uj pogányság egy nemének 
renaissance-sza, azaz újjászületése, a kereszténység egyné-
mely régi formájának elhalását vonta maga után. Azon-
ban a közéjDkori keresztény köz- és magánéleti alakzatok és 
formák átalakulása, — éppen azért, mert a renaissance-szal 
is az antik culturának nem csupán külső formája hajtotta 
uralma alá az elméket, hanem annak corruptiv tartalma 
is uralomra vergődött, — maga után vonta a keresztény for-
mák alatt élő keresztény elvek uralmának is egyben hanyatlá-
sát, másban fokozottab érvényesülését, szóval átalakiüását. 
De bármi történt is bárhol : csak a forma esett el. a lényeg 
pedig maradt, habár érvényesülésében itt-ott talán kisebb-na-
gyobb csorbát szenvedve. A köz- és magánélet uj alakzatokat 
vett fel, de a keresztény tartalom nagyban véve maradt 
a régi, kivéve ott, hol a hagyományos keresztény formák-
kal a keresztény tartalmat is teljesen megtagadták, a mi 
kicsiben, kivált egyesekben, különösen napjainkban már 
mindennapi jelenség ; de nagyban, egész nemzetekre vo-
natkozólag, ritkán, p. akkor fordult elő, midőn a franczia 
forradalom eszeveszettségig fokozódva kimondta, hogy 
nincs Isten. Ámde ez is csakhamar visszavonta, a mit a 
láz paroxismusában mondott a félrevezetett emberi ter-
mészet. Általában, a szabadság, egyenlőség és testvériség 
eszméivel visszaélő franczia forradalom, melynek utóhatá-
sai alatt van még most is a keresztény társadalom, nem 
hogy megdöntötte volna a keresztény eszmék uralmát, 
sőt azt inkább megerősitette. Minden abusus oly megerő-
sítése az elvnek, mint a mily próbája a kivonás az össze-
adásnak. Már pedig a szabadság, testvériség, egyenlőség 
a maguk tisztaságában keresztény elvek : tehát a modern 
világnak százezrei és milliói, kik e jelszavak zászlaja alatt 
a kereszténység s az ezt megalapitó és dajkáló katholi-
cismus ellen küzdenek, öntudatlanul a kereszténység dia-
dalát készitik elő s a katholicismus dicsőségének előmoz-
dításán fáradoznak. Korunk szabadelvű szóvivőinek, kik 
mindent tudni hisznek, éppen a legszükségesebbnek a tu-
dása hiányzik, — annak a világos tudása, hogy keresz-
tény eszmék körében mozognak, s a katholicismus által 
hirdetett isteni destinatiók végrehajtásán munkálkodnak. 

De vonjuk be az elragadással fenyegető eszmék 
áramlata elől a vitorlákat! . . . 

Mióta az emberiség a keresztény megváltás áldásait 
élvezi, soha sem hiányzott a keresztény társadalom szerveze-
téből az egyéni méltóság, a személyes érték súlyának nagy-
rabecsülése. Az egyház hi ven követi vala mindig az Istent, 
midőn minden egyes emberre külön-külön nagy súlyt fek-
tetett és fektet. A teremtés és megváltás, alapvető isteni 

tetteknek czélja, tárgya, és a teremtést és megváltást 
passive véve, alanya: az összes emberiség egyes egyénei 
külön-külön. Ebben fekszik az emberek személyes méltó-
sága s egyéni becsének a titka. Az egyház, isteni alapí-
tója ellen súlyosan vétett volna, ha az Isten által meg-
szentelt egyéni becs súlyát semmibe vette, vagy kevésre 
becsülte volna valaha. 

Az uj társadalmi viszonyok közt azonban az egy-
háznak, — a midőn egyfelől a társadalmi életalakulás 
egyoldalulag egészen az egyéni szabad mozgás elvére van 
fektetve, s a midőn másfelől az egyház a vallásellenes tár-
sadalmi tényezők által megbénított állami hatalomtól oly 
hathatós istápolást nemcsak nem várhat mint valaha, sőt 
üldözésre lehet elkészülve mindennap, — fokozódott szük-
sége van valamennyi híveinek mindkét kézzel teljesített 
egyéni támogatására és védelmére. 

A középkorban az általános egyháztisztelő és vallás-
gyakorló áramlat magával ragadta mintegy az egyént ; 
ma, nehogy az uralkodó egyházellenes, vallásrontó áram-
lat mindenkit elragadjon, a hivek egyéni meggyőződésé-
nek és jellemének kiképzésére és megedzésére kell nagy 
súlyt fektetni. Akkor a hivő áramlat által uralkodott az 
egyház az egyéneken : ma az egyének önkéntes vállalko-
zásának előidézése által kell a hitetlen áramlat ellen küz-
denie s uj hivő áramlat megindítására egyes híveinek 
megnyerésében kell fáradoznia. 

Azon kell tehát napjainkban lennünk, hogy az egy-
ház minden híve felkészülve és alaposan begyakorolva le-
gyen arra, hogy a mikor kell, hogy a mikor a provo-
catiót a vallásellenes szellem jogtiprása megadja, a tár-
sadalom legbecsesebb kincse, a vallás mellett, egyéni meg-
győződésének és erélyének egész súlyát latba vesse. 

Es hogy világi hiveink, kivált az értelmiség osztálya, 
nagy vallásügyi tényezőségének teljes tudatára ébredjen, és 
befolyásának egész súlyát latba vetni tudja, és akarja is 
társadalmunk ügyének alakításában : erre korántsem szük-
séges, hogy egyházunk hierarchikus szervezetén bizonyos, 
protestansszerü laicarchia kedveért rést üssünk s egyhá-
zunkba a politikai téren is már körülbelül legazdálkodott 
parlamentáris kormányformát behozzuk, amely szerint az 
kormányoz, a kinek engedelmeskednie kellene, és az en-
gedelmeskedik, a kinek uralkodnia kellene. o " 

Nekünk csak arra van szükségünk, hogy oda vigyük a 
dolgot, a hol Németországban van, és pedig u. n. kath. auto-
nómiai Parlamentarismus nélkül, t. i., hogy lehetőleg minden 
hive vallásunknak igaz, vallását gyakorló híve legyen az 
egyháznak, a kire ez minden körülmények közt, még a 
zöld asztalnál, még a szavazatszedő urnánál is, biztosan 
számíthasson. 

Erre pedig minden ország példája, s az egész katho-
likus világ tapasztalása szerint, az újkori viszonyoknak, 
szükségleteknek és igényeknek megfelelőleg, az isteni 
gondviselés, az apostolság örök tényezőinek vezetése alatt, 
kiválóan a katholikUS Sajtó ébresztő agitatióját, eszme-
tisztázó oktatását, mindent felölelő tájékozását, — és a 
kath. egyleti élet minden akadályt lassan de biztosan 
összemorzsoló csendes működését rendelte. 

Ezek az egyház modern fegyverei a keresztény vi-
lág keresztény szellemének védelme- és megőrzésére 
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és a ker. társadalom keresztény életalakzatainak visszaál-
lítására. 

Ezek azok az Isten áldotta u j eszközök, melyek ál-
tal az egyház hiveiben az együvé tartozás érzetét és a 
vallási kötelességek pontos teljesitését minden körülmé-
nyek közt bíztosithatja magának ; igen, ezek az apostolság-
nak legújabb alakjai, melyekkel az egyház soha nem vál-
tozó czélját megközelíteni, a templomokat uj emberekkel 
megnépesiteni, az egyházi szószéknek, a bűnbánat és újjá-
születés szent helyeinek, a nagy áldozat és áldozás oltá-
rainak uj tiszteletet s uj tisztelöket okkal-móddal szerezni 
lehet, abból a nagy tömegből, amelynek neve ugyan 
katholikus, de a mely vallásilag tétlen hivalkozással áll a 
nagy világ piaczán, s legfölebb bámulja a katholicismus 
nagy alkotmányát, -— mint Cicero mondaná, „quamvis 
nescientes ad quem finem et quonam modo omnia ista 
essent referenda." 

(Vége köv.) 

Stolz Albán. 
Egy világhírű papi élet egyszerűsége. 

I. 
1883. Október 16-án reggeli 5 órakor zárta be szemeit 

örök nyugalomra az a férfiú, kinek Isten s embertársai 
iránti szeretettől eltelt élete ezerekre nézve áldás volt, s 
kinek halála hazája szűk határain túl, sőt Európán kivül 
is őszinte fájdalmat és részvétet idézett elő. E férfiú 
dr. Stolz Albán tanár volt. 

Stolz nem tartozott a föld hatalmasai közé, kik had-
seregek fölött rendelkeznek; élete külső lefolyását tekintve 
nem mutat föl semmi rendkivülit, és mégis ugy szelle-
mének ereje, mint szigorú erkölcsű papi élete által rend-
kivüli befolyást nyert s mondhatott magáénak. Ezért 
a következőkben életét és iratait akarjuk bemutatni, a 
mennyire ezt müvei és személyes közlései megenge-
dik. Stolz Albán 1808, február 3-án Bühlben, badeni 
városkában született és gyógyszerész atyjának 15 gyer-
meke között ő volt a legfiatalabb ; családja jól birta ma-
gát és nagy tiszteletben részesült s különösen az anya 
jótékonyságai folytán közszeretet tárgya volt. Atyja azt 
kivánta, hogy Albán egykor orvos legyen, s igy az if jú 
a rastadti gymnasiumhoz került, hol a kitűnő Lorey ve-
zetése alatt a humanistikus tanulmányokba mélyedt. Már 
a természet nagy lelki és szellemi adományokkal ruházta 
fel őt, de mivel a tanulmányok sok szabad időt engedtek 
neki, a kissé komoly hangulatu ifjú tépelődésnek eredt. 
Félelmes kételyek és vigasztalhatatlan hangulat bénitólag 
hatottak kedélyére s olyannyira erőt vettek rajta, hogy 
még későbbi éveiben is félelemmel gondolt vissza ifjúsá-
gának e korára. Fájdalom, hiányzott a vezető, ki szere-
tetteljesen és jártas kézzel kételyek és félelmektől gyötört 
életébe nyúlt és eloszlatta volna szomorú, sok tekintet-
ben homályos és érettlen gondolatait, megkülönböztetve 
eszméiben az igazat a hamistól. — Igy került a hei-
delbergi egyetemre a nélkül, hogy hivatása felől tisz-
tában lett volna. Az orvosi tanulmányok iránt az atyai 
kívánalom daczára nagy ellenszenvvel viseltetett, s ezért 
mindjárt a jogi előadásokat kezdé hallgatni, később a 
philologiához fordult s két évig járt, amint ő, szokott hu- | 

morával mondá, Creuzer és Comp, czég alá, azaz Creuzer 
tanár philologiai iskolájába. De ezek sem tudták kielé-
gíteni, mivel nem tudták lelkéből száműzni a belső gyöt-
relmeket, és igy talán az azalatt elhalt édes anya közben-
járó esedezésének tulajdoníthatni, hogy végre Freiburgba 
ment, a theologiai tanulmányokat választva szakul ma-
gának . 

Ezek végeztével a freiburgi papnöveldébe vétetett 
föl. Itt, mint látszik, kikötőbe ért, mert nyugalom és béke 
honolt lelkében. 1833 augusztus 16-án pappá szenteltetvén, 
Rothenfelsben nyert kápláni állást. Ott irgalmas lelki 
pásztorkodásban, a reá bízottak iránt szeretettel telve el, 
tölte életének legszebb s legboldogabb idejét. Ez a kor-
szak reá nézve bennső vigaszokban is gazdag volt. — It t 
hosszú küzdelem után jutot t békéhez, mintha Isten lelké-
nek erősége által akarta volna őt magához vonzani s elő-
készíteni őt a vigasztalatlanság napjaira. 

Mert Neusalzban, hová Rothenfelsből ment, nem volt 
többé oly gyakran ily szerencsés hangulatban. Elete erő-
megfeszités és komoly munka volt, melyet a gyóntató-
székben, iskolában és a betegek mellett fej tet t ki, de épen 
ez a kemény és zord élet nevelte nagvgyá erkölcsi erejét 
és szerzett számára sok érdemet. 

Hét éven át folytatott áldásdús munkálkodása után, 
melynek eredményei és emlékezete még most is élnek, 
Stolz mint hit tanár a bruhsali gymnasiumhoz hivatott, hol 
ismét föléledtejk szomorú gondolatai ; de mivel már éret-
tebb, vallásos életben szilárdabb, mélyebben behatott és 
tökéletesebb volt, nem hagyta magán azokat uralkodni. 
Egy évi tevékenysége után egyházi elöljáróságának bizalma 
a freiburgi papnöveldébe hivta őt. I t t a lelkipásztorkodást 
és az erkölcstant adta elő. Ugyanebben az időben kezdődik 
irodalmi tevékenysége, mely őt később oly hiressé teve. Köz-
vetlen gyakorlati iránya folytán nem akart a szoros értelem-
ben vett tudományos téren mozogni, inkább a népre irányozta 
figyelmét s ennek akart használni. S erre valóban nagyon 
rátermett volt : éles megfigyelés, mély ön- és emberismeret, 
tiszta és teljes törekvés az igazság után és a bátorság ezt 
mindenütt kimondani, továbbá népies nyelvezete — valóságos 
népiróvá avatták őt. Stolz nem hizelgés által akart népszerű 
lenni, ő a népet javitani akarta s ezért megmondá neki a 
tiszta leplezetlen igazságot. 0 a népet az igazság örök 
principiumai s az erkölcsi világrend irányába terelte, 
s igy a korkérdések megfejtésében ezeknek katholikus ér-
telemben történt megvilágítása és magyarázása által min-
denütt irányadó lett, és igy egyszersmind a katholikus élet 
fölélesztésére s ujabb lendületére oly mértékben közreha-
tott, mint alig más valaki. A mi Möhler a theologiára, a mi 
Görres a világi értelmiségre : az volt Stolz a népre nézve. 
Ébresztő és vezér ! A nép érezte, hogy Stolzban oly szószólóra 
talált, kiben biznia szabad és a ki nem erény-hirdető 
csupán, hanem ama szabályokat, melyeket másoknak 
előir, önmaga is megtartja. Stolz továbbá nézeteit oly 
módon tudta a néppel közölni, hogy ez azokat könnyen 
megértheté. 0 az élet számára irt s az életből merítette 
mindazt, a mit tolla mondatolt ; jól ismerte az emberi 
szivnek tévutjait s épen ezért nyelve mindig érthető vala. 
Minden külső disz hajhászata nélkül egyszerű és találó 
fölfogása mindig a legalkalmasabb kifejezést választá, élez 
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és gúny a kellő helyeken, hasonlatokban dús és némelykor 
magasra emelkedő költői nyelvezete, iratainak sajátságos 
kedvességet és kecset kölcsönöznek és közülök többet való-
ságos irálypéldányokká tesznek. Nyelvezete némelykor 
érdes, de ezt mint lelki orvosnak állása tette kötelmévé. 
S ha néha e szigorában a kellőnél tovább is haladt volna, 
könnyen megmagyarázható ez abból az ellenszenvből, 
melylyel a csalóka külső látszat ellen viseltetett, s melyet 
épen irataival akart visszaverni és szétüzni. Ebben az ér-
telemben irta első, . Idő és örökkévalóságra szolgáló Nap-
tárát" (Kalender für Zeit der Ewigkeit), és „A halálfé-
lelem elleni keveréket." Ez oly irat, mely nem kezdőre 
mutat az irodalmi téren, hanem mindjárt mestert árul el, 
aki benne hosszú szellemi munkájának és nagy tapasztala-
tának gyümölcseit hozza napfényre. Már emez első irata 
által majdnem egy ütésre nagy hirnévre tett szert Stolz, 
s ettől fogva egész haláláig akadémiai föladata mellett hű 
maradt irodalmi hivatásához, ugy az egyházi mint az állami 
életnek minden jelentékenyebb nyilvánulását az ő eredeti 
módján világitva meg, s mindig készen állva a támadások 
visszaverésére is. Miután Stolz 1845-től 1847-ig a Convictus 
igazgatója volt, 1847-ben mint a lelkipásztorkodás tanára 
a freiburgi egyetemre hivatott meg. Er re az időre esnek 
az u. n. német-katholikus mozgalom ellen intézett iratai 
is : „Honvédelem a badeni hon-állapotok ellen", „Bűverek-
lye az uj-katholikusodási kór ellen", „Az u j kométa uszá-
lyáról", „J. Ronge és levélhordója." 

E röpiratokat barát és ellenfél egyaránt mohón ol-
vasta és azok legnagyobb mérvben folytak be a mozgalom 
megszűnésére. Ellenfelei ezért gyűlölettel üldözték őt s mái-
annyira mentek, hogy az egyetemről való eltávolitását 
vették czélba, amely kivánságnak, nagy szerencséjére, az 
egyébiránt liberális minisztérium nem volt hajlandó tért 
engedni. Es igy megmaradt Stolz 1847-től 1883-ig, tehát 
36 éven át a lelkipásztorkodás tanszékén. Első föllépését 
velős modorával önmaga ekkép ecseteli: „Még abban az 
időben, mikor félénkség kerülgetett, hogy mikép akarok 
is én harmadéves theologusoknak hosszú előkészület 
nélkül saját férczműveimmel (füzeteimmel) előadást tar-
tani, akaratom szilárdsága által határozott és majdnem 
túlságosan elbizakodott magatartást mutattam hallgatóim 
előtt, ugy, hogy ezek is csodálkozásukat nyilvánították a 
fölött, hogy mikép rendelkezem a tanitás első évében egy 
kezdő tanár ily nagy biztosságával és ily tárgyuralommal. " 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 3. Liberális taktika a felsőházi uj sza-

vazás előtt. — Nem a mi hibánk, hogy még egyszer kell ezen 
themát tárgyalni. Mi a mult évi utolsó számban kifejtettük 
nézetünket és azt hittük, hogy kötelességünk nem fogja kö-
vetelni ezen themát újból felhozni. De ugy látszik, minél 
közelebb érkezünk a főrendiházi második tárgyalás, illető-
leg szavazás napjához, annál lázasabb a liberális sajtó te-
vékenysége, annál furfangosabb és vakmerőbb taktikája. 

Egy hete több olyféle fogásról tettünk említést ; ma 
különösen egyre kell reflektálnunk, arra, mely az újévben, 
— mondhatni, u j vakmerőséggel és ravaszsággal — ne-
hogy erősebb kifejezéssel éljünk -— lépett fel. 

Már többször megtörtént, hogy oly dolgokat, me-
lyekről itt Budapesten hatást vártak, Bécsben nyomattak. 
Persze, hogy itt Budapesten készülnek az olyféle czikkek, 
mint ezt már a zsidó házasságban is egyszer tapasztal-
tuk. Most is hasonló taktikával éltek, még pedig igen 
ravasz módon. 

Tény az, hogy azok az osztrák főurak, a kik egyszers-
mind magyar mágnások, érdeklődést tanúsítanak a főren-
diházi tárgyalások iránt, s van kilátás reá, hogy közülök 
többen a kérdésben levő javaslatot meg nem szavazzák. 
Hinc illae lacrvmae. Discreditálni kell ezen főurakat és 
velük együtt az ügyet is, melynek keresztülvitelére sza-
vazatukat esetleg érvényesítenék. 

S hogy ez sikerüljön, ravasz módon oly eszközhez 
folyamodtak, melynek erejét és hatalmát kétségbe vonni 
nem lehet. Azt az oldalt fordították elé, mely magyar em-
bert mindig a legérzékenyebben érintett : alkotmányát, 
nemzeti önállóságát és függetlenségét. 

A taktika röviden ez : Néhányan az osztrák, he-
lyesebben Ausztriában lakó magyar főrendiek közül, kik 
mint magyar mágnások a zsidó javaslat ellen szavazni 
készülnek, Taaffé miniszter emberei : feudálisok, kleriká-
lisok. Ezek csak azért jönnek le szavazni, hogy meg-
buktassák a Tisza-kormányt, — úgyis haragszanak Bécs-
ben oly nagyon erre a kormányra Horvátország stb. 
miatt, — és ha Tisza megbukik, akkor a feudalis-
mus kezd garázdálkodni Magyarországban, s hazánk meg-
szűnik önálló lenni, Ausztriának tartománya lesz stb. Es 
pedig mindez csak azért, mert a zsidó „házasság" meg-
bukik, melylyel Tiszának is buknia kell. Következőleg a 
ki a zsidó házasság ellen szavaz, ezáltal a Tisza-kormány 
megbuktatását elősegíti, hazánk önállóságát borzasztó ve-
szélynek teszi ki, — egy szóval rosz magyar, rosz hazafi. 

így -— persze nem ugyanily világossággal — irt a bécsi 
főzsidóorganum, a „Neue Freie P resse , "—és a „Nemzet," 
hogy valami mulasztási bünt ne kövessen el, sietett ezt 
szépen lefordítva a magyar közönség ama részének tudo-
mására hozni, mely nem oly szerencsés a bécsi nagy bör-
zelap oly nagyon megbízható és hiteles informatióit első 
forrásból meríthetni. így kezdődött az újév a régi tak-
tika rég elkoptatott fogásainak ujabb kiadásával. Ca-
lumniare audacter . . . ! 

Mert ez csakugyan nem más, mint rágalom. Kik, 
hol, mikor, mikép határozták el ezt a szörnyű tervet ? Er-
ről a bécsi zsidólap mit sem tud. Ily ténynek, ily messze-
ható összeesküvésnek csak van szerzője, helye, ideje stb. 
Ki a ténykörülmények elősorolásában oly rendkívül gyarló, 
az elárulja, hogy a tényt magát inkább sejti, mint tudja. 
Szóval: factum non praesumitur, nisi probetur. Mig a 
„N. F. Presse" és az utána vakon induló magyar félhi-
vatalos lap bizonyítékokkal nem áll elő, mi az egé-
szet, mint alapnélküli állítást egyszerűen visszautasítjuk. 
Quod gratis asseritur, gratis negatur. 

Különben dato, sed non concesso — feltéve, de sem-
mikép sem megengedve — hogy az osztrák kath. főurak 
csakugyan azon mozgalomhoz csatlakoznának, mely hazán-
kat önállóságától meg akarná fosztani : vájjon elérnék-e czél-
jukat, — azt, hogy hazánk főurai és népe velük közreműköd-
jenek ? Mi azt tartjuk, soha, A ki tehát ily tervet emle-
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get és annak bizonyos komolyságot és fontosságot tu-
lajdonit, az nolens-volens hazánk főrendeit vádolja, s 
ellenük a hazafiatlanság, hazaárulás vádját emeli. Már 
pedig ez a legigazságtalanabb vád ! Es ha egy német 
zsidó lap lép fel ilyen nemtelen gyanúsítással, ezt még 
értjük ; de hogy a magyar félhivatalos lap, melynek em-
berei — feltesszük róluk, hogy ismerik nemzetünk törté-
netét, nemességünk múlt ját és érdemeit és érzületeit, — 
egyszerűen reproducálja, sőt látszólagos örömmel repro-
ducálja az ily aljas gyanúsításokat, a fölött igen csodál-
koznánk, ha — a második szavazás előestéjén nem áll-
nánk. Ilyenkor jó minden fegyver — ezt tar t ja a liberális 
taktika. Ámítani, ijesztgetni, fenyegetni, rágalmazni kell, 
hacsak czélhoz látszik vezetni. 

Mi meg vagyunk győződve, hogy sokkal fenköltebb 
szelleműek a főrendek, minthogy őket ilynemű aljas rá-
galmakkal és fogásokkal meggyőződésükben meg lehetne 
ingatni. Sőt ellenkezőleg, különös fényt vet az ilyen tak-
tika az egész ügyre, mely reászorulni látszik, hogy válo-
gatás nélküli fegyverekkel védelmeztessék, válogatás nél-
küli támaszokkal tartassék fenn. 

Mi azt hiszszük. hogy az ilyen taktika könnyen ép 
az ellenkező sikert idézheti elő. Az a szüntelen, más-más 
melódiában ugyanazon alapthemát folyton variáló eről-
ködés nemcsak megerősíti a javaslat elleneit ; de könnyen 
barátjait is azon gondolatra viheti, hogy bizony-bizony 
desperált ügynek kell annak lennie, mely ily „Hochdruckra" 
szorul. 

Az -ilyen taktika azonban szükségessé teszi, hogy vele 
szemben mindenki ember legyen a maga talpán. ? 

Kassa, deczeinber hóban. Havi szemle. — „Virga 
tua et baculus tuus ipsa me consolacta sunt." (Zsolt). — 
A mindinkább zordonuló időben, a szobák rabja napi sétái-
ban az egy-két fokkal enyhébb városi légkörű járdákra van 
szorítva, hol egyik-másik ismerősével egy kis colloquium 
— ámde aztán annál nagyobb tolongás közt tudja le sa-
nitats-deambulatióját, melyet egy izben az északi fény 
szent estévé varázsolt, mikoron az égi hirnökök először 
zengték le a „gloria"-t! A szabad vidék panoramáját, sor-
lámpák fénye mellett, a pazar kirakató boltok helvettesi-
tik ilyenkor s vonják magukra — e hóban különösen — 
a deambulans figyelmét. Soha annyi czifra vessző, annyi 
apró daemon, torzalak nem brillírozott a karácsonyi aján-
dékok közt mint ezidén. De van is kelendősége, mióta 
korunk humanismusa a hit jelvényeivel a keresztény ne-
velésnek szent könyveiben is ajánlott eme hathatós esz-
közét — a ,baculus'-t és ,virgá'-t kiküszöbölte az isko-
lákból. A mit az ujabb paedagogok aesthetikája repu-
diál: azt a jobb meggyőződésű családok a vad természet 
és gyermeki pajkosság eme szeliditő eszközét több pél-
dányban — hogy egész éven át ki ne fogyjanak belőle — 
beviszik ad lares paternas házaikba. Hát a gonosz szel-
lem ábrája — az ördög? No, ezt ijesztés — de egyúttal 
hitébresztéseül vásárolják a vessző mellé ; hogy kiket az 
ég szülöttje — a „Christkindli" — nem tart vissza a bűn-
től : azokat a pokol szörnye rettentsen el a vétektől : igy 
annál kézzelfoghatóbb a hitigazság: van mennyország, 
van pokol — Lehetne még más értelmezést is adni a 

dolognak : raj tunk Isten ostora (vesszője) a liberalismus 
ördöngössége miatt ; hisz már nem csupán a parlament-
ben — de hétköznapos tárgyaink közt is figuráinak eme 
symbolumok, hogy azokkal, már kezdő éveiben barátkoz-
zék meg az apró család; szokjék a nyomorhoz (a vesz-
szőhöz) és maradjon liberális mint az éden csá bszelleme, 
„panem et circenses . . . !" Szemléinket a közséta alkalmával 
igénybe veszik néha oly utczai jelenetek is,miknél önkénytele-

j niil ju t eszünkbe a köv.am erikai kép. „Az amerikai szabadság-
harcz alkalmával, erőditvényen dolgozott egy csapat. Köz-
tük egy káplár is volt öt közvitézzel. Nehéz szálfát kellett 
volna tova emelniök, mire nem volt erejök, ámbátor több-
ször megkísérlek a munkát. Egy polgáröltözetii egyén, 
ki épen arra lovagolt, már darab idő óta szemlélte e 
hasztalan törekvést, s végre igv szólt a káplárhoz : „Ugyan 
miért nem segít ön ezeknek az embereknek ? bizonyo-
san elbírnák a gerendát, ha még ön is hozzá nyúlna." 
•— Micsoda? — szóla büszkén a káplár, — „én káplár 
vagyok." — „Ah bocsánat — mondá udvariasan az ide-
gen — erre nem is gondoltam, mert csak a haza java 
forgott eszemben." — Ezután szép lováról leszállott, s a 
gerendát helyére emelni segítvén, igy szólt a káplárhoz : 
„Ha máskor ismét két erős karra lesz szüksége, csak 
küldjön hozzám, káplár ur, én Washington fővezér va-
gyok." — A káplár térdei inogtak, s a derék fővezér el-
vágtatott . — A hivatalos világban is többször fordul elő 
ily kép — — 

A zsidópárosodás élet-halál harcza egy kis ,inter-
mezzó'-t inscenirozott a centrumban az egyházmegyei 
hivatal helyiségeiben. Kegyelmes urunk a diaetára távo-
zott*), hogy mint felsőházi tag, a válság idején oly állás-
pontot foglaljon el a discussio hevében, mely egy püs-
jDÖkőt mint született törvényhozót ily nagyfontosságú do-
lognál e hazában megillet. Yajha eme mozgalmat keltő 
zsidókérdésnek tüzetes megvitatásánál megszívlelnék hon-
atyáink Rutilius, a római történész szavait : „Utinam nun-
quam Iudaea subacta fuisset Pompei armis, Titique im-
perio ; ab hoc enim tempore pestis per orbem diffusa, 
victoremque suum natio victa premit." Tehát a zsidó már 
akkor is baj t okozott a többi nemzeteknek. Ugyan mit szólna 
Rutilius, ha ma élne s különösen a magyarországi zsidó-
kat ismerné ? ! S még inkább, ha látná, miszerint kelet 
büszke népe annyira megy civilizátori maniájában; hogy 
a foghagymát az ananászba oltani, a Megváltó gyilkosai-
nak szétszórt ivadékai val, a világcsaló zsidóval készül pá-
rosodni ? — — Jó éjszakát neked Magyarország ! Meg-
osztottad a szabadságot, testvériséget, egyenlőséget**) a 

*) E becses levél még karácsony előtt kelt. Szerte. 
**) Ad vocem .egyenlőség' : a hiterkölcsi dolgok, minő a há-

zasság is (quoad Sacramentum) az államnak hatalmi körén kivül 
eső tárgyak : ezt, a jogegyenlőség keretébe — a legfeketébb abso-
lutismus és zsarnokság nélkül nem lehet erőszakolnia, sem fölötte 
bíráskodnia ; erre nézve nem competens, nem illetékes biró. — A 
mi pedig a polgári házasságnak második okát, a nemzet testébe 
való beleolvadást illeti, e czél, a zsidókkal szemben, separatisticus 
faji tulajdonságuknál fogva, soha sem lesz elérhető. Álljon itt né-
hány példa ! S.-a.-ujhelyi káplán koromban egy zsidónő ki akart 
keresztelkedni ; hosszas és fárasztó tanitás után elő is készítettük. 
Épp ott bérmált a püspök. A zsidónő, nagy ajándék reményében, 
azzal állt elő : hogy csak a püspök kezei által akar megkeresztel-
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Pilátusok és Herodesek alattvalóival ; még csak az kell : 
hogy kebledre öleljed a véredet szomjazó sakterek leá-
nyait és zsidó sógoraiddal imádd az arany borjut ! — — 
Lesz pénz ! melyről maguk az iratok mondják : „Pecunia 
tua sit tecum in perditionem." Vigyázzunk! nehogy azt, a 
mit a réven véltünk nyerni, a vámon elveszitsük. Hogy 
is van az a régi nóta ? „Hunnia nyög (faji önérzetében) 
letiporva. — Sírnak a bús magyarok — stb." Ujjonghat 
a liberalismus Hunniának ez új, ez amphibiumos nemzet-
sége (generatiója) fölött ; .Hosanná'-t zenghetnek a zsidó-
párosodás szóvivői — a Juden-Club ! Talán már valami 
nagyszerű emlékkő felállításán is töri egyik-másik füles 
az eszét?! — — „Et ponam Samariam quasi acervum 
lapidum in agro, cum plantatur vinea, — et distraham 
in vallem lapides ejus, et fundamenta ejus revelabo  
quia de mercedibus meretricis congregata sunt et usque 
ad mercedem meretricis revertentur." 

S ha majd a zsidópénz, a szép Rachel menyasszo-
nyi hozománya is e l fogy, siránkozhatik a látnokkal : 
„Plangam et ululabo : vadam spoliatus etnudus." (Michaeas, 
capit. I.) 

Kit a bibornokok és érsekek beszédje föl nem világosí-
tott, kit Szatmár püspöke nem capacitált: annak jobb 
meggyőződése felől kétségbe kell esnünk ; itt drasticusabb 
argumentumok kellenek, melyek után csak az Isten os-
tora. csapása, vesszeje jöhet alkalmazásba. „Virga tua, et 
baculus tuus, ipsa me consolata sunt." 

Adja az Eg, hogy az episcopatus, kin egy ország 
figyelme csüng, a magyar nemzet valláserkölcsi reputatio-
jának kivivott győzelmével mondjon Istennek Alleluját ! 

Emlékvirág. 

Róma, decz. 24. A bibornoki sz. Collegium karácsonyi 
tisztelgése és XIII. Leo pápa beszéde. — (Vége). 

A szent atya beszédének szövege ez : 
„Megelégedéssel fogadjuk, bibornok ur, az üdvkivá-

natokat, melyeket a karácsonyi ünnep alkalmából a sz. 
Collegium nevében ismét ön intéze hozzánk. 

Az érzelmek őszintesége és nemesvolta, melylyel ön 
e kivánatokat kifejezte, még nagyobb gyönyörrel fogad-
tat ják velünk azokat. Viszont mi, hálás voltunkban, ez 
érzelmeket ön és a sz. Collegium valamennyi tagja iránt 
a legbőségesebben és legszívélyesebb en akarjuk viszonozni. 

Ha valamely kivánat javunkra válhatik napjainkban, 
ugy bizonyára az a kivánat az, melyet bibornok ur az 
imént intéze hozzánk : a béke kivánata ; mert a kiengesz-
telhetetlen gyűlölet és a gonosz ösztönök, melyekkel az 

tetni. A plébános — természetesen — ellenezte s igy el is maradt. 
Yilágos : hogy nem a kereszténységbe való beleolvadás — hanem 
pém volt a czélja. — Még egy esetet : főegyházi sekrestyésünk né-
hai S. J. leányába beleszeretett egy zsidó s hogy czélját elérje, 
meg is keresztelteté magát. Meghalván pedig neje — ismét zsidó 
lett és zsidónővel össze is kelt. Igaz tehát, hogy a zsidó mindig 
zsidó marad. — Az is megtörtént, hogy egy héber vall. tanoncz 
temetésére a kassai gymnasium mind a VIII osztálya kirukkolt, s 
miután egy egész óra hosszat esőben állott a halottas ház előtt, 
tudtára adatott : hogy a halottat már jóval ezelőtt vitték ki előle 
— temetőjükbe, illetőleg : megszöktek vele — ne contaminarentur. 
Ehhez sem kell commentai-. A gymnasium pedig figyelmén kivül 
hágy azóta minden zsidó halottat. 

egyházat ellenségei megtámadják és főképen a mi szo-
morú helyzetünk ezen Róma városában, nem engedik él-
vezni a béke jótéteményeit és azon vidám örömet, melyet 
nyugalmasabb időkben Jézus Krisztus születésének évfor-
dulója hozott magával. 

Szerfölött kinos a mi szivünknek, és az önökének, 
Krisztus fenséges vallását és az egyházat, az ő isteni aráját, 
minden oldalról hazug ürügyek alatt megrohanva látni. 
Még a legkatholikusabb nemzetek kebelében is láthatni 
ezer módon nyilvánulni az ellenséges szellemet, melynek 
czélja megfosztani az egyházat minden társadalmi befolyás-
tól, csekélyre leszállítani jogait, végtelenül kinossá tenni 
isteni küldetését. 

Kiváltképen azonban itt válik minden — ujabb támadá-
sok alkalmává. Minden vallásos köznyilvánulás, mely alkal-
mas fölkelteni és fentartani a kath. érzületet az olasz nép 
közt. a ragaszkodást a római pápához, megtámadtatik, nevet-
ségessé tétetik, elferdittetik. Mióta például Olaszország pap-
ságának és hiveinek nevezetes része hozzánk jött ez utóbbi 
hónapokban ájtatos zarándoklatban, azóta gyalázattal tel-
jes hangok hallatják magukat és ellenünk ujabb fenyege-
téseket és ujabb bántalmak szórnak. A secták, melyek itt 
most uralkodnak, felhasználták azt alkalmul, hogy köve-
tőik közt újból föléleszszék a mély gyűlöletet, mely őket 
az egyház ellen sarkalja, és hogy általánosabb és vakme-
rőbb harczra izgassák őket. Még Luther születésének négy-
százados évfordulója is Olaszország gonosz sajtójának bő 
tárgyat nyújtot t mérges bántalmakra az aposoli szé1* ellen. 
Valóban nem pirultak fennen magasztalni eme hiteha-
gyott istentelenségét, és a reá pazarolt dicséretek főtárgya 
ép az ő nyilt lázadása volt a katholikus egyház ellen és 
az az ádáz küzdelem, melyet a pápaság ellen indított. 

Egy roszabb jövő jelei sem hiányoznak napjainkban. 
Mindaz, amit az egyház és szent-szék kárára megindítottak, 
nem elégséges kioltani ellenségeink szomjuhozását. Ismétel-
ten mondták, hogy az eddig alkalmazott ellenséges rendsza-
bályok még nagyon is enyhék és nagyon is könyörületesek. 
Pedig mindenki tudja, hogy azok oly veszélyesek voltak 
az egyházra, hogy mit sem kiméltek, sem szabadságát, 
sem fejének függetlenségét, sem szolgáit, sem javait. Mily 
súlyosabb megpróbáltatásokra kell tehát elkészülni a jö-
vőben, ha Isten, kifürkészhetetlen végzéseiben megengedné, 
hogy ezen vakmerő tervek megvalósuljanak ! 

A kiilellenségek sérelmeihez csatlakoznak némelyek 
szomorú fogyatkozásai, másoknak fondorkodó mesterke-
dései és méltatlan iratai, akik mint megfeledkezett s há-
ládatlan fiak, saját anyjukra, ki annyit szenvedett s szen-
ved értök, akarnák háritani azon bajokat, melyeket mi fáj-
lalunk, semhogy azt azoknak tulajdonítanák, a kiknek 
föltett szándékuk egyedül őt bántalmazni s megalázni. 

Ily erőszakos harczok s ily mélyreható izgatások 
közepette tehát nem lehet elég hőn átérezni a béke óha-
ját. Kérjük is azt szünet nélkül, lelkünk alázatosságában, 
és különösen eme napokon önökkel együtt fogjuk azt 
kérni a béke királyától, a ki születése óta meghozta a 
békét az embereknek és nekik hagyományozá is azt, 
midőn elhagyá őket. 

Ezen kölcsönös kívánságokkal és a legatyaibb jó-
indulattal örvendünk, hogy szivünk mélyéből adhatjuk 



20 RELIGIO. 

apostoli áldásunkat önre, bibornok ur, a szent Collegium 
összes tagjaira és az összes jelenlevőkre. 

I R O D A L O M . 
Tanulmányok aquinói szent Tamás bölcsészeté-

röl. Gonzalez Zefirin spanyol eredetije után fordítva. I. 
kötet. A Szt.-István-Társulat Házi jKonyvfar-ának XLYI. 
k. Budapest, 1883. 16-r. XI. 675. 1. 

Régóta birván Gonzalez sevillai érseknek nemcsak 
jelen nagyszabású müvét, de kisebb dolgozatait is, melyek 
közt első helyen méltó emlitésre a jeles bölcsész philoso-
phiai tankönyve, Phűosophia Elementaria czim alatt la-
tinul, melyet közóhajnak engedve ő maga dolgozott át 
spanyolra Filosofía Elementál név alatt, s mely azóta már 
több kiadást ért, — tekintettel Gonzalez előadási mód-
szerének és irályának a modern Ízléssel való rokonságára, 
melyben oly előnyösen osztozik a 19. század egy másik 
nagy spanyol kath. bölcsészével, az 1848-ban elhunyt hal-
hatatlan emlékű Balmes Jakabbal, — lelkünk legforróbb 
érzelmeivel üdvözöltük a Szt.-István-Társulatban felme-
rült eszmét a Skolasztika tanulmányába bevezető e monu-
mentális spanyol műnek magyarra fordítását illetőleg. 

Miután azonban, e classikus, a legműveltebb körök-
nek szánt mű bemutatására a magyar közönség előtt, nem 
csekélyebb tekintély, mint maga Danielik J. püspök ur 
vállalkozott, egyszerűen átvesszük a tudós püspök ur 
Előszavát, melyet Michalek Manó egri főmegyei áldozó-
j>ap ui fordításához irt, örömmel sietvén kijelenteni, 
hogy a magyar szövegnek a spanyol eredetivel több na-
gyobb helyen tett összevetéséből a fordítás correctségéről 
teljes meggyőződést szereztünk mi is, és igy e müvet, 
melyben magyar irodalmunk kétségtelenül nagybecsű kincs-
csel szaporodik, a legmelegebben ajánlhatjuk. 

Danielik J . püspök ur becses nyilatkozatának szö-
vege im ez : 

„A munka, melynek első kötetével tagjainak a „Szent-
István-Társulat" ezennel kedveskedik, az „Aeterni Patris" 
kezdetű bullának (egyik) előfutárja volt. Spanyol nyelven 
irva, hazánkban nem igen volt ismeretes. Ki azt komoly 
tanulmányozás után azon figyelemre méltatta, hogy ma-
gyar nyelvre fordítsa, Michalek Manó, egri főmegyei ál-
dozó-pap, főszentszéki ügyész, képezdei tanár és érsek-
lyceumi alkönyvtárnok volt. 

A fordítás kéziratban velem közöltetvén, tisztán az 
ügy érdekében, a szent-istván-társulati alelnökhöz f. évi 
február hó 11-én intézett levelem által bátorságot vet-
tem magamnak, hogy arra a Szent-István-Társulat hat-
hatós figyelmét felhívjam. Elmondottam e levélben, hogy 
én Gonzalez Zefirin „Estudios sobre la filosofía de santo 
Tomás* még 1863-ban napvilágot látott munkáját egyik 
legszebb és legértékesebb jelenségnek tartom a legujabb-
kori bölcsészet és tudomány terén. Dialectikája a tökély 
magas fokán áll. A bölcsészeti alapfogalmakat, mint a lény 
és lét, az anyag és alak, a subjectum és praedicatum, a 
substantia és accidens, az idea és tünemény stb.. oly mé-
lyen és mégis világosan tárgyalja, hogy biztos kalauznak 
mondható mindazok számára, kik a különféle bölcsészeti 
rendszereket. Platótól és Aristotelestől egész napjainkig, 

megérteni, helyesen felfogni és megítélni kívánják. Ugy 
hiszem, e munkának magyar nyelven való közzétételét 
hálásan üdvözlendi a hazai értelmes közönség, mely ismeri, 
már az élet mezején szerzett tapasztalásból is, a correkt 
fogalmak és szabatos szólamok értékét és becsét. (F . k.) 

VEGYESEK. 
— Magyarország népiskolai statistikája 1882-ről: 

Tanköteles volt 2.215,385. Szaporodás az előző évhez 
képest 95,711. Iskolába jár t 1.697,984. Az iskolába 
járók száma az előző évhez mérve szaporodott 41,647-el, 
arányuk azonban a tankötelesekhez képest alábbszált 
2 százalékkal. Az iskolák száma: 15,993. Jelleg sze-
rint volt : 1) hitvallásos (felekezeti) 13,683 azaz 88"55°/0 ; 
2) állami 363 azaz 2-26°/0 ; 3) községi 1763 azaz 
1 1 , 0 4 % ; magán 184 azaz 1 '15%. Szaporodtak: az állami 
iskolák 1881-hez mérve 45-el, a községiek 87-el, a róm. 
kath. iskolák 15-el, az ág. hitv. iskolák 3-al, az izraelita 
iskolák 41-el, a magán iskolák szintén szaporodtak és pe-
dig 11-el. Tehát a hitvallástalan iskolák mindig szapo-
rodnak ! Fogytak : a helv. h. iskolák 94-el, a gör. kathol. 
iskolák 20-al, a g. keleti iskolák 13-al, az unitárius isko-
lák 2-vel. Legnagyobb készséget tanúsít hitvallásos iskolá-
jának feladására a helvét hitvallás, ellenben legszivósab-
ban ragaszkodik azokhoz a zsidóság, és természetesen a 

O O -
kath. egyház. 

— Belgium országházában elégett a könyvtár is. 
Megsemmisült benne 11,345 mii, több mint 100,000 kötet-
ben. Maga az angol kék könyv 4000 kötetben volt képvi-
selve. Rósz omen a parlamentarismusra, mert a modern 
parlamentek valamennyi okmánya füstbe ment ! Frère-Orban 
szabadkőműves ministerelnök titkos iratait, chifrirozott 
sürgönyeit és más okmányait megmentették ; de mint a 
Courrier de Bruxelles gúnyosan megjegyzi, hat esztendő 
kell, mig rendbe hozzák. 

— Londonban a .Kath. jótékony egylet" múlt hó 
végén tartot ta évi szeretetlakoniáját, melyre London kath. 
aristokracziája teljes számban megjelent. Ez az egylet 
1761-ben keletkezett s azóta a katholikus hitélet és össze-
tartás emelésére kiszámíthatatlan sokat tett. Mikor az egy-
let alakult, mint a jelenlegi elnök, Day biró, felköszön-
tőjében mondá, a katholikusoknak még élete is veszélyben 
forgott. „Az idők, úgymond, azóta nagyot változtak ; hisz 
ma már a köztisztelet és bizalom minden állása nyitva áll 
a katholikusok előtt. Ez a társaság pedig, melynek elnöke 
vagyok, még mindig oly életteljes és erős, mint alkotása 
első napjaiban, fennállása 120 évének daczára ! Mert azt bát-
ran lehet mondani, hogy senki, a ki Londonban a katholiku-
sok közöl tekintélyes állást foglal el, nem mulasztotta el 
ennek az egyletnek tagjává lenni." Ily egyletet adjon az 
Isten nekünk ! 

— A bécsi egyetem hallgatóinak száma 3143, kik 
közt 223 theologus. Legtöbb theologus van a világhírű 
innsbrucki theol. karban. Itt a theologusok az összes 
egyetemi hallgatók 1/3 részét teszik. 

— A modern nevelés gyümölcsei. — Bordeauxban tör-
tént és a Siècle beszélte. A sz. Ágostonról nevezett iskola 
ismétlő tanonczai hétfőn este oly lármát csaptak, hogy 
egy tanitó kénytelen volt kimenni és az excedenseket 
hazamenetelre inteni. Engedelmesség helyett összerugdosták, 
ököllel, vonalzóval, esernyővel agyba főbe verték, ugy 
hogy menekülnie kellett. Midőn az iskola küszöbét 
volt* átlépendő, pisztoly-durranás hallatszott. Szerencsére 
senki sem sebesült meg. Mikor egy rendőr közbelépett, 
azt is fején ütötte egy kihágó tanoncz. amire valameny-
nyien neki iramodtak és elmenekültek. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 20. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, január 9, 3. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Isten nevében előre ! — Stolz Albán. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A „Pesti 
Napló" és a katholikus egyház. — Egyházi Okmánytár. Pápai dispensatio Magyarországra nézve. Leo PP. XIII. — Irodalom és Egyleti 

élet : Uj Magyar Sión. — Dávid király Zsoltár könyve. — Vegyesek. 

Isten nevében előre! 
i n . 

„Mint munkatársaitok intünk titeket, 
hogy az Isten malasztját hiába ne vegyé-
tek. Mert azt mondja : „Kellemes időben 
meghallgatlak téged és az üdvösség nap-
ján megsegítlek téged." íme most van a 
kellemes idő, íme most az üdvösség napja." 
Szent Pál. II. Kor. V. 1, 2. 

Vannak egyházunk pályafutásában, vannak 
nemzeti életünk lefolyásában alkalmak, melyeket 
ha felhasználás nélkül elszalasztunk. Isten, a mu-
lasztások kimaradhatatlan következményeiben, bár-
mily, magában véve csekélynek látszó gondatlan-
ságunkat, tétovázásunkat, sőt még lassúságunkat is 
a nagy alkalom kiaknázásában, méltán szigorúan 
megbünteti. 

Ha jól megfigyeljük a körülményeket és 
szemügyre vesszük a szellemek áramlatát hazánk-
ban, lehetetlen észre nem venni, hogy alkalma-
sabb, sz. Pál szavaiként „kellemes"-ebb idő ka-
tholikus nagyratermettségünk megbizonyítására és 
egy általános, emelkedettebb, vallásos közlendület 
állandósítására soha talán nem mutatkozott, bi-
zonyára évek óta nem volt mint van jelenleg. 

Keresztény katholikus ébredés és nagyobb-
mérvű vallásos tevékenység initialására Magyar-
ország uj korszakának kezdetét, a 48-as nagy 
állami és társadalmi felforgatásokat véve kiindu-
lás pontjául, — napjainkig több alkalommal kí-
nálkozott. Maga 48 volt az első ; azután a jozeíi-
nisztikus szellemű kormány kiegyezése Rómával 
(a Concordatum korszaka); azután a 67 — 68-as 
idők, midőn minden uj életnek indult, a magyar 
állam pedig az iskola elszakitását a vallás kebe-
léről a népiskolai törvénynyel decretálta és meg is 
kezdette; azután következett a hires „csapda-kor-

szak," a midőn lelkipásztorainkat már törvény-
szék elé kezdték hurczolni.— Mindé korszakokban 
nagy elvi kérdések dőltek el, tehát századokra 
kiható actiót fejthettünk volna ki a katholicis-
mus megerősítésére ; ámde a népszerűség magával 
ragadó varázshatalma soha sem állt volna ren-
delkezésünkre oly fokban mint most, a legújabb 
alakulás idején, midőn a zsidó-keresztény házasság 
népszerűtlen tvjavaslata következtében a kath. egy-
ház egyszerre egy egészen népszerű nemzeti moz-
galom kellő közepén találja magát, melyben 
egyenesen ő képviseli első sorban a nemzeti 
és vallási érdekek forrón ölelkező solidaritását. 

Isten az ő egyházának kedveért, igazán, mint-
egy vaksággal verte meg a lib er alismust, hogy 
ily népszerűtlen tvjavaslattal sértse meg a val-
lást és liivja ki maga ellen az egész nemzet val-
lásosságát, felekezeti különbség nélkül. Yere digi-
tus Dei est hic. Isten ujjmutatása ez, paptársaim ; 
sőt több ! Isten áldó kezének bennünket magával 
ragadó lökése, hogy ne huzakodjunk többé s ne fél-
jünk. hiszen ő, nélkülünk megcsinálta már ka-
tholikus izmosodásunk mozgalmának a népszerű-
ség nimbusát. 

Soha, paptársaim! — az ég malasztja tárja 
ki sziveteket! — soha, de soha se várhatunk en-
nél kedvezőbb alkalmat, ennél „kellemesebb idő"-t, 
hogy megtegyük azt, amiért évek óta epedünk, a 
mi kedves látványnyá fogja tenni katholikus köz-
életünket Isten és az ég előtt, magunknak pedig 
az óriások erejét fogja megadni nagy, nemzet-
f'entartó és boldogító elhatározások végrehajtására ! 

Valóban ! Soha népszerűbb auspiciumok közt 
katholikus összeszedözködést nem lehetett volna kez-
deni, mint most! 
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1848-ban nagy lökéseket kapott az egyház, ugy 
hogy a czédrusok is —nem éppen személyeket értek — kezd-
tek meginogni. Ámde az idő fergeteges vala; nem volt 
alkalmas a lassú erősödés békés kezdeményezésére. Fő 
dolog volt megmenteni, a mit lehetett, — tervezni és 
remélni. Népszerűségre nem is gondolhattunk ! 

A Concordatum hatása nemzetietlen korszakba esett ; 
és bár igen sokat tehettünk volna akkor, midőn a nem-
zeti institutiók, még maga az Akadémia is némaságra 
lévén kárhoztatva, a hazafiság legnépszerűbb katholikus 
alakjaiban az egy katholikus Szent-István-Társnlat kebe-
lére simult melegedni ; — mégis, hogy valamely nagyobb 
katholikus actio ekkor sem kezdődött, a fölött éjjen nem 
lehet csodálkozni, hisz nem volt akkor e hazában igazi 
jókedve senkinek, e nélkül pedig nincs lelkesedés. 

A 60-as évek két utolsója, a midőn a liberalismus 
megbontotta vallásos népiskolarendszerünket, bemetszett a 
szülők természeti jogába s megnyirbálta a kath. egyház 
jogait a vegyes házasságból származó gyermekek neve-
lésére nézve, — mint minden támadás, ismét alkalmas idő 
volt védelem és összeszedőzködés meginditására ; ámde 
messziről sem oly kedvező mint a jelenlegi. Akkor a li-
beralismus álmainak aranykorát élte még, és veszedelmes 
dolog lett volna őt illusióiban valamely nagyobb készülő-
dés által fenyegetni. Képes lett volna az egyház beleit 
kitépni. Innen van, hogy még autonomiai congressusunk 
is, a mely oly nagyszerű várakozásokkal volt körülvéve, 
kénytelen vala vagy Deák indítványát elfogadni, vagyis 
a liberalismus divatjához alkalmazkodni, -— vagy össze 
sem ülhetett volna. Tősgyökeres katholikus actio, nép-
szerűség tekintetében, soha kedvezőtlenebb időbe nem 
eshetett volna, mint a liberalismus e mámoros korába, a 
midőn egy dogmáért, egy hitczikkelyért, tehát meggyőző-
désért Fehérvár püspökét Magyarország „vallásügyi" mi-
nisztere, a király nevében, mint mondják, díszmagyarba 
öltözve — megdorgálta, — a lelkiismereti szabadság örök 
szégyenére. Még a legvallásosabb királyok egyikének is 
kissé engedékenynek kellett ez időben lennie az álmot 
valónak tartó liberalismus iránt ! Ilyenkor tehát legjobb 
a rohanó áramlatnak nem gyáván, de bölcsen kitérni, et 
nosmet servare rebus secundis. Az utókor fogja pártat la-
nul megitélni, mi volt e két év katholikus mozgalmaiban 
bölcs kitérés és mi -— mulasztás. Annyi már most vilá-
gos, hogy az időjárás nem volt egészséges. Áldjuk a ke-
zet, mely minket e mámoros időn át, annyi bölcseséggel, 
nagyobb baj nélkül átvezérelt ! 

Jö t t a Tisza ~3/(31 a, Bj taktika és „csapda" korszaka. 
Katholikus lelkipásztorainkat börtönnel fenyegették, tör-
vényszék elé kezdték hurczolni, mert kötelességöket tel-
jesítették. Ez már oly kézzelfogható támadás, oly flagrans 
üldözés volt a kath. egyház ellen, hogy Németországban 
is alig produkált a szabadelvüség különbet. Tehát ismét 
megvolt az ok és az alkalom a kath. önvédelem és tö-
mürülés meginditására. Csakhogy a dolognak ismét egy 
olyan éle lett volna, mely előre megfosztja vala a kath. 
actiót az egész nemzet vallásos jobbjainak rokonszenvétől. 
A katholicizmus önvédelmének, tehát harczának tartot ta 
volna mindenki az egész actiót, és látszat szerint az is lett 
volna, a protestantismus ellen, mely a „csapdá"-ért ugyan 

megérdemelt vala egy kis katholikus repressiót, de a nem-
zetnek sohasem tetszett volna a testvérharcz, melynek 
még látszatát is szereti kerülni. 

Értsük meg a dolgot jól! Midőn 48-at, 55-öt, 68-69-et 
és a csapda-aerát ugy tüntettük fel,mint nagy katholikus actio 
kifejtésére nem egészen kedvező alkalmakat, nem ugy értet-
t ü v a dolgot, mintha t. i. ez időszakban hitünk szerint semmi 
actiót sem kellett kefejtennük. N e m ! A csapda-korszak 
végét már a Religio élén töltöttük, és ha valaki mi itt 
a Religioban voltunk erősen azon,hogy ne hagyjuk magunkatl 
A katholicismus actiójának szünetelni soha sem szabad. 
Az egyház hajója a világ végéig mindig nyilt tengeren 
van, a hol a tevékenység soha sem szünetel. Csakhogy van-
nak oly idők is, mikor a vitorlákat vagy be kell vonni, vagy 
használatuk nagy megerőltetés mellett is keveset használ, 
sőt néha egyenesen veszélyes : mi akkor szokott történni, ha 
az ellenáramlat igen erős és a viharban attól lehet tartani, 
hogy a hajóban nagy kár esik. 

Minden időben lehet sőt kell katholikus hitünket 
megvallani, hitéletünket kifejteni és erősíteni, vallásunk 
jogainak érvényt szerezni s egyházunkat védelmezni ; ámde 
nem minden idő egyenlően kedvező kötelességünk teljesí-
tésének, s nem minden alkalomkor egyenlő biztatással 
mosolyog törekvéseink elé a siker reménye. 

Soha az idő katholikus híveinknek szent oltáraink 
körül phalanx-szertien való csoportosítására és e phalanxba 
szedett összetömörülés állandó sit ásár a nem volt olyan 
kedvező mint a mostani. Soha katholikus híveinknek 
lelkipásztoraikkal való egyetértését és összetartását oly 
könnyen constalálni és, a mi fő ! — oly csendesen és bé-
késen állandósítani nem lehetett, — mint most. Soha a 
katholikus actió oly népszerű nem volt, mint jelenleg! 

Napirenden van egy népszerűtlen törvényjavaslat. 
Minden vallásos ember, a mágnási fényes paloták büszke 
lakóitól le a falusi viskók nyomorgó alakjaiig, kikhez a 
dolog hire eljutott, lelke mélyén támadt ösztönszerű sugal-
latból megértette és egész valójával átérzi, hogy itt magá-
nak az ezer éves magyar társadalom keresztény létének vagy 
nemlétének a kérdése van ezúttal legelőször világosan fel-
téve. Az ellenkező zaj minden mesterkedése daczára vilá-
gosan ki lehet venni a nemzet szivének dobogása mit 
akar ; határozottan tudhatni az ország minden rangú és ren-
dű, minden nemzetiségű és hitvallású lakosságának óriási 
többsége — rokonszenve melegével mit kisér, mit chajt, 
mit félt, — és aggodalmaiban mitől re t teg? Az ország 
oly tekintélyes és hatalmas testülete, mint a felsőház, füg-
getlen többségének decz. 11-iki szavazatával határozottan 
a kath. egyház főpásztorait ismerte el a vallás és nemzeti 
géniusz solidaritásának szószólói és vezéreiül. A főrendiház 
támogatására megszavaztattuk a népet és a nép százával 
tódul kijelenteni és neve aláírásával megerősíteni azt a 
mire szükségünk volt: hogy ő vallásához ragaszkodik, 
lelkipásztoraihoz hű és kész ez összetartozást, ez összetömö-
riilést állandóvá is tenni, csak mi akarjuk és tudjuk az 
összetömörülés e momentán lendületének megadni azt, a 
mi minden dolognál a fő, — a formát, az állandóság 
formáját. 

Paptársak ! Értsük meg az idők intését ! A népsze-
rűség szárnyai szolgálatotokra állnak. Merni sem kell csak 
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akarni : és népetek követ, aláír, sorakozik, tömörül és gyü-
lekezik, — ha ti akarjátok, állandó katholikus egyletekbe. 

Bizalmi szavazatra hivtátok fel népeteket : és százával, 
ezrével siettek csatlakozni hozzátok. Adjunk, oh adjunk a 
lendületnek nevet, öntsiik e pillanatnyi összetömörülést 
századokra szóló állandóság alakjába! Sem protestáns, sem 
vallásukhoz hű zsidó polgártársaink vallási érdekeit nem 
bántjuk ebben az actióban, melyet hiveink körében ez 
alkalommal kifejtünk ; mert ők velünk éreznek, sőt ve-
lünk szavaztak bizalmat sokan köziilök a felsőháznak. A 
népszerűség áramlata visz bennünket magával : kövessük 
ezt, vagyis maradjunk az áramlat, élén és tegyük állandó 
egyletté híveink alkalmi sorakozását ! 

Ámde hogyan ? Hic Rhodus ! 
A dolog módja oly egyszerűvé vált, hogy egysze-

rűbbet gondolni sem lehet. 
Figyeljetek ! 
Felhivástokra híveitek ötvenen, százan, kétszázan, 

három-, négy-, ötszázan, sőt még többen is, mint napi 
lapjaink jelentik, kinyilatkoztatták, hogy hozzátok csatla-
koznak a felső ház által eldöntendő vallási kérdésben. 

Már most : akár jobbra, akár balra dől a dolog, 
mintegy az illem követeli, hogy a dolognak a végét, melyre 
érdeklődésöket felkeltettétek, sőt szavazatukat is megnyer-
tétek, abban a formában, melyben szavazatukat kikértétek, 
— a velők való érintkezés formájában — közöljétek. — 
Ha győztünk: használjátok fel az örömet, melyet ez or-
szágos actio sikere okoz ; ha nem győztünk : használ-
játok fel az indignátiót, melyet egy becsületes akaratnyil-
vánitás kudarcza méltán kelt. Az öröm és indignatio 
hatalmas érzelmek ! 

Hívjátok Őket ö s sze ; ne a templomba, hanem az 
iskolába vagy más alkalmas helyiségbe: és az öröm vagy 
indignátio hatása alatt, mondjátok ki, a mi mindenki aja-
kán fog lebegni : hogy ti állandóan össze akartok tartani, 
és ez állandó összetartás jeléül és biztosítására egyletté 
alakultok. 

Egyleteteknek aztán adjatok nevet, a milyen tetszik, 
csak a tartalma, szelleme, czélja legyen keresztény katho-
likus vallásos. Nevezhetitek egyszerűen egylet-nek, nevez-
hetitek társalgó-, olvasó-, jótékony-egyletnek, nevezhetitek 
casinónak, nevezhetitek nép-, gazda-, polgári körnek, ahogy 
a körülmények kivánják ; elejébe tehetitek e névnek, ha 
jónak látjátok, a katholikus előnevet, de ha e név ki-
marad is, nem tesz semmit, csak tagjai legyenek katho-
likusok, csak biztosítsátok benne a katholikus szellemet. 
Fejtsétek ki, hogy ott mindent meg lehet beszélni : gaz-
daságot, ipart, nevelést, közügyet — és a mi fő, minden 
jótékonyságot gyakorolni — tenni, beszélni, mindent, jó, 
tanulságos, épületes szellemben. Rendes összejövetelt lehet 
tartani minden vasárnap, vagy máskor is, tisztességes helyen, 
p. az iskolában stb. a hogy a körülmények engedik. A lel-
kész-segéd, a tanitó és egy-két értelmes világi ur segítségé-
vel, paptársaim ! semmi sem lehetetlen. Data est mihi omnis 
potestas : euntes ergo ! A czél világosan legyen kifejezve : 
yd, katholikus, emberbaráti és polgári szellem ápolása. Ha 
megalakultatok, adjátok tudtára hitfeleiteknek a kath. la-
pokban. A példa ragadós. 

Napirendiebet: 1. heti, vagy napi szemle, valamely ka-
tholikus lapból olvasva, 2. következzék a fődolog : a lelki-
pásztor vagy helyettese rövid beszéde, hogy gyújtó élő szót 
is halljanak, p. arról, mit köszönhet az emberiség, mit Ma-
gyarország a kereszténységnek, a kath. egyháznak? Ki 
állította vissza az emberi méltóságot ? Milyen volt a sorsa 
a földmivelőnek, az iparosnak, a rabszolgának, a nőnek, a 
gyermekeknek az ó-világban? Ki adta meg a szabadság, 
testvériség és egyenlőség igazi értelmét és ki valósítja 
meg azt : az egyház-e vagy a világ? Mi az az okszerű 
gazdálkodás, mit tesz a takarékosság? Mi a különbség 
a „szabad" és a rendezett ipar-munka közt ? Mi az az isteni 
félelem? Hogy az az államok rendjének egyedüli biztos 
alapja, legerősebb oszlopa ; őrangyal, mely még a bűn 
titkos gondolatait is elriasztja. Es igy tovább. 3. azután 
következhetik az eszmecsere és társalgás, melyet ügyesen 
kell tudni vezetni, hogy mindenki mondhasson valamit, de 
az egész mégis nemes és épületes legyen. 4. végül, leg-
alább olykor-olykor, következhetik egy kis ártatlan mu-
latság, például gyermekjáték, vagy valamely szavames-
tere ember elszavalhatja a Romlásnak indult hajdan erői 
magyart, vagy megríkathat ja hallgatóit valamely szomorú 
darab remek declamatiójával. Lelkipásztor, a ki hiveit 
meg tudja ríkatni, birja a sziveket. 

Ne várjuk be, mig iparosainkat a socialismus kigyó-
ölelése fogja egyletekbe t o b o r z a n i . V a l a m i n t azonnal, a 
mint gazdáink felszabadultak, azonnal kellett volna gazda-
köröket alakitani, melyeknek jelszava lett volna. „Isten-
nel, észszel, szorgalommal boldogulsz : ugy azonnal az ipar-
szabadság betörése után kath. iparos egyletekkel kellett 
volna elárasztani az országot. Akkor nem pusztult volna el 
annyi falu : nem ment volna tönkre annyi iparos család, 
— és nagyobb lett volna Isten áldása az országon. Előre 
látónak lenni, ez az igazi életphilosophia. Sero medicina 
paratur, cum mala per l o n g a s . . . Ha iparosaitoknak nem 
adtok kath. egyleti szervezetet : majd ad a socialismus ; ha-
nem akkor majd hallani fogtok oly. Karácsonyi imát" mint 
a budapesti lelkipásztorok halottak most karácsonykor : 

„Mert ha megérkezik az régvárt óra, 
Ugy rákoppantunk a szegletes sapkára, 
Hogy a fej, melyet föd, ugy megrendül belé, 
Mintha csak villám csapta oolna ketté!1) 

Hogyan tetszik a kilátás ? 
A politikával azonban igen csinján bánjatok! Ez 

szétrobbanthatja az egyetértést. Vegyétek szivetekre, 
a mit a nagy Staudenmayer mondott : „Nem a po-
litikában , hanem községe keresztény nevelésében ke-
resse a pap dicsőségét; és igen rosz uton jár a lel-
kész, valamint a reá bizott község is, ha az evangé-
lium helyett politikai röpiratokban (s a liberális aposto-
sia lapjaiban) keresi bölcseségét. Ezek a lapok csak 
egy napra szólnak ; az evangelium az örökkévalóság-
ra szól."2) A katholikus sajtó felhasználásában és ter-
jesztésében azonban fáradhatatlanok legyetek. Emlékezze-
tek vissza, mit mondott I. b. Fogarassy Mihály, a Szent-
István-Társulat halhatatlan emlékű tervezője és alkotója. 
„Ki a szabad sajtó jótékonyságával az üdvözitő vallás és 

') Népszava 1883. decz. hó 23-án. 
2) Encyclopaedie, 2. kiad. 1844. I. k. 71 - 2 . 1. 
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tiszta erkölcsiség terjesztésére, ha ez tehetségében áll, 
nem él, az hűtlen az egyházhoz, melyet keblében tisztel s 
melynek érdekeit nagy részben csak az irodalom utján 
lehet megvédeni."1) Emlékezzetek meg, mit mond a pászto-
rok Pásztora a jó lelkipásztor egyik fő jó tulajdonságá-
nak. Azt, hogy az ő szeretete, gondossága és önfelál-
dozása az eltévelyedett juhocskák iránt oly nagy le-
gyen, hogy kész legyen magára hagyni, de nem elha-
nyagolni, a 99 hü követőt, és felkeresni az éltévedettet. 
Mert nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, ha-
nem a betegeknek. Kiknek lelkeig templomotok harang-
jainak hivó szózata nem hat el, hogy eljöjjenek s meg-
hallgassák az Isten igéjét, és megtérjenek és éljenek : 
azoknak visszaszeliditésében két kezetekké válhatik a jó 
sajtó és az egyleti tagok példája. 

A mai világ népoktatásának főczélja, úgy látszik, 
az irás és o lvasás megtanitása. Tudja Pál mit kaszál ! 
Krisztus Urunk az élet igéit első sorban az élő szóhoz 
kötötte. Azt mondá : praedicate evangelium omni crea-
turae : nem azt, hogy menjetek és Írjatok. Az irott szó 
az élőnek csak pótléka, de soha sem pótolhatja teljesen. 
Midőn tehát a modern világ a nép összes miveltségét az 
olvasásra redukálja, olvasmányul pedig nem az evangeliumi 
elvek folyományait adja : akkor nem tesz egyebet mint 
oly egyenlőtlen fegyverrel támadja meg az evangeliumi 
szószéket, a melylyel ennek hatása alól, mint az élet bi-
zonyítja, milliókat lehet elvonni. Hogy tehát az evange-
liumi szószék, mely csak vasárnap és ünnepen szokott 
szólni, a mindennap ezer és százezer ajakkal szónokló 
vallástalan, vagy legjobb esetben hithideg, vallásilag egy-
kedvű, rendesen katholikus-ellenes sajtóval szemben végkép 
háttérbe ne szoruljon: sajtóval sajtót kell szembe állítani, mint 
szentséges atyánk mondá. Két katholikus napi nagy lapunk 
minden méltányos igényt kielégítve, a világ bármely katholi-
kus napilapjával versenyezve, — a néj3nek is használ, de az 
uri osztálynak szól : itt kell tehát azokat minden eszköz fel-
használásával terjeszteni. Népnek néplap való. Katholi-
kus napi néplapunk j>edig egyetlen egy sincs ; holott hány 
katholikus közpolgár olvas csak Budapesten minden nap oly 
lapot, mely soha a katholicismusnak barát ja nem volt és 
nem lesz az soha. Itt Budapesten az ily olvasók száma meg-
közelíti a százezeret, az országban pedig százezerekre rug 
ezeknek a száma. Es nem találkozott még eddig senki, a 
ki e lelkek keresésére szánná magát mindennapi újsággal 
a kezében. Ha mérget látunk valakinek a kezében s észre 
vesszük, hogy ajkaihoz készül emelni : a mérget kiragad-
juk kezéből. A lassan, de biztosan gyilkoló, csaknem min-
den beszivott szellemi mérget senki komolyan nem veszi ! 

Németországban, Belgiumban majdnem minden város-
nak megvan a maga katholikus napi vagy legalább heti nép-
lapja, sőt lapjai — megvannak katholikus egyletei, — és 
csaknem mindenütt van nagy, sokszor palotaszerii kath. 
egyleti ház, mely a templomot és iskolát a mai kath. élet 
hatalmas Trilógiájává egésziti ki. Funiculus triplex diffi-
cile rumpitur. 

Paptársak ! Az egész világ szemmel kisér bennete-
ket e válságos időkben. A katholikus világ tőletek várja 

*) Nyilatkozat a jó és olcsó könyvkiadó társulat ügyében. 

a jobbra fordítást; az egyházzal meghasonlott világ tőle-
tek félti uralmát, a ti mulasztásaitokhoz köti reményeit. 
Annak is, ennek is bizonyítsátok be, kik vagytok. I t t az 
idő ! Az ajjostolok utódai pedig, meg az ő utódaiknak utó-
dai is, poraitokban is áldani fognak benneteket, hogy ily 
hathatósan segítettetek nekik, e roskadozó század végén — 
parare Domino plebem perfectam. Kedvezőbb alkalomra, 
népszerűbb áramlatra ne számitsatok ! A mult nagy hagyo-
mányai, a jelen nagy kérdései, a jövő nagy érdekei, mind-
azt mondják lelketeknek : Előre ! — Minden az általatok 
szerencsésen létrehozott összetömörülés állandósítását várja 
tőletek. Ne várjátok, hogy majd valamely központból fog 
valaki hozzátok külön-külön elmenni és megtenni helyette-
tek azt a mit legjobban és leghamarább csak ti tehettek 
meg, s utoljára is nektek kell megtenni. 

Ha csupán ötszáz ily állandósított katholikus egylet 
alakul 5000 plébániánkban, — más, már létező, p. tanitó-
egyleteink százaival együtt imposans Katholikus Nagy-
gyűlést hozhatunk legközelebb össze, — egy óriási tényezőt, 
melynek köszönheti Németország, 1848 óta lelkiismeretesen 
folytatott évenkinti nagy gyűlési exercitatiók alapján, amit hír-
névre egyedül a macedóniai phalanxszal lehet összehasonli-
tani, s amiért az egész kath. világ bámulattal tekint a német 
katholikusokra, — a Centrumot, — mely az egyházat egy 
hatalmas császárság által minden eszközzel erőszakolt le-
igázástól mentette meg. 

Tekintsetek a jövőbe ! Ha végig nézünk egyházunk 
sorsának fokozatos sülyedésén hazánkban : következő négy 
S értelmét ismerjük, édes vagy keserű gyümölcseit élvez-
tük eddig vagy élvezzük jelenleg is : kezdetben a kath. 
egyház Sola volt, egyedül birta a nemzet szeretetét ; 
azután lett Summa, uralkodó, de sokak által gyűlölt ; 48-
ban lett Similis „tökéletes egyenlőség és viszonosság", és 
már igen sokak által megvetet t ; ujabb időben subjugata 
kezdett lenni és minden oldalról megrugdalt s a mi-
niszteri székből megfenyegetett. Az ötödik S nem lehetne 
más mint supplantata, letiport. 

Bevárjuk ezt ? 
Tőletek függ . . . . 
„Ecce praedixi vobis!" 

Stolz Albán. 
Egy yilághirii papi élet egyszerűsége. 

II. 
Stolz akadémiai pályafutásában is közvetlen gyakor-

lati czél felé haladott. Nagyon helyesen azt gondolta 
magában, hogy tanítványainak, kiknek egyszer papokká kell 
lenniök, többet használhat gyakorlati utasításokkal és ve-
zetéssel, mint a puszta s kevéssé gyümölcsöző elméletek-
kel. Stolz mellőzve a szónoklattan díszeit, világosan és 
egyszerűen s a czélt soha sem tévesztve szemei elől, tartá 
előadásait. Nála nem voltak fölötte tudományos bevezeté-
sek, hosszas messzeterjedő irodalmi mutatványok, hanem 
egy rövid mondatolás, melyhez ő legfeljobb a szükséges-
nek látszó megjegyzéseket mellékelte ; s ép ezen megjegyzé-
sek vonzák leginkább az embert, mert ezekben rakta le ta-
pasztalatait és sokoldalú megfigyeléseit, melyekben az embe-
rek működéséről és eljárási módjáról valóban talpraesett s 
használható eszméknek egész kincse van. Később, midőn már 
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látereje majdnem egészen eltűnt és e g j előolvasóra volt 
utalva, előadása közben beszőtt megjegyzései tették őt igen 
érdekessé. Messziről sereglettek össze a tanulók, hogy 
hallhassák a hírneves férfiút és tanítványainak nevezhes-
sék magukat. S minden bizony nyal egy sem fogja őt 
elfelejteni, ki valaha e látszólag csekély, de mégis oly ki-
váló és nagy szellemű férfiú lábainál ült. Akadémiai 
munkálkodásával az irodalmi is lépést tartott . 1850-ben 
fejezte be legendáinak utolsó iveit 12 éven át erőmegfe-
szitéssel folytatott, de valóban gazdagon jutalmazó mun-
kásságának eredményeit. Spanyolországi és palaestinai 
utazásait következő czim alatt adta ki : „Spanyol dolgok-
ról (Spanisches) a müveit világ számára", „Utazás Szem, 
Khárn és Jafetnál." 

„Gyémánt vagy üveg" czimü, a protestáns téritgeté-
sek ellen irányzott vitairatával 1851-ben lépett föl, s eb-
ben nagyon szépen magyarázza s vitatja be az Oltári-
szentséget. Ez irata oly nagy feltűnést okozott, hogy 
Schenkel protestáns theologiai tanár „Szikla vagy homok" 
czimü feleletével látta jónak Stolz iratát ellensúlyozni. 

Stolz azonban nem maradt adósa, hanem Lessing 
módjára felelt meg ellenének, felülmulhatlan élczczel, „ Schen-
kel ur pajDir sziklája" czimü füzetében, mely müve elő-
ször „Markolat nélküli kardvas" czime alatt jelent meg. 
A szabadkőmüvesi mozgalom ellen 1860-ban a „Durlachi ta-
nácsház fájdalomkiáltás" czimü iratával lépett fel. 1862-ben 
„A szabadkőművesek számára vakoló", „Akácz virágok a sza-
badkőművesek számára", „A természetellenes együttes iskola 
ellen", „Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre", „17 szük-
séges kérdés és felelet" voltak különböző iratai. Hasonló-
lag 1867-ben „A sajtó, vagyis a katholikus lelkészek", 1868-
ban „A hitvány szülött, melynek Bádent és Ausztriát kel-
lene fölsegélnie." A polgári házasság behozatala ellen s 
1872. a pápai csalhatatlanság mellet t : „Hová menjünk?", 
de utolsó röpiratai közül a jezsuita heccz alkalmával jelent 
meg következő czim alatt : „A fölvilágosodott világ bo-
szorkányfélelme." Ezután ismét naptárának készitését vette 
kezébe és ezt évről-évre egész 1884-ig irta. Ö o 

Legszebb iratainak egyike szt. Erzsébetről szóló müve 
volt, melyben a szentek között is kimagasló e szép ala-
kot ugy fényében mint nyomorában mesterileg ecseteli, mint 
szüzet, mint férjes nőt és mint özvegyet. Fölemlíthetjük 
még a „Nevelészet művészetéről" szóló iratát, a katekizmus 
magyarázatát, napló-töredékeit és kivonatait, „Lelki viha-
rok", „Yad méz és száraz levelek" czimü műveit, ide szá-
mítva kisebb s különböző iratait. Es ezzel felöleltük egész 
irodalmi munkásságát. Iratai közül igen sok többszörös 
kiadást ért, némelyik a 15-ik kiadáshoz is eljutott. 

Két hóval halála előtt azon szerencsében részesült, hogy 
megülhette 50 éves papi jubileumát. Ez alkalommal a klé-
rusnak hozzá intézett üdvözlő iratával nagyon szépen nyil-
vánult a köztisztelet. Azonban sejtelme, metynek a hozzá 
siető üdvözlő küldöttség előtt kifejezést is adott, t. i., hogy 
beszédjük ugy tünt föl neki. mintha fölötte tartott gyászbe-
széd volna csakugyan nemsokára igaznak bizonyult. 
Már 1874-től fogva majdnem egészen elveszté szeme-
világát és a növekvő öregkorral mindig gyakrabban jelent-
keztek a tüdő bajok, melyeket egyedül gondos ápolás tudott 
ellensúlyani, melyet az „irgalmas nénék" anyaházában 

1868-ik év óta élvezett. Csakis ezen év nyarán merültek 
föl nyugtalanítóbb jelenségek s jubileuma után már csupán 
háromszor misézhetett. Most már komolyan készült a ha-
lálra és hozzá illő nyugalommal fogadta Isten akaratát. 
De október havában gyöngesége nagyon növekedett, több-
ször kivánt a szentségekben részesülni és szombaton, ok-
tóber 13-án, vette föl a halotti szentségeket. — A haláltusa 
azonban 16-án reggeli 4 órakor kezdődött és a segitségére 
siető lelkész imája közben teljes eszmélettel adta vissza 
lelkét Teremtőjének. Szelíden és nyugodtan szenderült 
el s kimúlásánál semmiféle vonaglás sem jelentkezett. 
Utolsó szava köszönet volt s hála nyilatkozat azon szere-
tetteljes ápolásért, melyben részesítették. Temetése nagy 
ünnepélylyel ment véghez. Szülővárosa hírneves fiát bírni 
óhajtotta, s így nagyszerű gyászkisérettel a bühli temető 
kápolnájába helyeztetett el, hol most a föltámadásra vára-
kozik. 

Stolz Albán a szó valódi, nemes értelmében, teljes, 
tökéletes jellem volt. Kívánalmainak, melyekkel másokkal 
szemben föllépett, mindig saját példája által adta meg a 
hathatós nyomatékot. Jótékonysága példabeszéddé vált. 
Irodalmi munkásságából befolyó jövedelmét alapítványokra 
adta ki és a missiók benne nemes adakozót vesztettek el. 
Csak Isten tudja, titokban mennyi jót tett a szegényekkel 
és mily sok könyet szárított fel. 0 az alapitója a frei-
burgi „férfi sz. Yincze-egyesületnek", melytől már szám-
talan jó származott és ered még mostan is. Továbbá ő 
létesítette a „cseléd és legény egyesület"-et s ezáltal többet 
tett a mostani társadalmi kérdések megoldására nézve, 
mint a töméntelen liberális elmélet együtt véve. Mert Frei-
burgot követve több helyen is hasonló egyesületek ke-
letkeztek, melyeknek Stolz volt első megindítója. így 
dolgozott Stolz minden nemes czélért s igy adózott je-
lentékeny összegekkel a közügynek. Csodálatra méltó, 
hogy benne ezen emberbaráti szeretet amaz erény müve 
volt, mely győzelmet aratott, mint ő mondá, fagyos és 
zord természetén. Nagy és élethossziglan tartó küzdelembe 
került neki, hogy Isten kegyelmével az legyen a mivé 
lett. Ezen felebaráti szeretet benne mély alázattal járt 
karöltve. 

Gondosan elkerült minden kitüntetést s mégis sok meg-
dicsőitést nem tudott megakadályozni : érseke tanácsossá 
nevezte ki, 1872-ben képviselővé candidáltatott s a bo-
roszlói herczegi püspöki szék betöltésénél is emlegették 
nevét. Nagyon sokszor felkeresték tanácsaiért s a legki-
válóbb egyéniségekkel siirű levelezésekben állott. Társal-
kodásában néha kissé merevnek v. mogorvának tünt 
föl, de ez nála csak látszólagos valami volt, mert nagy 
ellenszenvvel viseltetett a külsőségek és az üres udvarias-
sági szólamok iránt. Bizalmasabb körben szívélyesnek 
bizonyult s mindig nagy részvét és figyelemmel volt a 
szenvedő papok iránt. Bárkit is meghatott jvolna mély 
áhítata, kivált ha esténként az Oltáriszentség előtt tér-
delt. Az ima volt az ő erényeinek forrása, az imából 
merítette erősségét, melyet küzdelmeiben kifejtett, s va-
lóban Istennel bensőleg egyesült lénye és folytonos küz-
delmei adták meg neki azon szellemi fensőbbségét, melyet 
mindazok érezhettek, kik vele valaha érintkezének. 

És ez a nagy lélek igen jelentéktelen testbe volt 
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elrejtve, külsején mindenesetre nem lehetett volna észre-
venni a nagy férfiút, mintegy önmagát is elhanyagolni 
látszott s egész föllépésében az alázat élő példányképe 
vala. Ugy áll előttünk alakja mint a szent életű pap és 
jótékonyság mintaképe, mint az irodalom dísze s mint 
magasan álló világító torony az égbe vezető úton. Saját 
szavait írhatjuk ide — mint legszebb emlékét. 0 maga 
választá ezt siriratának, melyben egész lénye hiven tükrö-
ződik vissza : „Olvasó, ha oly szerencsés vagy, hogy ró-
mai katholikus kereszténynek mondhatod magad, mondd 
el ezért hálaimául, s az én szegény lelkem vigaszára, a 
miatyánkot és az angyali üdvözletet!" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 7. A „Pesti Napló" és a katho-

likus egy} áz. — N e m tudjuk miféle bolygócsillag vezethette 
a P. N. vezérczikkezőjének eszét és tollát, midőn a teg-
napi Vizkeresztünnepen megjelent számba a leadert irta. 
Jó csillag bizonyára nem volt, mert ez máshová vezette 
volna, nem pedig oda, hová utolsó sorai kilyukadnak : 
„Ha pedig az egyház nem törődik a néppel, ne panasz-
kodjék, ha a nép nem törődik az egyházzal. Ne tekint-
sék a papok Krisztus házasságát az egyházzal modern 
házasságnak, hanem ápolják a népben a szeretetet és a 
gyermekekben az istenfélést." 

Ilyen frivol és igazságtalan insinuatióval irt befe-
jezés után t. olvasóink már gyanítják, mi lehet e vezér-
czikk tartalma. Már rég nem olvastunk támadást, vádat, 
mely több, nem tudjuk, tudatlansággal vagy roszakarattal 
lett volna irva, mint ez a czikk. Csak a II. és III. századbeli 
pogány vadak jönnek eszünkbe : Si Tiberis ascendit ad 
moenia . . . s í . . . s í . . . Christiani ad leones ! 

Hanyag, kötelességükről megfeledkezett, munkakerülő 
emberek a fővárosi kath. klérus tagjai, kiket megszé-
gyenítenek más felekezetek, a reformátusok stb. még a 
zsidók is ; mert minden rosznak, ami a fővárosban törté-
nik, minden romlottságnak, gazságnak, siilyedésnek oka a 
kath. klérus, mely „csupán a szertartásokat végezni és a stó-
lákat szedni" szokta, de a 260.000 katholikus hivő „val-
láserkölcs neveléséről gondoskodni, a felnőttekben a val-
lásosságot ápolni," nem igen tart ja feladatának. 

Ha olyan mokra magyar ember ezt és a követke-
zőket olvasná, mint ő róla irt vádakat: olyanokat mondana, 
minőket egy három kapitulácziót kiszolgált huszár sem volna 
képes mondani. Nem is csodálnók. Mert ilyan vad váda-
kat még nem igen hallott a világ. Megtesszük, hogy 
egyenkint elsoroljuk. 

Azt irja a P. N. : „Elég említenünk, hogy a tör-
vénytelen születések száma 33—34%, vagyis egyik leg-
rosszabb a nagy városok között." Mintha valamikor kath. 
pap a tiltott viszonyokat megengdte, az ezekből szár-
mazó törvénytelen gyermekeket legitimálta volna ! Hát 
ha katholikus pap kényszerül Isten és az egyház előtt 
érvénytelen házasságból született, tehát törvénytelen gyer-
meket mint az „államtörvények szerint" törvényest be-
írni az anyakönyvbe, lehet-e őt és az egyházat, melynek 
szolgája, vádolni, ha a törvénytelen gyermekek száma sza-
porodik ? Ugyan ki adott annyi szabadalmat a szabad 

szeretetnek, ugyan ki lelkesebb szószólója az „egészséges 
érzékiség cultúrájának," mint ama liberalismus, melyet a 
kath. egyház és szolgái mindenha ostromolnak? A szen-
vedélyek emancipátiója semminemű fővárosi szószéken 
nem hirdettetik, egy hitoktató által sem taníttatik. 

„Hogy a házasságok is laza erkölcsiiek, senki ta-
gadni nem fogja." Igy folytatja a P. N. Es ezért az 
egyházat érje a vád? Vájjon ki lazítja jobban a házassá-
gok erkölcseit, mint azok, kik a kath. egyház tanításait 
a házasságról szóval, tollal ostromolják, és az egy és fel-
bonthatatlan házasság szentsége helyébe polgári szerződést 
akarnak behozni, mint teszem azt a szemeit most oly 
szentül forgató P. N. is.-

„A budapesti cselédség romlottsága országos hirü 
l e t t . . . " A harmadik vád. 0 képmutatás! Hát ki segíti 
jobban elő ezt a romlottságot, mint az, ki még vasár-
és ünnepnapon sem akar alkalmat és időt engedni a sze-
gény cselédnek, hogy lelkéről gondoskodjék, hanem szi-
vesebben látja, ha a terhes napi munka után egész éjjelen 
át mulat ? 

„Vagy tekintsük az iszákosságot, azt a sok lebujt, 
mely tele van mulató néppel és melyek számának korlá-
tozása ismételve megpendíttetett ; de bárha a dijak fel-
emeltettek, a korcsmák mégis csak szaporodtak." E ne-
gyedik vádban rejlik a válasz is. Hadd feleljenek érte 
azok az Isten és a világ előtt, kik nyerészkedésből és 
kapzsiságból annyi alkalmat és módot nyújtottak egy 
élelmes népfajnak arra, hogy szegényebb polgártársainkat, 
kivált a munkásosztályt, ama butitó és mérgező italok-
kal testileg és lelkileg tönkre tegyék. Hiába, a nép sok 
tekintetben olyan, mint a gyermek. Ha alkalom adatik 
neki a rosszra, könnyen kísértetbe esik : ha távol tar-
tatik az alkalom, könnyebben megmarad a jóban. 

Nem szorultunk arra, hogy a P. N. ezeket nekünk 
elmondja. Makáriustól Szilveszterig számtalanszor hangza-
nak el e panaszok évről-évre a fővárosi szószékekről, 
elhangzanak nagyrészt — üres padok előtt. Mert mióta 
az Isten és vallás nélküli felvilágosultságot ármányos 
uton-módon még a nép közé is bevitték, mióta a szabad 
ipar és általános verseny még a legnagyobb ünnepeket 
is munkanapokká degradálta, mióta a vasárnap és ünne-
pek megszentelését sokaknak lehetetlenné tették : azóta 
ritkulnak a templomlátogatók sorai, azóta mindinkább 
fogy az alkalom, hatni azokra, kik e hatásra olyannyira 
rászorulnak. A kézzelfogható és eltagadhatatlan okoza-
tok más okokban lelik magyarázatukat. Mi köszönjük ezt 
a kakuktojást, tartsa meg azt a liberalismus, melynek 
szolgálatában a prédikáló P. N. is áll, a maga fészkében. 

Fájdalom, ismeri, nagyon is ismeri a főjjapság és 
az alpapság e helyzetet, és azért infámis rágalmaknál 
egyébnek nem nevezhetjük ezen szavakat : „ Eszük ágában 
sincs (t. i. püspökeinknek) róla gondoskodni, hogy Bu-
dapest népét a vallás malasztjaiban s ifjúságát a vallásos 
nevelés áldásaiban gondozva részesítsék. A harmadfélszáz-
ezer katholikus Budapesten, mondhatnók magára van 
hagyatva, bibliai nyelven szólva: nyáj pásztor nélkül." 

De nekünk igenis van eszünk ágában, a P. N. ezen 
qualifikálhatatlan otromba vádját lelkünk teljes felháboro-
dásával visszautasítani. Budapest népe, mely részesülni 
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akar a vallás malasztjaiban, mindenkor talál elég alkalmat 
arra, és ha a P. N. vezérczikkezője, mielőtt e böl-
csességét papirra tette, kissé bejárta volna a kath. templo-
mokat, ha kérdezősködött volna az istentisztelet sorrendje 
után, meggyőződhetett volna állitásunk igazságáról. Hogy 
Budapest ifjúsága a „vallásos nevelés áldásaiban" nem ugy 
részesül mint ezt éppen legjobban az ócsárolt klérus sze-
retné, azok biine, kik a túlnyomólag katholikus gyerme-
kek által látogatott fővárosi iskolákat elközösitették, azaz 
vallási jellegüktől megfosztották. 

Bibliai nyelven szólva, azt mondhatnók : Pásztor oly 
nyájjal, melynek nagyobb részét a liberális kényurak és 
redszerük és taktikájuk távol tar t ja pásztoruktól. így áll a 
dolog ! 

Hiába mentegetődzik a P. N. : „Nem is akarunk 
mi szemrehányással illetni senkit, csak utalni akartunk a 
társadalmi bajok egyik kutforrására, hogy a kormány, a 
primás és a fővárosi hatóság figyelmét arra felhívjuk." 
Kevesebbet ér az előbbiek után ezen mentegetődzés, mint 
Pilátus kézmosása. 

Még egy szót a fővárosról ! Mi elismerjük áldozat-
készségét, ámbár a P. N. abban téved, hogy a főváros 
már 21.000 fr tot költ a kath. hitoktatókra, ez csak terv-
ben van, de a közgyűlés még nem döntött ez ügy-
ben, annál kevésbé tétetett folyóvá az összeg. De azt 
sem fogja senki sem tagadni, hogy a fővárosban 40—50 
ezer lelket számláló plébániák 4—5 áldozárral csakugyan 
anomáliát képeznek. A külföldön talán nincs példa reá ; 
mindenről jobban van gondoskodva. Es ez a gondoskodás 
első sorban a patronusé. 

Különben a P. N. famózus czikkének a végczélja 
egy püspökség felállítása itt Budapesten. Mi e kérdést 
nem akarjuk szellőztetni, mert nem tar t juk a hírlapokat 
illetékes helynek arra nézve, hogy ilyen, sok tekinte-
tet és érdeket involváló kérdések piaczra vitessenek, 
és mintegy per vim et fortia octroyáltassanak. Mi csak azt 
a szerény észrevételt merjük koczkáztatni, vájjon ilyen 
körülmények között lesz-e az esetleg felállitandó püspökség 
valódi panacaea mindezen bajok ellen ? Vagy talán maga 
a P. N. sem reméli ezt, és csak szájcső gyanánt szerepel 
titkos aspiratiók és velleitások szolgálatában ? 

Mi nem tudjuk ; azt az egyet azonban tudjuk, hogy 
nem jó csillag vezette a P. N. vezérczikkiróját. ? 

E G Y H Á Z I O K M Á N Y T Á R . 
Pápai dispensatio Magyarországra nézve.*) 

LEO PP . XIII. 
Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam Bene-

dictionem. — Decessor Noster sa. me. Pius IX. suis Lit 
teris die XVIII. Julii Anno MDCCCLXXV. Annulo Pisca-
toris obsignatis annuens tuis et Antistitum sacrorum 
Hungarici Regni precibus alias ad tempus factam conces-
sionem quoad ad abstinentiam carnium quibusdam diebus 
ab Ecclesiae legibus praescriptam in aliud septennium 
protulit. — Modo iisdem perdurantibus re rum adjunctis 

*) Az esztergomi főegyházmegye 1883. XXVIII. főpásztori 
körleveléből. 

enixe a Nobis eorumdem etiam Antistitum nomine ex-
poscis, ut idem indultum prorogare de Apostolica indul-
gentia velimus. — Spirituali Fidelium Hungarici Regni 
bono consulere, omnesque et singulos, quibus hae Litterae 
Nostrae favent, paterno charitatis affectu prosequi Nos 
volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, 
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis quovis 
modo vei quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, 
huius tantum rei gratia absolventes es absolutos fore 
censentes, Tibi, dilecte Fili Noster, Apostolica Auctori-
tate Nostra facultatem septennio duraturam facimus, 
cuius vi omnes et singulos tuae Dioecesis Strigoniensis 
Fideles ab abstinentia carnium Sabbatis cuiusvis hebdo-
madae, iis tamen exceptis, quae jejunio consecrata sunt, 
absolvas, iisdemque Apostolica item Autoritate Nostra 
concédas, ut singulis feriis sextis et pervigiliis infra annum 
salubria adhibere possint condimenta quaecumque, qui-
bus tamen in unica comestione jejunii diebus uti fas erit. — 
Hac praeterea facultatem ad septennium pariter omnibus 
et singulis Hungáriáé Sacrorum Antistitibus ac nullius 
Dioecesis Praesulibus de eadem Auctoritate Apostolica 
pro suae cuiusque Dioecesis Fidelibus impertimus : ideoque 
Tibi, dilecte Fili Noster, mandamus, ut singulis praefati 
Regni Archiepiscopis, Episcopis, ac Praesulibus nullius 
Dioecesis praesentium Litterarum Nostrarum exemplar 
manu tua supscriptum et obsignatum transmittas. — Du-
rante autem septennio, Tibi, dilecte Fili Noster, ceterisque 
Sacrorum Antistitibus ac Praesulibus supradictis praecipi-
mus, ut singulis annis quisque in sua Dioecesi supradictum 
indultum ad annum pro Fidelibus suae Dioecesis duratu-
rum promulget, utque in singulis huiusmodi promulgatio-
nibus delegatae cuique ad id Apostolicae Auctoritatis 
mentio fiat. — Te autem, dilecte Fili Noster, ceterosque 
Archiepiscopos, Episcopos, ac dilectos filios Praesules 
memoratos in Domino hortamur, ut moneant Fideles suae 
curae creditos hanc S. Sedis indulgentiam et benignitatem 
aliquo pietatis opere, et aliqua in pauperes eleemosyna 
rependere. — Haec concedimus et elargimur, volumus 

ac jubemus, non obstantibus quamvis speciali et individua 
mentione ac derogatione dignis in contrarium facientibus 
quibuscumque. — Praecipimus demum, ut praesentium 
Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu 
tua subscriptis et obsignatis eadem prorsus fides adhibeatur, 
quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel 
ostensae. — Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo 
Piscatoris die XXVII. Novembris MDCCCLXXXIII. Ponti-
ficatus Nostri Anno Sexto. — (L. S.) Pro Domino Card, 
Mertei, A. Trinchieri m. p. substitutus. 

Dilecto Filio Nostro Joanni S. R. E. Presbytero 
Cardinali S i m o r , ex Aplica dispensatione Archiepiscopo 
Strigoniensi.  

I R O D A L O M . 
= E. f. az „ Új Magyar Sión" egyházirodalmi folyóirat 

tizenötödik (1884.) évi folyamára. Szerkeszti dr. Zádori 
Ev. János. — Semmi óvatosság sem képes feltartóztatni azt, 
ami mindenkinek gondolatában van. A közrend felforga-
tását, mely távoli dörgésben jelentkezik, — megjöven-
dölni már nem tartozik a látnoki tehetséghez. Sejti min-
denki. Voltaire mondotta: a könyvek tettek mindent; ér-
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tette a szellemi forradalmat, mely megelőzte a mult szá-
zadbeli őrületes zendülést. Talán lesz a könyveknek, az 
irodalomnak fékező hatása is. Amennyiben a társadalmi 
kérdések, keresztény népeknél Krisztus tana nélkül meg 
nem oldhatók, fennen hirdetve a ker. kijelentés igazságait, 
befolyunk a társadalmi kérdések fejtegetésébe. Az egyház 
nem a sors udvaroncza, örök élete biztosítva van. Nem 
ezt féltjük, hanem a lelkek üdvét, mely részben tőlünk is 
függ, mert Isten a másodokok hatékonyságát üdvintézeté-
ből ki nem zárta. Evégből a vallási eszmék harczosai, az 
értelmi mozgalom, tudományos kutatások megfigyelői, a 
külföldi eszmeáramnak tolmácsai, az idegen irodalmak 
közvetitői vagyunk ; amire 0 Emja gazdag könyvtára, 
mely u j munkákban szakadatlanul gyarapodik, s mely a 
biboros főpap határtalan kegyességéből papjai számára 
nyitva áll, nagy mértékben képesit. A lap anyagi kiállí-
tása nem változik. Minden hó végén egy öt ivnyi füzet 
jelenik meg, 80 lapnyi tartalommal. Tiz példányra egy 
tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. A könyvéciis általi köz-
vetítést mellőztetni kérjük. Előfizetési ára egy évre 6 frt. 
Legczélszerübb postai utalványt használni. Minthogy e 
folyóiratra, mely az egyház érdekében adatik ki, némely 
egyházi megyében a templomi pénztárból is lehet előfi-
zetni, ezen körülményre van szerencsénk a ft . plébános 
urakat tiszleletteljesen figyelmeztetni. Esztergom, 1883. 
Szent Ráfael napján. A szerkesztőség. 

= Dávid király Zsoltárkönyve magyarban versekre 
irva most hagyta el a sajtót. A Franklin-Társulat legfé-
nyesebb kiállításában (21 iv) fűzve 2 fr t , diszkötés 3 fr t . 
Évezredek magasztalják e fejedelmi müvet s jelen fordí-
tását szépirodalmunk legjelesbjeivel maga a magy. tud. 
Akadémia. Viszonzásul ama páratlan fogadtatásért, amely 
verses fordításomat a testvérország minden rétegéből, sőt 
a külföldről is érte, örömmel hozhattam meg minden ál-
dozatot, hogy megrendelőim ez örök műben egy fejedelmi 
asztalnak is díszére lévő legszebb ünnepi ajándékot nyer-
hessenek. D.-Adony (Fehér m.), 1883. decz. 24. 

Kálmán Károly. 

VEGYESEK. 
— Nagy port ver fel itt a fővárosban a Pesti Napló 

mult vasárnapi vezérczikke, és azért itt még egyszer 
visszatérünk reá. A P. N. szemlét tart a katholicismus 
positiója felett Magyarország fővárosában; constatálja a 
katholikusok óriási nagy többségét : és azután a római 
pápáénál is pápaibb hangon leczkét tart a kath. fő- és 
lelkipásztori karnak. Még „bibliai nyelven" is variálja 
katholikus speech-ét: hogy „harmadfélszázezer katholikus 
Budapesten — nyáj pásztor nélkül." — Nos, ezt a bib-
liai nyelven mondott phrásist, bizonyára maga a Napló 
sem hiszi; mert hát akkor minek veszteget egy szót is 
azokhoz a pásztorokhoz, a kik nincsenek? Az a római pápáé-
nál is pápaibb nagy katholikus buzgóság pedig, mely a 
Naplót az előfizetések idején egyszerre megszállta, egye-
nesen gyanússá teszik a t. colléga Deus ex machina módra 
előrukkoltatott katholikus, hogy ne mondjam „clericalis" 
szereplését. Hanem mi nem tartozunk a gyanakvók közé. 
Jóakaratnak vesszük, a mi annak látszik, és egyenesen sza-
ván fogjuk t. collégánkat, ezennel köszönetet mondva neki 
a katholicismus nevében, nem épen bibliai, de őszinte ka-
tholikus nyelven kiáltva hozzá át : Bravo Pesti Napló ! üssön 
a markunkba és csapjon fel vallásosságot terjesztő, katholi-
cismust izmosító lappá — és segítsen megvalósítani sokat 
abból, a mit mondott. — Mert, higyje el, a java nem igaz 
ám abból, a mit mondott, ha még oly igaznak látszik is. 
Pld. Brüsszel se nem érseki, se nem püspöki, annál ke-
vésbé hatalmas érseki vagy püspöki székhely, lévén Bel-
gium prímásának a székhelye éppen ugy nem Brüsszelben 
hanem Mechelnben, mint Magyarország prímásáé Eszter-
gomban van és nem Budapesten. Belgium primása nem az I 
ország fővárosában lakik, Belgium fővárosának épen ugy | 

nincs püspöki széke, mint Budapestnek : és mégis Bel-
giumban a katholicismus társadalmilag oly erős,mint bárhol 
a continensen. Tehát nem elkerülhetlenül szükséges az a 
katholicismus virágzására nézve, hogy az ország primása 
Budapesten lakjék, — még az sem elkerülhetetlen szük-
ség, hogy püspöki székhely legyen a főváros. Erre ok-
vetlenül csak egy a szükséges : hogy a katholikusok ne 
névleg, de testestől-lelkestől legyenek katholikusok és 
hiven kövessék pásztorukat, akár Budapesten lakjék, akár 
Esztergomban. A német katholikusok primása sem lakik 
Berlinben, és a német katholikusok mégis magában a 
protestáns Berlinben — győztek a hatalmas protestáns csá-
szársággal szemben. — Azt veti panaszkép a papságnak sze-
mére, hogy a katholikus oknak nincs elemi fi-iskolájok egyet-
len egysem 260.000 kath. hivő gyermekei számára. 0 beata 
simplicitas ! Belgium primása nem lakik Brüsszelben, és 
mégis Brüsszelnek van elég katholikus iskolája. Mi-
ért van Brüsszelnek elég katholikus iskolája és miért 
nincs Budapestnek egyetlen egy fi-elemi iskolája — ho-
lott az ország primása ott ép ugy nem lakik mint itt, 
és amott épugy nincs püspöki szék, mint emitt ? A dolog 
azért van igy, — a Pesti Napló nagyon jól tudja ; mert 
a katholikusok Belgium fővárosában hiven követik az ő 
Mechelnben lakó főpásztorukat az iskola-kérdésben : ellenben 
Budapesten egyenesen cserben hagyták az ő Esztergomban 
székelő főpásztorukat és a katholikus iskolákat a kath. 
plébániáktól elvették, elszakították. Ez az oka, miért 
nincs itt kath. elemi fiu-iskola. — Azután, engedjen 
meg a Pesti Napló, de egy oly ostobaságot is mondott a 
néhány jó és okos szó közt, a mit éppen nem vártunk volna 
tőle. Vagy fogalma sincs egy katholikus főpásztorról, vagy 
azt teszi fel arról a magas, az egész ország által hó-
dolva tisztelt főpásztorról, a kihez oly tolakodó katholi-
kus buzgósággal dörzsölődzik, hogy ő főpásztor létére 
nem tudja mi a főjíásztor — és, ő, a magas eszményi 
férfiú, alacsony önérdektől van inspirálva. Azt mondja a 
Napló, hogy ő érti azt, „ha az esztergomi primás nem 
hagyja el érseki székét, hogy Budára jöjjön lakni," t. i. 
„mert inkább szeret első lenni Esztergomban mint nem 
első Budapesten." Hát t. collega, csodáljuk nagy katho-
likus hitbuzgoságát, ha azt sem tudja, hogy az ország 
primása, primás is, első is, nemcsak Esztergomban, de 
Budapesten is. 0 Budapest fő, azaz első lelkipásztora, 
a kinek még maga a király is, mint hivő katholikus, kivéve a 
privilégiumokat, hive Budapesten, és neki mint lelkiatyá-
nak szívesen engedelmeskedik. Ha állami méltóságát érti 
a prímásnak : no hát e tekintetben csak épen ugy nem 
első Esztergomban, mint nem érezné magát elsőnek Buda-
pesten : ámde ha ez a körülmény nem genirozza őt Esz-
tergomban, Budapesten sem genirozná legkevésbbé. — 
Ér t jük mi a P. Naplót nagyon jól. Fellépésének két ér-
telme van. Hagyva az egyiket, az érdeket, mely háttérben 
lappang, s véve a vizírt, melyet felöltött: még egyszer 
üdvözöljük a katholikus maszkot s kérjük tőle a katholi-
cismus további de őszintébb, tapintatosabb támogatását. 
Az eszme, melyet pengetet t : a fővárosnak katholikus actio 
centrumává emelése, se nem uj, se nem ő általa lett felfe-
dezve. Rég ki volt már ez mondva s ujabban mi is han-
goztat tuk; még fővárosokat is hoztunk fel példákul, — 
természetesen kihagyva Brüsszelt. Hja de erre nem szük-
séges, hogy a főváros a primás közvetlen hatósága alól 
kivonassék; az sem szükséges, hogy a primás végkép el-
hagyja Esztergomot. Erre főleg szükséges : a hivek ra-
gaszkodása, hűsége és kitartása, lelkipásztoraik támogatá-
sában, mi nagyban fogja aztán felkelteni és fokozni a lelki-
pásztorok lelkesedését, hogy hiveiket hátuk mögött érezve, 
nagy alkotásra, nagy regeneratióra szánják el magukat 
és viribus unitis czélra vezessék azt, a miért a Pesti Napló 
annyira látszik lelkesülni : a túlnyomóan katholikus Buda-
pest katholikus hitéletének virágzását, mely prépost-plé-
bánossal is elérhető, mint Brüsszelben. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor. k. m. tud, egyetemi ny. r. tanár. 
Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( r'apnövelde-utcza 8. sz.j 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, V n i . , Stáczió-utcza 
55., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, január 12, 4. I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok : Miért oly szükséges korunkban a kath. egyleti élet kifejlesztése? — A vallás eszméjének 
meghatározása. Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Az antichristianus áramlat. — B u d a p e s t : A főrendiház második tárgya-
lása. a keresztények és zsidók közötti ,házasságok" felett. Katholikus actio : A pusztában kiáltó szava ! — Irodalom és Egyleti élet : 
Tanulmányok aquinói szent Tamás bölcsészetéről. Gonzalez Zefirin spanyol eredetije után fordítva. I. kötet, A Szt.-I.-T. Házi könyvtárá-

nak XLVI. kötete. — A keresztény-zsidó házasság a parlamentben és a főrendiház. Irta : Democritos Nr. 2. — Vegyesek. 

Miért oly szükséges korunkban a kath. egyleti 
élet kifejlesztése? 

i . 

„A magyar kath. egyház jelenleg azon 
ponton áll, hogy egyedül erélyes mun-
kássága, vagy ennek elmulasztásától függ, 
ha jövendőre nézve fog-e nyerni, vagy 
elveszteni mindent. Valamennyi katholikus 
elemeknek egyházunk köriili szorgalmas ösz-
szegyüjtése a legfőbb feladat, mit most 
eszközölni szükséges." Danielik, Religio. 
1848. I. f. 253. 1. 

Mióta e lap fennáll, vezéreszméinek egyik 
legfőbbje, amely a ző működésén mint egy veres fo-
nál végtől végig következetesen áthúzódik, a kath. 
tömörülés, és társulás, — a kath. egyleti élet esz-
méje vala. 

Soha, közéletünk alakulásának bármely pha-
sisában, soha nem szünetelt e lap az összes kath. 
erők. a kath. hivek és papság egyesületi úton 
való összeszed Őzkodésének sürgetésében. Ezt az Ösz-
szegyüjtését valamennyi katli. elemeknek, mint 
1848-ban nevezé. mindig ugy állította oda a kath. j 
közvélemény Ítélőszéke elé. mint egyikét a leg-
nagyobb korszükségleteknek, mint egyikét legsür-
gősebb feladatainknak. ~ , I 

Es e tekintetben a dolgot korántsem hagyta 
a puszta szónál. Tett e czélra annyit, a meny-
nyire, a régibb időket tekintve, sokan nem is , 
emlékezhetnek, miután a Religio kettős, sőt hár-
mas alapitak'mak nagy korszaka, a Szaniszló-So-
mogyi-Danielik korszak, jóval meghaladja az egy-
házi pályán jelenleg működő nemzedék jó. innen-

. stova mondhatni nagyobb felének közpályái em-
lékezetét. 

; 

Elmondhatjuk. hogy minden nagyobbszerü 
egyleti alkotás, tömörülési actio, itt lett először • 

megpendítve, innen indult ki : — és sikerült csak 
ugy és csak aunyiban, a mennyiben az itt felve-
tett s kifejtett eszmének megfelelt. 

Itt közölte 1844. decz. 1-én I. b. Fogarassy 
Mihály, a még, mint mondá, 1842-ben papírra 
tett eszméit „egy nevelési, épületes és felvilágo-
sító könyvek terjesztésére alakitandó társulat 
szerkesztéséhez." Itt érlelődtek meg ez eszmék: 
és belőlük négy év múlva, 1848-ban, a jó és öl-
ese') könyvkiadó társulat, a mostani Szt.-István-
Társulat termett elő. Sikerült; mert az alkotás 
megfelelt az itt kifejtett eszméknek. 

Itt pendíttetett meg először a XVI. Gergely 
pápa által 1840-ben megerősített angol Catholic 
Institut példájára „egy magyar kath. institutum 
mintája s felállítási módja," — melyből az auto-
nómiai mozgalom, congressus és autonomicus szer-
vezeti javaslat fejlődött ki. ámde legalább is ké-
tes sikerrel, no mert az alakulás ideje a katholikus 
szellemnek nem kedvezett, a liberalismus mámora 
be akart törni magába a szentélybe is, — és mert a 
mozgalom mindjárt kezdetben eltért az itt kitűzött 
eszme mintájától. Itt ugyanis eredetileg oly, önkéntes 
vállalkozáson alapuló, „vegyes, egyháziakat és vilá-
giakat magában foglaló, az angol kath. Institut»in-
hoz hasonló társaság- volt contemplálva, mely 
alapító, részvényes és munkás tagokra oszolt 
volna, mind Önkéntes vállalkozás alapján, és a mi 
fő, melyben a püspöki kar mint ilyen, semmiféle 
áramlat által nem vonathatott volna le. amint az 
autonómiai congressusban és szervezeti conceptió-
ban történt, a híveivel parlamentariter vitatkozó 
és szavazással mérkőző fél szerepére, hanem maradt 
volna extra ictum. a pártfogóság, védnökség, őr-
ködés, suprema inspectio és az egészet mesz-
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sziről, vagy közelről,— de mégis oty távolról, mint a 
' mil}T magasan áll a hierarchiai kormányforma a pro-

testáns laicarchia felett, — igen, maradt volna a kor-
mányzó hatóság álláspontján,— a mely kormányzó ál-
láspontot a püspöki kar mint ilyen nem cserélte vol-
na a „tagság" álláspontjával, mint ezt az autonomiai 
szervezet contemplálja, még akkor sem, ha ke-
gyelmes főpásztor a ink egyenkint, mint alapitó, 
vagy részvényes tagok kivántak volna részt venni. 

Hogyan maradt volna extra ictum a hierarchiai szel-
lem, megmondta a tervező a következő szavakkal : „Az 
egyesület valamennyi püspökök pártfogása alatt állana: 
kik e szerint védnökükül lennének fölkérendők. Hozzájok, 
mint ilyenekhez tartoznék : az egyesület virágzására mindent 
megtenni, szelleme fölött ellenőrködni, hozzá szakonkint 
az egyház szükségeiről, állapotáról, jó- és balsorsáról 
tudósítást intézni, bizonyos jó czélokra az egyesület köz-
remunkálását felkérni, e vagy amaz ügyet figyelmébe 
ajánlani, a netalán keletkező viszályokat elintézni, a ta-
gokat bátorítani, megdicsérni, vigasztalni, szóval : az egész 
egyesületbe éltető erőt önteni, s annak irányt adni," (— nem 
belőle, hanem felüle.) íme, mivel az egyháziak és világiak tö-
möritésének az egyház támogatása végett czélba vett actiója 
az autonomiai mozgalomban az imitt kijelölt alapot, a szemé-
lyes kath. buzgóság és önkéntes vállalkozás alapját elhagyta 
és a korteskedés minden nemének kitett parlamentarius vá-
lasztás alapjára lépett á t : nem sikerült semmi, nem jöt t 
létre semmi. Es még jobb, hogy nem sikerült a parla-
mentarius választás és laicus majorizálás alapján semmi ; •— 
mert ha sikerült volna, az bizony nem lett volna siker. 

A Szent-László-Társulat nagy alapitója valamit át-
vett a Religio által indítványozott eme nagy Kath. Egy-
let (Institutum)1) mintájából,de csak valamit: tehát mivel 
igv a dolog kicsi lett, Lonovics alkotása nagy actiót 
sehogysem bir kifejteni. Megengedjük, hogy az Insti-
tut mintázója viszont kissé sokat ölelt fel, akkor, midőn 
a többi közt. az általa indítványozott nagy Egylet hatás-
köréhez sans phrase tartozónak mondotta: „a templomok 
és iskolák fentartását, papok és tanítók fizetését, egyházi 
alapítványok kezelését és javak fölötti őrködést és általá-
ban mindazon ügyeket, melyek által az egyház a status-
sal mint ilyennel némi érintkezésbe jönnek." Ez, így ki-
mondva, helyén lehetett a 40-es években Angliában, hol 
akkor katholikus hierarchia még nem létezett, helyén 
lehet talán még most is. a mi a templomok és iskolák 
fentartását, a papok és tanítók fizetését illeti Angliában, 
a hol egyházi javak és ősrégi alapítványok nincsenek, 
mert mindent a hivek adományaiból s önmegadóztatá-
sából kell fedezni; de nálunk, hol a statushoz az egyház 
egy teljesen kifejlett hagyománynyal biró hierarchiai fo-
kozat által van fűzve, s a hol főpásztori székekhez plébá-
niákhoz, intézetekhez kötött ősrégi alapítványok vannak le-
kötve, — ezt sans phrase megvalósítani, pláne egy önkén-

Danielik, az eszme megpenditöje nem adott neki nevet. 
„Az egyesületnek nevét, úgymond, meghatározni nem akarom." (R. 
1848. I. 253.) Csak a mintát állitotta fel az angol Kath. Institu-
tumban. 

tes vállalkozás alapján álló társulat által, az erkölcsi 
lehetetlenségek közé tartozik. Szóval : a hagyományos 
hierarchia kormányforma igényei és a hivek önkéntes 
vállalkozásának hatásköre közt a határvonal nem volt 
elég hatái ozottan megvonva. 

Hanem el kell mégis ismernünk, és ez a dolog 
egyháztörténeti, kimagasló tény : hogy az indítványban 
egy egészséges eszme, az önkéntes vállalkozások e kor-
szakában igen egészséges alapon, az önkéntes tömörülés 
alapján, volt megpendítve ; és habár az eszme az első ki-
mondáskor nem is villant ki a közönség elé a tisztultság 
teljes fényében, de az alap, igen. az alap maga, t. i. az 
önkéntes vállalkozás, melyet a kath. elemek az egyháziak 
és világiak összetömörülésének nagy actiója elé az indít-
vány kijelölt, oly egészséges alap vala, hogy minden sikerte-
lenség, melyet az autonomiai mozgalom felmutatott , a többi 
közt első sorban ennek az alapnak elhagyásából származik. 

Mindezt mi itt csak azért frissítjük fel most, hogy íuj 
fényben ragyogtassuk azt a tényt,mennyire szükségesnek hir-
dette a Religio kezdet óta az egyleti élet kifejlesztését és 
mennyit fáradozott a legkülönfélébb körülmények közt e 
nagy. valóban mentő eszmének a megvalósítása körül. 

A mit indítványozott: ha ugy, vagy legalább azon 
az alapon fejlesztette tovább a kath. közvélemény, me-
lyen a Religio indítványozta : sikerült ; — ha nem, nem 
sikerült. 

Egy harmadik példa. 
1848v aug. 20-án jelent meg a Religióban egy in-

dítvány, mely alapul szolgálhatott volna a kath. institu-
tumban tervezett nagy actiónak. A kath. institutum, 
mondjuk most: a Kath. Nagy-Egylet, az önkéntes csat-
lakozás elvére fektetendőnek volt indítványozva. Ön-
ként, kath. vallásos czélok előmozdítására buzgólkodás-
ból, lelkesedésből vállalkozni csak az fog, kiben a ke-
resztény hit, remény és szeretet él, szóval a ki kath. 
vallását érti, érzi és gyakorolja. Tehát, hogy a Ivath.-
Nagy-Egylet felvirágozhassák, azaz hogy létre jöjjön 
egy, az egész országot behálózó szövetkezet, mely vala-
mennyi kath. hivő súlyát a vallás és egyház elleneivel 
szemben éreztesse : mi volt szükségesebb, s igy tehát 
mit kellett volna mindenek előtt megtenni, mint azt : hogy 
országszerte minden kis katholikus centrumban, vagyis 
minden egyes hitközségben meginduljon az egyleti össze-
szedőzködés, és pedig közvetlenül a hitközség tagjainak 
az egyház és vallás ügyei iránt való értelmesség, érzel-
messég és praktikus készségben való begyakorlására ? így, 
a Kath. Nagy-Egylet kifelé való hatásában, minden egyes 
hitközségig levezetve levén gyökerei, a megingathatatlanság 
imponáló erejével léphetett volna fel minden körülmények 
között, minden ügyben. És az indítványt ez iránt mint 
mondók, meg is tette a Religio. 

Sokkal időszerűbb ez az indítvány még most is, mint 
első pillanatra látszik ; sőt mivel éppen napjainkban még 
inkább szükséges a hitélet egyleti ébresztése és ápolása, 
mint valaha : azért egész terjedelmében felélesztjük azt. 

Czimevolt: „Ker. katholika tudománytársulat a Szent-
háromság paizsa alatt." Ezt a nevet most egyszerűsíteni le-
hetne, p. igy : „A kath. hitvallás társulata," vagy: „Hit-
valló Társulat 
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A többi a mint következik, mind megmaradhatna, 
és pedig: 

a) Alapszabályok : 
„1-ör. A beirott személyeknek kötelességükben áll, 

a f'ő és szükséges imádságokat, és a hitnek legszüksé-
gesebb titkait (quae omnis homo explicite credere necessi-
tate medii, scire sub gravi, scire sub levi tenetur) jól tudni, 
és iparkodni, hogy a gyermekek és más tudatlanok is a 
ker. kath. hitben jobban-jobban oktattassanak. l) 

2-or. A beirott személyek erős új fogadást tesznek 
a halálos vétkek kerülésére ; ha pedig megestek, a töre-
delmes gyónás által az Istenhez azonnali megtérésre, má-
sokat szintén igaz poenitentiára felindítani buzgólkodván. 

3-or. A beirott személyek gyakorolják magukat a 
három fő isteni indulatokban, úgymint : hit-, remény- és 
szeretetben, és más istenes cselekedetben ; a teljes Szent-
háromságot egy Istenben ismerni és szüntelen imádni, az 
Ur Istennek szent anyját naponkint tisztelni, nemkülön-
ben ezek tiszteletét minden tehetségük szerint terjeszteni 
igyekeznek." 

b) A tagok következő imaszerű erős fogadással vétet-
nek fel az egyletbe: 

-En N. N. vallom ezen órától fogva, és hiszek teljes 
szivemből mindent, a mit a közönséges római anyaszent-
egyház hinni előnkbe ad. Az igaz kath. hitet, a melyen 
kivül senki sem üdvözülhet, éltem fogytáig megmásítha-
tatlanul megtartom és vallom. Iparkodni is fogok, hogy 
ezen igaz hit én általam és a hatalmam vagy gondvise-
lésem alatt levőktől megtartassák, tanitassék és hirdettes-
sék. Ezt igérem, fogadom, esküszöm én N. N. — Isten 
engem ugy segéljen, és az ő szent evangeliuma." 

c) A szűz Máriához intézett belépési ima a következő : 
„Szűz Mária, Istennek szent anyja, én mai napon 

szószólómnak és édes anyámnak választlak ; fölteszem 
magamban, hogy téged soha el nem hagylak, meg nem 
engedem, hogy az én alattvalóimtól valami a te tisztességed 
ellen miveltessék. Kérlek azért, végy engemet örökre 
fogadott fiaddá (leányoddá), minden ebbe a szent társa-
ságba beirott személyekkel. Légy én velem minden szük-
ségemben, el ne hagyj halálomnak végső óráján. Amen!" 

A társulat született, azaz Istentől és az egyháztól 
küldött elnöke, a tervezet szerint, a plébános, alelnöke a 
káplán vagy valamely alkalmas világi. Van továbbá 
négy világi elöljárója vagyis gondnoka. Mindenesetre van 
az erős fogadás és megujulás ismétlésére évfordulati 
ünnepnapja, alkalmi ünnepei, a közéletben, p. templom-
ban, sz. meneteknél stb. fellépései. 

„Ez rövid vonásokban, mondá az indítványozó, a 
ker. kath. tudomány-társulat ,"— mondjuk m o s t : Hitvalló 
lársidat, mely akkor, a mint szintén az indítványozó tanu-
sitá, „több községben már életbe lépett." 

íme. paptársaim, ha e társulat, mely mindjárt első tekin-
tetre elárulja, hogy hathatósabb társulási eszközt „lelkészi 
hivatásunk tetemes megkönnyítésére ugy miként a nép 
buzgalmának ébresztésére," — és tegyük hozzá, minden-
féle corruptiótól való visszatartására — képzelni sem le-

') Ha Budapesten a kath. családapáknak legalább nagyobb 
re'sze tagja volt volna ily Hitvalló Társulatnak : bizony-bizony nem 
bagyták volna elközösiteni az iskolákat. 

het, — ime, mondom, lia e társulat, melybe szegény és 
gazdag, előkelő és pór, férfi és nő, öreg és ifjú mind 
felölelhetők, ha annak idején országszerte minden plé-
bániában életbe lépett volna : nemde akkor egészen más-
kép állnánk most ? A testvér testvérét, a nő férjét vonta 
volna be a kath. hitélet e palaestrájába : és most kész 
volna minden kath. actiónak az utja, meg volna az egy-
leti életnek minden plébániában s a társulati szövetke-
zésnek az egész országban a lehető legszélesebb s legmé-
lyebb alapja. 

A mit elmulasztottunk a múltban, tegyük meg je-
lenleg. Vegyük fel a mult idők által szőtt fonalakat, és 
szőjük tovább. Alakítsunk minden hitközségben, alakítson 
minden lelkipásztor plébániájában, a bemutatott minta sze-
rint, egy ,Hitvalló Társulatot ' . Es ez legyen az alap-egy-
let, mely a Kath. Nagy-Egyletnek vagyis az általános 
Kath. Szövetségnek és a Katholikus Nagygyűlésnek min-
den kis katholikus centrumban, azaz minden plébániában, 
megvesse az alapját, mindenhová kiterjessze gyökereit. 

E hitéleti alap-egylet körül, melynek székhelye és ki-
indulási pontja a tenrplom legyen,—tőle éltetve, világítva, 
melegítve, csoportosíthatók azután a többi katholikus egy-
letek és körök, nem és kor, rang és foglalkozás szerint : 
a katholikus olvasó és társalkodó egyletek, a gazda, 
iparos, és polgári körök, a jótékony-egyletek, szegények 
felsegélyezésére, betegek vigasztalására, elhagyatottak fel-
karolására, iskolák, templomok támogatására. Et sic adim-
plebimus legem Christi. 

„Super omnia autem haec churitatem habete, quod 
est vinculum perfections. " (Colos>•. III. 14.) 

Csak egyetlen egy lépést előre : és már előre 
mentünk ! 

De előre mennünk okvetetlenül, múlhatatlanul kell ; 
máskülönben az egyház ötödik korszaka hazánkban, az 
ötödik S — be fog következni, az egyházat le fogják tiporni 
s evvel tárt kapustól betör a dechristianisatio korszaka, a nép 
teljes elvadnlása, a mainál sokkal szörnyűbb romlása, — 
és, ha Isten nem könyörül, Magyarország erkölcsi bu-
kása. Megsemmisüléstől mi katholikusok ne fél jünk; de 
a letiprás és szenvedés be fog következni, ha elejét nem 
vesszük, most, a midőn még lehet. 

Mielőtt az utolsó védgát is átszakad, jól fontoljuk 
meg, mire határozzuk el magunkat. 

Azaz : itt határozni való idő nincs : itt tenni, tenni és 
harmadszor is tenni kell : menteni a mit lehet s uj idők-
nek vetni meg alapját. 

Ne várjon senki másra, hanem tegye meg kiki a 
magáét először maga: aztán majd segítik mások is. 

Csak ugy várhatjuk, hogy hiveink áldozni, tenni 
fognak értünk mindent, ha látni fogják, hogy mi előbb 
szerettük őket s áldoztunk értök mindent. 

Isten nevében előre! Mindeneknek meg kell ujűlni 
Krisztusban ! 

Midőn ott túlnan : le a Krisztussal ! a jelszó : akkor 
mi mit tehetünk mást, mint : 

„Instaurare omnia in Christo!" (Ephes. 1, 10.) 

4* 
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À vallás eszméjének meghatározása. 
i . 

Felolvasás, melylyel a párisi „Institut catholique "-ban a nem-keresz-
tény vallások történetének harmadik évfolyamát 1881. decz. 18-án 

megnyitotta 

d e B r o g 1 i e abbé. 
Ford. Dr. Pápai. 

Uraim ! 
A történelem, mint minden más emberi tudományág, 

tanulmányozásában az igazság biztos megismerésére ve-
zető rendszer megkívánja, hogy az analysist és synthesist 
fölváltva alkalmazzuk. A tények tauulmányozásával kell 
kezdeni ; az előre a priori felállított fogalmak csak tév-
útra vezethetik, ki egy új tájékot kutat. De ha a tények 
bizonyos száma constatálva van, akkor nehogy a részle-
tekben elveszszünk és az összegyűjtött adatok tömege 
elnyomjon bennünket, szükséges valami átalános eszmét 
igénybe venni a nyert eredmények összegezésére, meg-
világítására. Ez eszme gyakran csak egyszerű feltevés 
(hypothesis) : ha összevág a tényekkel, mindig nagyobb 
és nagyobb valószínűséget nyer, mely később, ha az utóbbi 
tényekben megerősítést nyer, bizonyossággá válik. így 
halad előre az emberi szellem a föltevés és igaznak-bi-
zonyulás váltakozása mellett, minden föltevés megerősí-
tést követelve, az igaznak bizonyulás új tények constatá-
lását idézve elő, melyek, hogy magyarázatot nyerhesse-
nek, új föltevést kívánnak.1) 

Tanulmányaink kezdetén, miután egy áttekintést 
vetettünk a világ vallás-történetére, egy általános eszme 
vált ránk nézve szükségessé, hogy rendezhessük a ténye-
ket, melyeket összegyűjteni kezdettünk. Az eszme, melyet 
igénybe vettünk először, tudományos szempontból föl-
tevés, habár ránk nézve más okból benső és személyes 
bizonyosság az volt, a mit a kereszténység temészetfölöt-
tiségének neveztünk. 

Kutattuk, hogy a föltevést: a kereszténység ter-
mészetfeletti vallás, beigazolják-e a történeti tények. Előre 
tudtuk, hogy igen, mert bensőleg ismerve a keresztény-
séget és tudva, hogy isteni, tudtuk, hogy isteni műnek 
oly jellegekkel kell birnia, minőkkel az emberi müvek 
nem birnak. De eltekintettünk személyes meggyőződésünk-
től ; loyalisan gyakoroltuk azt a — a skepticismustól tel-
jesen különböző — módszertani kételyt, melynek föltalálását 
tévesen tulajdonít ják Descartes-nak, s mely, mint az állí-
tólagos újabb felfedezések legtöbbje, n«m egyéb, mint 
Aquinói szt. Tamás rendszere. E mester példáját követve 
egy kérdéssel kezdtük, s azt kérdeztük magunktól, hogy 
a keresztény vallás oly nemű-e mint a többi, és ugyan-
oly erejű és természetű bizonyítékokon alapszik-e ? 

Az igy fölvetett kérdésre a tények által adott válasz 
telj esen világos és átlátszó. Minden vallás, melyet tanul-
mányoztunk. a kereszténységgel sőt Mózes előkészitő 
vallásával is szembesítve, kénytelen volt bevallani, hogy 
mérhetetlenül alantabb fokon áll, s ugy tünt föl, mint az 
árny a valóság mellett. Az egyiptomi papok bölcsesége 
e ponton époly tehetetlennek mutatkozott, mint a káld 

') Ez alaptan ki van fejtve Na ville E. egy ujabb művében : 
La logique de l'hypothèse. 

mágusoké. Megismertük, hogy a perzsák és indok szt. 
könyvei egyes szépségeik daczára, nem említhetők a mi 
bibliánk mellett. 

E bizonyítás kétségkívül még nincs befejezve. A 
Buddha nagy vallása, jelen évi tanfolyamunk főtárgya. 
Sina és a modern India egyéb vallásai, végre a moha-
medanisnius, még nem vonultak el szemeink előtt. De a 
már általunk tett tanulmányok megmutatják, minő lesz 
az eredmény, ha e vallásokat összehasonlítjuk Jézus Krisz-
tus vallásával. A pogányságnak a modern észelvüek ál-
tal eszközölt mesterkélt eszményiesitése, a zavarok, melye-
ket, akár szándékosan, akár öntudatlanul, a pogány kul-
tusok és az igaz vallás hitczikkei és szertartásai közt 
előidéznek, bizonyos mérvben földerittetvén, a fátyol né-
mileg széttépve lévén, már előre képesek megmutatni 
jövendő tanulmányaink eredményét. A Buddha által tanított 
megsemisülés és üresség valahára, a fanatikus vallás, 
mely nemcsak fentartja, de keresi az emberi testtel való 
kereskedést, a soknejíiséget és még annyi más ocsmány 
bűnt, az egyenes lelkiismeret szemei előtt nem szállhatnak 
síkra az evangeliumi igazság ellen. Mindeme vallások 
már lígyis kárhoztatvák a civilizált és művelt emberiség 
tanúságtétele által. Miként már századunk nagy apolo-
gétája, Lacordaire atya, csodálatos elmeéllel megjegyezte, 
a kereszténység és a többi vallások közti mélyreható 
különbség abban áll, hogy egyedül a kereszténység 
állja ki, sőt hivja ki bizonyítékainak észleges megvitatá-
sát. x) A keresztény valláson kivül csak puszta észelvi böl-
cselet vagy vak babona létezik. Egyedül a keresztény tud 
számot adni hitéről. Egyedül vallásunknak van a polo-
getikája. 

Tehát már nyerve van az ügy a czivilizált népek 
részrehajlatlan ítélőszéke előtt, a melyet védelmezünk, 
midőn azt mondjuk, hogy a kereszténység valóban ter-
mészetfeletti, hogy a vallási tanok és intézmények soro-
zatában egyetlen és páratlan kivételt képez. Ha köteles-
ségünknek tartot tuk ez alaptételhez ragaszkodni, ez nem 
történt, mintha hosszú bizonyítgatásra szorulna, hanem 
hogy megfeleljünk az e kérdést tárgyazó újabb könyvek 
számtalan sophismáira, s hogy megtörjük azt a szokatlan 
varázst, melyet a fejlődés rendszere gyakorol korunk 
szellemeire 

Azt hiszem tehát, hogy a kereszténység természet-
fölöttiségének bizonyítását folytatva, elérkezett a pillanat 
egy más általános eszme, más bizonyos, vagy ha úgy 
tetszik, föltételes tétel megválasztására, mely segélyünkre 
lehet a tények összeállításában és a synthesis megkezdé-
sében. Mert az eszmét egész természetesen adják nekünk 
elleneink, azok a kik minden vallás hasonló természeté-
nek és egyenértékének rendszerét védelmezik. Főérvük 
ama szokatlan, néha meglepő és gyakran igen nehezen 
megfejthető hasonlatosságokban áll, melyek a keresztény-
ség és a többi vallások közt léteznek. E hasonlatosságok-
ból az észelviek vakmerően azt következtetik, hogy a 
kereszténység csak egyik alakja egy általánosabb erkölcsi 
és társadalmi tüneménynek, melyet vallásnik neveznek. 
Szerintök a kereszténységgel és a többi vallással közös 

Conférences de Paris, année 1844, 27. conférence. 
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vonások képezik a vallás eszméjét. A kereszténység, mi-
ként a mohamedanismus, miként a buddhismus, nem egyéb 
mint egy vallás, vagyis inkább csak egyetlen egy vallás 
van. Az, a mit különböző vallásoknak neveznek, csak a 
vallás különleges nyilvánulásai. Tehát a kereszténység 
jogtalanul követeli a dolog monopoliumát, mely az em-
beriség közös birtokát képezi. 

Ez észelviek szeretnek e kevésbbé történeti, mint 
inkább bölcseleti álláspontra helyezkedni. A vallás meg-
határozása általában nagy tért foglal el irataikban. 
Kedvencz foglalkozásuk megmutatni, hogy csak egyetlen-
egy vallás van, mely átölel és felülmúl minden kultust. 
Ezt védi, mint tudjuk, Hugo Viktor legújabb költemé-
nyében, melynek már a czime elég világos érteménynyel bir : 
A vallás és a vallások (la Religion et les Religions). 
Eddig óvakodtam ez álláspontra helyezkedni, sőt még azt 
az eszmét sem támadtam meg, hogy minden vallás egyenlő 
természetű. Bölcsebbnek véltem, legelőször a tények kö-
zepett állást foglalni : azt gondoltam, hogy a vallás meg-
határozása csak nagy számú történeti adatok általánosítá-
sának (généralinatio'n) lehet eredménye. Jobbnak tartottam 
először a keresztény vallás temészetfölöttiségének kérdé-
sét, az egyszerűbb és konkrétebb kérdést tárgyalni, mely 
bizonyos történeti meghatározott időben és helyen meg-
valósult tények részletes összahasonlitását hozza magával. 

De mivel utunk nagy részét megfutottuk, s mivel 
az emberiség vallásainak jelentékeny része elvonult már 
szemeink előtt, azt tartom most már, kiléphetünk e tar-
tózkodó helyzetünkből, s megkezdhetjük a vallás általános 
eszményének tanulmányozását. 

Ezt annál nagyobb biztonsággal tehetjük, mert a 
mit keresünk, nem annyira végleges eredmény, mint in-
kább beigazolandó föltevés. Ellenfeleink ellenvetésének 
álláspontjára helyezkedve tehát, a következő kérdéseket 
teszem föl magamnak : 

Létezik-e a vallásnak oly általános fogalma, mely 
egyaránt alkalmazható a pogány vallásokra és a keresz-
tény vallásra ? 

Miben áll e fogalom ? 
Minő következtetések vonhatók le a vallás helyes 

meghatározásából ? 
(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 11. Az antichristianus áramlat,. 

— Komoly napokat élünk. Komolyakat, mert a mult té-
nyei, a jelen törekvései, mindenkit kézzelfoghatólag győz-
hetnek meg, hogy nem nagyitás, nem szólam, nem so-
phisticus okoskodás, hanem valóság egy áramlatnak léte-
zése, mely egyenesen feladatául tűzte ki a kereszténységet 
mint ilyet támadni és megsemmisíteni. Nem időzünk a 
múlt tényeinél, a mi pedig igen háladatos foglalkozás 
lenne, amennyiben ott igen bőséges adatokat találnánk 
állításunk bebizonyítására ; hanem szorítkozunk egyedül a 
jelen törekvéseire, mert ha egyébbel nem rendelkeznénk 
is, a jelen idő törekvése, és hogy kimondjuk, ama törvényja-
vaslat erőszakolása, mely felett jelenleg a tanácskozás 
foly, mely a zsidók és keresztények közt kötendő házas-
ságot engedélyezni készül, igen, ez az egyetlen egy jelen-

ség is elegendő bizonyítékot szolgáltat az antichristianus 
áramlat létezése mellett. 

Törvények nem szeszélyből, hanem majd egy, majd 
más indokból alkottatnak : kell tehát valamely indokának 
lenni eme törvényjavaslatnak is. Van is okvetetlenül, de 
ez nem más, mint : odium religionis christianae. Bevallot-
tak az alsó és felsőházi tárgyalás alkalmával hivatalos 
részről mindenféle indokot ; de épen ezt, mely a törvény-
javaslat természetében fekszik, mélyen elhallgatták. Hogy 
is vallották volna, hogy Magyarország kormánya, mely az 
apostoli fejedelem nevében kormányoz, antichristianus 
áramlatnak áll élén P Pedig ugy van. Higgadtan, minden 
részrehajlás nélkül, sőt egyenesen azon óhajjal, bárcsak 
találhatnánk valamely alapot, mely megmenthetne ben-
nünket attól az első pillanatban felébredt gondolattól, hogy 
e törvényjavaslat az antichristianus áramlat kifolyása 
fogtunk a kormány részéről felhozott indokok vizsgálásá-
hoz, igyekeztünk azok közül legalább egyet látszólag el-
fogadhatónak tüntetni fel önmagunk előtt, hogy ne kell-
jen bevallani a legborzasztóbbat, a keresztényellenes 
áramlatot ; — de legjobb szándékunk hajótörést szenvedett. 
Vizsgáltuk a szükséget ; és százezrek tiltakozása tagadólag 
válaszolt ; mérlegeztük hazánk tekintélyének emelkedését : 
és sülyedésére bukkantunk ; megfontoltuk az assimilálási 
indokot: és azt tényekkel nem igazolható humbugnak talál-
tuk ; szemügyre vettük a nemzetgazdasági érdeket : és ez 
nemtelen üzletnek, de alaptalannak is mutatkozott. Csak 
egyet, egyetlen egyet találtunk alaposnak, az odium reli-
gionis christianae-t és igy egy antichristianus áramlat 
létezését. 

Oly hosszas, beható, jóakaratú vizsgálódás és a vizs-
gálódásnak ez eredménye után, még ma is örömmel fo-
gadnók, ha valaki az ellenkezőről képes lenne bennün-
ket meggyőzni; de ugy tar t juk, hogy ténynyel szemben 
okoskodásnak nincsen helye. Ugy is vagyunk meggyő-
ződve, hogy a keresztényellenes áramlat pártolói nem ké-
pesek semmit előhozni, mi által önmagukat tisztázva iga-
zolhatnák. hogy ők nem ex odio religionis christianae sza-
vazzák meg a törvényjavaslatot. A tény az, hogy ez a 
törvényjavaslat keresztényellenes ; ezt eltagadni lehetetlen : 
a kik tehát azt megszavazzák, legalább is szolgálatában 
állanak az antichristianus áramlatnak, mely müveit ex odio 
religionis christianae alkotja meg ; mig másrészről az ügy 
természete követeli meg, feltenni, hogy azok, kik ellene 
szavaznak, a keresztény ügy pártolóiként tekintessenek. 

Midőn e sorokat irjuk, az eldöntés mikéntje még 
bizonytalan ; de bármikép dőljön is el, egy már bizonyos, 
— bizonyos az, hogy ez a keresztényellenes áramlat léte-
zik és hogy ennek nagy pártja van. — De ez kötelességet ró 
ám ránk, — kötelességet, melynek teljesítése vagy nem 
teljesítésétől függ, hogy a kereszténység ismét dicső nap-
jait élje hazánkban, vagy szenvedjen. Hiában tagadnók, 
a tagadással csak önmagunkat ejtenők csalódásba, hogy 
hazánkban a keresztény érzület, épen a keresztényellenes 
áramlat működése következtében, rohamosan kihalt ; egyes 
vigasztalóbb események csak kivételt képeznek a szabály 
alól. Vagy hol a keresztény érzületű férfi, nő, hajadon, kinek 
tettei szabályozójául a ker. hit elvei szolgálnának? A hit 
elveszett, a remény megfogyatkozott, a szeretet kihalt. 
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Ugy vagyunk vele, hogy midőn kötelességeink teljesíté-
séhez, annak teljes mértékében a pillanat hozzá fogni 
kötelez, nagyon gyenge alapot találunk. Manap jóformán 
magánál az alap letételénél kell kezdenünk : és e köteles-
ség teljesítése, első sorban, mí ránk papokra vár. 

Számolnunk kell a helyzettel. Támaszt az államtól 
magasztos küldetésünk teljesítésében nem várhatunk. A fele-
lelősség arra nézve ugyan, hogy a vallástalanság és erkölcs-
telenség ily óriási mérvet öltött, első sorban az államot 
terheli : de nekünk is östze kell magunkat szedm és fárad-
ságot nem ismerő buzgalommal munkálkodva a keresztény-
ellenes áramlat út já t 7ágni, és így a keresztény érzületet a 
szivekben uralomra juttatni. Am ettől a munkától elmaradni, 
a terhet csak egynek is önmagáról lerázni, a kereszténység 
érdekeinek saját érdekét elébe tenni —senkinek sem szabad. 
Nagyja kicsinyje egyaránt köteles a reá háromló terhet, ju-
gum Christi, önmagára vállalni és azt szivesen, lélekből, azzal 
a meggyőződéssel teljesíteni, hogy a Jézus vére árán szer-
zett kereszténységnél az emberiségnek nincsen drágább 
kincse, és azon öntudattal, hogy ez a mi kötelességünk, 
a melynek teljesítésére szabad elhatározásból, Krisztus 
és a lelkek üdve iránti szeretetből vállalkoztunk. Mint-
egy 8—9 ezer kath. pap van Magyar-Erdély országban. 
Mily imposáns szám, mily erkölcsi hatalom, mily nagy-
szerű látvány ; mily kiszámíthatatlan eredmény Isten ke-
gyelmével, ha 8—9 ezer pap hivatása magaslatán na-
ponkint kötelességét, ugy mint Isten kívánja, teljesitendi ! 
Tettel, szóval, irodalmi téren, szószéken és iskolában, ma-
gányában és a kiiléletben példájával, mily akadályát ké-
pezhetné azantichristianus áramlatnak! Pedig ez a nagy, 
de Istennek tetsző munka reánk és csak reánk vár ; ha-
bozásnak, kétkedésnek itten nincsen helye, mert minden 
elhanyagolt pillanat csak a keresztényellenes áramlatnak 
kedvez. Szeretjük is hinni, hogy a kath. papság a hely-
zettel számolni fog, a helyzet komolyságát kellően fogja 
mérlegelni, mint az petitióiból is kitűnik : és igy hiszsziik, 
hogy valamint a kath. papság volt tényezője, hogy a 
nemzet a keresztény vallást felvette, ugy ő lesz tényezője 
az antichristianus áramlat megakasztásának és Isten segé-
lyével visszaszerzője a kihaló félbenMevő keresztény érzü-
letnek. 

Budapest, január 10. főrendiház második tár-
gyalása a keresztények és zsidók közötti „házasságok" fe-
lett. — Ha nevezetes volt a mult évi deczember hó 10. és 
11-én tartott főrendiházi tárgyalás; akkor a ma megkez-
dett második tárgyalás, ha nem nyert, bizonyára nem 
tágit semmiben az elsőnek, a mi a nevezetes voltot, ér-
dekességet és nagy kihatást illeti. Sőt a mai ülés lefo-
lyása után itélve e második tárgyalás egyike lesz a legne-
vezetesebb üléseknek és az marad talán nagyon hosszú 
időre. 

Nem akarunk a részletek leírásába bocsátkozni ; ké-
sőn jönnénk és ez ugy sem feladatunk : hanem azon leszünk, 
hogy e mai ülés kiválóbb momentumait ama szemé-
lyes impressiók nyomán előadjuk, melyeket az ülés folya-
mán nyertünk. 

Ami a középiskolai törvény magvitatása alkalmá-
ból a kormány győzelmét lehetségessé tette, ugyanezen 

eszköz volt ma is az, melyhez a kormány folyamo-
dott, melytől magának eredményt ígért — egyelőre persze 
hiába. Ez az eszköz a taktika. S ez esetben a kormány 
taktikája a halasztásban állott. Mintha hadvezért láttunk 
volna, ki ismervén csapatainak elégtelen voltát, mindent 
megtesz, hogy elkerülje a csatát addig, míg a segélycsa-
patok meg nem érkeznek. Igy jár t el a kormánypárt. 
Azért azon voltak emberei, hogy a törvényjavaslat újból 
utasittassék a hármas bizottsághoz. Micsoda logika van 
ebben az eljárásban ?A hármas bizottság először ajánlotta a 
javaslatot, a ház többsége elvetette ; már most mit te-
gyen a bizottság ? Elfogadja-e vagy elutasitsa-e a javas-
latot ? Nincs eset, hogy vagy önmagával, vagy a ház 
többségével ellenkezésbe nem jönne. — De különben, et-
től eltekintve, mit is keresett volna e javaslat a hármas 
bizottságnál'? Mire szükséges ujabb megvitatás? 

A képviselőház, —jól lehet mindjárt néhány napra a fő-
rendiház szavazata után bocsátkozott ennek üzenete tár-
gyalásába, minden további vitatkozás nélkül napirendre 
tűzte az ügyet és újból megszavazta. A főrendiház első 
tárgyalása óta elmúlt egy egész hónap, egy hónap, mely 
alatt már a sajtó folytonos megbeszélései következtében 
a főrendek nem csak hogy foglalkozhattak a kérdéssel 
de úgyszólván el sem kerülhették ezt. S mégis egy ujabb 
tárgyalás és a bizottsághoz való utalás szükségét látták 
a kormány emberei ? Mást nem akartak elérni ezzel, 
mint időt nyerni. De leszavazták őket. A keresztény 
álláspontu többség megmutatta, hogy az első' mérkőzés-
nél megtartot ta fölényét. Jó omen ! 

A kormány embereinek taktikája kitűnt a második 
kérdés megvitatásánál is. Mely napon tárgyaltassék az 
üzenet ? Minden áron azt akarták volna, hogy hétfőig 
halasztassék a tárgyalás. Hétfőn ugyanis — igy kombi-
náltak, a királyi levelek már kézbesítve lesznek azok 
számára, kik legújabban folyamodtak, ezek közül pedig 
— ugy látszik — sokakat saját embereinek tekint a kor-
mánypárt : innét az ujabb, éles küzdelem, mely a tárgya-
lás napjának kitűzése körül keletkezett. Ritka őszinteség-
gel nyilatkoztak mind a két részről. Az egyik oldalon azt 
mondották, alkalmat és módot kell adni az ujabban folya-
modóknak, hogy jogukat gyakorolhassák, azaz várni kell, 
mig a kormánv embereinek succursusa berukkol : — a Ö 
másik oldalon éppen emiatt féltek a vitatkozás haloga-
tásától, s azt akarták volna elérni, hogy ha már más-
kép nem lehet, legalább az mondassék ki : szombaton lesz 
a tárgyalás berekesztése, vagyis a szavazás. 

Ebből a szempontból kell a mai főrendiházi tárgyalást 
felfogni, ha helyesen akarunk róla ítélni. S e szem-
pontból tekintve, mi nem tagadhatjuk, bár a két izben 
történt szavazásnál a kormány vereséget szenvedett, hogy 
mégis a kormány embereinek taktikája győzött: — elérték, 
mit elérni akartak, a halasztást. Qui habet tempus, habet 
vitám. S kinek élete van, az mozoghat, az működhetik, 
az toborzhat stb. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a kormány győ-
zelme ez által már biztosítva van. Mi erősen hisszük, 
hogy nem csak a kormány emberei fognak szaporodni, 
hanem a keresztényálláspontu férfiak, kik ez ügyben ed-
dig nagy tevékenységet fejtettek ki, saját táborukat is 
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növelni fogják. De a harcz élesebb, az összeütközés he-
vesebb lesz és az eredmény, legalább ma még kétes. 

Ami a keresztény álláspontot ujabb győzelemre 
segítheti, az egyedül a kitartás, a határozott színvallás, 
a kivétel nélküli általános részvétel és helytállás. 

Az ország túlnyomó nagy többségének kivánságai, 
reményei és rokonszenve a keresztény álláspontu főurak-
kal vannak. Ama hála és bizalmi feliratok, melyek száma 
több mint ezer (néhány százezer aláírással) katholikusok, 
protenstánsok, s több izraelita által aláirva, világosan 
mutatják az ország hangulatát, a lakosság érzelmeit. 
Oly nevezetes egy momentum ez, melyre fentar t juk ma-
gunknak a szerencsét máskor visszatérhetni. 

Reméljük, hogy az ország közóhajának és igazi 
közvéleményének teljesülése, a keresztény álláspont meg-
óvása, legközelebbi levelünk örvendetes és dicső tárgyát 
fogja képezni. F ia t , f iat! ? 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A pusztában kiáltó ! 

Elmultak a szeretet fényes ünnepei, azon szeretetéi, 
melyet a keresztény — és mondjuk : katholikus keresztény 
világ vall legfőb elvének. Soknak sok örömet, mosolygó 
boldogságot hoztak az ünnepek : nekünk — a kispesti 
róm. kath. hitközségnek tán kevesebbet, mint valaha. 
Hozzánk a kis Jézuska szegényesen érkezett, — vékony 
ruliácskában a liózivataros időben. De minek is jöt t volna 
gazdagon ? Hisz oly szegény fogadtatásban részesithetjük, 
majdnem mint ezelőtt 1800 évvel a bethlehemiek. kik a 
világ Megváltójának szállást sem birtak adni. 

Szegények vagyunk, mert szavunk a pusztában kiál-
tónak szava lön ! Pedig azon keresztényekhez intéztük 
szavunkat, kiknek ősei egykor az nyárim-kat rendezték, 
és mindenüket eladták, hogy a pénzt az apostolok lábai-
hoz rakva le, a szeretet fenkölt elvét gyakorlatilag is 
bizonyitsák. 

Szegény, nagy adóssággal terhelt templomkánk, nem 
különben felállítandó többi épületeink javára gyűjtési 
engedélyt nyertünk. Meg is kezdtük e keserves feladatot, 
de oly csekély eredménynyel, mintha nem is katholikusok 
közt kerestük volna a jótékonyság szellemét. Mást gon-
doltunk ki. Az ország összes plébániáihoz fogunk intézni 
néhány sort, fölkérve az illető lelkész urakat, hogy ők 
gyűjtsenek a saját plébániájok területén a mi szegénysé-
günk enyhítésére. 

Megtettük ez irányban is a kísérletet, de fájdalom, 
ez ujabb kísérlet még kevesebb eredményt igér. Több 
plébános úr visszaküldte levelünket üresen ; találkozott 
olyan is, a ki bontatlanul küldte vissza. Pedig nekünk 
tovább kell folytatnunk a kísérletet, mert ha hitsorsosaink 
nem segítenek rajtunk, jövő karácsonyra a kis Jézuskát 
még úgy sem fogadhatjuk, mint az idén, miután azon 
leverő eshetőségnek vagyunk kitéve, hogy hitelezőink 
kicsuknak minket a templomból, mely tulajdonképen az 
övék. Kell folytatnunk kísérletünket s a lelkész uraknak 
tovább is alkalmatlankodnunk. Avagy kihez forduljunk ? 
Tán Izraelnek pájeszos levitáihoz, és nem az Ur felkent 
szolgáihoz, kik szószékről hirdetik a jézusi szeretet ma-

gasztosságát s oly nemes büszkeséggel vallják magukat 
katholikus lelkipásztoroknak ? 

Ha levelünk mindenütt oly eredményt szülne, mint 
Köhidgyarmaton, hol főtiszt. Marczell Joákiin plébános 
úr maga 10 frttal nyitotta meg az ivet s összesen 37 frt-
nyi újévi ajándékkal lepte meg szegény templomunkat, 
(az Isten fizesse meg!) ha, mondom, minden levélnek ilyen 
volna az eredménye, akkor a kis Jézuska jövő karácsonyra 
bizonyosén „tulajdonába jönne1- Kispesten is, és lakoznék 
mindnyájunk szivében, kik az ő szeretetétől buzogni és 
lángolni meg nem szüntünk. 

Kispest, 1884. január 7. 
Ribényi Antal, 

lelkész. 

I R O D A L O M . 
Tanulmányok aquinói szent Tamás bölcsészeié-

ről. Gonzalez Zefirin spanyol eredetije után fordítva. I. 
kötet. A Szt.-István-Társulat Házi Könyvtár-ának XLVI. 
k. Budapest, 1883. 16-r. XI. 675. 1. (Vége.) 

A „Szent-István-Társulat" hivatásának magaslatára 
helyezkedett, midőn e nagy bölcseleti munkának ma-
gyar nyelven közzétételét elhatározta. A törekvés, a gon-
dolkozást az ő örök törvényeihez visszavezetni, nem hát-
ralépés, hanem égető tudományos és életszükség. Ha 
valaha, ugy napjainkban teljesült, a mit már Cicero mon-
dott, hogy nincs ol}r absurdum, a minek egyik-másik 

I philosoph, mind megannyi nagy csillagnak magasztalt ve-
zérbölcsész. ügyvédéül nem csapott volna fel. Úszunk és 
szinte elmerülünk az absurditások tengerében. Pedig az 
eligazító iránytű bennünk van ; lelkünkben hordjuk a 
gondolkodás örök törvényeit, csak el kell távolítani és 

! eloszlatni a ködös felhőket, melyekbe burkolni szeretik 
! azok fényét, olykor népszerűség- és dicsőség-hajhászatból, 
! olykor önzésből, olykor gyűlöletből egy perhorrescált mult 

iránt, a mely, ha bölcsészeti ege újból ragyogna fel, csak 
tisztulva kerülhetne vissza. Minden kornak megvan a 

I maga nyomora, mely hozzátapad eszményeihez, s beszeny-
I nyezi és profanálja azokat. A korral eltűnnek ezek is, — 
I helyöket elfoglalják mások. Az örök törvények maradnak, 

a bölcsészet, mely azokat kutatja, s alapjaikra helyez-
kedve, folytatja szellemszárnyaival magasztos pályáját, 
nem lehet ártalmas. A mi benne a kornak tapadéka, az 
jobbra-balra elhull, mig elvégre eljő az idő is, midőn az 
örökkévaló előlép a maga tisztaságában, és egész teljé-
ben, s biztosan világit mindenkinek, ki szántszándékkal 
nem hunyja be szemét. 

A bölcsészeti rendszer, melynek visszahozatalát az 
„Aeterni Patris" kezdetű bulla czélozza, már ezen bulla 
megjelente előtt nagy és virágzó irodalommal birt Né-
met-, Franczia-. Spanyol- és Olaszországban. — Nálunk 

j alig történt valami figyelemreméltó. Zafféry indította meg 
majdnem egyidejűleg Stöckl tankönyvének magyar kiadá-
sát. Helyén és idején látta az országnak, nem tudom, ha 
észtehetségben-e, vagy érdemekben gazdagabb főpapja^ 
főmagasságú Simor János, bibornok-érsek és herczegpri-
más ő eminentiája, az ügyet elvégre ünnepélyesen szóba 
hozni, midőn f. évi márczius hó 15-én a Szent-István-Tár-

I sulat XXX. közgyűlésén egyikét mondotta el azon esz-
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megazdag és tiszta meggyőződést lehellő beszédeinek, 
melyek soha sem tévesztik el hatásukat. Felszólamlását 
az ország különböző részeiben ébredésül és életjelül ve-
hető egyes hangok követték ; de mindannyiakra a koszo-
rút kétségkivül a Szent-István-Társulat tette fel, azon 
határozatával, hogy Gonzaleznek a bölcsészeti összes tér t 
felölelő nagy munkáját tagilletményül kiadásai sorába fel-
veszi. Ezzel az első szükségletnek egy csapással több 
mint elég van téve, — az egész ország kezében lesz egy 
bölcsészeti könyv, mely a mai nihilistikus törekvések el-
lenében megállapítja az észnek vele született hathatóssá-
gát, hogy behatolhat a dolgok lényébe, s bizonyságot tud 
tenni a hit titkairól. S épen ez az ő nagy hosszúságúk. 
— Az ész emancipatióján kezdték, s mégis nehogy még 
ez a függetlenített ész is valamikép tanúságot tegyen a 
hitről, inkább legyen vak, — ne tudjon, ne sejthessen 
semmit az érzékeket haladó világból ! 

Nem tagadom, a kiadó társulat egynél több mun-
kát találhatott volna a legújabb bölcsészeti irodalomban, 
mely méltó vetélytársul jelentkezhetnék szemben Gonza-
lezzel. Ilyen például Kleutgennek „Die Philosophie der 
Vorzeit" czimü munkája. Ugyanazon nagy elveket és kér-
déseket tárgyalja ez is, melyeket Gonzalez, és szép s tar-
talmas dialectikával, mint ő. — Mindamellett nem történt 
ok nélkül, hogy legalább én Gonzalezt egymagát bátor-
kodtam javaslatba hozni. Először is : Kleutgen munkája 
németül van irva, tehát nekünk magyaroknak sokkal 
könnyebben megközelíthető, semmint a spanyol Gonzalez. 

Aztán Kleutgent még fordítani kellett volna, Gonzalez 
müvének fordítása már be volt fejezve, s csak kiadóra 
várt. — Hozzájárult még a varázshatás is, melyet reánk 
a sevillai (Hispalis) Isidor, a Cid, Columbus, Ximenes, 
Calderon, Lopez, Murillo, Suarez, Balmes stb. hazája gya-
korol. Örvendünk, hogy e században már másodszor ke-
rül Spanyolországból a magyar közönség kezébe egy 
szellemi termék, mely a maga nemében felér értékben és 
becsben azzal, melyet a VI. században Isidoras Hispalen-
sis „Origines seu Etymologiae" czimen hagyott a világ-
nak hátra. — Nem csekély súlyt vetett a latba az a te-
kintet is, hogy Gonzalez donionkosrendi szerzetes (utóbb 
cordovai püspök, most sevillai érsek), tehát azon társulat 
tagja volt, melynek egykor aquinói sz. Tamás is. E tár-
sulat kebelében a hagyomány nem szenvedett megszakí-
tást soha. Ha valaki értette és felfogta valaha sz. Tamást 
igazán és helyesen, az kétségen kiviil ezen társulat volt, 
melynek bölcsészeti és theologiai tanszékeiről nem szűn-
tek meg tanai hangzani soha egy napra sem. — Végül, 
tnlán elfogultság részemről, de én olvasva és összehason-
lítva e müveket, ugy találtam, hogy a latin eredetű nyel-
vekben van valami átlátszóság, mi ezen nyelveket böl-
cselkedő elmélkedésekre kiválólag ajánlja, mintha a szóval 
a fogalom is megadatott volna. 

A munka olvasása mindamellett nem lesz igen köny-
nvü ; a nehézségekből egy rész a magyar műszavakra 
esik. Eszme- és nyelvbuvár paptársunk általában igen jól 
és szépen forditot t : műszónak azonban csak olyat hasz-
nált, minő a magyar szótárban rendelkezésre állott, A 
főnehézséget azonban magában a tárgyalt dolog elvont-

ságában kell keresni. A komoly tudományok nem regé-
nyek. Megfeszített erővel hatolunk előre ; de az öröm, 
mely minden meghaladott pontnál keblünket eltölti, semmi 
máshoz sem hasonlitható. Az olvasást nem kell erősza-
kolni, hanem lassan, elmélkedve haladni egyik fejezettől 
a másikhoz, mig nem felvillan az eszme, s meggyújt ja 
keblünkben azt a termékeny fényt, mely egy-egy állás-
pontból száz más világnak csodáit tár ja fel elbájolt lelki 
szemünk előtt." 

== Megjelent, és beküldetett: A keresztél iy-zsidó 
házasság a parlamentben é s a főrendiház. Irta : Demo-
critos Nr. 2. Budapest, Sziits és társa könyvkereskedése, 
8-r. 24 lap. 

Tartalma : Fiaim, csak házasodjatok ! — A csapda. 
— A felsülés. — Sport. — Reactio. — A tévúton. — 
Egy kis példa, — A visszaszerzett keresztény vagyon. 
— Arról a bizonyos koporsóról. — Democritos Nr. 2. 
levele Democritoshoz. 

VEGYESEK. 
— Ezt az ügyet ismételten melegen ajánljuk! 

— „A képes SZ. o lvasó; 40 1. 20 képpel: kiadja a 
kalocsai Congregatio Mariana Major: ára 20 kr." 
A máriai gyülekezet nem csak áhitatoskodó társulat 
levén, mely a szíiz Anya tisztelete s dicső példái által, 
tagjainak hivatásszerű önszentelésre gazdag segédeszközö-
ket szolgáltat ; hanem egyszersmind apostolkodás a hit-
élet terjesztésére : e magasztos czélt jó példaadás és épü-
letes füzetkék által törekszik elérni. Ez utóbbi vállalat 
eddig (1870—1883) 32 ily jüzetkét létesitett, melyek a 
tagok és pártfogók közt ingyen, a közönség közt pedig 
csekély áron osztatván szét, eddig is sok jót eredményez-
tek. — Mert a kápolna fölszerelésén és folytonos díszí-
tés én, szegény tanulók és családok segélyezésén kívül, 
kis jövedelmünkből csak péterfillérekre már 800 írtnál 
többet szentelhettünk. — E szép eredményt különösen 
azon kegyes pártfogóknak köszönhetjük, kik füzetkéinkért 
nagylelkű felülfizétésekkel alamizsnálkodtak. — Ezek közt 
első helyen említendő nmlt. és f't. Császka. György sze-
pesi m. püspök ur, kinek adományai eddig meghaladják 
a 140 fr tot ; azután mélt. és főt. Lichtensteiger Ferencz 
pk, ngos Zádori János, Nagy János apát, Schveitzer Jó-
zsef cz. kanonok, Holdházy János apát, dr. Városy Gyula 
hittudor urak ; kiknek itt legmélyebb hálánkat fejezzük 
ki. — Jelen füzetkének czélja dicső s magasztos ! — A 
belafrikai zambezi missionak fölsegélése, mely roppant 
ember- s pénzáldozatokat követel ! Esdve kérjük a ft. 
klérust, hogy e csekély áru (20 kr) füzetke terjesztésével 
e szép czélra közreműködni kegyeskedjék ! Megáldja az 
apostolok királynéja ! Nagylelkű fölülfizetések alamizsna-
ként nyilvános köszönettel fognak a lapokban közöltetni. 
Regina ss. Rosarii ! o. p. r. — Rosty Kálmán S. J . Congreg. 
elnök. 

f A jászói prémontréi konvent, az összes rendtagok 
nevében szomorodott szivvel tudatja főtiszteletü útockin-

' ger Imre Lénái t jászó-prémontréi kanonok s áldozó jiapnak, 
egykor a kassai akadémia, később az eperjesi főgymná-
zium tanárának, majd király-helmeczi plébánus-, jelenleg 
pedig jászói priornak, kerületi alesperesnek és Abauj-
Tornamegve bizottsági tagjának, 1884-ik évi januárhó 
3-án, délután 4 órakor, hosszas szenvedés és a halotti szent-
ségek ájtatos felvétele után, 70 éves korában történt 
gyászos kimultát. A boldogultnak hiilt tetemei folyó hó 
5-én délelőtt, a beszentelés és engesztelő szent miseáldozat 
után, a jászó-városi köztemetőbe fognak örök nyugalomra 
kisértetni. Jászóvár, 1884. január 3-án. Az örök világosság 
világitson neki ! 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 36. sz.) 
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I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Miért oly szükséges korunkban a kath. egyleti élet kifejlesztése? — A vallás eszméjének 
meghatározása.- Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Reflexiók a január 12-ki főrendi liberális beszédekre. — B u d a p e s t : A 

diadalmas második szavazás. — S z a t m á r i e g y h á z m e g y e : A keresztény család és a modern liberalismus. — Vegyesek. 

Miért oly szükséges korunkban a kath. egyleti 
élet kifejlesztése? 

i l . 

Praeter enim unitatem et qui facit 
miracula nihil est. S. Augustinus. 

1850-ben, a nem minden tanulság nélkül le-
viharzott forradalom közvetlen hatása alatt, ezt 
irta a Religio: „Kornnk, ngy látszik, az egyesü-
letek alakulásának korszaka. Ugy látszik, általá-
nos meggyőződéssé érlelte a tapasztalás azon 
igazságot, miszerint karöltve, vállvetve azt is meg-
tehetni, mi egyesek elkülönzött erejét megha-
ladja. S azért minden érdek megvédése — s 
emelésére, mint látjuk, egyletek keletkeznek. — 
Tehát csupán az egyházi és vallási érdekek legye-
nek-e azok, melyek ezen mente, ápoló s folvirágoz-
tató eszközt nélkülözzék? A művészet és ipar és 
kereskedés felvirágoztatására czélszerünek, sőt 
szükségesekül ismertetnek el az ily egyesületek 
s azért létesittetnek is; és a keresztény érzelem, 
meg hitélet felvirágoztatására fölöslegeseknek itélhet-
nők f — Valóban itt az idő, tekintsük bár a kor-
nak akár anyagi, akár szellemi bajait, hogy lany-
haságunkból valaha fölébredjünk, s kath. egyletek 
alakítására szánjuk el magunkat !" 

És valamivel alább, miután idézte az 1850-ben 
Bécsben egybegyűlt püspökök ugyanazon évi jun. 
17-én kelt következő nyilatkozatát, hogy ők „a 
kath. egyletekben egy fölöttébb fontos és üdvös 
eszközt látnak a vallási és egyházi szellem gya-
rapítására és szilárdítására," — igy folytatja: 
„S valóban, ki ez iránt meg akar győződni, te-
kintsen a szomszéd Némethonra (már akkor!) és 
látni fogja (mennyivel inkább ma, midőn a 48-

ban kezdett évenkinti katholikus nagygyülési exer-
citatiók a hatalmas prot. császársággal szemben is 
győzelmes Centrumban teljesen érettségre fejlesz-
tették a kath. egyleti életet!) — látni fogja, hogy 
a, kialv ásnak indult kath. hit érzelem és hitélet a 
kath. egyletek alakulásával éled, fejlődik és nyilvá-
nul; ezek életbeléptetésével kezd a kath. nép 
kath. Öntudatra ébredni s hitének, religiójának, e 
legdrágább kincsének, érdemleges méltánylására, be-
csülésére föleszmélni; magát nem csupán katholi-
kusnak nevezni, hanem tettleg annak — mutatni 
s bizonyítani is." 

Harmincznégy év óta, vont-e le a tapaszta-
lás az imént hallottak igazságából csak egy kö-
römnyit is; sőt nem fokozottabb mértékben iga-
zolta-e a kath. egyleti élet szükséges voltát emel-
kedettebb vallásos társas élet és hathatósabb kath. 
önvédelem czéljából ? 

Az angol, belga, német, franczia katholiku-
sokkal sehogysem birnak elbánni hatalmas ellen-
feleik, sőt minden ellenactio daczára, ott előre-
halad a katholicismus : az olasz, spanyol, portu-
galli és magyar katholikusokkal ellenben kénye-
kedve szerint paczkáz még mindig a liberalismus. 
Miért s honnan van ez? Onnan, mert amott az 
egyleti élet régóta kifejlődve levén, az ellentörek-
vések támadásai acies bene ordinatá-nak találták 
a katholikusokat, és p. Németországban egy pá-
ratlan szerencséjü és hatalmas protestáns császár-
ság egyháztipró velleitásaival szemben, egyleteik 
alapján a katholikusok felállították a Centrumot, 
melyen minden támadás megtörött, Belgiumban 
pedig a szabadkőműves és liberális parlamenti 
majoritás ugyan decretálta, hogy a népiskolák 
az egyháztól ne függjenek, de keresztülvinni ha-
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tározatát nem bírta, mert a katholikusok az egy-
leti élet által be levén gj^akorolva az önsegély 
és önvédelem taktikájába, országszerte, önmeg-
adóztatás és adakozás alapján, uj, független katho-
likus iskolákat varázsoltak elő mintegy a semmiből. 

Igen, ez a nagyszerű semmi, melyből a belga 
katholikusok milliókat és az egész országot behá-
lózó kath. elemi iskolák szervezetét varázsolták 
elé, — ez a hatalmas semmi, paptársaim, — az 
évek óta fejlesztett kath. egyleti élet hatalma 
volt. Semmi volt, mert annak látszott; hatalmas 
volt, mert Belgiumnak a független kath. népisko-
lák egész hálózatát teremtette meg. Azelőtt Bel-
giumban az elemi iskolában egyház és állam 
együtt érezték magukat otthon. Egyszerre eszébe 
jutott a liberális kormánynak, hogy lefoglal min-
den létező iskolát a liberális apostasiának, s vég-
kép kiszorítja az egyházat az iskolából. Meg is 
tette; és az egyház kiszorult valamennyi addigi 
iskolából. Ámde mit tett az egyház? Protestált 
és hallgatott s hagyta a dolgot magára ? Nem ! 
Appellált az egyleti élet által begj^akorolt lúveire. 
És híveinek óriási nagy többsége gyermekeit ki-
vette a kormány által elvallástalanított addigi 
iskolákból, s hallatlan adakozással uj, független 
kath. iskolákat alapított, melyekhez a kormány 
többé nem nyúlhat, hacsak a pénzében és hitében 
egyaránt közvetlenül érdeklett kath. belga társadal-
mat a végletekig ingerelni nem akarja, amitől azon-
ban mindenekfölött tart, jól tudva, hogy Belgium 
népének óriási többsége jó katholikus, mely ural-
kodni enged ugyan maga fölött bárkit, de meg-
semmisíteni magát nem liag}Tja senkitől. 

Lássuk az érem másik oldalát is. 
Nemde hallatlan az a látvány, a mit a libe-

ralismus Rómában véghez visz? Fogva tar t ja a 
pápát, és egy ősrégi pápai palotából, a Quirinál-
ból, egy hithűségéről hires régi katli. dynastia 
által fittyet hányat a kereszténység atyjának oda 
át a Vatikánba! Persze, hogy gyászos vége lesz 
az egésznek. Qui mange du Pape, en meurt, a ki 
a pápából eszik, bele hal, — mondá Thiers. És 
e tény mellett majdnem kétezer év tapasztalata 
szól ; mig a mellett, hogy a pápaságot büntetle-
nül lehetne megsérteni. — semmi. De bármit 
hozzon a jövő, a szomorú jelen az, hogy a pápa 
a legkatliolikusabb országban fogoly, üldözött. Azt 
kérdezem: lehetséges lett volna-e e viszás hely-
zet akkor, ha az olasz katholikusok, — és hánya-
dik olasz nem katholikus? — az összetartás és 

solidaris közreműködés minden nemére a kath. 
egyleti élet taktikája által jó eleve begyakorol-
tattak volna? És vájjon nem játék lenne-e most 
oly tiszta katholikus országban, mint Olaszország, 
nem egy centrumi kisebbséget, mint Németor-
szágiján az Va résznyi katholikus kisebbség teheti, 
hanem egy jobboldalt, baloldalt és centrumot 
betöltő óriási többséget létrehozni, lia az olasz 
katholikusok már teljesen begyakorolva volnának 
a solidaris fellépés és együttes eljárás taktikájá-
ban, mit csupán az egyleti és gyülésezési élet 
praxisa képes valamely népnek megadni? 

Olaszországban a katholikusok bevárták a 
teljes fait accompli-t, a pápaság politikai letiprá-
sát, a szerzetes rendeknek a szélrózsa minden irá-
nyában való szétszóratását : és csak miután mindez 
megtörtént, csak azután kezdték az egyleti éle-
tet, a kath. congressusok tartását komolyan és 
erélyesen venni. Hanem a dolog a bevégzett 
tények után roppant nehezen és lassan megy. 
1870. óta, a Porta Pia betörése és következ-
ményei óta, tizenhárom év mult el ; ele a jel-
szó még mindig csak: a politikai választások-
ban nem* kell részt venni, mert ez még nagy ku-
darczczal járna! Ellenben lássuk Németországot! 
Itt is 1870-ben tört ki a culturharcz ; ámde a 
német katholikusok, mivel már 1848. óta gyako-
rolták magukat az egyleti élet palaestráján az 
együttes felvonulás és liarcz taktikájában, nem-
csak el nem késtek, hanem a pártpolitika csata-
terét az ellenséget megelőzőleg foglalták el ha-
talmas Centrumukkal. 

A vallás eszméjének meghatározása. 
i l 

Felolvasás, melylyel a párisi „ Institut catholique "-ban a nem-keresz-
téuy vallások történetének harmadik évfolyamát 1881. decz. 18-án 

megnyitotta 
d e B r o g 1 i e abbé. 

Ford. Dr. Pápai. 

Mindenek előtt, uraim, meg kell magyarázni, mit 
kell érteni a vallás oly meghatározása alatt, mely min-
den vallásra alkalmazható. 

Nyilván nem tá,rgyi (ohjeciiv) meghatározásáról, 
vagyis nem ama láthatatlan tárgynak, melyet a vallás 
szem előtt tart, és ama tényleges viszonyoknak pontos 
fogalmáról van szó, a melyekben e tárgy az emberekkel 
van. Tárgyilagos szempontból, a különböző vallások egy-
másnak ellentmondván, csak egyetlenegy lehet az igaz, 
és lehetetlen egy nem alá foglalni az igazságot és tévelyt, 
a valóságot és hazugságot. Ezért jogos azoknak aggálya, 
kik megtagadják a pogány kultusoktól a vallás nevét. 
Tárgyilagos szemi)ontból igázok van. 
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Tárgyilagos szempontból nincs más vallás, mint az 
igaz, a pátriárkái, zsidó és keresztény vallás: a többi val-
lások nem érdemlik meg e nevet, bármennyire hasonlít-
sanak is az egyedüli valláshoz és egyeznek is meg vele. 

De nem igy áll a dolog, ha alanyi (subjectiv) szem-
pontból tekintjük, vagyis ha azt keressük, hogy az érzel-
mek, gondolatok, értelmi és erkölcsi igények, mely osztá-
lyának (ordre) felel meg a vallás, s ha az ember a val-
lásokat csak úgy tekinti, mint jó vagy rosz, vagy tör-
vénytelen eszközöket, az emberi természet vágyainak 
meghatározott osztálya kielégítésére. 

A pogányok lelke lényegében hasonló a kereszté-
nyekéhez : Tertullián kifejzése szerint a lélek természet-
szerűleg keresztény, vagyis természetszerűleg a keresz-
ténység felé hajló ; azt is elmondhatjuk, hogy a keresz-
ténység az Isten müve, isteni szerzője által az emberi 
lélek igényeihez van alkalmazva. Szigorúan ebbe az alanyi 
rendbe zárkózva, rettegés nélkül helyezhetjük ugyanazon 
vonalra a tévelyt, mint az igazságot, kereshetjük, mi 
közös van a különböző vallások között, vagyis melyik 
amaz igények osztálya, a melyeknek kielégítésére ren-
deltetvék. Az igaz vallás különböző fog maradni a ha-
mis vallásoktól, amaz törvényes kielégítést nyújtva a val-
lási igényeknek, emezek pedig hazug és látszólagos (illu-
siore) kielégítést. 

A vallás alanyi meghatározásának tanulmányozása 
lesz tehát feladatunk. 

E meghatározás megalkotása nehéz feladat ; de nem 
tar t juk megoldhatatlannak ; azt hiszszük, ha valamely 
fogalmat megérteni lehet, azt meg is lehet határozni. 
Már pedig az egész világ érti, mi az a vallás. A vallás, 
vallásos szavak oly érteménynyel birnak, melyre nézve 
az emberek tegtöbbje egyetért : tehát lehetséges megha-
tározni és szavakkal kifejezni, 

Czélunk elérésére először is azokhoz fordulunk, kik 
már foglalkoztak e kérdéssel, és különösen az észelviek-
hez, kik, úgy látszik, teljesen meg vannak elégedve az 
eszmével, hogy minden vallás egyenértékű. 

Müller Miksa, a hires oxfordi tanár, kinek Euró-
pában nincs vetélytársa a szanszkrit tanulmányokat ille-
tőleg, három éve előadásokat tar tot t Londonban a vallás 
eredetéről és fejlődéséről. Tárgya megkivánván, hogy a 
vallás meghatározásával foglalkozzék, ő is miként mi, 
az előbbi meghatározások visszatekintő tanulmányozásá-
val kezde. Munkájának eredménye sajátságos. Hat meg-
határozást talált, melyek közüJ kettő-kettő egymással 
homlokegyenest ellenkezik. Kant szerint a vallás nem egyéb, 
mint az erkölcsiség. Ha kötelességeinket úgy tekintjük, 
mint isteni rendeleteket, a moráltól eljutunk a valláshoz. 
Fichte Kantéval egyenesen ellenkező fogalmat fogad el. 
A vallás, úgymond, sohasem gyakorlati. Csak megromlott 
társadalomban szolgál a vallás indokul az erkölcsi csele-
kedetekhez. A vallás a tudomány; az embernek meg-
szerzi az önismeretet és megfelel a legmagasabb kérdé-
sekre, melyeket magának föltesz. 

IIa Kant és Fichte egymásnak ellentmondanak, 
Schleiermacher és Hegel nemkülönben. Schleiermacher azt 
mondja, hogy a vallás függésünk tudata ama viszonynál 
fogva, melyben vagyunk, a mi bennünket determinál s a mit 

mi determinálhatunk. Erre Hegel fölkiált, hogy „ha igy 
volna, a kutya a legvallásosabb állat lenne." Azért azt 
állítja, hogy a vallás nem függés, hanem ellenkezőleg a 
tökéletes szabadság: az isteni szellemnek öntudatra jutása 
a véges szellemen át. 

Hasonló ellentét van Comte Ágost és Feuerbach kö-
zött. A franczia positivista szerint a vallás az ultruismus, 
a végletekig haj tot t és az emberiség-isten tiszteletében 
személy esitett önfeláldozás. „Hogyan! kiált föl Feuer-
bach. ön hát el akarja nyomni az önszeretetet és az 
egoismust ! de hisz ez az érzelem az emberi természet 
alapja ! ezt eltörölni őrültség s a vallásnak nem az em-
beriség, hanem az egyedi ember tiszteletének kell lenni." 

Eddig csak Müller Miksát idéztük. 
Most az általa felhozott ellenmondások sorozatát egy 

átalánosabbal és komolyabbal szaporíthatjuk. S ez az, a 
mely a vallás meghatározásainak két osztálya, a pantheis-
tikus és bölcseleti, s a polytheistikus és történeti megha-
tározások közt fenforog. 

A patheistikus meghatározás typusa a Straussé : A 
vallás az isteninek tudata az emberiségben. Ez isteni 
teljesen személytelen: e semleges terminus nem képvisel 
sem egy, sem több egyediséget. 

Tiel, leydoni egyetemi tanár, a vallásokról szóló leg-
újabb kézikönyv ^szerzője, a vallás polytheistikus és tör-
téneti meghatározását adja. 

A vallás úgymond, viszony az ember és az em-
berfeletti hatalmak közt, melyekben hisz, a hatalmak 
közt, melyek nyilván személyes léttel birnak. 

Az ellentét ismét föltétlen. 
Térjünk most vissza Müller Miksához, s lássuk, 

hogyan oldja ő meg a feladatot, mely annyira összeza-
varta elődeit. 

A vallás, úgymond, alanyi szempontból tekintve, ér-
telmi tehetség, mely az érzékektől és észtől függetlenül, 
sőt ezek daczára képessé teszi az embert a végtelen fel-
fogására különböző nevek és különböző álczák alatt.1) 

E meghatározás, mint látható, egy másikat tételez 
föl, a végtelen meghatározását, a mely a vallási tehetség-
tárgya. 

Es ime, hogyan határozza meg szerzőnk a végtelent. 
Végten, úgymond, mindaz, a mi felülmúlja az érzékeket 
és az észt.2) 

Igy a vallási tehetség olyas valaminek felfogásában 
áll, a mi felülmúlja az érzékeket és az észt, és ez a va-
lami csak úgy határozható meg, mint az érzékekre és az 
észre nézve hozzáférhetetlen tárgy. 

Körben forgunk. E végtelenben való hit hasonló 
ahoz, minőt az egyszeri szénégetőnek vetnek szemére. A 
szénégető azt mondá; „Azt hiszem a mit az egyház hisz", 
s midőn kérdezték, hogy hát mit hisz az egyház, feleié: 
„Az egyház azt hiszi, a mit én hiszek." Éppen igy kiált 
fel a mi bölcselőnk: érzékeimen és eszemen túl észreve-
szem a végtelent. Mi hát a végtelen? Az, a mit érzékei-

') Lectures on the origin and growth of religion. — Lecture 
1. 23. 1. 

2) Lectures on the rigin and growth of religion. — 28. 1. I 
Thougth the infinite the least objectionable term for all that trans-
cends our senses and our reason. 

5* 
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men és eszemen túl észreveszek. Igaz, hogy Müller Miksa 
más magyarázatot ad. Azt mondja, hogy minden véges 
végtelent tételez föl, mint viszonylagost ; hogy a vég-
telen, mielőtt felfogatott, éreztetett, habár nem látható, 
vagy görögül szólva, hogy aixj&r^ov, hahár nem cpaivófisvov. 
Ha megértettük ez új meghatározást, a végtelen nem 
egyéb, mint az a mit mint lehetségest felfogunk a 
véges határán. Tehát e további lehetség eszméje nyilván 
benfoglaltatik a határolt eszméjében. Fölfogni valami ha-
tároltat és felfogni valami lehetségest a határon túl, egy 
és ugyanaz. Csak az a következmény, hogy minden em-
ber, szükségkép felfogván az ilyen végtelent, mint a vé-
ges viszonylagosát, szükségkép vallásos is ; sőt mert 
mondhatjuk, hogy egyenlően azok, mert nem lehetséges 
ily egyszerű felfogásban fokozat. Ez nagyon olcsó vallás 
lenne !a) 

Nem tudjuk, hogy e következtetést megengedné-e 
egész terjedelmében Míiller Miksa. 

De azt megjegyezhetjük, hogy váltakozva lelkesül 
a fétis előtt térdelő papu, mint az ind bölcsek felett, a 
kik tisztességesen átheusok lettek, hogy vallásosabbak 
lehessenek. 

Nem vesztegetjük időnket ily eszmék megczáfolásával. 
A szerző személyes nézetét képviselik ; mi sincs bennök, 
a mi a történeti tényeknek megfelelne. A mit a vallásos 
emberek, keresztények, pogányok, musulmanok, buddhis-
ták, vallásuktól kivánnak, az kétségkívül oly valaminek, 
a mi őket felülmúlja, egy végtelennek eszméje, de hatá-
rozottabb eszméje ; egy mennyei Atya eszméje, ki őket 
szereti, egy Biróé, ki a bünt bünteti, az özvegyet és ár-
vát védi, egy eszközé a jövendő élet bajainak elkerülésére 
és a boldogság elérésére. Szóval egészen másként akarnak 
valásosak lenni, mint az átheusok. 

Müller Miksában két ember van, a tudomány embere, 
a nyelvész, a Védák szövegének páratlan magyarázója 
egyrészről, és másrészről a bölcselő vagyis inkább a 
költő, ki ragyogó külalakba öltözteti a német pantheismus 
határozatlan és elavult formuláit. 

Azért örömmel vettük tudomásul, hogy a franczia 
Collégiumban a vallástörténelem uj tanára, Réville, nem 
fogadja el Müller Miksa meghatározását ; joggal jegyzi 
meg, hogy tiszta és egyszerű végtelen nem vallási, hogy 
a végtelen csak oly feltétel mellett szól a vallási érzet-
hez, ha valaminek vagy valakinek tulajdona (attributuma) 
vagy ha más, mint Müller Miksa határozatlan végtelenje. 
Réville is megbirkózott a vallás meghatározásának pro-
blémájával. íme a megoldás: „a vallás az emberi élet 
irányítása (determination) egy kötelék érzete által, a mely 
az emberi szellemet egyesíti a titokzatos szellemmel, ki-
nek a mindenség fölötti uralmát elismeri és kivel szereti 
magát egyesültnek érezni."2) 

') Talán az Müller Miksa gondolata, liogy nemcsak felfog-
juk. de hogy érezzük a végtelent, vagyis liogy módosíttatunk a 
végtelen által. De hogyan lehet egy elméletet vak érzésre alapitani 
s a melynek tárgyát nem lehet meghatározni ? Különösen hogyan 
lehet azt a vallás meghatározására használni? Miben különbözik 
ily érzés a többitől? Ily elmélet, mely a vallást puszta érzésre 
viszi vissza, igazolása volna egy észellenes mysticismus minden 
képtelenségének. 

2) Reville, Prolégomènes de l'histoire des religions. — 34 1. 

E meghatározást olvasva, az ember majdnem keresz-
tény talajon hiszi magát. Az emberi szellem olyan forma, 
mint a lélek. A titokzatos szellem, kinek a mindenség 
fölötti uralmát elismerjük, nem igen különbözik a jó 
Istentől. 

De a meghatározás mellett ott van a magyarázat. 
Mi a szellem P Réville szerint, láthatatlan és tapinthatatlan 
dolgok összege {ordre) ; különbözőnek tűnik fel előttünk 
a látható dolgok összegétől, de figyelem ! a dualismus 
nem összevonhatatlan ; a lét titkaiban a szellem nem le-
het más, mint az anyag alapja, s az anyag csak a szellem 
alakja lehet. S mi az a titokzatos szellem, kinek a min-
denség fölötti uralmát szellemünk elismeri? Az, a mi a 
mindenségben szellemünkhöz hasonlónak tűnik fel, legyen 
ez törvény, istenség, végzet (fatalité), vegyük bár a szel-
lemet collectiv vagy egy egyes érteményben, fogjuk 
fel mint személyest vagy személytelent : mindez mitsem 
változtat, Réville szerint, a meghatározáson. 

Az igy magyarázott meghatározással szemben azt 
kérdeni magamtól, miért nem képezik egy részét a val-
lásnak a vegytan és természettan ? Nem az a czéljok-e, 
hogy szellemünket egyesítsék a szellemmel, mely a min-
denségben a törvény és mérhető erő alakja alatt székel ? 
Talán az lesz a felelet, hogy a természettan és vegytan 
tárgya többé-kevésbbé érthető, mig a vallásénak oly ho-
mályosnak, oly elrejtettnek, oly titokzatosnak kell lennie, 
hogy semmit se lehessen belőle megérteni ? De akkor 
elvesztettük a mit nyertünk, és ismét Müller Miksa hatá-
rozatlan végtelenjénél vagyunk. E tárgy többé sem va-
lami, sem valaki és nem különbözik a semmitől. 

Lát ják tehát, uraim, hogy ez az állítólagos (összehason-
litó)vallástudomány, mely oly garral hirdeti magát századunk 
találmányának, az első lépésnél ingadozik. Minden vallás, 
mondják, a vallás nyilvánulása. De hát mi a vallás ? 
Egy semmi, egy árny, egy, nem tudom mi. Valóban, ily 
eredmény elérése végett kár volt oly megvetéssel bánni 
atyáink régi eszméivel, a kik haldokolva vallásukról ki-
jelentették, hogy az az egyetlen igaz vallás, s hogy a 
többi kultusok csak azért érdemlik meg a vallás nevet, 
mert hozzá hasonlítanak. E régi konkrét és gyakorlati 
meghatározás jobban megfelel a tényeknek és jobban 
megengedi azok osztálvozását, mint a határozatlan és üres o o 
phraseologia, melylyel helyetesítették. 

Tegyünk még egy észrevételt. A vallással, mint önök 
tudják, korunk politikusai sokat foglalkoznak. Némelyek 
szerint, az egy közveszély, melyet el kell hárítani, egy rák-
fene, melyet ki kell égetni. Mások szemit egyedül a ba-
bonát kell kiirtani, s a vallás csak tisztább lesz, de az 
eredmény elérésére szükség van az állani őrködő kezére, 
hogy a vallást megóvja a babona és klerikalismus ellen. 
E czélból mindkét fél készíti a törvényes fegyvereket ; kü-
lönleges rendszabályoknak akarják alávetni a vallási tár-
sulatokat, a vallási egyesületeket, a vallási (szerzetes-) 
épületek tulajdonjogát stb . . . stb . . . Mert mindeme 
vallási törvényhozók nem tudják, hogy mi a vallás. A 
rosznak, mit elnyomni, vagyis inkább az érzetnek, a mit 
megőrizni és megtisztítani akarnak, nem tudják előadni 
jellegét. 

Nem furcsa ellenmondás-e ez látszólag, uráim? De 
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meg ne csalatkozzunk ; valójában, elleneink nagyon jól 
tudják, bogy mit akarnak. A vallást, melyet némelyek le-
rontani, mások föntartani akarnak azon ürügy alatt, bogy 
megvédjék, nagyon is jól ismerik ; a mienk, a keresztény 
vallás, s különösen a katholikus vallás az. Ellene irányul 
a gyűlölet. Es ha más vallásokat megtámadnak, ezt vagy 
azért teszik, hogy részrehajlóságukat eltitkolják, vagy 
azért, mert ama más kultusokban feltalálnak valamit ab-
ból, a mit a mienkben találnak, hitet az isteni igazság-
ban, hivést a természetfölöttiben. Gyakorlatilag tehát, 
uraim, úgy határozzák meg a vallást, mint a ker esztények. 
Előttük, miként előttünk, a keresztény vallás a vallások 
typusa ; és ez ellen táplálnak kizárólagos gyűlöletet, miként 
mi kizárólagos szeretetet és bizalmat táplálunk iránta, s 
ha valamit gyűlölnek a többi vallásokban, ez bizonyára az, 
a mit mi szeretünk és dicsérünk az idegen kultusokban : 
az igazság megőrzött maradványai a tévelyek közepett. 

Igy van az, uraim, hogy elleneink szenvedélye felszínre 
hozza az igazságot ß s megszabadítja a sophismáktól, me-
lyekbe burkolták. 

Tehát a vallás alanyi meghatározásának feladata 
teljesen megoldhatatlan ? Nem, uraim, nem hiszem ; fen-
tebb érintettem e pontra vonatkozó nézetem indokait. 
Most tehát megkísérlem azt, mit az észelviek eddig nem 
tudtak megtenni, t. i. adni a vallás meghatározását. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 15. Reflexiók a január 12-ki fő-

rendi liberális beszédekre. — A remény és aggodalom 
napja elmúlt. Reményünk teljesedett, aggodalmunk leg-
alább egy időre elmúlt. Január 12-ke nevezetes dátumot 
fog mindenkor képezni a magyar nemzet keresztény ál-
láspontu polgárai közt, mert e napon győzedelmeskedett 
a főrendi házban ismét a keresztény eszme az antichris-
tianus áramlat felett, e napon bukott meg másodízben a 
főrendiházban, a keresztények és zsidók közt házasságot 
engedélyezni törekvő törvényjavaslat. Ama kétszáz szava-
zat, mely a keresztény felfogást ez ízben megmentette, 
a mily vigasztalásul szolgálhat mindazoknak, kik a házas-
ságot sokkal magasztosabb intézménynek tekintik, hogy-
sem azt a mindennapi üzérkedés tárgyaival akár csak 
gondolatban is egy színvonalra helyezni engednék, úgy 
másrészt, az antichristianismus képvisélőinek is elég anya-
got szolgáltathat a feletti elmélkedésre, hogy törekvéseik 
nem oly könnyen arathatnak sikert, mint azt netalán 
előre vélték. 

Ha már az ez alkalommal tartott beszédeket figye-
lemmel olvassuk, azonnal jellemzőnek fog feltűnni a két 
párt modora. A keresztény álláspontu főrendiek beszédeit a 
nemes méltóság és a méltóságteljes nemesség ; a kormány-
pártiakét jó részt a minden tekintetet mellőző, hogy 
egyebet ne mondjunk, gyöngédtelenség és kíméletlenség ; 
az előbbieket magvas tartalom, ez utóbbiakat léha üres-
ség jellemzi; vagy ki hasonlíthatja össze a bibornok-pri-
más méltóságteljes nyilatkozatát egy Rosner Ervin-féle 
léha phrasisteljes beszéddel ? egy Szécsen gróf tartalmilag 

és alakilag kimagasló, valódi államférfiúi beszédjét, egy 
Gyürky Ábrahám idétlen nyilatkozataival ? Ha semmi más 
nem volna, már e beszédek önmagukban eléggé iga-
zolták, hogy csak a keresztény álláspontot elfoglaló fő-
rendiek azok, kikbe a nemzet reményét helyezheti, vala-
hányszor ugy a nemzet keresztény érzelmének, mint 
méltóságának és tekintélyének megmentéséről van szó. 

A főrendi liberális beszédek észleletesebb vizsgálása ezt 
még jobban kitünteti. Ezek közül a jelen alkalommal csak 
néhányat teszünk figyelmünk tárgyává. Az elsőséggel 
Gyürky Ábrahám gr. beszédjét tiszteljük meg, ki nem elé-
gedett meg azzal, hogy magát mint a keresztényellenes há-
zasság pártfogóját tüntesse fel, hanem azon felül még jónak 
látta a főrendiházhoz intézett bizalmi feliratokat is meg-
támadni, hozzátéve, hogy ha a képviselőház elé törvény-
javaslat terjesztetnék a párbér eltörlése és a papi javak 
elvétele iránt, azok ellen még nagyobb számmal lehetne 
bizalmi szavazatot gyűjteni. A gróf ur tudománya úgy 
látszik, nagyon hamar kimerült a zsidó házasság mellett 
felhozható argumentumokból, azért vegyítette a discussióba 
a párbért és a papi vagyont, mig az elnök részéről a 
megérdemelt rendreutasitást vonta maga után. Midőn 
azonban a gr. ur oly kicsinylőleg nyilatkozott a százezer-
nyi aláivással dicsekvő bizalmi feliratok felől, elmulasztott 
bemutatni csak egyetlen egy bizalmi feliratot is azon fő-
rendiekhez intézve, kik mult évi deczemberben a javasla-
tot megszavazták, azon egyszerű okból, mert ilyen nem 
létezik; már pedig, ha oly könnyű ezeke ta bizalmi felira-
tokat szerezni, a liberális főrendiek nem mulasztották 
volna el ellensúlyozás végett hasonlókat gyűjteni ; de el-
mulasztotta a gr. ur még a felett is nyilatkozni, hogy 
vájjon a liberális bizalmi feliratok létezése esetében, ezek 
felől is oly kicsinylőleg nyilatkozott volna-e, mint tette 
azt most a keresztény álláspontu bizalmú fetiratok elle-
nében ? Ami pedig a párbért és a paj^i birtokot illeti, az 
előbbivel nemcsak kath. papok, hanem protestáns tiszte-
letesek is, az utóbbival pedig már mások is birnak : eb-
ből megítélhetné a gróf ur, hogy mily tapintatos volt 
azoknak az ügyeknek felemlítése ; mert legyen meggyő-
ződve, hogy az ajtóban leselkedő socialismus egyikből 
ugy, mint a másikból akar osztozni, és ha van, akkor a 
grófét sem fogja megkímélni. 

Hogy ez állitásunk mennyire igaz, azt, ha nem is 
tőlünk, de megtudhatta volna a gróf úr Tay Miklós báró 
úrtól, aki elég világosan kimondta, hogy van egy ellen-
ségünk, a kiket a régi időkben úgy neveztek, hogy „bel-
lum nihil habentium contra illos, qui aliquid habent." 
Ebben a báró úrral mi is osztozunk ; de már nem oszto-
zunk abban az argumatumában, melylyel a főrendeket rá 
akarta venni, hogy szavazzák meg a javaslatot. Vagy lehet-e 
osztozni amaz argumentumban, melyet a báró úr felhozott, 
hogy meg kell szavazni e javaslatot azért, mert a főren-
dek mult évi szavazata felől a művelt világ sajtója elité-
lőleg nyilatkozott ? Vájjon a mi hazai ügyeink intézésére 
a külföldi hitetlen sajtó van hivatva, vagy nem a főren-
dek lelkiismerete'meggyőződése '? Ha ez az argumentum helyt-
állhatna, akkor mindig be kellene várni a külföldi sajtó 
véleményét és a szerint kellene törvényeinket alkotni. 
Már ki fogadhatja el az ilyen argumentumot ? Vagy irány-
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adó lehet ez a körülmény a szavazásra, hogy ifjúságiink-
ról — t. i. a nemmel szavazókról — a sajtó becsteleni-
tőleg nyilatkozik ? Ugyan kik, minő emberek azok, kik 
birákul merészelnek fellépni ? Tett-e valami becstelenitőt a 
fiatal mágnási kar szavazatával, hogy most álláspontját 
el kellett volna hagyni ? Ki bizta meg ezt a sajtót, hogy 
morum censor legyen, hogy csak az becsületes, a mit ez 
a sajtó követel ? Hol követnek el nagyobb becstelenséget, 
mint épen a sajtó te rén? Biz ez, úgy tar t juk, egyik sem 
szererencsés hivatkozás és nem csodáljuk, ha ezek a fő-
rendeket inkább képesek voltak addigi álláspontjukban meg-
erősíteni, mint megingatni. Az ugyan nagyon szép, a mit 
a báró úr beszéde további folyamában mondott, hogy nagy 
tisztelettel viseltetik a méltóságos clerus iránt, és hogy 
nem vonta kétségbe bölcsességét és igazságszeretetét, ha-
nem ez még nem jogczim szerintünk arra, hogy a clerus 
meggyőződése némi kis részének feláldozására hivatik fel, 
mert a meggyőződés oly valami egész, a mi részekre nem 
osztható ; a ki meggyőződésének bár csak egy kis részét 
adja is fel, az feladta az egészet és evvel azt bizonyitja, 
hogy mit meggyőződésnek állított, az nem volt meggyő-
ződése. Hazai történelmünk legújabb évei eléggé bizc-
nvitják, hogy a clerus ott, a hol elnézést gyakorolha-
tott, azt tényleg gyakorolta is ; de feladni az egyház hit-
elvét, sem szépszavakra, sem fenyegetésre nem fogja. 

A főrendi liberális szónokok koronáját azonban min-
denesetre Rosner Ervin báró tette fel, természetesen nem 
egyéniségének, nem tekintélyének súlyával, hanem — vak-
merőségével. Nem is azért foglalkozunk vele, — hogy 
időnket az ő czáfolatára pazaroljuk, időnk sokkal drá-
gább, az ily kis nagyságok pedig nem jönnek figyelembe; 
hanem felemiitjük azért, hogy lássa a világ, miszerint a 
főrendiházban • ilyesmi is történhetett az üdv 1884-ik 
évében. A professor báró ur a főrendiházban sem felejt-
kezett meg tanári állásáról, hanem bámulj világ ! Magyar-
ország bibornok herczeg-primását oktatta arra, hogy a 
zsidó házasság a haza valódi javára szükséges. Mily nagy-
szerű ellentét Simor bibornok-primás és Rosner Ervin 
professor ur ! Az előbbi nem tudja mit követel a haza 
valódi java, és erre megtanítja, még pedig tandij nélkül, 
Rosner Ervin professor ur. Nem nevetséges ez ? Es nem 
nevetséges-e az is, hogy ő, már mint ő ! nem osztozik Szé-
csen gróf nézetében sem, és ezt is oktatja arról, hogy mi a 
házasság ? Ilyen és hasonló beszédek után csakugyan nem 
lehet csudálni, még a liberális főuraknak sem, hogy a 
többség a javaslatot elvetette: a miért mi e többségnek a 
nemzet nevében hálás köszönetünket fejezzük ki, hogy 
másodízben megmentette a házasság keresztény esz-
méjét. 

Budapest, január 13. A diadalmas mátodik szavazás. 
— Reményünk teljesült ! Győzelemről írhatunk, fényes, szép 
győzelemről. 

Győzött az ima, győzött a keresztény elv, győzött az 
actio ! 

A bold. Szűz napján meghallgatást talált százezrek 
buzgó imája — a Patrona Hungáriáé meg nem feledkezett 
országáról ! Nomini Tuo glóriám ! 

Győzött a keresztény elv ! Már-már leáldozni készült 

a keresztény elvek napja hazánk egéről. A keresztény 
alapot ignoráló vagy megvető vagy egyenesen felforgatni 
akaró irány sokat, igen sokat rontott már. Yalebat múl-
túm, valebat, — sed non prevalebat. Nem bírt diadal-
maskodni a független főrendi elemek meggyőződésén, nem 
bírta kifejteni szivükből a hitet, hogy a házasság szentség, 
nem birta a főrendiházban ama véleményt győzelemre 
juttatni, hogy a házasság puszta polgári szerződés. Bármit 
is ír janak egyéb szándékokról, tény, hogy — talán egy-két 
kivétellel — általánosan döntő volt a vallási és erkölcsi te-
kintet, — fidem servare ! S mi örülünk e diadalnak, 
örülünk szivünk mélyéből, mert komoly aggályaink mind 
inkább növekvő homályába fényes reménysugár gyanánt 
tündöklik e szavazat eredménye, hogy hazánk igazi, hü 
fiai nem engedik szegény országunkat végkép leterelni 
ama biztos és a századok viharain keresztül oly szikla-
szilárdnak bizonyult keresztény alapról a chimaerák és 
utópiák ingatag posványába. 

Győzött az actio ! Nem áll, hogy ugy is minden 
hiába. Nem áll, hogy összekulcsolt kezekkel be kell vár-
ni fatalisztikus módon az ugy is megakadályozhatlannak 
vélt áramlat utolsó következményeit. Nem áll, hogy mul-
tunkban nincs öröm, jövőnkben nincs remény. Nem áll, 
mert az actio, az első ízben megkisérlett komolyabb a,c-
tio eredménye mást mutat. Azt mutatta, hogy nekünk csak 
akarnunk kell, hogy tennünk kell, és hogy komoly aka-
ratunk, komoly tevékenységünk nem hiába való. Azt 
mutatta, hogy a szüntelen meghunyászkodás, a folytonos 
engedékenység, az állandó neutralitás politikájánál van 

jobb, iidvösebb és eredményesebb : az actio, a megengedett 
eszközökkel régi jogok, elévülhetetlen elvek védelmében 
küzdő actio politikája. A hatalom és döntő befolyás ön-
tudata, melyre a győzelem vezetett, a pillanatnyi sikertől 
eltekintve, ama nagy erkölcsi momentum, mely a győze-
lem talán egyik legfényesebb oldalát képezi. És ez az 
— actiónak köszönhető. 

Nem szeretnők, ha valaki szavunkat félreértené. 
Lapunk nem politikai orgánum és azért kizárja a politi-
kai kérdések megvitatását. Nem ama politikai következ-
ményeket contemplátjuk, melyek e diadalhoz fűződhetnének, 
nekünk elég, ha amaz örök és változhatatlan elvek szempont-
jából, melyek szolgálatában állunk, reá utalunk, hogy ezen 
diadalból reményt, alapos reményt meritünk e magas el-
vek épségben tartása iránt. Akár történjék ez, ha lehet, a 
mostani kormány által, akár pedig egy más kormány ál-
tal, az reánk nézve irreleváns. A kath. egyház érdeké-
ben — szerény véleményünk szerint — nem fekszik, kor-
mányválságokat előidézni, hanem isteni elveit és törvé-
nyeit fenntartani, terjeszteni és ha kell védelmezni. Amily 
távol fekszik az első, épp olyan természetes és elenged-
hetetlen a másik. Offenzivára nem lépünk ex professo, 
de a defenzíva jog és kötelesség, melyet józan, részre-
hajlatlan ellenfél sem fog vonakodni elismerni. Es e 
szempontból üdvözöljük szivünk egész lelkesedésével a teg-
napi szavazás diadalmas eredményét. 

A nmélt. püspöki kar, aristokracziánk túlnyomó, 
független része, két oly hatalmas tényező, a melynek éber-
ségétől, komoly actiójától jót remélünk a jövőre nézve. 
Védbástyája lesz e két tiszteletreméltó tényező ama ke-
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resztény alapnak, melyre szt.-István országát fektette, 
amaz alapnak, melynek hazánk fennmaradását köszönjük. 
Per quas causas res generantur, per easdem et conser-
vantur. 

Sed quid nunc? Ma a helyzet — ami természetes 
— még nem tisztult ; lehet, hogy nemsokára, lehet, hogy 
csak hosszabb idő múlva, lehet, hogy soha többé elő 
nem kerül a javaslat. De azt az egyet tudjuk és a két-
szeres szavazásból meggyőződtünk, hogy egy ujabb tár-
gyalás esetén más sors nem fog várni a javaslatra, mint 
az eddigi. 

Egyes részletekre vissza fogunk térni. ? 

Szatmári egyházmegye. A keresztény család és a 
>.modern liberalismus. 

A keresztény család, mint az egyház és állam táui-
oszlopa, a legfontosabb vallási és polgári kötelmeket 
tartozik teljesíteni. A családtól függ a népek vallásossága, 
erkölcsössége és jóléte, mert a népek vagyis az államok 
nem egyebek mint több család egyesülései, és mielőtt 
népek valának, volt a család. 

A család e fontosságánál fogva emelte Jézus a 
házasságot a szentség magaslatára. A családatya Istennek 
helyettese, a családanya ellenben az egyház képe, mert, 
a mi az egyház az egész földre nézve, annak kell lenni az 
anyának a családi körben : a béke hirdetője, a család kalauza 
az üdv utjain. Szent kötelmei vannak az atyának családja 
iránt ; szent kötelmei vannak az anyának, — a gyermekek-
nek is. E kötelmeket meg kell ismerniök a szülőknek 
ép ugy mint a gyermekeknek, mert azok ismeretétől és 
teljesitésétől függ a család üdve és boldogsága. E 
kötelmek ismeretét, valamint azok teljesitésére erőt egye-
dül a vallás képes adni. A vallás figyelmezteti a család-
atyát, hogy neje iránt szeretettel és tisztelettel viseltessék, 
hogy keresztényi kötelmei teljesitése által egész család-
jának követésre buzdító példát adjon. A vallás figyelmez-
teti az anyát, hogy hű legyen és szelidséggel intézze el 
a család belső ügyeit. A vallás inti a gyermekeket is, hogy 
szüléiket szeressék. A vallás által tehát megszentül az 
egész család. S e boldogító vallást akarja a modern libe-
ralismus elvenni a keresztény családtól és a keresztény 
társadalomtól, s mindkettőt elkeresztényteleniteni. Teszi 
pedig azt ily módon: A modern liberalismus; az isteni-
tett állam mindenek előtt kinyilvánítja, hogy az állam 
minden jognak forrása. Nos, ha az állam minden jognak 
forrása, akkor nincs sem isteni, sem egyházi, sem sze-
élyi, sem polgári jog ; megszűnik a lelkiismeret és a meg-
győződés szabadsága, és csak az leend jog, a mi az ál-
lamnak tetszik. Az ez ellen való minden jogos föllépés 
állam-hatalom elleni zendülésnek vagy reactiónak bélye-
geztetik. így iparkodik a modern liberalismus a keresz-
tény családban az egyház befolyását megsemmisíteni. így 
szivárogtatják be a családba „törvények" utján, észrevétle-
nül, lassankint a társadalmat elkereszténytelenitő mér-
get ; igy támadják meg tehát „törvények" palladiuma 
alatt közvetlenül a családot, annak keresztényi éle-
tét. A türelem örve alatt aztán oltalomba vesznek 
mindenféle hazugságot, rágalmat, tévtant, hogy ezek is 

közreműködjenek a kath. vallás elleni irtó harczban. 
Yégczélja e harcznak : először a házassági frigy elkeresz-
ténytelenitése a polgári házasság által ; másodszor az if-
júság elkereszténytelenitése vallástalan, és a keresztény-
ségből gúnyt üző iskolák által ; harmadszor az érett korú 
if júság elkereszténytelenitése Isten nélküli egyetemek által 
a tudomány szzbadságának ürügye alat t ; negyedszer a 
nagykornak elkereszténytelenitése a rosz irányú könyvek 
és lapok árja által, az erkölcstelen színdarabok és a tit-
kos társulatok által. S midőn igy az ifjúság, a család, a 
polgári társadalom lassan elkereszténytelenitve leend, ak-
kor megszűnik a kath. egyház boldogító befolyása, és az 
emberiség a pogányság uj nemébe sülyed. Igy akarják 
korunkban a keresztény szellemtől megfosztani a csa-
ládot. 

A mi századokon át szent és tiszteletreméltó volt 
az emberek előtt, a mi magasztos és nemes tettekre buz-
ditá őket, az korunk által fölösleges és átélt hagyomány-
nak bélyegeztetik. A vallás, az erkölcs, a jog : ezt az 
embereket boldogító arany háromságot megfosztják kirá-
lyi bíborától, letaszítják méltóságának emelvényéről, és 
azon balhiedelemben ringatják magukat, hogy eme tényezők 
nélkül is létesíthetik a népek boldogságát. S az emberek 
nagy tömege, téveszmék által elvakítva, a liberalismus 
czége alatt sikra szállt a vallás, az erkölcs, a jog, e szent 
trias, a társadalmi jólét e háromegységü alapja ellen, hogy 
vele megküzdjön. Igen, manap a pokoli szenvedélyek az 
emberi szív tévelyei, és a nemtelen, fékvesztett indulatok 
diadalt ülnek. Napjainkban az egész világon a keresztény 
népek között is oly szellem uralkodik, mely ellentétben 
van a kereszténység szellemével. Isten szent akaratával. 
A világ a szabadság szellemének hivja, valóságban pedig 
a féktelenség, a fejetlenség szelleme. Azok, kik e szellem-
nek hódolnak és kik szabadelvüségök, jobban mondva 
hitetlenségök miatt euphoniával liberálisoknak hivatnak, 
oda törekesznek, hogy lerontsák ama korlátokat, melye-
ket az isteni, a természeti és emberi törvény a féktelen 
szabadosság elé felállított, vagy melyek az ember érzéki 
természetének alkalmatlanok. A szabadság nagy java az 
embernek, és az utána való törekvés igen dicséretes ; mind-
kettőnek azonban jogszerű korlátai között kell ma-
radnia. Egészen jogtalan pedig és igy elvetendő, kár-
hoztatandó a modern liberalismus ama törekvése, hogy 
még azon jog-elveket is, melyeket Isten egyházában meg-
erősített, a modern korszellemhez szabni akarja. 

Nagyon vigyáznia kell most mindenkinek, hogy e 
„liberális" korszellem által el ne ámittassék, és tévelyei-
nek mérge által meg ne mételyeztessék. A hitetlen világ, 
melyhez az úgynevezett „fölvilágosult" „liberális" katlio-

I likusok is sorolhatók, eme világ zászlajára e szó „libera-
j lismus" van írva; ezer bérencze iparkodik e zászlóval 

kezében, és a „szabadság" jelszóval ajkain az embereket 
tévútra vezetni, és antikrisztusi elveiknek elv-barátokat 
toborzarri. A népek legyenek engedetlenek Isten és az 
egyház iránt, éljenek korlátlanul tettök, kívánságaik sze-
rint és pogányosodjanak el. Ez az ördögi terv abban a mér-
tékben, a melyben azt a liberálisoknak keresztülvinniök 
sikerülend, az emberi társadalmat vészhozó zavarokba és 
iszonyatos nyomorba fogja taszítani. „A hitetlenség ugyanis 
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olyan mint egy vékony jégréteg, a melyen egyes ember 
átsikolhat, de egy egész nép alatt az okvetlenül leszakad, s 
nép a mélységbe zuhan. 

Haugg Leo, 
töketerebesi plébános. 

VEGYESEK. 
— főrendiházi, hó 12-én 200 szavazattal 191 ellen 

ismét visszavette a zsidó-keresztény és a külföldön kötött 
polgári házasságról szóló tvjavaslatot. Ebből még további 
küzdelem lesz, és pedig meglehet, hogy óriási; mert a 
legyőzött ellenfél szabadelvű erkölcsi codexében nincs bent 
az engedékenység ókeresztény elvvel szemben, hanem éppen 
az ellenkező, a liberális állami omnipotentia, mely minden 
áron érvényesülni akar. Liberalismus és szabadelvű zsidóság 
vereséget szenvedtek. Bosszúért lihegnek, és a bosszú nem 
fog késni. Készüljünk, tömörüljönk, állandósítsuk egyet-
értésünket az e lapban kifejtett programm szerint ! 

— A nm. püspöki kar f. hó 13-án ő eminentiája a 
herczeg-primás elnöklete alatt conferencziát tartott , mely-
nek főtárgya vala az országos kath tanitó-segély-alap. 

— Egyházi kitüntetés. A szent atya főm. dr. Hay-
nald Lajos bibornok-érsek ur római ut ja alkalmából 
Schön Lajos kalocsai érseki t i tkár urat titkos kamarásává 
volt kegyes kinevezni. 

— Eyy materia ista megtéré r. Brüsselben az elő-
kelő hölgyeknek Costelain S. J . conferenczia-beszédeket 
szokott tartani a hit és tudomány összhangjáról. Egyik 
beszédében a következő történetet mondta el annak be-
bizonyitására, hogy az ima az emberi lélek szellemiségé-
nek hatalmas bizonyitéka : „Egy alkalommal egy materi-
alista vadászatról tért haza és kezében egy hatalmas sast 
hozott, melyet elejtenie sikerült. Az öröm és büszkeség 
elragadtatásával szemlélgette zsákmányát a szerencsés 
vadász. Mily nagyszerű állat, kiálta fel, mily karmai van-
nak ! Mily hatalmas csőr, mily erő a szárnyakban, melyek-
kel a legmagasabb hegycsúcsok fölé emelkedik ! íme az 
anyag diadala ! Kell-e ennél fenségesebb állat ! ! — Egy-
szerre egy kedves csengő hang hallatszik át szobája félig 
nyitott aj taján. Oda figyel és hallja kis gyermekét, ki 
esti imáját végzé : Mi Atyánk Isten, ki vagy a mennyek-
ben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te orszá-
god, legyen meg a te akaratod miképen mennyben azon-
képen itt a földön is ! — Ah ! mily szavak, mily magasztos 
eszmék: — és szemei könybe lábadtak. Meghatottságának 
engedve belépett gyermeke szobájába, és látta ott szülött-
jét térden állva összekulcsolt kezekkel és szemeit nyitott 
ablakon át a kéklő égre szegezve. Ez a jelenet elég volt 
a materialistának, hogy megértse az ima nagyságát. 
Gyermekem gyengébb mint ez a sas ; de nagyszerűbb, 
mert lelke van, ismeri a Mindenhatót és hozzá imádkozik! 
A materialista teljesen le volt győzve. A hit, melyet 
szivéből száműzött, visszatért. Szivét gyermekének imája 
menyitotta ; lelkét az ima felvilágosította. Az a apa fel-
kapta ölébe gyermekét és elkezdett vele imádkozni, rég-
óta elfeledett Istenéhez." 

— Belgium prímásává a szentszék Goosens namuri 
püspököt nevezte ki. Született 1827-ben. 

— Ripon lord, India alkirálya, illetőleg Anglia ki-
rálynéjának, mint India császárnéjának helyettese, a leg-
népszerűbb emberek egyike. Tekintélye által az angol 
uralmat annyira megerősitette, hogy az indiai lapok egyike 
nem kételkedett kijelenteni, hogy „lázadás vagy Orosz-
ország invasiója lehetetlenség, ha Anglia oly alkirály o-
kat küld, mint Ripon lord." Es a protestáns Angol-
ország e hatalmas embere katholikus, protestánsból, sza-
badkőműves nagymesterből megtért katholikus. Erre is 
elmondhatni Vilmos császárral : Welche Wendung durch 
Gottes Fügung! 

— A kispesti róm. kath. templomra a következő ada-
kozás történt Váczról: Nsgos Ellenbacher István nagy-
prépost 10 frt, ngos "Neszveda István, Poroszkay Péter, 
dr. Virter Lajos és Sponer József kanonok urak 5—5 
írtjával, Mltgos ATirter Bertalan czimz. püspök és Kanda 
István kanonok urak 3—3 írtjával. Ngs Markovics Lázár 
kanonok úr 1 frt, Csávolszky József püspöki titkár úr 
1 frt , f t . Hegyi Antal sztszéki jegyző ár 2 frt, ft. Tragor 
Antal szt. igtató ur 1 frt , ft. Schneider György aligaz-
gató ár 1 frt, ft. Simonides Károly tanár ur 1 fr t . Osz-
szesen 43 frt . Szives köszönet a jótékonyságért ! Rihévyi 
Antal, kispesti lelkész. 

— A vallás-terjesztés müv<- számára Lyonban 1883 
évre begyül t : Az esztergomi főmegyéből 142 fr t 52 kr. 
A pannonhalmi főapátságból 38 f r t 90 kr. A váczi me-
gyéből 18 f r t A fehérvári megyéből 9 frt . 46 kr. Összeg 
208 f r t 88 kr. Felment : kezelési költségekre (nyomatványok, 
pósta, Írószerekre) 32 f r t 19 kr. Visszatartatott az 1884. 
évi kezelésre 26 fr t 69 kr. Lyonba küldetett 150 frt, mely 
összeg a megérkezése nap árfolyamán 312 frc 20 cm. 
Ezen kivül több bpesti áldozár úr szivességéből 3 Casula 
lett Intentiókra beszerezve 115 fr t értékben, mely ado-
mány mélt. főt. Paoli Ignácz bukaresti, érsek úrnak lett 
elküldve a csángó magyarok számára. Midőn erről 
kellő tisztelettel van szerencsém tudósítani a tisztelt részt-
vevőket, fogadják a lyoni igazgatóság nevében köszöne-
tem és azon kérésemet, hogy mind magok kegyeskedje-
nek jövőre is pártolni e haszonos művet, mind körükben 
terjeszteni (A kath. lapok e sorok felvételére kéretnek.) 
Kántor Lajos bpest-óbudai káplány. 

— Gyermeki ártatlanság. Korúm trieri püspök bér-
mautján meglátogatott egy iskolát. Egy hat éves kis fiú-
tól azt kérdezé, tud-e már imádkozni ? Tudok bizony — 
volt a felelet. Mutasd meg hát édes fiam, mondá folyta-
tólag a püspök. „No hát akkor nesze fogd meg a sapká-
mat." A kis fiu összetette kis kacsóját és addig tartatta 
a püspök-atyával sapkáját, mig imáját el nem végzé. 

— Templom Luther tiszteletére. Hamburgban bizott-
ság alakult arra a czélra, hogy adományokat gyűjtsön 
egy Luthernek szentelendő templomra. Tehát a protes-
tantismusnak mégis vannak szentjei. Omnia jam fient, 
fieri quae posse n e g a b a n t . . . protestantes. Egyébiránt, ha 
lehet valaki jó protestáns keresztség nélkül, miért ne le-
hetne Luther protestáns szent ? ! 

Figyelmeztetés ! A négy előző szám lapoldalait egy-
folytában kell számozni, ugy, hogy a mai szám lapolda-
lának számai 33-al kezdődnek. Ezt a nyomda-változás 
okozta. Az uj szedőt ebbe is be kell gyakorolni. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 40. sz.) 
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Miért oiy szükséges korunkban a kath. egyleti 
élet kifejlesztése? 

i n . 

„Multi minimi, si congregantur una-
nimes, hunt magni." S. Ambrosius, super 
ep. ad. Rom. cap. 15. 

De hát voltaképen miben is rejlik az egyleti 
élet sajátságos nagy erejének s hatásának a titka? 

Rámutatott sz. Ambrus ama szavaival, me-
lyek jelszóul vannak jelen czikkünk homlokára 
kitűzve. 

„Multiminimi,sicongregantur unamines, finnt 
magni. " 

Más szavakkal : kilencz millió katholikus, 
külön-külön, egymástól elszigetelten, egyenkint 
véve — mind csak egy-egy elenyésző kicsiség; 
mig együtt, természetesen együtt nem névleg, 
hanem együtt működve, valami óriási s hatásai-
ban kiszámíthatatlan nagyság. 

Eg}̂  embernek egyénileg véve egyéni czélja 
van és ennek elérésére minden egyén, a termé-
szeti és természetfölötti rendben egyaránt, telje-
sen fel van erőkkel és eszközökkel szerelve. A 
közczél ellenben, egyházban és államban, oly nagy 
valami, hogy vele szemben minden egyéni erő 
külön-külön végtelenül elégtelen. Ez oly mathe-
matikailag világos igazság, mint egyszer egy az 
egy. Közczél elérésére millió centrifugál vagy 
az együttes működést kerülő egyéni akarat 
és törekvés teljesen elégtelen, tehát semmi. 
„Praeter enim unitatem, mondá szt. Ágoston, et qui 
facit miracula nihil est." Az összetartás egységén 
kivül, még ha valaki csodákat mivel is, elenyé-
szik az ő kis magánosságával. Oly magas és nagy 
közczéllal, milyen a vallás és egyház védelme, a 

r vallásosság és egyházias közszellem izmositása 
tehát, — csak valamennyi egyéni erőnek egyesí-
tett, közös működése van arányban. Egyes embe-
rek, kik egymaguk mozdítják hatalmas lendülettel 
előbbre a közüg}^et, providentialis, rendkívüli kül-
döttei az égnek. Az isteni gondviselésnek rendes 
módjához tartozik közczélra valamennyi erőt kö-
zösen működtetni. 

Yan Krisztus Urunknak egy jelentős mon-
dása, melyben az egyleti élet a malaszt termé-
szetfölötti rendjébe felemelve is fontosságának 
teljes fényében tűnik elő. És erre annál nagyobb 
súlyt kell fektetnünk, mert minden vallási és egy-
házi közactió, végezéljában, de kiindulási pontjá-
ban, a malasztban is, természetfölötti actio. 

Azt mondja az isteni mester : „A hol ketten vagy 
hárman összejőnek az én nevemben, ott vagyok kö-
zepettök." {Mát. 18, 20.) Az Isten nemcsak kettesé-
vel, hármasával véve az embereket, hanem min-
denkivel külön-külön is van, mindenkit külön-
külön is megsegít. Idézett szavai által azonban 
egy másféle jelenlétére, magasabbrendű segítsé-
gére mutat, és azt akarja tudtunkra adni, hogy 
neki kiváló kedve telik jelen lenni az ő segitsé-
vel többnek. És ennek oka más nem lehet, mint 
az, hogy Isten, az ő tökéletessége szerint, több-
nek tartja, a mi több, nagyobbnak a mi nagyobb 
és jobban szeret nagynak nagy, mint kicsinek 
csekély kegyelemmel segítségére lenni. Ez jobban 
illik hozzá. Illum decet magnitúdó. Istennek ter-
mészete a nagyság, a végtelenség, a kimerít-
hetetlenség : azért, habár legcsekélyebb teremt-
ményét sem veti meg s mindegyikkel vele van 
külön-külön; ámde különös előszeretettel s támo-
gatása kimerithetetlenségének egész erejével, rend-
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kívüli egyeseket kivéve, csupán a nagy közjóra 
irányult egyéni törekvések nagy harmóniába ol-
vadt összeségét támogatja. Isten a malaszt dispen-
satiójának rendjében segitö kegyelmét arányosan 
osztogatja, a szükséglethez szabva azt. Közjóra 
irányult nagy közakarat óriásilag nagyobb tényező 
mint bármely egyéni akarat egymagában, a mely 
igy, magában véve, mint tudjuk, aránytalan s 
elégtelen a közjóval szemben. Isten tehát a köz-
jóra szolgáló nagy segítségeket közvetlenül (for-
maliter) a közakarat működésének tart ja fenn, 
és közjóra szolgáló kegyelmeket ugyan (gratiae 
gratis dataè) egyeseknek is ad. de e specialis 
dispensatiónak czélja közvetlenül üdvös közakarat 
létrehozása, hogy igy aztán a felpezsdült üdvös 
közakarat lelkesedése mellett Isten nagy segítsé-
gének egész kimerithetetlenségével léphessen fel. 

íme ily mély lélektani és üdvösségtani alapja 
van az egyesített akaratokban rejlő erő s hatás 
titkának! Nem lehet elégszer ismételni, mint a 
természeti és természetfölötti rend egyik mathe-
matikai bizonyossággal megállapítható axiómáját, 
azt. — hogy közjóval csak közakarat van arány-
ban: és azért millió jó akarat is külön-külön 
elégtelen a közjóra s közvetlenül nem alanya a 
közakarat működése számára fentártott nagy is-
teni kegyelmeknek. Egyházat, hazát tehát nagy-
gyá csak közakarattal lehet tenni, és a hanyatlás 
kétségbe vonhatatlan jele volt mindig, ha az 
akaratok nem tudtak egyesülni, nem tudtak nagy 
közakarattá tömörülni. Nag}T lendületet ennél-
fogva vallási téren addig nem lehet várni, míg 
e téren is fel nem virágzik az erők egyesítésének, 
az egyének egyleti sorakozásának nagy műve. Mert 
az egyházról is áll. mit a költő a hazáról zengett : 

Nagygyá csak fiaid szent akaratja tehet! 
Van az egyleti tömörülés korszükségének 

még egy más oka is. mely az időviszonyok, a vi-
lágban uralkodó korszellem sajátságából származik. 

Eredeti kórja az emberi szellemnek, mely a 
bukás csábító angyalából ragadt át lelkünkre, ma-
gát függetleníteni akarni Istentől. Istent semmibe 
venni és magából kis istent csinálni. Ha ugy ne-
veznők ezt. hogy nagyzás hóbortja, igen keveset 
mondanánk. Hogy elnevezésünk találó legyen, azt 
kell mondanunk : ez az istentelen vakmerőség hó-
bortja. Ennek a szellemi kórnak a kóranyaga, 
azóta a végzetes „eritis sicut dii" elhangzása óta, 
mindig meg volt ugyan az emberi romlott ter-
mészetben. de oly általános járványos közkór 

alakjában mint ujabb időben fellép, nem mutat-
kozott még Európa s általában a keresztény vi-
lág történetében soha. Csak ki kell nyitni a sze-
münket s a hány viiágfiával találkozunk, annyi 
kis isten áll előttünk, az Isten elleni lázadás szel-
lemében. A világnak álláspontját Istennel szem-
ben. hogy legközelebbi példát hozzak fel körünk-
ből. igen találóan constatálta a Pester Lloyd a 
decz. 11 -iki szavazás után. Azt mondta, hogy 
ama szavazás a modern világban semmibe veendő, 
mert hisz alapjául az Isten akaratának elve szol-
gál. holott ma már mindenki csak a maga aka-
ratát tekinti zsinórmértéknek. 

Ennek a pukkanásig felfuvalkodott sufüsance-
nak, ennek istenné az önérdeket feltoló istente-
lenségnek, mely az eg3'ház hiveinek már millióit 
szakitá el s tart ja távol Istennek — alázatossá-
got s önmegadást hirdető egyházától és igy a 
keresztény vallásos élet áldásaitól, specificus el-
lenszere a kath. egyleti élet. mely az egyház el-
tévedt hiveit lassankint mind visszavonzza az 
egyház kebelére, tehát az Istenhez, 

Vegyük az életet ugy a hogy van. 
Tény, hogy a minden jó erkölcsnek alapját 

és őrlelkét, a vallásosságot emelni közszükség. A 
közjó kiszámíthatatlan sokat szenved a miatt, 
hogy az emberek kivonják magukat a vallás 
rosztól fékező, jóban erősitő hatása alól. Tehát a 
vallásosság emelése közszükség. Ámde közszükség-
nek. mint láttuk, csak egyesített, közakarattal 
lehet megfelelni. Egyesek erőködése nemes, nagy 
és eredményes is lehet kicsiben, de nagyban elég-
telen. Es valóban, hogyan lehetne a vallásosság 
érdekeit sikeresen és állandóan megvédeni egyle-
tekben meg állandósított közakarat nélkül akkor, 
midőn a vallás ellen phalanxszerű taktikával mű-
ködik össze mindenki, a kinek mindene a maga 
akarata, a ki előtt Isten akarata semmi? 

Egyébként is, az egyleti nagy erő előre-
í haladásának nyomában bizonyos légáramlat kelet-

kezik. mely magával ragadja a közelébe került szer-
teszét bolygó, porszem egyéni kis erőket. Egy van. 
az egyleti élet ragadós, tápadós valami. A ki 
magára hagyatva a kor hithidegségében végre 
megdermedne, egy katholikus egylet actiójának 
körébe bevonva lassankint neki melegszik s neki 
bátorodik a katholikus actiónak minden téren, 
minden irányban. 

Nagy Isten-áldásától fosztja meg tehát Magyar-
országot s kivált a fajilag magára hagyott, és igy 
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a feloszlás nagy veszélyében forgó magyar nem-
zetet az. ki a katholikus egyleti élet felvirágzá-
sára mindent el nem követ, a mi hatalmában áll. 

Oh adná az Isten, hogy szavaink ne legye-
nek a pusztában kiáltónak elhangzó szavai! 

A vallás eszméjének meghatározása. 
n i . 

Felolvasás, melylyel a párisi „Institut catholique "-ban a nem-keresz-
tény vallások történetének harmadik évfolyamát 1881. decz. 18-án 

megnyitotta 
d e B r o g l i e abbé. 

Ford. Dr. Pápai. 

Meghatározni, szónyomozólag, a szó tulajdonképi 
érteményében, annyit tesz, mint határokat vonni. A jó 
meghatározásnak tárgyának mindegyikére alkalmazható-
nak kell lenni, és tárgyán kivül semmi másra. Omni dé-
finit o et soli définito. 

E szerint, uraim, a gondolatok, érzelmek és cseleke- | 
detek osztályának meghatározására, a melyeket vallásiak-
nak nevezünk, nem a legjobb mód-e, ha legelőször is 
ez erkölcsi tájék határára lépünk ? Nem az-e, hogy lás-
suk, a gondolatok, érzelmek és cselekedetek mely más 
osztályai hasonlítanak, érintkeznek és határosak a vallás-
sal, s melyek különböznek tőle ? Ily eljárást követ, ke-
resve legelőször is, melyek a vallásnak, ha szabad igy 
szólnom, határos és szomszédos földjei, talán sikerülni 
fog, hogy könnyebben meg tudjuk különböztetni sajátos 
jellegeit. 

Tehát először is, az emberiség foglalkozásainak há-
rom osztálya, vagy hogy Réville szavaival éljünk, az em-
beri élet három irányzata, a nélkül, hogy összekevered-
nének, nagyon közel érintkeznek a vallással, s ezzel kö-
zös elemekkel birnak. Ezek : a bölcselet, morál és mű-
vészet. 

A bölcselet és vallás nyilván nagyon szoros vi-
szonyban vannak egymással : ugyanazon problémákat tár-
gyalják ; mindegyik foglalkozik a mindenség létokával 
{•principe premier), az ember czéljával és halál utáni sor-
sával. 

De nagyon eltérnek egymástól a módra nézve, mely-
lyel magasztos tárgyaik elérésére törekszenek. A bölcse-
letnek czélja első sorban speculativ, s az ismeretet keresi 
mindenekelőtt. A vallás egyenes czélja inkább a gyakor-
lat és szeretet. A bölcselet kiválóan a tapasztalatra és 
okoskodásra támaszkodik, de a nélkül, hogy lenézné a 
hagyományt. A vallás, a nélkül, hogy figyelmen kivül 
hagyná a tapasztalás bizonyos nemét, t. i. az emberi szi-
vét, szükségleteiét és gyengeségeiét, tanait és parancsait 
a hagyományra, a kinyilatkoztatásra, az ember és a fen-
sőbb lények közti természetfeletti közlekedésre alapitja. 
A mi különben azt bizonyítja, hogy a tárgyak hasonló-
sága daczára, lényeges különbség van a vallás és böl-
cselet között, s hogy egy bölcselet többé-kevésbbé vallá-
sinak, s egy vallás többé-kevésbbé bölcseletinek nevezhető. 

A mit a bölcseletről mondtunk, elmondhatjuk a 
morálról is. A morál és vallás közt is szoros rokonság 
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van és azonos tárgygyal birnak ; mindazáltal különböző 
természetűek. A morálnak kétségkiviil csak úgy lehet 
logikai alapja, ha minden törvényének alapelvét az 
Istenben keresi, s nem lehet elégséges gyakorlati hatá-
lya, különösen társadalmi szempontból, ha ez az Is-
ten csak az ész által van ismerve. Mindazáltal a mo-
rálnak tulajdonképeni alapelve a kötelesség törvénye, a 
melyből észokoskodások által a legkülönfélébb következ-
ményeket vonja le. A vallás, a kötelességet az isteni 
akarat nyilvánulásának tekintvén, neki emelkedettebb, fön-
ségesebb és szilárdabb jelleget kölcsönöz, s az okoskodás 
helyébe gyakran e fensőbb akarat egyenes nyilatkozatát 
teszi. 

I t t ismét a föntebbi észrevételt tehetjük : az embe-
riség kultusai közt vannak olyanok, melyek többé-ke-
vésbbé kifejezett erkölcsi je l leggel birnak, és vannak 
olyanok, melyek a többinél jobban megérdemlik a vallási 
morál nevet. 

A művészet az eszményt keresi. Az eszmény az is-
teni szépség viszfénye. A vallás szintén az eszményt ke-

; resi, de már nem az alak és a fizikai szépség eszményét, 
hanem a szentségét, az erkölcsi szépségét, végtelenül ma-
gasabb és a fönséges eredetihez végtelenül közelebb álló 
képet. Az eszmény keresése tehát a vallás és a művé-
szet közös vonása. De azért össze fogjuk-e zavarni őket '? 
azonosnak fogjuk-e mondani a művész munkáját és a 
papét vagy a szentét ? Ha a művészet gyakran vallásos-
nak mutatkozik is, ha egy Fra Angelico előtt hite a 
skepticismus előtt ismeretlen művészi látkört nyit is meg, 
mégis hányszor egészen más a művészet befolyása, s az 
érzéki szépség keresése mennyire távozik az an3Tagtalan 
szépségtől ! Es másrészről, ha a vallás, hit és vallási 
érzet nevét meg kellene tagadni mindattól, a mi nem a 
művészi szépség alakjában jelentkezik, a vallás nagyon 
ritka lenne a földön és sok templom bezáródnék. 

íme az erkölcsi és társadalmi tünemények három 
ága, melyek bizonyos tekintetben hasonlók a valláshoz, 
érintkezvén vele bizonyos alapelvek birtoklása által, s 
mégis nagyon különbözvén magától a vallástól. Az em-
beri élet különféle irányzatainak térképén a bölcselet, 
morál és művészet a vallás mellé helyezendök, érinteniök 
kell a nélkül, hogy vele összeolvadnának. 

Lépjünk most egy egészen más tájékra. A bölcselet 
és művészet magasáról szálljunk le a mágia és titkos tu-
dományok sötét birodalmába. 

Hogy az emberiség mindig hitt rósz hatalmakban, 
hogy tőlük való rettegésben élt, hogy iparkodott azokat 
kiengesztelni véres áldozatok által, hogy kedvüket ki-
nyerni s őket bűneinek társaiul felhasználni remélte, oly 
történeti igazság, melyet senki sem tagadhat. Egyiptom 
és Káldea legrégibb emlékei tartalmaznak mágikus va-
rázsolásokat, és ha törvényeinkből eltűnt is a boszorkány-
ság, nem tűnt el erkölcseinkből, s nem igen messze kel-
lene menni falvainkban, hogy e sötét hiedelemre találjunk. 

Tehát, uraim, a mágia és a vallás azonosak ? Isten 
ments ! Ha ez igaz volna, ha az istenség eszméje össze-
zavartatnék eme rosz hatalmakéval, melyek előtt reszket 
az emberiség, a vallást ki kellene irtani a föld színéről 
mint közvewzélyt. 
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De Lucretius hasztalan iparkodott e helytelen össze-
zavarást meghonosítani és a vallást átalában mint az em-
beriség bajainak forrását feltüntetni. A vallás jótékony, 
a vallás szükséges : korunk rationalistáinak legtöbbje is 
beismeri ezt. 

Tehát más, mint a mágia. 
Mindazáltal, ha a történeti vallásokat szemügyre ve-

szik, gyakran látni fogják, hagy a pap és a mágus, a 
bübájolás és a szentségi formula közti különbséget nagyon 
nehéz körvonalazni. 

Vallás-e vagy a mágia egy alakja a kárthágói Baal-
Hámon utálatos tisztelete, a mely elé számtalan gyerme-
ket vetettek zsákmányul, a kinek kiáltozásait szent zene 
fojtá el ? Vallás-e vagy mágia az ind istenségek, ama 
visszataszító alakok ocsmány és kegyetlen kultusa, a 
melyek emberi koponyákból készült nyaklánczczal díszít-
vék és vér s kicsapongás által tiszteltetnek. 

Bármily különbözők, bármily ellentétesek legyenek 
is a vallás és mágia czéljokra és alapelvökre nézve, mégis 
birnak közös vonásokkal. Egyik is, másik is hisz látha-
tatlan hatalmakban, hathatós formulákban, melyek e tit-
kos hatalmakat cselekvésre birják ; egyik is. másik is hisz 
a mi világunktól különböző világgal való tényleges érint-
kezésekben. A mágia különbözik a vallástól, de határos 
azzal. 

Ep így van, uraim, az emberiség hiedelmének és 
gondolkozásmódjainak egy másik osztályával, egy másik 
természetfeletti formával, mely nem bir a mágikus termé-
szetfeletti rettentő és gyűlöletes jellegével, de a mely is-
mét különbözik a természetfelettitől. 

Ama babonás hiedelmek osztályáról szólok, a me-
lyek minden népnél föltalálhatók és a melyek habár je-
lentékteleneknek és csekélységeknek látszanak, a tudo-
mány előtt gyorsan eloszlanak, mégis, hol a tudatlanság 
uralg, nagy befolyást gyakorolnak a szellemekre. A tün-
dérekben, nemtőkben, kisértetekben. s hogy az ujabb 
korba átlépjünk, a spiritismus tüneményeiben való hit ; a 
hit ama láthatatlan lények világában, a kik sem föltétle-
nül jók. sem teljesen roszak, s a kik ott lebegnek az 
emberi gondolat látásán, — vájjon e hit ugyanaz-e a val-
lással ? Nem. ezerszer nem. A vallás valami nagv. ne-Ot/ > 

mes és komoly ; szenvedély, mely elfogja az embert. A 
tündérekben, nemtőkben és kisértetekben való hit csak 
felületes érzet, mely nem hagy mély nyomot az emberi 
szivben. Különben e két eszmekört. a természetfelettinek 
e két alakját, a vallási és tündéri természetfelettit, néha 
egymás mellett lehet látni, a nélkül, hogy összekevered-
nének. Innét van, hogy a középkori képzelet alkotta mü-
vekben a keresztény természetfeletti mellett, a melv bi-
zonyára élő volt a szivekben, az angyalok és ördögök 
mellett ott látunk egy egészen más, a kereszténységtől 
teljesen idegen tündéri természetfölöttit, melynek nincs 
helye sem az égben, sem a pokolban. 

A vallás tehát különböző e felületes és könnyelmű 
hiedelmektől. S mégis nem látunk-e folytonosan zavart 
létrejőni ! Mi az antik mythologia ? Mi a pogány istenekre 
vonatkozó történetek legtöbbje? Pusztán tündériesség ? 
A képzelet j á t éka? Nem lehet tudni. Az árkádiai pásztor, 
ki áldozatot mutatott be a najádnak vagy Pán istennek, 

kétségkívül nehezen tudta volna megmondani, hogy iga-
zán vallási ténykedést vitt-e végbe, vagy pedig egysze-
rűen babonás hiedelemből kifolyó cselekedetet. 

Különös, de ismét csak azt bizonyítja, hogy az 
igazi vallással szomszédságban van a hiedelmek és kép-
zelődések ez osztálya, habár annyira különbözik tőle ! 
Még az igaz vallás határán, még az egyház féltékeny 
gonddal tisztán megőrzött kultusa mellett is nem látjuk-e, 
hogy ugy mondjuk, a vallási hit határán ott lebegni a 
legenda aranyos felhőjét? Bizonyos „Szentek életé'1-ben 
az elbeszélések mellett, melyekben a vallási érzet egész 
tisztaságában és hevében élteti a legnagyobb embereket, 
nem találunk-e más elbeszéléseket, melyekben ugy lát-
szik, hogy a képzelet és képzelődés himezte ki, majd 
kedves, majd furcsa találmányukat ? Nem látjuk-e, hogy 
bizonyos ártatlan tündériesség honol a vallás véghatárán, 
a nélkül, hogy azt zavarná vagy megrontaná ? 

A vallás tehát, uraim , egyrészről érintkezik a 
a bölcselettel, morállal és művészettel, másrészről, mint-
egy másik határszélen, a mágiával és tündéri hitregével, 
a gondolatok és érzelmek két osztályával, melyek egye-
nesen ellenkezni látszanak, az egyik a morállal, a másik a 
bölcselettel. 

Lássuk, hogy ez érintkezések nem vezethetnek-e 
bennünket a keresett meghatározásra ? 

Mi a bölcselet,morál, művészet és vallás közös vonása ? 
Nemde, uraim, annak keresése, a mit mi absolutnak, esz-
ménynek, tökéletesnek, vagy ha úgy tetszik szépnek és 
jónak nevezhetünk, annak keresése a mit Aristoteles TO 

•/.(TLÓV-RIAK. Plátó TO CL'/A&ÓR-WAK nevezett. 
Es ez absolut, ez eszmény, e tökély nem az emberi 

természet vágyainak ama legfőbb tárgya-e, melyet a val-
lál keres, vagyis inkább a melyről azt mondja, hogy föl-
találta. birja és fölajánlja az embernek. 

A vallásban tehát a bölcselettel, morállal és művé-
szettel közösen birt vonásként kell elismernünk az absolut 
szép és jó, vagy más szavakkal, oly tökélynek keresését, 
a mely az emberi természet emelkedett vágyainak tárgya. 

De másrészről mi közös van a vallás, mágia és 
tündérhit között ? Nemde, hogy mind a három egy lát-
hatatlan világban él, hol élő, valóságos és concrét lények 
találhatók, kikkel az ember viszonyban van, s kik befo-
lyásolhatják sorsát ? Hinni egy láthatatlan világban, hol 
élő valóságok vannak, közlekedni a láthatatlan világgal, 
nemde ezek teszik a vallásos embert, ki segélyül hivja 
a legfőbb lényt, a mágust, ki fölidézi a rosz szellemeket, 

I a babonást, ki hisz a nemtők vagy tündérek pártfogá-
sában vagy haragjában ? 

Egyesítsük most e két eszmét, egyrészről oly tökély 
keresését, mely kielégítse az emberi természet legemel-
kedettebb vágyait, és mászrészről a hitet egy láthatatlan 
világban, hol valóságos lények élnek, és bírni fogjuk a 
maga eredetiségében és sajátos jellegeivel a vallás ma-

! gasztos fogalmát. 
Mi tehát a vallás ? Hivés egy láthataatlan és ma-

gasabb. a miénktől különböző világban, melyben egyedül 
található fel valóságban az a szép, az a jó, az a tökély 
és az az eszmény, mely után természetünk vágyódik. 
Keresése, feltalálása, birása az eszménynek, de élő, és 
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concret eszménynek, a ki egy, a miénknél magasabb 
világban lakik. 

Keresni az eszményt és az absolutot egyszerűen, a 
a művész, a bölcselő, és a moralista sajátja. 

Hinni egyszerűen egy láthatatlan világban, a má-
gus és a babonás ember sajátja, 

De keresni az eszményt, keresni az absolut szépet 
és jót a láthatatlan világban, hinni, hogy az concrét és 
valóságos állapotban létezik, közlekedni a láthatatlan 
világgal, hogy ott feltalálja az eszményt, ez a vallásos 
enlber sajátja. 

A való eszmény, az élő tökély, a birt boldogság, 
ezek azok, miket lelkűnk hévvel keres, mik után szi-
vünk sóhajt, de a mik lehetetlenek a jelen világban ; 
ime. uraim, ezek a vallási tehetség tárgya. Hinni, hogy 
léteznek egy másik világban, egy másik ekominiában, 
hinni, hogy hozzáférhetők, dolgozni megszerzésükön, bi-
zonyos cselekedetek által előre egyesülni e fensőbb világ-
gal, ez érzelmek és cselekedetek alkotják a vallást. 

Nem látják-e, uraim, hogy e meghatározás, melyet 
igazi tudományos és részrehajlatlan elemzés által nyer-
tünk a nélkül, hogy egyéni meggyőződésre vagy valami 
a priori tételre támaszkodtunk volna, pontosan megfelel 
a meghatározott tárgynak ? 

Nem a láthatatlanban, az eszményben való hivést, 
vagyis egy szóval nem a hitet állitja-e föl a vallás lénye-
geként V 

Kétségkivül ez még nem a természetfeletti, az isteni 
Ígéreteken alapuló hit, nem a kegyelem munkája, de bizo-
nyára bizonyos természetes hit, bizonyos meggyőződés 
a jó létezésében és souverainitásában, oly érzelem, mely 
minden emberi szivben föltalálható, mely a vallást 
alkotja. 

Igen, uraim, minden vallásos ember hivő. Hasztalan 
és s nyelvvel visszaélve mondja a skeptikus, hogy vallása 
van : annak csak látszatával és árnyékával birhat. Hinni, 
vagyis az érzékeken és okoskodáson felülemelkedni, de 
keresni az eszményt, az absolutot, a tökéletest, s nem 
csak a rendkívülit és ismeretlent, a lélek felszállásával 
birtokába jutni, nem egy üres és hiábavaló formulának, 
hanem a legfőbb jónak, az örök és élő szépségnek, ez, 
uraim a vallás lényege. 

Nem vállalkozhatom. uraim, arra, hogy e meghatá-
rozást a tényekkel igazoljam és a történeti vallásokra 
alkalmazzam. Ez nagyon hosszú munka lenne ; különben 
nincs is szükségünk teljes beigazolásra és csak föltételes 
(hypothetikus) meghatározást keresünk. A jelen tanfo-
lyamban meg fogjuk adni hozzá a magyarázatot. Meg 
fogjuk mutatni, hogy az eszmény és a láthatatlan világ-
kettős eszméje mindig feltalálható, habár többé-kevésbé 
elmosódva sőt eltorzítva, a pogányok mindama kultúrái-
ban. melyek méltók a vallás névre, s hogy e két eszme 
szoros egyesítéséből, összetevéséből származik a vallási 
eszme. 

Különben könnyű belátni, hogy a mi meghatározá-
sunk felel meg egyedül a probléma föltételeinek. Mert 
vegyük csak el az absolut, az eszmény és a tökély esz-
méjét, s mi marad ? 

Láthatatlan, az ember sorsára befolyással bíró, go-
nosz szellemek, ideiglenes jó elérésére szolgáló eszközök 
eszméje. De ez eszmék a mágiát és a babonát alkotják s 
nem a vallást. Tehát egyedül a mi meghatározásunk nyújt 
eszközt a nehéz feladat megfejtésére, hogy megkülönböz-
tessük a pogányságban azt, mi megérdemli a vallás ne-
vet, attól, a mi pusztán babona. 

E tekintetben helyreigazítja a politheistikus és tör-
téneti meghatározásokat, melyeknek főhibájuk az, hogy 
nem nyújtanak semmi jelleget, a mi megkülönbözteti a 
vallást a babonától. E jellege az eszmény. 

De meghatározásunk egyszersmind kiegésziti és 
helyreigazítja a pantheistikus és bölcseleti meghatározá-
sokat is, beléjök hozva egy magasabb, a látható világétól 
különböző ekonómia eszméjét. 

Mert vegyük el a láthatatlan világ, hol az eszmény 
lakik és a mi tapasztalati világunk közti különbség esz-
méjét, s mi marad ? Az eszmény, az absolut, a tökély e 
világban keresve. 

De mi más ez, ha nem az, a mit a bölcselet, a mo-
rál, a művészet, sőt maga a tudomány is tanulmányoz, 
mert van absolut a természettan és földrajz törvényei-
ben is. 

Most értjük, miért vallottak kudarczot az észelviek 
a vallás meghatározásában. Semmi áron sem kellett nekik 
az a fensőbb világ, az a természetfölötti világ. Tehát le-
hetetlen volt megkülönböztetniük a vallás tárgyát a böl-
cseletétől. Csak egy forrásuk volt, a melyhez kétségbe-
esésükben menekültek, azt mondani, hogy e tárgy titkos 
és elrej tet t : de még ez sem tesz különbséget, mert a ter-
mészetben épúgy vannak titkok, mint a vallásban. A tu-
domány minden nap fejt meg titkokat, következéskép 
isteneket semmisít meg, ha isteni és titkos teljesen azo-
nos érteménynyel birnak. A látható világba helyezve a 
vallás tárgyát , a tudomány haladása elől futna, és eltűn-
nék, ha a tudomány ellentéte lenne, s azonos érteménvüvé 
válnék a tudatlansággal. 

Minden valóságos vallás elfogadja e fensőbb és ter-
mészet feletti világot. 

Az észelviek, kik elvetik, még is fönn akarják tartani 
a vallás eszméjét. Azért oly meghatározást keresnek, 
mely magában foglalja a természetfelettit s egyúttal a 
természetfelettinek tagadását. A már úgyis oly különféle 
vallásokon kivül, a pantheisták állítólagos vallás-megha-
tározása alá akarják vonni egy elvont eszmény plátói 
kultusát. Innét a megoldhatatlan probléma, melybe bo-
nyolódtak. Innét a meghatározások, melyek úgyszólván 
szétpattannak, nem tudván magukba zárni azt a sok 
össze nem egyeztethető dolgot, melyet beléjök szorítani 
akarnak. 

Mi, uraim, kik szabadok és mentek vagyunk a ter-
mészetfölötti tagadásának szűkkeblű dogmájától, mi nem 
érezzük azt a nehézséget s azt hiszszük. eleget teszünk 
a tudomány követelményeinek, a vallás következő meg-
határozását nyúj tva: 

A vallás lényege a hivés egy magasabb világban, a 
hol az emberi sziv és lelkiismeret jogos vágyainak legfő 
tárgya létezik, s a melylyel a közlekedés itt a földön is 
lehetséges. 
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A vallás általános meghatározásából önként folyik 
az egyes vallások meghatározása. 

Ezek az emberi élet különböző irányzatai (détermi-
nations), melyek az embernek ama magasabb világgal 
való — a hol vágyainak legfőbb tárgya létezik — érintke-
zéseinek láttára szülemlenek. 

Kétfélekép különböznek egymástól, a különböző 
fogalmakra nézve, melyeket ama magasabb világról és a 
benne lakó lényekről alkotnak, és a különböző eszközökre 
nézve, melyeket ama magasabb világgal való közlekedés-
hez nyújtanak, vagy legalább állítják, hogy nyújtanak. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 17. A feliratok és a papi javak. — 

A második diadal napja megérdemli, hogy ismételten fog-
lalkozzunk vele, különösen azért, mert több oly dolog 
hozatott fel, melyeket észrevétel nélkül nem hagyhatunk. 
Első, mit érinteni akarunk, a hála- és bizalmi feliratok. 
Veterán napilapunk, a -Magyar Állam" fáradhatatlan 
szerkesztőjének eszméje és érdeme e feliratok. 0 hozta 
fel legelőször lapjában ez ügyet, és ha mások az általa 
inaugurált irányban szép eredménynyel működtek, még 
az ellentábor által is elismert tény az, hogy a kezde-
ményezés és a siker oroszlánrésze a „Magyar Állam "-é. 
Őszintén bevalljuk, hogy nem kissé aggódtunk, midőn ! 
az eszmét először hallottuk: aggódtunk pedig azért, mert | 
az idő rövidsége és actióra nem igen hajlandó multunk j 
miatt nagy eredményt nem vártunk. Kisebbszerii eredmény 
pedig alig jött volna számba. Aggályaink alaptalanok 
voltak. Az egészséges eszme széles körökben visszhangra j 
talált és bő gyümölcsöket hozott. Keveset mondunk, ha 
az alá'rók számát félmillióra teszszük. Nagyszerű ered-
mény : hallatlan siker ! Monumentum aere perennius Î 
Jogos önérzet töltheti be a kezdeményező szivét. Ilyen 
hazánkban még nem fordult elő. 

A katholikus öntudat, a nép helyes érzéke eddig 
hihetetlennek vélt módon" nyilvánult. 

A mi minket örvendetesen meglepett, az az ellentá-
bort könnyen érthető zavarba hozta. Ok, kik liberális 
doctrinák folytán mindig a népfenségre hivatkoznak, 
inogni 'érezték a talajt, melyen állanak. A közvélemény 
sürgősen követeli a zsidó-házasság behozatalát — ez volt 
egyik leggyakoribb érvük, és ime ! az igazi, megmásitat-
lan közvélemény, az ország lakosságának egy tekintélyes 
része hálát és bizalmat szavaz a főrendiház többségének, I 
mivel elvetette a zsidó-házasságot és kéri. hogy jövőre is j 
ezt az álláspontot foglalja el. Az alap, melyre leginkább 
építettek érveléseiket, a szükség, a gyakorlati élet exi-
gentiája — desavouáltatott. Január 10-én — midőn első 
alkalommal mutattak be ilyen feliratokat — eleinte némi 
fitymálással fogadták a liberális főrendek e feliratokat, 
de midőn egyik four a másik után felkelt és ujabb és 
ujabb feliratokat benyújtott, ugy hogy az elnöki asztal • 
ezekkel majdnem megtelt, komolyabb lett a hangulat és 
az arczokról olvasni lehetett, hogy az egész dolog nin-
csen Ínyükre. Midőn január 12-én megujult a látvány, 
midőn gróf Cziráky János ő excja egy maga 85 ezer 

aláirásu feliratokat mutatott be , midőn utána még 
négy főúr tekintélyes csomó feliratot adott át, akkor a 
liberális főrendek már meg nem állhatták, hogy ez 
impozáns nyilatkozványokat szóba ne hozzák. Igazi libe-
rális logikával eriment láttak abban, a mi — ha saját 
malmukra hajtotta volna a vizet — a közvélemény sem-
mikép sem ignorálható nyilvánulásának neveztetett volna. 
Izgatásnak tulajdonították ez eredményt, az aláirók 
értelmi képességét tagadták stb. De bizony máskép be-
szélt volna mind a protestáns gróf Gyürky Ábrahám, mind 
a catholice megkeresztelt báró Rosner Ervin, ha e 
feliratok, vagy ezeknek csak egy része is a zsidóházasság 
mellett nyilatkoztak volna. A feliratok dolga kétségkívül 
kényes egy dolog ; lehet vele helyesen élni. de lehet az-
zal vissza is élni. De mindamellett nagyon koczkáztatott 
volt a tüzeskedő báró ama nyilatkozata, hogy azok, kik 
e feliratokat aláírták, ezek ellenkezőjét is aláírnák. Le-
het, hogy akad egyes ember, ki oly jellemtelen, hogy 
meggyőződését 24 óra alatt megváltoztatja. — a liberális 
urak tudnának talán példákat mondani ; — lehet, hogy 
kevésbé értelmes embert ügyes taktikával reá lehet szedni, 
ami a liberális népboldogitók oly jó eredménynyel űzött 
mestersége, de azt a félmilliót arra vinni, hogy a 
zsidó-házasság mellett nyilatkozzanak, az olyan ször-
nyű vad állítás, hogy ezt a nemes professor báró ur sem 
hiszi. 

Gyürky gróf még másra használta e feliratokat. 
Megkisérlett egy kis contrât. A párbért és a papi javak 
elvételét hozta szóba. Ezen érdemben — reményű a gróf ur 
— még nagyobb számú feliratokat lehetne gyűjteni. Tudjuk 
ugyan, hogy sok .végzett" embernek nagyon is fá j a 
foga az egyház birtokára és a „cape-rape" politikának. 
— különösen szomorú anyagi viszonyaink között — nem 
éppen lehetetlenség többséget szerezni : de azt már senki 
sem fogja tagadhatni, hogy az erkölcsi és jogi öntudat rop-
pant sülyedése, egyenesen a rabló- és bandita-morál győzelme 
kellene ahhoz, hogy ilyen jogtipró és fosztogató kezde-
ményezésnek többsége akadjon. Ilyent -— pláne a főren-
diházban — kimondani, nemcsak a legjogtalanabb, de a 
legveszélyesebb játék is. Amit a gróf ur talán elérni 
akart, az ijesztgetést és megfélemlítést, azt előre tud-
hatta, hogy el nem éri ; az ily meggondolatlan, tapintat-
lan és jogsértő nyilatkozattal jelszót kidobni a nagy tö-
megbe, oly veszélyes játék, melynek árát könnyen a 
bujtogató és izgató szónok is megfizetheti. Felismerte a 
főrendiház e nyilatkozat kárhozatraméltó voltát, és a 
négyszer megújuló zajos ellenmondás, az a vegyszer ismé-
telt viharos elutasítás mesrtanithatta a* socialistikus ten-
dentiákat oly vakmerően hirdető grófot, hogy a főrendek 
túlnyomó többsége nem akarja hallani az ilyféle jogtipró 
kezdeményezésnek még nevét sem. Az elnök megérdemlett 
rendreutasitása után báró Rosner E. szükségesnek tar-
totta tisztára mosni a grófot, jóllehet ez maga is tehette 
volna. 

A feliratok és a papi javak elvétele nevezetes moz-
zanatai maradnak ezen örökké emlékezetes ülésnek. 
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Róma, Szabad-e a pápa? — Németország trónörö-
köse meglátogatta a pápát — tehát a pápa szabad. Ez 
folyton a liberális újságok zárverse — ez achillesi érvük. 
Ebben rejlik erejük és ezzel pöffeszkednek az ép úgy 
kétszinü, mint hűtlen politika védői; de szerencsétlensé-
gökre achillesi érvük éppen azért, mivel achillesi-sarkán, 
azaz támaszpontján sérthető meg. A liberálisok ugyan 
minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megerősítsék és 
elálczázzák érvüket -— de valamint a hadászatban ma- { 

napság oda jutottunk, hogy a rombolás eszközei felül-
haladják a védelem fegyvereit — ép úgy ez esetben is a 
liberálisok szemfényvesztései és hadmiveletei nem állják 
ki a higgadt logika ütéseit. 

A „Gazetta d'Italia" következőket mondja : „Szét-
foszlott már a bűbáj s megtört minden nehézség és sem-
miféle etiquette-kérdés sem akadályozhatja meg többé 
a szívélyes viszonyokat a külföldi fejedelmek között, ha 
meg akarnák látogatni Olaszhon királyát és a pápát. Sem-
miféle panaszkodás sem bitetheti el velünk, hogy evősza-
kos a pápa fogsága ; önkényes ez egészen és reméljük 
nem sokára ez is el fog tűnni." — E z e k mind értelem nél-
küli üres szavak — azok kivételével, melyek az etiquette 
re vonatkoznak, mert valóban nem etiquetteről van itt 
szó, hanem oly szent elvekről, melyeken minden társa-
dalom szervezete nyugszik. 

Furcsa népség biz ez ; nem veszi észre, hogy minél 
inkább erőlködnek ismételgetni a világ előtt, hogy a pápa 
szabad, annál kevésbé tudják bebizonyítani. Nem látják 
be, miszerint ha a pápa valóban szabad volna, nem kel-
lene ezt folytonosan minden alkalommal hangoztatni és 
az unalomig ismételgetni a hanglétra minden tónusában. 
Ki gondolt volna 1870-dik év szept. 20. előtt arra, hogy 
bebizonyítsa a világnak, miszerint a pápa szabad ; de 
azóta a pápa helyzete zavart, hiányos — viszonyai me-
rőben ellentétesek a valódi szabadság és függetlenség 
föltételeivel : — azóta állott be tehát a tisztázás és iga-
zolgatás nagy szüksége. 

Minden bizonynyal a pápa szabad ! De ugyan miért 
szabad ? Mert mi független fejedelemnek kiáltottuk őt ki. 
Ti hirdetitek őt ilyennek ? De ki hitt valaha tinektek és 
és ki hisz mostan is ? Senki. — Még barátaitok sem 
méltatnak benneteket annyira, hogy hitelt adjanak szavai-
toknok : olvassátok csak egy kissé, mit vall be őszintén 
a „National Zeitung" : „A pápa nem souverain fejedelem ; 
az olasz törvények egyike, — melyet azonban a király 
és a parlament bármelyik napon megváltoztathat, — tart 
fönn számára fejedelem iránti némi megtiszteltetést; de 
ő valóban nem független uralkodó még a Vatikán kör-
nyékén sem. mert az olasz itélő székek többször gyako-
rolták már fennhatóságukat ezen palota-csoportozat lakói 
felett is." 

Látjátok milyen faj tájú a pápa fennhirdetett szabad-
sága és függetlensége ; — ez tökéletesen az olasz kor-
mány akaratán alapszik, már pedig aki más akaratjától 
függ, — az szabad és függetlennek nem mondható. 

De hiszen a pápa fogadhatá a német trónörököst, 
tehát szabad! Valóban? Szerettük volna látni, hogyan 
akadályoztátok volna meg e látogatást. Tudjátok ki volt 
e tekintetben szabad ? A német trónörökös és nem a 

pápa. Világos, hogy a leghatalmasabb birodalom örököse 
előtt megnyílnak az ajtók ; — nem mondtuk, hogy 
nem tudnának eszélyesek lenni a mi liberálisaink, a mi-
dőn van alkalmuk reá ; de mégis csak ha valaki föl akar 
haladni a Vatikán lépcsőin, azokon a kapukon kell 
átjönnie, a melyeket a ti ágyúitok és a ti szuronyaitok 
őriznek és az is igaz, hogy ti nagyon jól megtudnátok 
akadályozni a pápa látogatóit, hogy azokon a kapukon 
áthaladjanak. Tegyük fel, hogy holnap Olaszország Po-
roszországgal harczban áll: megengednétek-e a német trón-
örökösnek, nem hogy ismét beszélhessen a pápával, ha-
nem legalább, hogy beléjjhessen Rómába. Lehetetlennek 
látszik, hogy nép, mely komolyan akar beszélni, ily ér-
vekhez folyamodjék, melyek a komolyságnak még csak 
árnyékával sem birnak ; lehetetlennek látszik, hogy vala-
kinek bátorsága legyen ekkora leplezetlenséggel kihivni 
a jó érzületet, a logikát és a gondolkodó világ türelmét. 

Minden nagyobb személynek, ki meglátogatja a 
pápát, azt kiabáljátok, hogy a pápa szabad. De van-e fo-
goly, ki börtönőreinek engedélyével se fogadhatna el lá-
togatást ? Ah ! mily magasztos fogalommal birtok ti a 
szabadságról. Valóban szavatoknál fogunk titeket és oly 
szabadságot kívánunk nektek, mint amilyet a pápa élvez. 
Egyébiránt , ha a pápa valóban szabad volna, mint a 
hogy nem az, szabadsága nem eredne rendes állapota ter-
mészetéből, hanem csak általatok még eddig eltűrt hely-
zetből : de a ki másnak nagylelkűségétől, akaratától és 
szeszélyétől függ, — az szabadnak nem mondható. 

A német trónörökösnek a Vatikánban tett látogatása 
a helyett hogy a pápa szabadságát bizonyítaná, fényt 
vet azon inconvenientiákra, — összeférhetlenségek-, za-
var és nehézségekre, melyekben úgy a meglátogatott , 
mint a látogatók találták magukat. Már csak a hire is 
e látogatásnak nagy mozgásba hozta a liberális világot ; 
mert jól látta, mily eredménynyel lehet ez összekötve. 
Ezáltal valamelyikre homály vetődött ; de ez a „valame-
lyik" bizonyára nem a pápaság volt. Es hogy e kár 
elkerültessék, mennyi erőlködést, számitgatást és ma-
noeuvert vitt véghez a liberális világ. Mindennek daczára 
nem tudták eltörölni az első benyomást, melyet reájok a 
látogatás hire gyakorolt. A lapok tele lármával és magasz-
talással ; de czikkekkel nem fogják sohasem megdönteni 
a dolgok valódi tényállását. Tehá t? Tehát az elsők, kik 
a pápa anormalis állapotát elismerték, magok a liberáli-
sok voltak. Tehát a német trónörökös látogatása a he-
lyett hogy megszüntette volna az általános meggyőződést, 
hogv a pápa fogoly, a legvilágosabb s megczáfolhatlan 
módon erősité azt meg. 

Legyenek meggyőződve a liberális urak arról, hogy 
mig a pápa idegen zászló árnyékában él, mig más által 
uralt földön lakik, — nem lesz és nem is mondható 
sohasem szabadnak. Bármennyien menjenek is megláto-
gatására : akaratuk ellenére kézzelfoghatólag be fog-
ják látni; hogy a pápa fogoly és kifosztóinak hatalmá-
ban van. 

Ez az igazság nem kerülhette el Frigyes Vilmos, 
a magas Hohenzollern-ház sarjadékának figyelmét sem. 
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I R O D A L O M É S E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

f . é. jan. 17-én tartott vál. ülése. 
Elnökölt gr. Cziráky János és dr. Tarkányi Béla 

társ. alelnök. 
Annak jelentése után, hogy a mult hó vál. gyűlés 

jegyzökönyve hitelesíttetett, Tárkányi Béla alelnök jelen-
tést tett az általa kitűzött pályakérdés eredményéről. 

T. i. az alelnök ur az 1880-ki közgyűlésen elnöklő 
Ipolyi Arnold püspök ő exjának nagyhatású megnyitó 
beszédében a magyar egyháztörténelem megírására vonat-
kozó szép és nagy eszméjének mielőbbi valósításához já-
rulni óhajtván : száz db cs. k. aranyat tűzött ki aközetkező 
pályaműre : Adassék elö müveit nagy közönségünk szá-
mára ujabb kutföi alapos vizsgálatok nyomán a keresz-
ténység első korszaka Magyarországban szent István koro-
náztatásától sz. László király haláláig. 

A kitűzött határidőre 1881. decz. 31. csak egy pá-
lyamű érkezvén, ezt sok jó tulajdona mellett sem talál-
ták a bírálók absolut becsünek ; azért az 1882. közgyűlés 
megújította a pályázatot, s határnapul az imént lefolyt 
év decz. 31-ét tűzte ki. E határnapig az igazgatósághoz 
négy pályamű érkezett következő jeligékkel : a) l laec 
dicimus, cpiae didicimus (S. Augustinus) ; b) Credo ; c) 
Facta loquuntur ; d) Plus afferunt utilitatis in história, 
qui veterum scripta ex tenebris vindicant, quam qui nova 
producunt. (Card. Bona). 

E művek megbirálására Kazaly Imre, dr. Bita Dezső és 
dr. Kerékgyártó Árpád urak kéretnek föl. A pályázat 
eredménye a legközelebbi közgyűlésen fog kihirdettetni. 

Maszlaghy Ferencz prépost alelnököt interpellálván 
azon földrajz iránt, melyre 11 év előtt a bibornok-hg-pri-
más 100 db arany pályadijt tűzött ki, — az alelnök azon 
felvilágosítással szolgált, hogy a munka megírásával 
megbízott dr. Orivay Tivadar ur sokkal nagyobb ará-
nyokban fogott a mű kidolgozásához, mintsem a bib.-
hg-primás intentiója kívánta, és másodszor, 11 év után 
máig sem kapta meg tőle a munkát. 

A választmány óhajtása levén, hogy a bib.-hg-primás 
magas kivánatának minélelőbb megfeleljen, megbízta az 
igazgatóságot, hogy a kivánt földrajz megírására pályá-
zatot fogalmazzon, azt a bib.-primás ő eminencziájának 
tiszteletteljesen bemutassa, s a kinyert jóváhagyás után 
a pályázatot legott kihirdesse. 

A társ. alelnök bemutatta több kath. tanférfiu em-
lékiratát, mely az elemi iskolák számára kiadott olvasó-
könyvek átdolgozását sürgeti. A választmány határozata 
szerint az emlékiratban foglalt reform-kérdések megvita-
tására a tan-bizottság össze fog hivatni, s ennek irábeli 
előterjesztése a püsp. iskolakönyvi bizottság elnökének, 
Ipolyi Arnold ő exjának benyújtani. S midőn az olvasó-
könyvek átalakítására vonatkozó irányelvek véglegesen 
megállapittatnak, a társulat haladék nélkül az olvasó-köny-
vek átdolgozásával alkalmas tanférfiakat meg fog bizni. 

Jelentetett, hogy Sántha Mihály plébános ur isme-
retes költőnk „Ujabb vallási és hazafiúi költeményeinek" 
50 példányával kedveskedett a társulatnak. A választmány 
köszönettel fogadta a nagylelkű adományt és elhatározta, 
hogy e példányok alkalmilag szintén ajándékképen osz-
tassanak ki olyanoknak, kik a társulathoz ajándékköny-
vekért folyamodnak. 

Bornemisza Antal nyug. kir. táblai biró gyöngélkedő 
egészsége miatt lemondván az állandó számvizsgáló bizott-
ságról, helyette Gervay Mihály országos főpostaigazgató 
választatott meg az állandó számvizsgáló bizottág tagjává. 

A titkár jelentette, miszerint néhai Sebestyén Endre 
volt kerületi plébános 10 irtot, néhai Szalay József 50 
forintot hagyományoztak a Szent-István-Társulatnak. 

A budai országúti elemi iskola, a kővári, felső-apáthii 
és etyeki elemi iskolák szegény tanulói részére ingyen 
tankönyvek, a püskii népkönyvtár számára különféle köny-
vek szavaztattak meg. 

Olvastatott a költségvetési bizotság által előter-
jesztett előirányzat 1884-re, mely részleteiben s egészben 
elfogadtatván, a folyó 1884-ik évre a bevétel 85,485 f r t 
32 krral, a kiadás 84,294 forinttal lett előirányozva. A 
társulat alapítványi tőkéi 54,685 f r t 50 krt tesznek ki. 
mely összeg állampapírokban van elhelyezve. A költség-
vetés a közgyűlésnek be fog mutattatni, a gróf elnök ő 
excja a költségvetési bizottság tagjainak fáradozásaikért 
a választmány nevében köszönetet mondott. 

A költségvetési bizottságnak Barta Béla kir. táblai 
tanácselnök által előadott indítványára határoztatott : hogy 
azon hátralékosok, kik a társulatnak tagdijakkal vagy meg-
rendelt könyvek árával hosszabb idő óta tartoznak, az 
igazgatóság által záros hátáridő alatt hátralékaik fizeté-
sére ismételten fölszólitandók, s ha akkor sem fizetnek, 
a késedelmezők névsora a választmánynak bejelentendő 
további szükséges intézkedés végett. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat 
mult évi bevétele : 90,341 f r t 19 kr, kiadása 80,155 fr t 
59 kr ; többlet 10,185 f r t 60 kr, mely összeg a társulat 
tőkéihez csatoltatott. A tőkepénzek összege 1883. végével : 
80,346 fr t . 

A vatikáni okmánytár kiadási költségeire az utolsó 
választmányi gyűlés óta a következő adományok folytak 
be : Simon Vincze csornai prépost küldött 100 frtot ; 
Kruesz Chrysostom pannonhalmi főapát 300 fr tot : Da-
lánszky Nándor pécsi püspök 100 fi 't; a győri káptalan 
200 f r t : Sujánszky Antal esztergomi prépost-kanonok 
250 f r t ; Modrovics Gergely zalavári apát 50 f r t ; Kovács 
Zsigmond- veszprémi püsjíök 200 fr t . 

Az ügynökségben mult évi deczember hóban elada-
tott 47,571 péld.. könyv, 7550 db szent kép, 483 db egyes 
nyomtatvány; készpénzben bejött 7077 f r t 12 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére gróf Apponyi Albert 
és Maszlaghy Ferencz kérettek föl. 

MEGJELENT : 
A Katholikus Theol. Folyóirat 

I. évf. IV. füzete. 
Tartalma. 

a) Ajánlás főm. és ft . Simor János bibornok és um. 
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák. 

b) Az egész évfolyam tartalomjegyzéke. 
I. 1. A Schola metaphysikájának sarkköve. Vogl 

Márton. 499 1. 2. A házasságról. (Vége.) Dr. Kisfaludy 
A. B4a. 512 1. 3. A hazafiság erénye a kath. egyházban, 
kiváló tekintettel aq. sz. Tamásra. (Vége.) Dr. Wolafka 
Nándor. 545 1. 4. Szent Ferencz III. rendjéről. Hahnekamp 
György. 559 1. 

II. 1. Bunyitay V., A váradi püspökség története 
alapításától a jelenkorig. Nm. és ft. lip. Lipovniczky 
István váradi püspök rendeletére. I. köt. Pór Antal-ió\. 
574. 1. — Dr. Bita D., A katholika egyház isteni szer-
vezete. Dr. Karsch L-től. 579. 1. — 3. Beöthy L., A 
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Uj f o g á s a p o l g á r i h á z a s s á g d o l g á b a n . 
I. 

„Nem kell általános kötelező polgári házas-
ság!" E jelszót nemcsak mi katholikusok han-
goztatjuk, hanem immár a liberálisok egy ré-
sze is! 

Bámulat fogja el az olvasót annak hallására, 
hogy a liberálisoknak ha csak egy része is igy ha-
jharjában higgadt politikus lőn s leszállt amaz una-
lomig agyonnyargalt vessző-paripáról, melynek 
neve : általános kötelező polgári házasság. 

E nevezetes fordulatnak nevezetes okának 
kell lenni. Vájjon mi leliet ez az ok ? 

A liberálisok tanulékonyabb része bizonyára 
tanult, okult a külföld példáján. A külföld messze 
előre vágtatott e nagy (?) eszme keresztülvitelében, 
nagy költséggel létesítette a polgári házasságot, 
melytől, tekintve az inscenirozott nagy lelkese-
dést, a melylyel e nagy eszme érvényesítése óhaj-
tatott, mennyei boldogságot várt polgárai szá-
mára; ámde a polgárok, a balgák, nem tudnak, 
nem akarnak boldogságot lelni ez intézményben. 
A kik a szabad életet szeretik, bizony nem fá-
radnak a polgári hivatalnokhoz, hogy őket egy 
időre kopulálja ; azt fölöslegesnek tartják. A kik 
pedig tisztességes igazi házasfelek akarnak lenni, 
azok esetről-esetre tettleg kijelentik a polgári 
hivatalnoknak, hogy hazudik, midőn őket háza-
soknak kijelenti, s hogy a törvény is, mely 
ugyanazt mondja, hazudik! Ok azt tartják, hogy 
csak a lelkész az, kinek közbejötte folytán le-
hetnek házasok Isten, lelkiismeret és tisztességes 
emberek előtt, s azért az egyház elé mennek nem 
áldást kérni házasságukra, hanem házasságot kötni, 

mely a törvény összes §§-ai daczára nem léte-
sült köztük a polgári közeg előtt. 

Statisztikai kimutatással sem kell bizonyi-
tani, mert köztudomású, hogy a külföldön ki-
rivó esetek közé tartozik, hogy házasfelek meg-
elégednének polgári összeadással. 

Igy a törvény el nem érte azt. mi czéloz-
tatott, s tűrhetetlen nyűggé minősült, melyet a 
polgárokra minden czél nélkül rótt a hatalom ; 
nyűggé először, mert a ki tisztességes házasságot 
akar kötni, kénytelen haszontalan formalitásokat 
teljesiteni, s másodszor, mert a nagy költség, 
melybe az egész kerül, szintén csak a polgárok 
zsebéből fedeztetik. 

S még hozzá az is kisült már. hogy az anya-
könyvek vezetéséről sem lehet sok dicsőt mon-
dani; kisült, hogy a fő-fő kultur-államban is meg-
esik, hogy lia rendetlenség, hiányok, téves bejegy-
zések a Civilstandesbeamter által ugy esetleg 
felfedeztetnek, és ezek helyreigazítása, az embe-
reknek a harmadik vármegyéből való beidézése, 
kihallgatása által sem sikerül, akkor egy igen 
probatus segédeszközhez nyúlnak, t. i. irulva-pi-
rulva elmegy a máskülönben liberális Civilstan-
desbeamter a helybeli lelkészhez, bevallja szorult 
állapotát, és egész kollegialiter megkéri a papot, 
hogy matrikáját a papé után kijavitliassa. 

Hiába, nem egy tekintetben nagy ember 
Bismarck; sejtette ő az efféle s más kalamitáso-
kat, és azért nem is volt politikai érzéke oly 
törvény iránt, melyről előre tudta, hogy a pol-
gárok óriási nagy többsége azt fogja mon-
dani, hogy puszta, tiszta hazugság. Azért csak 
kényszerhelyzetben állott reá az ily kába tör-
vényre, no mert szüksége volt a liberálisokra. 
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Talán bizony valamennyi polgári házasság-
gal megáldott országban általánosan ismert eme 
tünetek ejtették gondolkodóba a magyar liberáli-
sok egy részét, hogy a polgári házasság eszméjét 
elejtsék? Nem. — hisz a liberális nem veszi fél 
elmélkedéseinek tárgyául sem a tényleges, reális 
állapotokat, az embert, a polgárt úgy, a mint az 
valóságban létezik, hanem merő. a valóságban 
nem létező képzeletekben mozog összes szellemi 
működése; a liberális azt hiszi, liog}7 az jog. 
mit ő akar. hogy a jognak az erkölcshez semmi 
köze. s ezen dogmákra esküdve, folytatólag a 
polgárt is ugy gondolja, mint valamely lelkiis-
meretnélküli gépet, melynek legfőbb kötelessége 
ugy mozogni, zakatolni, ahogy a liberális „állam-
férfiak" serege valamely ügyes Tongeber taktu-
sára fütyül. 

Vagy tán végre belátták, hogy senki saját apja nem 
lehet, s azért mondtak le az általános kötelező polgári há-
zásságról ? 

Nem. eme tudományig eleddig nem jutot tak el, még 
a tanulékonyabbak sem ; ők az ellenkezőt hiszik állhatat-
osan, s mellöket verve bizonyítgatják, hogy ez meggyőző-
désük. A meggyőződés, — természetesen csak a liberális 
táborban, minden meggyőződés — szent : a mi szent, an-
nak valónak is kell lenni : tehát igaznak is. A józan ész-
nek egyszerűen hallgatást parancsolnak, mint ezt már 
ősük Hegel tette, kinek vére, bár különféle dilutiókban, 
de végelemzésben mégis tisztán és egyformán valamennyi 
szabadelvű reformer ereiben pezseg. Hallgatást kell paran-
csolniok a józan észnek, mert ez — a liberalismus leg-
nagyobb esküdt ellensége. Hogy hogy y íme bebizonyítják. 
A józan ész meg a kinyilatkoztatás tanitja, hogy az ál-
lam ki nem ugrott fix und fertig Isten kezéből mint Mi-
nerva Jupiter fejéből, hanem hogy állani előtt létezett az 
ember. Ez az ember a természet urától ugy lőn alkotva, 
hogy erős hajlamot érez másokkal társaságban élni. Es e haj-
lamát követve még mielőtt állani volt, házasságot kötött 
és megalapította a családot. Vájjon volt-e joga ezt tenni ? 
Csak az eszelős mondhatja, hogy nem volt. De kitől kapta 
e jogot ? Az államtól ? Nem, azon egyszerű, de nyomós 
oknál fogva, mert állam nem is létezett, mert a családok 
összesége volt csak államot alkotandó. Kapta a termé-
szet Urától. S midőn a számos család, mely házasságok-
ból keletkezett, az államot megalkotta, mi czélból tette 
azt ? Azért-e, hogy ez az állam konfiscálja előbb bírt jo-
gait s a polgárnak csak annyit juttasson belőlük, a mennyi 
az államnak éppen tetszik ? Nem. hanem azért, hogy jo-
gaiban az állam hatalma által megvédessék, valaminthogy 
az állam összesített ereje oly intézményeket létesítsen a 
közjó számára, melyeket egy ember, egy család, sőt több 
család együttesen sem képes létesíteni. Ez a józan ész 
szava : a házasság az állam előtt létezett : a házasságból, 
mely a családot megalkotja, keletkezhetett csak az állam. 
Ha ez igy van, nevetséges a szabadelvű kézbe került ál-
lam abbeli arrogantiája, melylyel polgárainak meg akarja 

adni vagy megtagadni a jogot házasságot köthetni. Senki 
sem lehet saját apja. 

Hát ezt tán végre mégis belátták a liberálisok ? Szó 
sincs róla. Szerintök az állani minden jog forrása, s 
természeténél fogva van hivatva jogokat osztogatni, nél-
küle nincs semmiféle jog. Természeti jog tehát nincs í 
A természeti jog merő ábránd, középkori képzelődés, 
mert jog csak az, mit az állam ad s biztosít, s mit tény-
leg ki lehet erőszakolni, karhatalommal ; - a természet-
nek pedig nem állanak rendelkezésére zsandárok és kato-
nák, tehát jogot sem adhat ; ezt csak az állani adhatja, 
mert ez hatalmával képes annak nyomatékot kölcsönözni, 
azt kierőszakolni. 

Csak az a jog. a mi tényleg kierőszakolható, füg-
getlenül az erkölcstől, sőt ellentétben is az erkölcscsel ! 
Ez a liberalismus tana a jogról. 

Az állani függetlenül az erkölcsi rendtől van hi-
vatva az embereknek külső viszonyát szabályozni : a fel-
hatalmazást erre, az Isten eszméjét a tömeg ámítására 
adoptáló liberálisok szerint az állam Istentől nyerte, ez 
okért a íjolgároknak lelkiismereti kötelessége vakon en-
gedelmeskedni ; nem szabad kérdezniök. mily viszonyban 
áll lelkiismeretük szava az állami törvényhez, ez fölösleges 
töprenkedés volna, midőn tisztán áll a kötelesség, hogy az 
isteni felhatalmazással dicsekvő államnak engedelmeskedni 
kell. mely parancsait esetleg karhatalommal érvényesí-
teni tudja, mi pedig karhatalommal tényleg kierőszakol-
ható, az egyszerűen a jog. De hát igy, az adóvégrehajtó 
és a rabló nem egy rangba helyeztetnek-e ? Igy, ha eset-
leg a katonaság megtagadja az engedelmességet s a fejede-
lem kormányzói hatalmának, jogának érvényt szerezni nem 
akar, nem sziinik-e meg fejedelem lenni, nemveszti-e el ural-
kodói jogát : mert hiszen jog csak az, a m i tényleg külsőleg 
kierőszakolható ? Igy, ha az állam esetleg azon tudatra 
ébredt, hogy a birtokban való aránytalanság szerfelett 
káros, és egyenlőséget határoz, megfosztván birtokjoguk-
tól a birtokosokat, jut tatván abból a birtoknélkülieknek, 
ez nem fog-e joggá válni, mihelyt az államnak rendelke-
zésére elegendő hatalom áll. hogy törvényét végrehajtsa? 
Igenis, jog leend, az uj tanok szerint. Ámde ez a jogér-
zetnek legnagyobb arczulcsapása, a józan észnek megta-
gadása ! Nem tesz semmit, mert nagy vívmánya a mo-
dern jogtudománynak ! 

De utoljára is tán belátták a liberálisok, hogy a házas-
ság olyan ügy, melynek lényegéhez, velejéhez jogi hata-
lommal ugy sem lehet férni, mely tehát épp ez okért 
polgári törvény által sem szabályozható ? 

Mert valóban vajmi kevés a házasság dolgában, mit 
erőszakkal kicsikarni lehet : hol házasság dolgában erő-
szak közbejön, ott csak a házasság roncsolt maradványai-
ról van szó. Mit is lehet — vegyük sorba — házasság 
dolgában kierőszakolni ? 

A házasfelek együtt kötelesek élni egy fedél alat t ; 
— ha széjjelmennek önkényüleg, az erőszak őket egy 
időre összehozhatja ; ez azonban nem szokott történni s 
még a legliberálisabb uraknak sem kívánságuk ez, ily 
hatalmi joggyakorlás nekik visszatetszenék, ők tudják 
miért. Amint az ágyasok széjjel nem kergettetnek erősza-
kosan. ugy össze nem hozatnak a házasok, ha széjjel-
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mentek. Sőt legyünk belátók, össze sem hozhatók sike-
resen, mert ha egyik ajtón a pandúr be is hozná a szö-
kött házastársat, az kimenne a másikon. Igy tehát a há-
zastárs egyik leglényegesebb jogának képtelen a polgári ha-
talom érvényt szerezni. Miből az a tanulság, hogy a házas-
társát elhagyó fél tulajdonkép nem is követ el jogsértést 
a másikon, mivel hogy jog csak az — a mint azt már 
tudjuk — mi tényleg és mindig kierőszakolható ; ez pedig 
ki nem erőszakolható, ha csak nem állittatnék minden szö-
kési velleitásokban szenvedő házasfél mellé egy-egy dra-
bant. Az együttélés tehát házasoknál csak olyan amolyan 
erkölcsi kötelesség, melyet teljesítenek, ha tetszik, nem 
teljesítenek, ha nem tetszik, — az nem jogi kötelesség, 
mert ki nem erőszakolható. 

Kötelességük a házasfeleknek, ósdi felfogás szerint, 
egymást szeretni, egymásnak némi ügyekben engedel-
meskedni, egymást az élet különféle viszonyaiban segí-
teni, gyöngeségeiket kölcsönös béketűréssel elviselni. Ki 
erőszakolhatók-e mindeme kötelességek ? 

Kötelessége a férjnek nejének tisztességes ellátásá-
ról gondoskodni. Kierőszakolható-e ez ? Ez igenis kierő-
szakolható, de nem mindig, t. i. csak akkor, ha a férjnek 
van lefoglalni valója ; ha pl. hivatalnok, lefoglaltatja a biró 
fizetésének bizonyos részét a nő és a gyermekek számára : 
ha birtokos, odaitél a nő számára bizonyos jövedelmi 
quótát, melyet meg keli fizetni, különben be fog haj ta tni 
mint akármilyen más tartozás. Ellenben ha a fér jnek 
lefoglalni valója nincs, akkor a házasságnak ezen jogi 
kötelessége is füstbe megy. 

Bár a házasságnak ezen nem-jogi oldala el is is-
mertetik a liberálisok által, mindazonáltal a souverain 
állam fogalmával összeférhetetlennek tart ják, hogy hozzá 
csak az tartoznék elismerni házasságnak, mit a polgárok 
lelkiismerete és az egyház annak jelent ki, nem pedig 
azt saját hatalmából meghatározni, mi házasság, mi nem. 
A souverain állam független nem csak más államoktól, 
de független a lelkiismerettől, a természet Urától, s az egy-
háztól ; a mit a souverain állam nem alkotott a külső 
életrendben, az egyszerűen nem existál, az nincs ; még 
különös kegyelemnek kell részéről tartani és következet-
lenségnek, ha a szülés által az ő közbejötte nélkül a vi-
lágra jöt t embert egyénnek elismeri s jogokkal felruhá-
zottnak hirdeti, a mily következetlenség részéről az is és 
kegyelem, hogy az embert megholtnak elismeri, ki ter-
mészetes halállal mult ki a világból, kit az állami hata-
lom nem expediált a túlvilágba. 

Ha már most a liberalismus elveihez oly hűen ra-
gaszkodik, miből magyarázható mégis, hogy Magyaror-
szágban egyik része ellentmond a másiknak, a miatt, 
hogy emez az általános kötelező polgári házasságot kö-
veteli ? 

Ez a sima s épp azért veszedelmesebb, mert ke-
vésbé őszinte liberálisok legújabbau kieszelt egyszerű tak-
tikája, melylyel sokak dupirozása által elérhetni hiszik, 
hogy czéljukat, közös czéljukat annál biztosabban elérik. 

A sima, eszélyesen számitó liberálisok ugyanis nem 
zárkózhatnak el az elől, hogy bizony az országban az ő 
eszméjük nem csak lelkes viszhangra nem talál, sőt inkább 
a kedélyeket jéghidegen hagyja. Be is látják, hogy tandem 

oly időben, midőn az ország szive, a főváros, feljajdul a 
liberalismus által keltett vallástalansáe- és erkölcstelenség O Ö 
miatt, oly időben, midőn a lapokat olvasó közönség elször-
nyüködik a naponkint registrált számtalan bűntett felett, s 
vissza-visszaóhajtja lelke egész bensőségével a valláso-
sabb időket, mondom, hogy oly időben egy a vallást há-
zasság dolgában kiküszöbölő, az ember e fontos élet-
mozzanatát profanizáló motió nem sikerülhet, óhajtott 
eredményhez nem vezethet. 

E tények előtt el nem zárkózhatnak ugyan, de azért nem 
adják ám fel rögeszméjüket, hanem cselhez folyamondnak ; 
álutakon akarják elérni azt, mit egyenes uton ez idő szerint 
elérni nem lehet. Es pedig igy : ájtatos szemforgatás közt 
előrebocsátva. hogy az egyházat tisztelik, hogy mennyire 
óhajtandó, hogy a házassági összeadás az egyháznál ma-
radjon, hogy az állam is jól felfogott érdeke szempont-
jából csak ugyanazt óhajthatja, hogy a házasság sokkal 
több mint polgári viszony, kijelentik, miszerint csak egy 
törvényre volna szükség, -melv által a házasság mint 
polgári viszony minden állampolgárra kiterjedőleg, kizá-
rólagos kötelező erővel szabályoztassék, valamint hogy 
e házassági viszonyt tárgyazó perek az állami biróságok 
kizárólagos bíráskodása alá vonassanak." Ez kell, ez szük-
séges, nem pedig általános kötelező polgári házasság ! Ez 
a jelszó, Schlagwort, melyet fennen hangoztatni kell, mig 
érvényesül ! 

Kettő e tekintetben megjegyzésünk. 
A házasság mint polgári viszony, azaz a mennyiben 

igazi polgári jogokat és kötelmeket, vagyis kényszer alá 
esőket involvál, szabályozva van minálunk és pedig min-
den állam}3olgárra kiterjedő kizárólagos kötelezettséggel, 
s mint ilyen 18(58 óta már az állambiróságok kizárólagos 
elbirálása alá esik. Avagy a házassági szerződés, a nő 
rangja, alimentatióra, esetleg gyermektartásra való joga, 
a vagyoni kérdés, az örökösödés, az atyai hatalom ter-
jedelme, nincsenek-e egyformán polgári törvény által sza-
bályozva az állam minden polgárára nézve, legyen az 
katholikus, protestáns vagy zsidó ? Avagy eme polgári 
viszonyt tárgyazó perek nem biráltatnak-e el polgári bi-
róság által ? 

Hamis szemhunyoritással felel erre igenlőleg a libe-
rális is, de azért nem tágit követelésén, mert ő a .házas-
ság mint polgári viszony" szólam alatt egészen mást ért 
mint mi. Tudjuk, mit ért a la t ta ; de kérdjük, ha ő oly 
értelmet tulajdonit a „polgári viszonynak," hogyan ta-
gadhatja, hogy ő általános kötelező polgári házasságot 
nem akar, hogy ő azt perhorreskálja ? 

Keresztény vallási házasság az, melynél a létrejöve-
tel feltételeit a keresztény, egyházi törvény határozza 
meg, s melynél azon kérdés, létezik-e vagy sem, ugyan-
ezen törvény szerint biráltatik el egyházi birák által. 

Polgári házasságnak pedig neveztetik az, melynél a 
polgári törvény állapítja meg a feltételeket, melyektől 
a házasság keletkezése függ s kétely esetében a polgári 
biró itél a fölött, megtartattak-e e törvények vagy nem ? 

Keresztény házasságnál az egyház jelenti ki azt, mily 
feltételek alatt bir a fél avval az erkölcsi felhatalmazással, 
hogy a másiktól mint házastársától a házasság összes kö-
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telmeinek teljesítését követelhesse, s viszont a másik kö-
telességgel e követelésnek ezeknek eleget tenni. 

Polgári házasságnál az állani lép az egyház helyébe. 
Ebben állván a polgári házasság lényege, lehetetlen 

át nem látni, hogy azon esetre, lia az imént előadott 
értelemben a házassági viszony egy állami törvény által 
kizárólagos kötelező erővel minden polgárra szabályoztatnék, 
csakugyan előállna az általános polgári kötelező házasság a 
maga igazi, valóságos lényegében, nem csak akkor, mi-
dőn ezen állami törvény egy polgári közeget rendel, mely 
előtt ezen házasság köthető, de akkor is, midőn azt ren-
deli, hogy a házasságok bizonyos neme az állam által 
elismert egyházi közeg, másik neme a polgári közeg előtt 
köttessék. 

Az csak merő forma, merő látszat, miben a különb-
ség rejlik az általános és a szükségbeli polgári házasság 
között. 

Csakis a szóbeszédben lenne különbség polgári és 
egyházi házasság között, valósággal mind megannyi pol-
gári házasság lenne. 

Egyik esetben is, másik esetben is csak az állami tör-
vény birna érvénynyel, az egyházi törvény megszűnnék 
kötelező lenni polgárilag, az „háttérbe" szorulna, azaz ma-
gyarán kimondva, az állani felfogása szerint megtartaná 
az, a kinek tetszik. 

Az általános kötelező polgári házasságnál mondja 
az állam : az házasság, mi az én törvényemnek megfelel ; 
a consensus kivételére egy közegem van : a polgári, ez 
elé kell menni, hogy házasság legyen. A szükségbelinél 
pedig: az házassság, mi az én törvényemnek megfelel ; a 
consensus kivételére két közegem van : ha az egyik össze 
nem ád, mehetsz a másikhoz, ki ád össze, előttem az mind-
egy, mert hisz én rendeltem ki őket mindkettőjüket. 

Tehát csak a látszatban rejlik a különbség, melyet 
némelyek olv nyomatékkal szeretnek kiemelni. 

S magának ezen látszatnak megőrzése is csak csudá-
latos elvtelenségen alapszik. Mert ha a házasság csakugyan 
az állani ressortjához tartozik, ha a lelkiismereti kötel-
mekre mit sem ád, ha agent provocateur-képp szerepel, 
alkalmat adva, buzditva a katholikus polgárt, hogy vesse 
meg a vallási kötelmeket : akkor a logika követelménye : 
egy polgári közeg kirendelése, az egyházi összeadás tel-
jes ignorálása : mert a vallásra súlyt fektetni és nem fek-
tetni. a lelkiismeret szavát respektálni és reá semmit sem 
adni. — egyszerű contradictió. 

Az általános kötelező polgári házasság egy egye-
neslelkü, nyilt ellenségnek támadása az egyház, a keresz-
tény elvek ellen : az úgynevezett szükségbeli polgári 
házasság egy ravasz, kétszinii ellenségnek támadása : amaz 
az egyházat magára hagyja, mig az utóbbi az egyházat 
fel akarja használni arra, hogy vallástalan czélzatai elérésé-
ben segélyezze, hogy keresztény-ellenes elvei érvényre 
jutásában előmozdítsa, mely tendentiája az egyháznak nem 
csak gyűlöletét, hanem nagymérvű megvetését konsta-
tálja. A sima liberális tiszteletet szinlel, de sértőbben veti 
meg az egyházat mint a darabos, de nyiltlelkü liberális. 

Allitásunk igazolására, hogy a különbség csak a 
látszatban rejlik, ime itt idézzük Kovátsot, ki munkájá-
nak (Házasságkötés) 255 lapján ekkép nyilatkozik: „A 

házassági patens szerinti házasság (hol egyházi közeg sze-
repelt) a katholikus egyházra valóságos polgári házasság, 
mely reá sokkal súlyosabban nehezedhet, mint az olyan 
fajta, mely a házasságkötést polgári hatóság elé rendeli." 
A főrendüek hármas bizottsága ülésein Samassa egri ér-
sek iir is kifejtette, hogy a házasság egyházi és polgári 
volta nem azon fordul meg ám, hogy melyik a házasu-
lókat összeadó közeg, de azon, hogy milyen jog az, mely 
a házasságot szabályozza, s milyen a biró, ki a házasság 
felett itél. Lenne bár — ha a jog és a biró világi — az 
összeadás egyházi, a házasság polgári leend. Ilyen elis-
mert tekintély nyilatkozata persze feszélyező a liberáli-
sokra : de hamarjában segítnek magukon : érdemleges czá-
folat lehetetlen, tehát, megczáfolják ugy ahogy tudják, 
rámondva az érsekre, hogy egy magyar Maurus Capellari. 
(Maurus Cap.—később XVI. Gergely —szerkesztette VII. 
Pius constitutióját, melyben a pápa szavát felemelte a 
miatt, hogy Lombardiába és Veleczébe az osztrák codex-
nek a katholikusokat sújtó házassági jogát voltak beho-
zandók). 

Ekként kétségtelen, és hozzá értő emberek előtt vilá-
gos mint a nap, hogy az általános kötelező polgári házasság 
és a házassági viszonynak egv állami, kizárólag kötelező tör-
vény általi rendezése lényegileg egy és ugyanaz a dolog. 
Nekünk, amint nem kell az egyik, ugy, s még tán inkább 
nem kell a másik. (Folytatjuk). 

A vallás eszméjének meghatározása. 
ív. 

Felolvasás, melylyel a párisi r Institut catholique "-ban a nem-keresz-
tény vallások történetének harmadik évfolyamát 1881. decz. 18-án 

megnyitotta 
d e B r o g 1 i e abbé. 

Ford. Dr. Pápai. 

Hátra van még, uraim, hogy egy nagy horderejű kö-
vetkeztetést vonjunk le e meghatározásból. Hátra van még, 
hogy lássuk, miként lehet ennek segélyével megfejteni a 
nagy kérdést, a mely a vallás egyetemes tényének meg-
figyelésénél minden részrehajlástalan szellem előtt felme-
rül. Ama kérdést értem, lehet-e tudni, hogy a vallások 
átalában birnak-e tárgyi, objectiv igazsággal, s hogy kü-
lönösen mely vallásnak van kizárólagos joga az igazságra 
és érdemli meg egyedül az igaz vallás nevét. 

Az észelviek magokviselete e kettős kérdéssel szem-
ben nagyon furcsa. E magaviselet, mely a kérdés máso-
dik részét, valamely vallás kizárólagos igaz voltát illetőleg 
tagadás, látszólag teljes tartózkodás az első részt, a val-
lási eszmének általában objectiv igazságát illetőleg. 

Réville, miután meghatározta a vallást, siet hozzá 
tenni : „Nem döntöm el a kérdést, lehet-e tudni, hogy ez 
érzet alapos vagy illuzórius-e." 

Igy beszél az egész iskola. 
Ert jük, hogy nehéz az észelvieknek a vallások ob-

jectiv igazságára vonatkozó kérdés gyakorlása. Az egyen-
lőség, melyet minden vallás között, az őket elválasztó lé-
nyeges (fondamentales) ellenmondások daczára, fönnállani 
tanitanak. a történeti vallások lényeges részét képező 
természetfelettinek határozott tagadása, teljesen tagadó 
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megoldásra vezetik őket. De e megoldástól magok is vissza-
borzadnak : bizonyos szégyen visszatartja annak kimondá-
sától, hogy a vallásos szó azonos érteményü az agyrémet 
táplálóval. Azért iparkodnak semleges téren maradni, ta-
nulmányozni a vallást az ember gondolatában, a nélkül, 
hogy keresnék, vájjon e gondolatnak megfelel-e valami 
való tárgy. 

Nem lehet tagadni, uraim, hogy ez az eljárás furcsa. 
Beszélni az imáról, a nélkül, hogy megmondanók, őriilt-
ség-e az ima, vagy észszerű cselekmény ; beszélni a jövő 
életről, a nélkül, hogy megmondanók, csalódás-e vagy 
valóság. Azt mondani az embereknek : mi vagyunk a tu-
domány, mi tanulmányoztunk minden vallást, mi elmond-
hatjuk nektek, hogyan imádkoznak a brahmánok, minő 
formulát használnak az asszírok vagy az egyiptomiak, de 
ha ti, korunk emberei, azt kérdezitek tőlünk, hogy kell-e 
imádkozni, hogy imátok meghallgattatik-e, azt feleljük, 
hogy ez nem hozzánk tartozik, és hogy erről semmit sem 
tudunk. 

Valóban, uraim, különös egy tudomány ez az uj val-
lástudomány ! 

Megtanít bennünket a tényre, de arról, a mit min-
denekelőtt hasznos volna tudnunk, egy szót sem szól. Ez 
szép anatómia és hatalmas physiologia lehet, de semmi 
gyakorlati gyógyszert sem nyúj t az emberiség bajaira. 
Annak, ki utolsó nyughelyére kisért egy apát, egy anyát, 
egy kedves barátot, és azt kérdezi, hogy viszontláthatja-e 
azt : annak, ki borzalommal gondol a mélységre, mely a 
halálban megnyílik előtte s azt kérdezi, mit kell remél-
nem ? mitől kell félnem ? ez a vallástudomány komolyan 
feleli : a perzsák ezt remélték és igy cselekedtek, az egyip-
tomiak más eszmét alkottak magoknak a halál utáni 
jövőről és másként készültek ; más volt a babyloniak 
hite, s végre legújabban felfedezték ama különleges esz-
méket, melyekkel e pontra nézve Mexikó régi lakói 
bírtak. 

De mit érdekel ez engem ? kérdi az ember ; rólam 
van szó : mit kell hinnem, mit kell cselekednem ? Van-e 
valami igaz abban, a mit e népek hisznek ? Legalább 
támaszkodhatom-e amaz egyetemes igazságokra, melyek-
ben megegyeznek? Hihetek-e egy jövő életben? 

Erre nincs mit szólnunk, feleli a tudomány. Nem 
a mi dolgunk, semmit sem tudunk róla ; ez metaphysi-
kai kérdés, mely elől rendszeresen ki kell térni, mert az 
ily nemű kérdések megfejthetetlenek : mindenki azt gon-
dolhatja erről, a mi neki tetszik1) 

') Nagyon félreértene bennünket, ki azt hinné, hogy nevet-
ségessé akarjuk tenni a tulajdonképi érteményben vett tudomá-
nyosságot és pellengérre állítani ama tudósok szerény és részre-
hajlatlan tanulmányait, kik a különböző népek és különböző tör-
téneti korszakok vallásait tanulmányozták. Ep oly kevéssé szán-
dékunk azoktól, kik e tanulmányoknak, az egyetemes tudomány 
szükséges és anyagi elemeinek szentelik magokat, azt követelni, 
hogy adják föl maguknak a kérdést ama vallások tárgyi igazságát 
illetőleg, a melyeket tanulmányoznak. Joguk van és kötelességök 
mindenekelőtt történésznek lenniök. De azok ellen irányul kriti-
kánk, kik azt állítják, hogy a különböző vallásokat összevetik, kik-
nek nagyravágyásuk megteremteni a vallás tudományt , megmagya-
rázni az emberiség vallási gondolatának általános fejlődését 
s kik hallgatással mellőznek oly jelentékeny elemet, minő a vallás 

Mi, uraim, nem vagyunk kénytelenek, miként az 
észelviek, e fontos kérdés elől kitérni, ellenkezőleg a mi 
meghatározásunk segélyével lehetséges e kérdésnek, ha 
nem is megoldása, de világosságba helyezése. 

A vallás tárgyi igazságának problémája ismét három 
fő kérdésre osztható. 

Először is azt kérdezhetjük, hogy a minden vallás-
sal közös eszme. az. a mely meghatározásunk megalko-
tására szolgált, igaz eszme-e vagy agyrém : más szavak-
kal, hogy a hivés egy láthatatlan világban, hol az ember 
magasabb vágyainak tárgya lakik, okadatolt hivés-e vagy 
szükségkép csalódás ? 

Ha a felelet ez első kérdésre tagadó, akkor minden 
vallás egyszerre tévesnek mondható, mindegyik agyrémet 
hajhász, mindegyik szükségkép alanyi a modern bölcse-
let nyelvén, azaz magyarán szólva hamis és alapnélküli. 

Ha ellenben a felelet igenlő, akkor legalább min-
den vallásban van egy igaz fogalom, ama magasabb és 
eszményi világ fogalma. 

Másodszor azt kérdezhetjük, hogy feltéve e maga-
sabb világ létezését, meg lehet-e azt ismerni, s lehetsé-
ges-e azzal e földön való érintkezésbe lépni ? 

A tagadó felelet itt is lerontana minden vallást. Az 
igenlő feleletnek ellenben amaz eszme a következménye, 
hogy a vallás, lehetséges, s következéskép, az ember igé-
nyekkel birván, szükséges is. 

Azután egy harmadik kérdés keletkezik. A tulajdon-
képi vallások közt, — melyek, ha az első két kérdés 
igenlői eg oldatik meg, mind megegyeznek az egy ma-
gasabb világgal való lehetségés érintkezés igaz eszméjé-
ben, — létezik-e egy, a mely ez érintkezések monopo-
liumát és kiváltságát birja, a mely egyedül sejtetheti ve-
lünk, mi az a magasabb világ, és eszközöket nyújt, hogy 
ahhoz közeledhessünk? Egy szóval, a vallások közt, me-
lyek egyenkint mind igazak abban, hogy a vallási tehet-
ség természetfeletti tárgyának valóságát tanítják, van-e 
egy, mely föltétlenül és teljesen igaz ? 

Vizsgáljuk e három kérdést egyenkint. 
(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 21. Sed quid nunc ? — Január 12-e 

óta ezen kérdés foglalkoztatta a kormányköröket. A nagy 
csata után nagy levertség uralkodott. Hiába erőlködtek a 
kormánynyal szorosabb vagy lazább összekötetésben álló 
lajjok ; taktikájuk, és mondjuk ki igazán, az épen nem 
mérsékelt, sőt nagyon is irritált hang, mely nem ritkán 
durvaságba is átcsapott, nagyon is elárulta, hogy nem 
képesek ama resigráczióval fogadni a helyzetet, melyet a 
politikai erély parancsol. A győztes fél szüntelen bán-
tárgyi igazsága, következéskép gyakorlati hasznossága. Hogy a fön-
tebb megkezdett hasonlatot folytassuk, nem kivánjuk azoktól, kik a 
histrológiát tanulmányozzák, hogy betegeket gyógyítsanak, de ha 
az egytemes anatómia és az összeségében vett physiologia semmi 
enyhülést nem nyújtanának az emberiség bajainak, s ha azok, kik 
e tudományokkal foglalkoznak, elhanyagolnának minden gyakorlati 
alkalmazást, e tudományok értéke csökkenne, és igazságuk jogo-
san gyanusittatnék. A bizonyos egyetemességi fokra jutott tudomá-
nyos elméletek döntő Ítéletet- hozó ellenőre a gyakorlat. 
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talmazása nem a legjobb ut a kiengesztelődésre. Pedig 
előbb-utóbb azt kell keresni a legyőzött félnek, ha nem 
akarja a dolgot a szakításig vinni. Es azért kevés politi-
kai tapintatról tanúskodott a félhivatalos főorganumok és 
a kiadott siboleth szerint egy követ fújó más lapok eljá-
rása, mely abban látszott vigaszt keresni, hogy gyalázza 
és rágalmazza ama többséget, melyre bizonyos kicsinylés-
sel tekintettek a szavazás előtt. De ez is a divatos libera-
lismus egyik jellemző vonása. 

El mult nyolcz nap -— a hangulat változott. Oltögeti 
ugyan most is némelykor kigyónyelvét a liberalismus : 
ijesztget most is hol ezzel, hol amazzal ; falra festi a re-
actio ördögét, (melytől komolyan csak az fél, ki elég bár-
gyú elhitetni magával, hogy a liberálisok értelmében vett 
reactio csakugyan kéj3ezi komoly államférfiú törekvései-
nek czélját) ; de nagyban véve megszelidült. Nem hiszünk 
neki, akár hogy öltöztözködik báránybőrbe ; farkastermé-
szetét le nem veti. 

A tegnapi „P. -Lloyd" vezérczikke felment minden 
kombinácziótól ; nem szükség semmit sejtenünk ; olvastunk, 
tudunk mindent, mit e tárgyra nézve tudni akarunk. 

Quid nunc? Kapituláczió, visszavonulás. Levenni azt 
a fatális javaslatot a napirendről, még pedig egyszerűen 
minden záradék, minden korlátozás nélkül. Tehát vissza-
vonulás minden vonalon. Maga a „P. Lloyd" bevallja, hogy 
ez nem logikai eljárás. Ha ő be nem ismeri, mi mondot-
tuk volna. Nincs abban logika, hónapokig tárgyalni egy 
javaslatot, ezt kétszer az alsóházban elfogadni, annak el-
fogadását a főrendiházban minden áron és módon megki-
sérteni és végre a felsőház kétszeres visszautasítása utáu 
azt levenni a napirendről, levenni ugyanazon "képviselő-
házban, mely azt két izben roppant többséggel megsza-
vazta. Ebben csakugyan nincs logika. Mert vagy akkor 
volt igaz és helyes az eljárás, midőn először és másod-
szor is elfogadták e javaslatot, vagy most, midőn ezt a 
napirendről le akarják venni. Következetlenség nélkül az 
utóbbit nem lehet, lelkiismeretlenség nélkül az elsőt nem 
lehetett tenni. 

De mit ér a logika, ha „magasabb" politikai tekinte-
tek esnek la tba? „Magasabb politikai tekintetek" — m o s t 
a III. ülésszak vége felé ; ugyan mik lehetnek ezek ? Ha 
-a „P. Ll." nem is mondaná, tudnók mi úgyis, hogy a — 
választásokat kell értenünk. Mondhatjuk, nagyon őszinte 
a német félhivatalos ; többet is mond, mint mi vártunk 
volna. Ha harmadszor kerül ezen ominosus javaslat a fő-
rendiház asztalára, — körülbelül igy okoskodik a kor-
mány szándékai körül igen tájékozottnak látszó vezér-
czikkiró, — akkor a kormánynak mindent meg kell tenni, 
hogy többséget szerezzen magának. De minden törekvés 
mellett kétes a siker, mert az ellenpárt is megteszi a 
magáét. Ha most már harmadszor is megbukik a javas-
lat. vagy ha kis többséggel a kormány keresztül viszi, ve-
szedelmes egy fegyver leend ez azok kezében, kik a jövő 
választásoknál nem a kormány malmára akarják hajtani 
a vizet. Azért tehát le kell venni a napirendről és a lajns 
offensionis eltávolítandó. 

A maga szempotjából helyesen okoskodik a P. Ll. 
Azok szellemében ir, kikről olvasunk Ján . 11, 47—50: 
kiknek Kaifas, azt mondá: Yos nescitis quidquam. nec 

cogitatis, quia expedit vobis, ut unus moriatur homo pro 
populo et non tota gens pereat. (Ibid 49. 50.) Nehezen 
bár, — mert hisz annyit irt, rágalmazott, epéskedett, eről-
ködött, fenyegetett és ijesztgetett, — de mégis a napi-
rendről való levételt indítványozza a P. Ll. Jobb ha egy 
törvényjavaslat megbukik, mintha az egész liberális rend-
szer tönkre megy. E törvényjavaslat feláldozása csak a 
kényszerhelyzet kifolyása, a katerogikus imperativ kö-
vetelménye, a viszonyok kisajtolta engedmény. Csak ma-
radjon a rendszer és ezen rendszerben meglesz, mint a mag-
ban a növény, mindenkor a lehetőség arra, hogy akármely 
perczben a megmentett elvekből a következményt le-
vonni lehessen. Ha német kifejezést akarnánk használni a 
P. Ll. német czikkének rövid jellemzésére, csak azt mon-
danók: Beschwichtigungstheorie, még pedig olyan nagy 
mérvben, hogy minden záradékot, minden korlátozást 
óvatosan és szigorúan kerülendőnek vél. Ne határozzon a 
t. ház semmit a jövőre nézve, vegye le a javaslatot egy-
szerűen a napirendről, anélkül, hogy a jövőben követendő 
eljárásra valami irányt kijelölne, — ez a P. Ll. utolsó 
kivánsága. Er t jük őt ; minden záradék, minden utasítás 
a jövőben követendő eljárás tekintetében. — ha nem is 
oly hatalmas, de mégis csak — fegyvert képezhetne az 
ellenzék kezében, melynek súlya, egybevetve a többi nem 
éppen kedvező viszonyokkal, mindenesetre számba veendő. 

Ez, -—- ha nem csalódunk, — a félhivatalos főorga-
num vasárnapi vezérczikkének. mely általán nagy feltű-
nést keltett, rövid értelme. 

Sed quid nunc ? Ezt a döntő kérdést megoldották. 
Visszavonják a törvényjavaslatot, szó sem lesz többé a 
zsidóházasságról, utasítást sem adnak az általános köte-
lező polgári házasság behozatala iránt. MeglejJŐ egy for-
dulat — látszólag. Valóságban pedig csak opportunitás, 
csak alkalmazkodás, csak okos tekintetbe vétele a viszo-
nyoknak. A liberális rendszer megmentése kedvéért el le-
het odázni rövid időre e kérdést ; de azért csalódnak, kik 
azt vélik, hogy ökre el van temetve. Lehet, hogy ebben 
az alakban többé fel nem támad, de hogy ugyanazon elv 
kisebb-nagyobb terjedelemben való alkalmazása el nem 
marad, ha a liberális rendszert fentartják. az oly bizo-
nyos, aminő igaz az, hogy nem várunk a tövisről szőllőt 
és a bojtorjánról nem várunk fügét. 

Más kérdés most már persze az, fog-e sikerülni 
ilyen pillanatnyi engedmények árán fentartani a libera-
lismust vagy sem ? Ezen kérdés szellőztetése lapunk ke-
retébe nem látszik tartozni. Feleletet fognak erre adni a 
tények, ama, mint halljuk, nagyobbmérvii tevékenység-
eredményei, melyekről a maga idején referálni el nem 
mulasztjuk. ? 

Kassa, január hóban. Emléksorok. — ,Laudenaus viros 
gloriosos.' (Eccl. 44.) Azokkal kezdjük évi közleményeink 
sorában az utolsó hó végéről szóló levelünket, kiket püs-
pök-atyánk, hogy a hivatalon kiviil eső szavát velünk 
jobban megértesse, — ilyenkor szívesen lát asztalánál ; 
kik eme főpásztor leereszkedése által, szivéhez közelebb 

*) Ez idén még más titulus is emelte a díszebédet, — az uj 
apátok (Bépás~k>/. Szkurkay) benedicálása. 
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vonzatva, szeretete melegénél ujabb tevékenységre gyu-
ladunk. Egy nagy családi körnek képe volt az, bol a 
legjobb atya közvetlen közelében ugy éreztük magunkat, 
mint a karácsony-fának örvendő gyermekek, kiknél he-
vesebben lüktet ilyenkor a vér és hallhatóan dobog a 
s z iv . . . Nemesebb érteménvben, fiai volnánk mink is, 
„quos per evangelium ,L Christo genuit." Illő tehát, hogy 
ki az évnek e legkietlenebb szakában mindig megszokott 
rólunk emlékezni, arra néhány emléksorral mi is tiszte-
letteljesen reflektáljunk ; — s midőn ezt teszszük, nem 
vonhatjuk el figyelmünket nagynevű elődjeiről, kiknek 
koszorús alakjai a püspöki étterem falait díszítik. Emié-
köket véljük fölfrissíteni, midőn eme becses képcsarnokon 
szemeinket végig legeltetve, egyiknél-másiknál is pár 
perczig elmerengünk. A jobb érzés ösztöne, a hála kö-
vetelménye ez, mely alkalmilag ujabb mozgásba hozza 
tollúnkat. 

A század elejétől mostanáig nyolcz püspöke volt 
megyénknek. Minden évtizedre jut egy. Kis idő; de ha 
meggondoljuk, hogy a püspökség, angyali vállakat is 
megviselő teher : nincs okunk keveselni az évsort. — 
Vannak, kik már nevökben hordják éltök jövő titkait be-
vésve, állásuk, teendőik minőségét lefestve. Ilyen volt az 
I-ső kassai püspök Szabó, kinek a szabás, szervezés nagy 
mértékben juta osztályrészül. 

,Canonica visitatio'-jával első ruházta, szervezte az 
ujdon szülemlett s az egri dioecesistől elszakított megyét, 
s mint ilyet, joggal megilleti a kezdeményezés dicsősége. 
Előbb rectori minőségben három papnev. intézetet kezelt, 
aztán legmagasabb megbizás folytán a Nagy-Szombatból 
Budára áttett m. kir. egyetem hittani karának tantervét 
szövegezte, mely a többi intézeteknek is mintáid szolgált. 
„Anno 1776 in Regia Scientiarum Universitate Tyrna-
viensi Director Facultatis Theologicae creatus, hoc munere 
anno insequente, quo eadem Universitas una cum secu-
lari et regulari Clero Budám translata fuerat ; obtenta 
etiam assessoris et V. Praesidis senatus Regii dignitate ; 
dum a. 1778. de novo Theologiae tradendae Systemate 
ageretur, essetque opus Viro ab omnibus maximarum 
artium copiis excellenter instructo, arduum hoc, et aspe-
rum negotium, maximique ingenii et multae doctrinae 
opus, expediendum de Altissimo jussu Regio eidíem obti-
gi t : — — perfecitque ea industria, ut elaboratum Sys-
tema omnium calculo, quorum trutina examinari debuit 
summe probaretur. Qiia re Altissimo Summi Terrae Prin-
cipis obtutui substrata, illud ipsum systema, auctoritate 
Regia et confirmatum et non Universitati modo, sed exi-
guo post, Lyceis etiam et Religiosorum Coenobiis pro 
Norma et Cynosura exstitit." — A kassai egyházmegye, 
első püspökje keresztneve után — sz. András apostolt (a 
Scythák téritőjét) választotta magának véndszentül. 0 a 
patrónus dioecesis.1) 

(Folytatjuk.) 

Brüssel, jan. 15. Mennyit áldoznak a belga katho-
likusok csak az elemi oktatásra ? — A katholikus Belgium, 
irja a Germania brüsseli levelezője, 1879. óta óriási áldo-

') Annales Dioec. Cassov. de a. 1839. 

zatokat hoz szabad katholikus iskolaügyeért ; hanem min-
den áldozatot örömmel hoz, mert az áldozatnak jó gyü-
mölcsei vannak. A legutóbbi 4 év alatt Belgium katholi-
kusai 60 milliónál többet adakoztak iskolák alapítására, 
mig azoknak fentartása, daczára az alapítók bőkezűségé-
nek és a tanitóikar önfeláldozásának, évenkint 6 millióba 
kerül. Brüssel katholikus elemi iskoláinak magukban véve 
évenkinti szükséglete 3—400,000 frank, mely összeget 
maga a katholikus polgárság ezerféle utat s módot al-
kalmazva gyűjt össze. Majd hiterős férfiak vállalkoznak 
gyűjtésre, majd csodálandó nemes hölgyek járnak-kelnek 
s törik eszöket azon, hogyan kell fillérenkint százezreket 
összehozni. Ha mindenütt birnák a katholikusok pénzzel, 
a kath. elemi iskolák tanonczainak száma bizonyára még 
25°/0-kal emelkednék. 

I R O D A L O M É S E G Y L E T I É L E T . 
Uj müvek. 

= Syntagma Theologiae dogmaticae fundamen-
tális. Concinnatum per Joannem ev. Zádori, Doctorem 
Theol. et Professorem in Seminario Strigoniensi. Cum 
approbatione Ordinariatus. Strigonii, 1883, N. 8-rétü 
81—618 lap. A mi egyházunk és hazánk diszére válik, 
az a magyar papságnak mindig örömöt okoz. Jelenleg 
csupán ez örömnek tolmácsolására szorítkozunk, midőn e 
jeles mű megjelenését hirdetjük. 

= Előfizetési, illetőleg megrendelési felhívásokat kül-
döttek be a következő szerzők : 

1. Dr. Platz Bonifácz czist. r. áldozár, főgymnasi-
umi tanár Baján, megrendelési iveket küldött szét követ-
kező czimü müvére : Az ember eredése, faji egysége és 
kora. A munka, amint czime mutatja, 3 részből áll s le-
hetőleg felöleli az összes idevágó irodalmat. Az irodalom 
mindenütt a fejezetek végén lesz jelelve. A munka terje-
delme 25 iv, nyolczas oktávban, sárga simított papíron. 
A boncztani rész ábrákkal lesz illustrálva. Ara 2 frt. 
Nyolcz példány után egy tiszteletpéldány jár. A megje-
lenés ideje ápril vége vagy május eleje. A megrendelése-
ket február közepéig kéri szerző. 

Ismerve a tudós tanár ur szép tehetségeit, buzgal-
mát és tanulmányait, tőle jeles munkát várunk, s azért 
jelen felhívását t. olvasóink figyelmébe melegen ajánljuk. 

2. I. Jankovich Gyula ur megrendelési felhívást 
adott ki ily című műre: 

„A spiritismus eredete, történeti fejlődése és el-
terjedése. Dr. Schneider V. „Az ujabb babonahit" cz. 
nagyobb munkája nyomán. 

Jankovich Gyula világi férfiú, s eléggé nem dicsér-
hető buzgósággal s finom tapintattal igyekszik keresz-
tény vallásunk tisztaságának és fenségének védelméhez a 
maga részéről is becses adalékokkal járulni. Ilyen a „Po-
gányság és., kinydutkoztatás" cz. vallástörténelmi tanul-
mánya, melyet Dr. Fischer német müve nyomán irt, s 
melyből már egy füzet (ára 1 frt.) megjelent. — Ilyen 
a fenczimzett mii is, melyben a spiritismussal száll 
szembe, a melyről igen jól mondja felhivásában, hogy az 
.százezreket számit követői közé, tudomány rangjára 
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emelkedett (persze hogy csak áltudományéra) és uj val-
lássá lett." 

Ajánljuk e derék férfiú törekvését t. paptársaink 
különös figyelmébe. Világi értelmiségünk előre törőit se-
gítsük. támogassuk : akkor talán még valaha, a jövő szá-
zadban, elérhetjük azt, hogy a magyar tudós Akadémia 
ismert latin definitióját, melyben a katholikusok ex miseri-
cordia szerepelnek, oda lehet módosítani, hogy abba recipi-
untur omnes quicunque digni sunt etiamsi sint catholici. 

A jelen mű előf. ára 1 írt 40 kr. Gyűjtők 5 pél-
dány után tiszeletpéldánvt nyernek. Megjelenés határid eje 
február eleje. Megrendelések teendők, levelező lapon, 
magánál a szerzőnél, Budapesten, IV. ker. Magyar-utcza. 40. 

3. A veszprémi növendékpapság Pázmány köre" 
előfizetési felhívást küldött be Dr. Stöhr .Pastoralme-
dicin" czimü müve I. részének fordítására. 

A jeles müvekben gazdag német irodalom termékei 
közt Stöhr műve kiváló helyet foglal el. Üdvözöljük az 
oltár ifjú levitáit nemes törekvésük pályáján, üdvözöljük 
ezúttal különösen az ismét sikerült választásért s ajánl-
juk a legjelesebb „Lelkipásztorkodási egészségtan"-o k 
egyikét t. paptársaink becses pártfogásába. 

B i r á 1 a t , 
illetőleg beható tanulmányozás és ismertetés végett, követ-
kező müvek vannak a Theol. Folyóirat szerkesztőségében 
letéve : 

1. Jacobus Schmitt, Maiiua quotidianum sacerdo-
tum sive preces ante et post Missae celebrationem, cum 
brevibus meditationum punctis pro singulis anni diebus. 
T. 1. Ab Adventu ad Dominicain I. Quadragesimae. Edi-
tio altera. Cum approb. rssmi aeppi friburg. Friburgi 
Brisgoviae. Herder, 1883. 16-r. VI, 470, LV lap. Ára 3 
m. Beküldte a Herder czég. 

2. Theologia Morális. Auetore Augustino Lehmkhul, 
Soc. Jesu. Vol. I. continens Theologiam moralem gene-
ralem et ex Speciali Theologia Morali tractatus de virtu-
tibus et officiis vitae christianae. Friburgi Brisg. 1883. 
Nagy 8-r. XIX, 783 1. Ára 9 márka. Beküldte a Herder 
czég. 

3. Vincenz Gasser, Fürstbischof von Brixen in sei-
nem Leben und Wirken, dargestellt von Johann Zobl stb. 
Mit Porträt. Brixen. 1883. 8-r. IV, 611 1. Ára 3 frt. 
75 kr. 

4. L'idée du beau dans la philosophie de St. Tho-
mas d'Aquin. Par P. Vallet, prêtre de Saint-Sulpice. Pa -
ris. 1883. 16-r, XII, 362 1. 

5. Kirche oder Protestantismus? Dem deutschen 
\ olke zum 400-jährigen Lutherjubilaeum gewidmet von 
einem deutschen Theologen. Dritte, neu durcharbeitete 
und vielfach vermehrte Auflage der Schrift : Das Luther-
Monument im Lichte der Wahrheit. Mainz. Kirchheim. 1883. 
VIII. 377. 1. 

6. Etude sur les forces morales de la société 
contemporaine: La Religion et VÉglise. Par Louis de 
Besson. Paris, Pion, 1883. 8-r. VIII, 471 1. Ára 4 fr t 50 kr. 

7. Les éléments raisonnes de la Religion. Apolo-

gétique fundamentale, appropriée aux Cours supérieurs 
d'Humanité et de Philosophie. Par A. Van Weddingen 
(a római sz. Tamás-Akadémia tagja). 6. kiadás. Paris, 
Société générale de librairie catholique, n. 8-r. XV, 563. 
1. Ara 4.80 márka. 

8. Árpádkori művelődésünk története. Irta Ormós 
Zsigmond. Budapest, 1881. n. 8-r. 558. 1. Ára 4 frt . 

Föltéte lek: 1. A mű a recensióra, illetőleg ismer-
tetés vagy tanulmány írására vállalkozó tulajdonába megy 
át. — 2. Beható áttanulmányozás. — 3. Kidolgozásra 
három hónap. — 4. Különösen felhívjuk középiskolai 
hittanáraink és esetleg akadémiai hitszónokaink figyelmét 
Van Weddingen müvére, mely a középiskolák felső osz-
tályai és a felsőbb iskolák hallgatói számára kézikönyvül 
van szánva s a franczia nyelven írottak közt egyike a 
legjobbaknak. A kiknek ez a szakuk, és jól ismerik a 
német ilynemű tankönyveket, vonjanak tüzetes párhuza-
mot s mondjanak szakértői véleményt az iránt is, nem 
volna-e czélszerü e könyvet lefordítani és felsőbb isko-
láinkba tankönyvül behozni. Az oxfordi egyetemen min-
den egyet, hallgató köteles hittani vizsgálatot tenni. Nem 
lehetne-e ennek útját egyengetni nálunk ? 

VEGYESEK. 
— A sztnt szertartások Congregatiója elé jelenleg 

201 szentté vagy boldoggá avatás ügye van terjesztve. E 
201 servus Dei közt 168 vértanú. Származásra nézve: 
koreai 80, tonkingi 40, olasz 29, franczia 22, chinai 10, 
cochinchinai 9, spanyol 5, osztrák 1. Szerzetesi rendre 
nézve: dömés 20, ferenczi 17, missió-rendi áldozópap 
14, augusztinus 2, trinitárius 3, lazarista 2, barnabita 1, 
teatinus 1, passionista 1, redemtorista 1. marista, 1, más 
rendből való 6. (Salzb. Kirchbl.) 

— Mult évben, a kath. hierarchia magasabb foko-
zatain. elhunyt 6 bibornok, 15 érsek, 26 püspök. 

— Az Associatio per sever antiae sacerdotalis czimü 
egylet tagjainak száma a lefolyt évben 1123-ra szaporodott, 
kik 49 egyházmegyéhez tartoznak. Örvendetes jelenség, 
hogy mig az egyletnek 1882-ben csak 755 tagja volt, 
mult évben ez a szám 368-czal szaporodott. Hogy Ma-
gyarországban is örvendetesen kezd tért nyerni, a Reli-
gio ajánlásának köszönhető. Van az egyletnek lapja is 
„Correspondenz" czimmel. Megjelen évenkint 10 szám. Egy 
évfolyam ára 50 kr. Megrendelhető Friedrich Ede ur-
nái, a seminariumban, Bécs Stephansplatz 3. sz. alatt. Ajánl-
juk paptársaink, kivált a ker. esperes urak figyelmébe, 
kik az Associatió ügvét a tavaszi koronákon szóba hoz-
hatnák. 

— Egyházi kitüntetés. A szent atya Lollok József 
apát-kanonok urat, a Pázmány-intézet magas szellemű 
kormányzóját, házi praelatusává nevezte ki. Ad multos 
annos ! 

— Manning bibornok gyengélkedik. Arról van szó, 
hogy coadjutort kapjon. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Uj fogás a polgári házasság dolgában. 
II. 

Ha kérdezzük, miért akar a liberalismus oly 
házasságokat létesiteni Magyarországban, melye-
lvet vallásos ember nem fogna házasságoknak el-
ismerni, miért akar uj terhet a polgárokra róni, 
miért kiván oly házasságot, mely kötelmei teljesíté-
séhez nélkülözi a lelkiismeret hathatós istápját, miért 
kiván oly törvényt, mely a polgárokat egyenesen 
felszólítja, hogy vessék meg a vallási kötelmeket, 
a lelkiismeretet, — annak okát felleljük a kei-
vetkezőkben : 

Első ok a liberalismus vele született má-
niája, mindent rendezni, még azt is, a mi ren-
dezve van. A liberalismus minden áron rendezni 
és kodifikálni akar. Már rendezte a földbirtokot, 
az ipart, a kölcsönügyet, s ime mily sikeresen ! 
A liberális rendezés miatt napról-napra nő, sza-
porodik a proletárok rendje az országban elany-
nyira, hogy már-már hangok emelkednek, melyek 
szerint az agrár viszonyok, az eddigi ipartörvény 
stb. újra rendezendők. 

Alkotott büntető-kódexet, abban a remény-
ben, hogy növekedni fog az élet s vagyon bizton-
sága, kevesbedni fognak a bűntények : s ime több 
vármegyében statárium, rablás, gyilkolás, lopás, 
sikkasztás minduntalan, és mindez az idővel ha-
ladó arányban lepi meg az országot. 

líendezte az iskola-ügyet, még pedig oly si-
kerrel, hogy a főváros pár év múlva kénytelen 
belátni, hogy a rendezett iskola-ügyön a fődolog, 
a vallásosság ügye, ugyancsak megérett a ren-
dezésre. 

Ezek rendezve lévén ekként, nagyon termé-

szetesnek kell hogy találjuk, miszerint most a 
házasságra kerüljön a sor. 

Második oka e különös jelenségnek a libera-
lismus vele született gyűlölete, mely nála gy;ik-
rán öntudatlanul) nyilatkozik, a kereszténység, és 
ennek megtestesítője, a kath. egyház ellen. E sa-
játságánál fogva sóvár szemekkel és éber figye-
lemmel körültekint és figyel, hol, miként lehetne 
a legezélszerübben sebet ütni a kath. elven és 
egyházon; hol, miként lehetne ezek befolyását a 
társadalmi életre, az egyénre, a családra nulláig 
leszállítani, s az évszázadok alatt elfoglalt térről, 
melyet az emberiség javára kiművelt, leszorí-
tani. És ez még azokról is áll, kik a vallás szük-
ségességéről, tiszteletéről deklamálnak. Ha őszinte 
ez a beszéd, minő logikával lehet akkor olyan tör-
vényt óhajtani, mely a vallási elveket semmibe 
sem veszi? A logika nagyon rideg hatalom; vele 
alkudozni nem lehet. Vagy tisztelem a vallást és 
meg vagyok győződve szükségességéről: akkor nem 
kívánhatok oly törvényt, mely a vallást aláak-
názza; vagy pedig ily törvény után sóvárogván,nyil-
ván a vallást haszontalan lim-lomnak tekintem. 

De valljuk meg, ily nyilt vallásellenes arczezcl 
koránsem lép ám a liberalismus a világ elé, hanem 
keres sallangos ürügyeket. Tele 1 »eszéli a világot, 
hogy nagy, elodázhatatlan, tagadhatatlan, kiáltó, 
szembeszökő szükség forog f e n n a házassági jog ren-
dezésére. S midőn mégis a társadalom ezt a szüksé-
get sehogy sem a k a r j a érezni, akkor persze a libera-
lismus nem maradhat puszta állításoknál, amelye-

') Sok embernek tele van a szive a vallás iránt meleg, forró 
érzelmekkel ; ámde a liberális észjárás pókhálóiba bekeverodett 
szellemük megliasonlása tulkiáltja szivük józan sugallatát s- igy 
aztán akaratuk ellenére úsznak a vallásrontó szabadelvű; áramlattal. 
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ket ép oly olcsón tagadni is lehet, mint állíttat-
nak. hanem részletekbe is belebocsátkozik, hogy 
a házassági jog rendezésének szükségét ecclatans-
nak tüntesse fel. 

Lássuk csak ezeket a részleteket! 
Ezek nagyobbára a vegyes házasságokra l'ek-

tetvék. Halljuk a liberalismust ! 
1) Hajmeresztő dolog, hogy ugy a hogy a dolgok 

manap nálunk állanak, azon esetre, ha a katholikus fél a 
házasság végrehajtása előtt ünnepélyes szüzességi foga-
dalmat tesz valamely az egyház által approbált szerzet-
ben, ez által katholikus egyházi jog szerint a házasság 
íél van bontva, -— mig a protestáns fél a házassághoz 
kötve marad, mert a Józsefféle pátens a házasság ilyetén 
szüzességi fogadalom általi felbontását nem ismeri. 

Ep ily rettentő állapotba helyeztetik a protestáns 
fél akkor, ha a katholikus fél a házasság consummálása 
előtt — mit szigorúan be kell bizonyítani — a legnyo-
mósabb okokból a pápától dispensatiót nyer, mely által 
a kötelék feloldatik. Itt segíteni kell, égető szükség 
van reá ! 

De hát min és miért ? — kérdezzük mi. 
Mig a protestantismusra való apostasia folytán az 

elhált, sőt gyermekekkel megáldott házasság naponként fel-
bontatik, addig a fent kontemplált esetek századok alatt 
alig fordulnak elő egyszer is. Ezek miatt az elő nem 
forduló esetek miatt kellene egyöntetűen rendezni a há-
zasságot ? A házassági kötés után, nyomban a házasság 
végrehajtása előtt, szüzeségi fogalmat tenni valóban nem 
igen szoktak kedvvel birni az u j házasok, legkevésbé 
pedig az olyan katholikus fél, ki protestánssal kötött há-
zasságot. De azért a liberális reformer ezt a rendezésre 
nem szoruló ügyet mégis rendezni kívánja, melyre nézve 
hogy mennyire nem forog fenn szükség, már csak abból 
is kitetszik, hogy nemcsak ilyen esetek, de még maguk 
eme törvények felöl is a közönségnek — magának a mi-
veltnek is — alig van tudomása. 

2) A kath. egyházi jog szerint házasság föltétel 
alatt is köthető, a protestáns szerint nem : ha tehát ve-
gyes házasság föltétel alatt köttetik, és a föltétel nem 
teljesül, a katholikus rész szabad, a protestáns pedig 
kötve marad. 

Annak a megjegyzése persze a liberális reformer 
előtt fölösleges, hogy ilyesmi történni nem szokott, hogy 
példát sem tudunk erre felmutatni. Az ellentét sem fes-
tetik tovább, mely ez : Kath. jog szerint feltétel alatti 
házasságkötés lehetséges ugyan, de püspöki engedelem-
mel, a föltételt a házasságkötés alkalmával a másik fél-
lel valamint az eskető lelkészszel közölni és a feltétel 
teljesüléseig a házasság végrehajtásától tartózkodni kell ; 
mert ha ez utóbbi megtörtént, ez a feltételről való le-
mondásnak vétetik, és a házasság létrejött, daczára an-
nak, hogy utóbb a feltétel nem teljesül. Igv a kath. jog 
szerint. Az annyira dicsért pátens szerint feltételt, mely-
nek nem teljesülése út já t állaná a házasság létrejöttének, 
ugyan szabni nem lehet, de föltételt gondolni, p. ilyent, 
ha ugy tetszik, majd elválunk, igen is lehet, és ennek 
alapján aztán száz meg száz végrehajtott, gyermekekkel 

megáldott házasságot különféle okból csakugyan fel is bon-
tanák. amihez nem kell egyéb, mint állhatatosan monda-
nom — mert hát ezt bizonyitani voltaképen nem is lehet, 
mert benső cselekedet, — hogy házastársamat gyűlölöm, 
s a házasság felbontatik. Innen kiindulva történik az is, 
hogy azon kath. házasfél, ki reá unva házastársára, egy 
másikat szeret, ha azon bűnös gondolatnak ád helyet lel-
kében, hogyan lehetne a nőt, kit évek előtt szépsége, 
ereje teljében elvett, mint kifacsart czitromot eldobni, 
minden bizonynyal azt a tanácsot fogja kapni joghoz értő 
emberektől, hogy nejétől csak úgy szabadulhat, ha val-
lását megváltoztatja. Egyéb semmi, semmi sem kell, — 

' csak ez a protestáns föltétel... Tehát föltétel itt, föltétel 
ott ; csakhogy a kath. feltétel miatt, mely alig fordul elő, 
rendezni kell a házasságot, a protestáns föltétel miatt, 
mely évenkint számtalanszor előfordul, nincs szükség a 
rendezésre. 

3) A kánoni og szerint a hirdetés nem feltétel a 
házasság érvényéhez, a protestáns pátens szerint az. Nos, 
a hirdetés czélja nyilván bontó akadályok kitudása, érvény-
telen házasságok megakadályozása. Már most kérdjük, 
minő bölcsesség rejlik abban, ha egy rendszabályt felállí-
tunk érvénytelen házasságok megakadályozása czéljából, 
de ugy, hogy maga ez a rendszabály szüli az érvénytelen 
frigyeket ? 

4) Hanem magában a fogalomban van nagyszerű 
különbözet a kánonjogi házasság és a pátensé között ! A 
kath. jog szerint a házasság kötésének pillanatában nem 
teljes házasság, teljessé válik csak per consummationem : 
mig ez meg nem történt, nem teljes, mert szüzességi fo-
gadalom és pápai dispensatió által fölbontható. A protes-
táns házasság ellenben magának a kötésnek pillanatában 
teljes, egészen teljes. Miért, és hogyan, mily értelemben ? 
Halljuk csak ! Mert a kötés és consumatio után bármikor 
mindenféle okok és ürügyek alatt felbontható . . . Mily tel-
jesség ! Ama csekély katholikus felbonthatóságért rendezni 
kell a házasságot, eme, gomba módon szaporodó protes-
táns felbontás egészen rendjén van ; itt nincs rendezni való. 

5) Vegyes házasság köthető pap nélkül is, mi tűr-
hetetlen állapot, melyen segíteni az állam kötelessége, 
(holott tényleg vegyes házasságok lelkész nélkül nem köt-
tetnek) ; nem elég büntetést az igy cselekvőkre szabni, 
mert a büntetés nem használ semmit, inkább oly házas-
sági legislatiót kell behozni, mely házasságokat teremt, 
amelyek fictiók minden igazán vallásos ember előtt. 
Mert hogy a büntetés mitsem használ, nyilván bizonyítja 
például a katonaság ; a katonáknak csak hatósági enge-
dély mellett szabad nősülniök ; ha engedély nélkül teszik, 
súlyos büntetés alá esnek. De mit látunk ? A katonaság 
nősül derüre-borura engedély nélkül ! 

De már elég legyen ama nagyszerű okokból, me-
lyek által a polgári házasság behozatalának szíigségessége 
indokoltatik. Merő papiros-tudomány az egész, és nem az 
élet tudománya az, mit azon fictió mellett szerepeltetnek, 
melyet polgári házasságnak neveznek. 

Az egész irányzatnak facitja : a katholikus házassági 
jognak megnyirbálása és polgári kötelezésének érvényen 
kivül helyezése — az érvényben levő protestáns házassági 
jog fölényének megállapítására. 
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III. 
A sima liberálisok nagyon kegyesek irántunk ka-

tliolikusok iránt. Ok türelmesek ; szerintük az nem tilos 
dolog, bogy a házasságot kötő felek utóbb az egyház elé 
járuljanak ; a legmesszebb menő törvényhozó eltűri ezt : 
— eltűri, mert nem tehet mást, mert kénytelen eltűrni. 

Az egyház elé való járulás házasságkötés czéljából 
tehát — ha önként történik -— az állam szemében va-
lami rossz, mit az állam csak tür, kénytelen tűrni ; mert 
nyilván a jót, az igazságot nem tűrjük, hanem tiszteljük, 
becsüljük, elismerjük, előmozditjuk. Ok — t. i. a magyar 
sima liberálisok e türelemben azonban tovább akarnak 
menni, ők az egyházi bíráskodást is házasság dolgában 
meg akarják óvni, akarják, hogy e bíráskodásnak is ma-
radjon valamelyes értelme ; nem akarják ám a katholiku-
sokat egyházi bírósági ítélet kieszközlésében korlátolni, 
azt tartják, hogy illik az egyházi bíráskodás iránt is némi 
türelmet tanúsítani. 

Tehát a polgári kötelező erővel biró egyházi házas-
sági biráskodás megszűnik, csak állami bírák fognának 
ily hatálylyal bíráskodni, mindazonáltal az egyházi birás-
kodás iránt mégis csak illik némi türelmességet tanúsí-
tani, azaz máskép kifejezve : a polgári biró ítélete köte-
lező, egyedül döntő ; ha azonban a felek lelkiismeretük-
ben kételkednének, szabad-e nekik ezen polgári ítéletet 
végrehajtani, a szerint cselekedni, akkor megtűri nagy 
kegyesen az állam, ha a püspököt is megkérdezik ez ügyben, 
és igy szabad leend a szentszéknek Ítéletet mondani, e miatt 
nem fog büntetés alá esni, mert az állam megtűri az egyházi 
bíráskodást. A szentszéknek ilyetén Ítéletét a felek azután 
követik vagy nem követik, egészen tetszésük szerint. 

Ha esetleg mindkét fél fordul a szentszékhez a pol-
gári kötelező itélet után, akkor a szentszék még eljárhat, 
kihallgathatja a feleket, kihallgathatja a tanukat, kik talán 
csak meg fognak jelenni, legalább akkor, ha a felek nekik 
tisztességes napi dijat ígérnek. De tudjuk, mily egyértelműek 
s összetartok szoktak lenni az oly házasfelek, kiknek há-
zassága bíróság elé kerül. Ha már most az egyik igénybe 
veszi a szentszéket, de a másik sem a szentszék előtt 
megjelenni, sem egyáltalán vallani nem akar : azt hiszik-e, 
hogy itt a kötelék dolgában a szentszék in contumaciam 
procedálhat ? 

Ilyen lenne az a biráskodás, melyre vonatkozólag 
intik az államot, hogy iránta némi türelemmel legyen, azt 
ne akadályozza. 

En csak azt szeretném tudni, hogy azok a nagy jogá-
szok, kik szükségesnek találják az államot az egyház efféle 
bíráskodása iránt való türelemre inteni, minő módot tud-
nának kieszelni, eme biráskodás megakadályozására ? 
Hisz ilyen birói joggal — legyünk őszinték — minden 
ember, minden útszéli kofa rendelkezik azon esetre, lia 
két egyenetlenkedő collegája őt felkéri, hogy legyen biró 
közöttük. 

A liberálisok mindenre, amit óhajtanak, tudnak 
okot mondani. Ámde milyet ? ! Lássuk csak. Sok oknál 
fogva el akarják ők venni a szentszékektől a házassági 
dolgokban való bíráskodást és azt az állami világi bírákra 
ruházni. De miért? 

Talán azért, mert azt akarják, hogy a papok csak 

az istenes dolgoknak éljenek, emberi veszekedésekkel ne 
vesződjenek, annál is inkább, mert az állami bíráknak amúgy 
sincs semmi dolguk ; mert ők arra rendelvék s azért fizetvék, 
hogy bíráskodjanak, de nem bíráskodhatnak, mert íme, 
ha csak a házassági ügyet nem adjuk át nekik, nincs mi-
vel foglalkozniok. 

Oh nem, az állami birák, bár számuk nőttön nő, 
nem győzik a sok munkát, mit a töméntelen restantia 
igazol, a mint a felől a lapok ut ján értesülni szoktunk. 
Különösen pedig, köztudomás szerint, nagy mértékben el 
vannak halmozva oly ügyekkel, melyek a privát lelkiis-
meret eltompulásából, megvetéséből származnak, mert en-
nek az a sajátságos, a liberálisok előtt eddig talányszerü 
consequentiája, hogy az e fajta emberek a nyilvános lel-
kiismeretre — a törvényre, a büntető codexre — sem 
liederitenek ám. A birák tehát munkaszaporítást nem 
óhajtanak, hisz az eddigi munkát sem birják. 

Talán az egyházi igazságszolgáltatás igen drága, a 
világi biráskodás pedig olcsóbb, úgy hogy az egyházi 
biráskodás beszüntetése folytán nevezetes megtakarítás 
volna eszközölhető az államköltségvetésben és a meg-
takarított összeg tán uj fogház vagy tébolyda építésére — 
mire nézve legégetőbb a szükségünk — volna fordítható ? 
Nem, ez a körülmény sem forog fenn ; mert az egyházi 
biráskodás az államnak egy krajczárjába sem kerül. 

(Vége köv.) 

A vallás eszméjének meghatározása. 
y. 

Felolvasás, melylyel a pálisi „ Institut catholique "-ban a nciu-kcresz-
te'ny vallások történetének harmadik évfolyamát 1881. decz. 18-án 

megnyitotta 
d e B r o g 1 i e abbé. 

Ford. Dr. Pápai. 

Van-e egy magasabb világ, hol valóságban létezik 
az eszmény, mely nem létezik e látható világban ? 

E kérdésre a bölcseletnek feladata megfelelni. Fel-
adata megmutatni, hogy fokról-fokra, az okok lánczola-
tainak gyűrűjétől gyüröjébez emelkedve, áthaladva a 
mozgatók sorozatán, az egymásnak alárendelt czélok lán-
czolatán, szükségkép egy szükséges és tökéletes okhoz, 
egy nem mozgatott mozgatóhoz, egy másnak alá nem 
rendelt legfőbb czélhoz jutunk. Feladata megmutatni, 
hogy e világ tökéletlen, önmagában nem elégséges, szük-
ségkép egy tökéletes és független októl függ. Feladata 
bebizonyítani, hogy az ember sorsa nem lehet az emberi 
élet szűk határai közé szorítva, hogy a lelkiismeret ígé-
retei és fenyegetései nem hiábavalók, hogy azok egy 
tévnientes fensnbb szózat viszhangjai, s hogy az absolut 
igazságnak, a melynek bármit mondjanak, nem hazája e 
föld, amaz ismeretlen világban kell lakoznia, a mely felé 
mindnyájan haladunk, s az ut végén található, mely mind-
nyájunk közös utja. 

Végre feladata bebizonyítani, hogy az akár érzéki, 
akár anyagtalan és erkölcsi eszmény utáni vágy s annak 
keresése megfejthetetlenek volnának e földön, lia nem 
léteznék az az eszme valahol valóságban, és a teremtmé-
nyek fátyolán át megismert tökéletes Lényben megmu-
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tatiii titokzatos sarkpontját a jó és, szép iránti ama von-
zódásnak, mely itt e földön érezhető és bennünhet önma-
gunk fölé emel. 

E bölcseleti bebizonyitás nem tartozik tanfolyamunk 
keretébe. De önök ismerik azt, uraim : önök közöl sokan 
hallották e székről az ékesszóló előadást és nem feledték 
el, mily meghatott és élénk szavakkal tárta fel önök előtt 
ez intézet kitűnő igazgatója a személyes absolutot, 1 az 
eszmény és valóság élő egyesülését (synthèse), az igaz Is-
tent, az ember imádásának méltó tárgyát.1) 

A mi feladatunk azt konstatálni, hogy az egész em-
beriség csatlakozik a józan bölcselethez ; hogy a világ 
egyik végétől a másikig, egy benső érzet ösztönzi az em-
beri szivet ez eszmény keresésére ; hogy minden teremt-
mény örömtől reszket, midőn őt megismeri, sóhajt, ha 
nem érheti el : hogy a szeretet és vágyódás egy magasabb 
világban létező eme absolut és való tökély után a vallás 
tulajdoképi lényege, s következéskép részét képezi a jog-
gal vallási lénynek nevezett ember lényegének, vagyis ama 
lényének, ki abban különbözik a többitől, hogy egy e 
földön tűi létező eszményt sejt és keres, sőt hogy egye-
dül irányozza az égre tekintetét. 

A második kérdés ez : A magasabb világ, hol az 
eszmény lakozik, való lévén, megismerhető-e, s viszonyba 
léphetünk-e lakóival ? 

It t is, uraim, először a bölcsészethez kell fordulnunk 
az ő feladata megczáfolni a positivismust, az absolut rna-
terialismus e kétértelmű és hamis alakját. Feladata meg-
mutatni, hogy az első ok keresése lehetséges, feladata a 
teremtett világból levont analógiákban felfedni előttünk 
ama lény vonásait, ki kétségkivül titokzatos, de nem, mi-
ként mondják, teljes megismerhetetlen. Feladata kitárni 
előttünk az ő valóságát, természetfelettiségét, személyisé-
gét, jóságát, szeretetét, igazságosságát, atyai jellegét az 
embereket illetőleg. 

Feladata bebizonyitani, hogy nem anthropomorphis-
mus feltételezi az okban az okozat tökélyeit, s hogy a 
Teremtő iránti köteles tisztelet és imádás nem a teljes 
nem-ismerésben, hanem a mérsékelt és józan ismerésben 
áll. Végre az ő feladata előkésziteni az apologetika útjait, 
kimutatva, hogy a kinyilatkoztatás lehetséges, hogy a 
Teremtő csodálatos közbelépését a priori, eltagadni nem 
lehet. Es ez után a keresztény apologetika fel fogja fe-
dezni a történelemben az isteni szó hiteles ismérveit és a 
föltevés helyébe a bizonyosságot állitja az érintkezéseket 
illetőleg e földi világ és ama magasabb világ közt, hol 
az Isten lakozik. 

De az észbeli bizonyitás mellett itt is hivatkozhatunk 
az emberiség tanuságtételére. Ismerni a magasabb világot, 
vele viszonyba lépni, megnyitni a siron túli ismeretlen 
tájék kapuját , folytonos törekvése, kívánsága, vágya az 
emberiségnek, vagy legalább az emberiség nemesebb és 
emelkedettebb, — hivő részének. 

Nem volna-e furcsa, lia e vágy örökké csalódnék, 
lia az erőlködések mindig hiábavalók volnának, ha a 
világ kezdetétől ama napig, midőn az emberiség el fog 

tűnni a mindenség sziliéről, annyi ember hiába sóhajtoz-
nék ama legfőbb jó után, és emelkednék a hit szárnyain 
ama magasabb világ felé, s mindig és mindenütt csak 
fantomakat nyernének a valóság helyett, s lia az eszmény, 
melyet keresnek, mindig eltűnnék, midőn azt elérni 
vélik ? 

Mily különös lény lenne az ember, ha igy meg volna 
áldva vallási tehetséggel, mely oly tárgyat keres, mely 
folyton kisikamlik kezei közül, mely nyilatkozatot kér az 
égtől s nem kap egyebet, mint az örökkévalóság titok-
zatos ajtaján folyton kopogtató szavának viszhangját. a 
nélkül, hogy az ajtó valaha megnyílnék előtte ! 

Nem csak furcsa, volna e látvány, de kétségbeejtővé, 
lázitóvá, és majdnem botrányossá válnék, lia nem csak ama 
magasabb jó és tökéletes szépség utáni vágyákat tekint-
jük, hanem az erőlködéseket annak elnyerésére, a hősi 
áldozatokat ama boldogságért, melynek birását csak az 
igaz vallás biztosithatja. Hallják csak e pontra nézve e 
század egyik nagy költőjének szavát, Lamartine anyja 
sirjánál zengett hymnusát!1) 

Hatvan év alszik itt, egyetlen gondolatban. 
Csak jótettekben és szeretet-, áhítatban, 
Szentség, remény között eltöltve jámborul : 
Hány sóvár vágy. Uram, mely fölszállott lakodba, 
Hány hős erény, hit a halálba odabobva 

A túlvilágnak zálogul ! 
Hány bús, álmatlan éj ágyánál szenvedőknek, 
Megtörve háily kenyér nyomorult éhezőknek, 
Hány köny, mely a sirók könyével egybefolyt. 
Hány égő. égi vágy, megostromló a mennyet, 
Mily türelem a lét terhét viselni, melynek 

Jutalama más hazába" volt I 
Nem, nem, e végtelen lényt nem gyújtotta Isten, 
Hogy csak világot e három láb porra hintsen, 
Lelkünk', e hőst, ki a halállal szembeszáll : 
E hideg kőre szemed mért szegezed V 
Erősebb mint a sír, Erény, tekinteted. 

És meggyőzőbb, mint a halál í 
(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 25. A hitoktatás a fővárosi köz-

gyűlés előtt. — Már több izben szólottunk a hitoktatásnak 
a fővárosban czélba vett emelése végett felmerült törekvések-
ről. Ma oly szerencsés helyzetben vagyunk, bogy e törek-
vések kedvező sikeréről, az elért eredményről adhatunk hirt. 
Január 23-án tartott a főváros törvényh. bizotts. köz-
gyűlést, melyen 250 szavazattal 5 szavazat ellenében 
elfogadtatott a főv. tanács előterjesztése a hitoktatás ügyé-
ben. T. olvasóink ez előterjesztést már ismerik egyik 
korábbi levelemből ; itt csak röviden annak ismételésére 
szorítkozunk, hogy ezen előterjesztés, illetőleg most mái-
határozat értelmében a főváros évenkint 2a,000 forintot 
tesz folyóvá hitoktatók számára, kiknek egyúttal nagyobb 
befolyás is biztosíttatott az iskola belvezetésére vonatkozó 
ügyekben sat. 

Ez a nap eseménye, mely mellett tekintetbe alig 
jönnek Ugrón Gr. ugrásai a hittankari tanárok fizetése 

r) Utalás a bölcseleti tanfolyamon mgr. d'Hulst, a párisi 
„Institut catholique" rektora által 1881-ben tartott ntolsó előadásra. 

') Harmonies poétiques et religieuses. Livre III. Harmo-
nie VII. 
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dolgában a képviselőház 23-án tar tot t ülésében. Hiába 
rúgtatot t neki Ugrón : — „a ház bölcsesége," melyre ezút-
tal Tréfort A. ő excja appellált, csakugyan annak bebi-
zonyult; elvetették a pénzügyi bizottság javaslatát és a 
miniszter ur indítványára a vallásalapot az eddig fizetett 
aucta további kiszolgáltatásától felszabadították. Különben 
talán még visszatérünk a tárgyra. 

A fővárosi küzgyülés határozatáról szándékoztunk 
irni és az valóban meg is érdemli figyelmünket. Elvi 
szempontból ugyanis tekintve, e határozat hallgatag, de 
erős czáfolata a közös iskola-rendszernek. Hogy hová 
vezet az olyan tanítás és oktatás, mely hivatalosan nem 
tartozik a valláserkölcsi alajiot tovább fejleszteni és ápolni, 
sőt ex privata diligentia — a döntő körök gyászos con-
niventiája mellett — a vallás-erkölcsi alapot megin-
gatni és gyöngíteni törekszik, ezt a főváros, ha nem 
is egyedül, de talán a legnagyobb arányban — quan-
titative és qualitative — tapasztalhatta. Az „elközösi-
tés" időszakának legelső kezdetén elvette, azaz — 
mint akkor mondották — felszabadította a főváros az 
iskolát az egyház gyámkodása alól. De az akkori 
dicshymnusok és szabadság - dithyrambok vajmi csalfa 
hangjai soká nem bírtak varázserővel. Az élet a maga 
valóságával, a tények a magok ridegségével lelohasztották 
a mesterkélt, — hol idealistikus, hol szédelgő, de soha 
sem általános — paroxismust ; az ébredezés első stadiuma 
közelgett és a .bevégzett ténynek" elutasithatatlan ereje 
felrázta még azokat is, kik továbbra is szerettek volna 
ringatódzni az illusiók álmaiban, felnyitotta azok szemét 
is, kik továbbra is szerettek volna vakok lenni. 

E beismerés, mely sensim sine sensu terjedt, 
mely szájról szájra járt, mely mindent kész megengedni, 
csak azt az egyet még nem hajlandó bevallani, hogy a 
közös iskola-rendszer nem jó, nem üdvös, nem czélszerü, 

- e beismerés hatása alatt jött létre a főváros eme 
határozata. S lia egyik-másik keserű csöpj) is vegyült 
ez örvendetes esemény létrejöttébe, ha itt-ott nyilatko 
zat hallatszott, mely az igazsággal, a méltányossággal 
össze nem egyeztethető, tudjuk, hogy -a jónak mindig 
volt és hogy az igaznak mindig lesz ellensége. A túlnyomó 
többség, sőt mondhatjuk az elenyésző kisebbség a legjobb 
bizonyíték reá, hogy voltaképen melyik nézet az uralkodó. 

A főváros e határozatával némileg javitott a 
közös iskola-rendszer káros oldalain. Az elvet ez idő sze-
rint ugyan még fentartotta, de nem lehetetlen, hogy 
későbbi, talán keményebb tapasztalatok tovább fejlesztik 
az üdvös beismerés kezdeteit. 

Az igazság postulatumának tar t juk, e helyen elis-
merni, hogy a főváros, az ország szemefénye, minden 
dicséretet érdemlő áldozatot hozott. A főváros vezérfér-
fiai, a törvényhatósági tagok nagyszámú többsége — ha 
bizonyos tekintetben csak kötelességet teljesítettek is — 
a mai viszonyok között egész hálánkra és elismerésünkre 
méltók. Hogy ma ugyanabban a tanácsteremben, melyben 
még néhány évvel ezelőtt az egyházüldöző és papfaló 
irány ülte diadalait, a hitoktatás kérdése nevezetes áldo-
zattal ily kielégítő megoldást nyert, az a főváros vezér-
férfiainak és a bizotts. tagok mélyebb belátási! többségé-
nek örök érdeme marad. 

De igazságtalanok volnánk, ha különösen egy em-
berről megfeledkeznénk, ki ez ügyben egyik fötényező 
vala. Nem szokásunk személyes kérdésekbe bocsátkoz-
ni, kényes és nem ritkán gyanút keltő tér ez ; de az 
sem szokásunk, hogy elvonjuk valakitől a megérdemlett 
elismerés adóját, vagy talán irigy módon elhallgassuk az 
igaz érdemnek dicséretét. Cselka Nándor, prépost és es-
peres-plébános az, ki a hitoktatás kérdését lelkének egész 
hevével, szivének egész tüzével, fáradhatatlan tevékeny-
ségének egész buzgalmával felkarolta, kinek e téren ki-
fejtett lankadatlan buzgólkodásait ismerik mindazok, kik 
e kérdés eldöntésében közreműködnek. De ismeri azo-
kat O is, ki atyai gondviselésében őt e helyre tett<j 

és alkalmas közegnek kiválasztotta e czél elérésére, -
ismeri és el nem felejti nemes fáradozásainak bő gyümöl-
cseit itt — és dicső érdemeinek gazdag jutalmát amott ! 

'j 

Kassa, január hóban. Emléksorok.— ,Laudemus viros 
gloriosos. (Eccl. 44.'). 

II. Cseh, — miként szelid képvonásai mutatják -
csendes természetű főpap, kinek békés uralmát csak 
egy grófi praesenta érvénye fölötti conflictus,1) zavarta 
meg. Akkor kissé csehül álltak a dolgok. . . 

III. Palugyay-ban sz. Pál lelke működött ; nagy be-
nefactor, feddhetetlen jellem, eltelve apostoli zelussal ; apai 
gond-, de egyszersmind szigorral kezelte főpásztori botját ; 
a rendnek, fegyelemnek, püspöki tekintélynek meghono-
sítója. A nagy rendjelek méltóan díszlenek raj ta. Bokros 
érdemeit csak egy König,2) (wahrer König der Prediger, 
mint a kassaiak nevezték,) tudta kellő méltatással váló 
beszédjében elősorolni. Mox — amplissimae hujus Dioece-
sis gubernium propitio Supremo Numine feliciter auspi-
catus, quod cum septennii pene defluxu immortalis 
nominis sui gloria, eminentique Dioecesis commodo tenu-
isset: ad illustrem multis nominibus Nitriensem Cathe-
dram translatus est." 1840-ik évi emlékiratnak reá vonat-
kozó s nevét örökítő sorai. 

IV. Ócskay de Eadem, az ódonságok vagyis a bib-
liothékákban letéteméuyezett könyvek s azokba zárt szel-
lemi kincsek kedvelője, szenvedélyes könyvbuvár, nagy 
ész, A. A. L. L. et Philosophiae ac S. S. Theologiae 
Doctor, kinek az antiquarius alig tudandott előmutatni 
könyvet, melynek tartalmát ő nem ismerte volna. Arczá-
nak halovány-antik sziliében is van valami ócskaság. A 
festő ecsetje hihetőleg már betegen találta őt. Bérmaut-
ján a parochialis könyvtárak nem kerülték ki figyelmét. 
Nagy szabású encyclicait érdekkel olvasta a clerus. Ocs-r 
kay az iratok e parancsszavaihoz hiven : .Labia sacerdo-
dis custodient scientiam1, ') a könyvekre s azokban foglalt 
szellemi tápra fektetett nagy sulvt. 

') Péchy-Krasznyánszky. 
2) Kanonok-apát. lielynök. 
3) „An non mérita Tua in nos. Dioecesimque Cassoviensem 

immensa sunt, Autistes venerande V Anne eorum grata memoria 
mentibus nostris unquam excidet ? Considero opus Tuae sapientiae 
et providentiae septennio consummatum — et miror non minus, 
quam laetor. Oonsuinmasti illud, etsi a Dioecesi Tua pene semper 
remotus ageres. Consummasti illud. etsi quandriennio pene integro 
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Püspökségének ez volt a characteristicája. 
V. Kunszt jelességét hirdeti az eset, hogy rövid 

másfél év alatt palliumot nyert, érseki székre léptette-
tett elő. Elénk piros szinét a vászonon is megtartotta. 
Nimbusának fénye besugárzott minket is. Nagybecsű sze-
mélyében megyénket is érte megtiszteltetés ; a mennyiben 
a nagyméltóságú j>üspöki karból Asztrik székére az idő-
ben a választás — a kassaira esett. 

„Et exaltata est statura ejus inter frondes, et vidit 
altitudinem suam in multitudine palmitum suorum." ( Ezech. 
19.). Kunszt tudta, s magán oldotta meg a nagy feladatot: 
worin besteht die wahre Kunst ? Atyai kegyes jóvoltát kü-
lönben a magas polczon sem vonta meg tőlünk. Nagyjainkat 
jellemző egyik szép tulajdonságát ki kell emelnünk : fölis-
merte a nagy tehetséget s azt pártfogolta is. Megyénk 
egyik lángeszű papja szintén neki köszönheti első sze-
rencséjét, — s meg vagyunk róla győződve, hogy méltó 
volt a Prímás kegyére is, kinek főkáptalanját diszíti. 

VI. Fábry, megyénk szülöttje, kit halhatatlan Lo-
novicsunl oldalánál a szerencse kedvezései — de a sors 
fordulatai is — értek ; a Gondviselés mindazáltal oda vitte 
dolgát : hogy megyéjét — melyet mint monoki lelkész el-
hagyott, később mint püspök, 1(5 évig atyailag kor-
mányzott. Midőn szülőhelyén, S.-A -Ujhelyben (Zemplén) 
apostoli látogatását végezte, a templom ablakán e felira-
tos transparent diszlett: „Szültem őt — ki ma örömün-
nepet szült ; — ringatám, a jóban gyarapodni láttam : — 
most Atyám s Főpásztorom : — szivemből hogy ne örül-
nék." Nála, egyik principale munus episcopi a papiros volt és 
tenta. Sebes fogalmazó, nagy tollmunkás, miben úgyszól-
ván egész életét töltötte mint titkár, vicarius és püspök. 
Osmerve megyéjét, azt saját belátása szerint sugalmazat-
lanul kormányozhatta. Némelyek „ primae inform a ti oui s" 
embernek tartották. E közös és megbocsátható gyöngéjét 
természetünknek azonban, lesimítja a felelősség terhe s az 
önkény vádja alól menekülni akarás, mitől minden alkot-
mányos érzületű ember idegenkedni szokott. Törhetetlen hű-
ségét Urához, királyához a rémnapok alatt, vérbirái közt 
is megtartá, mint az, sírköve emléksorai közt olvasható : 

„Passus iniquis temporibus infracto animo acerbis-
s 

Reipublicae negotia gravissima aeque, ac momentuosissima in con-
ventu Patrum Patriae, Te occuparent. Relinquis Capitulum sollici-
tudine Tua tandem completum. Relinquis Dioecesim sapientia Tua 
recte ordinatum. Relinquis Clerum provideutia Tua disciplinae suae 
saeculorum 18 usu sacratae adhuc adsvetum. Relinquis populuin 
vigilantia Tuá Religioni sanctae, e coelo orbi adlatae. adhuc addic-
tum. Conatus Tuos in coordinandis saeris pecuEis. piisque fundis, 
quorum cura ordinibus regiis severe adurgetur, noscimus universi. 
Patientiam Tuam in laboré intricatissimo, aeque ac molestissimo 
peue ferreum, inter Dioecesis ingentes curas nunquam interruptum, 
saepe stupuimus. Ordo summus nunc inductus, sedulitateque Tua 
unice inductus sollicitudinis Tuae. in administrationis ramos om-
nes se exporrigentis documentum luculentum insigneque praebet. 
Non erro dum adstruo : inaestimabilia esse : quae sub hoc res-
pect u nobis praestitisti. Quin imo : comulasti nos, Dioecesimque 
Cassoviensem. ra.ro exemplo, in ipso Tuo discessu munificentiae 
Tuae grandi beneficio. Hoc unum nomen Tuum apud nos immor-
talitati consecravit. Hoc uno corda nostra in perpetuum Tibi de-
vinxisti. Hoc momentum excelsae magnitudinis, et vere paterni 
amoris, in aevum omne perennaturum. nos convincit : Te nobis 
Dioecesique Cassoviensi unice vixisse." 

sima." Az absolutismus idején sok üldözött honfi ke-
resett és talált nála oltalmat és pártfogást. Osmerik, tud-
ják és áldják még poraiban is, kik a vész napjaiban, 
a rettegett muszka invasio évében védszárnyai alá mene-
kültek. „Fabri polita malleo." Fábry püspöknek legfőbb 
érdeme : hogy roskadozó dómunk, az árpádházi sz. 
Erzsébet templomának újítását nagy pénzáldozattal ö 
kezdte meg ; a miért az I. osztályú vaskói ona-ren-
det kapta, s ha eme, erejét és tehetségét meghaladó 
vállalathoz országos figyelem, segély, s a régészek érdek-
lődése hozzá járul, s e nagy dolognak kivitelével műértő 
emberek, szaktudós vezetők bízatnak meg : dómunk mai 
najng készen állandott, s a sok pénz nem vesz kárba. A 
mihez évtizedek kellenek, nagy műgond és kitartás szük-
ségeltetik : azt a boldogult pár év alatt hitte püspöksége 
kis jövedelméből megvalósíthatni. A szándék jó volt- : de 
a magas gondolat s nagy czél eléréséhez az eszközök nem 
voltak kellőleg megválasztva : s így maradandó becscsel 
nem bírt a különben szép és dicséretes törekvés. Holta 
után — kivéve a templom szentélyét jól színezett falával 
s meglepően szép ablakaival, melyeket, — a nyíló főoltár-
ral együtt, — a legszigorúbb műítész is bántatlanul fog 
hagyni, újból kellett mindent kezdeni : a rossz anyagot job-
bal fölcserélni ; kifestett belsejét a faragott kövek ter-
mészetes színéig levakarni, s a kezelést ügyesebb és lel-
kiismeretesebb munkásokra bízni. Most már megállja a 
kritikát, s kibirja az idő viszontagságát. — Kassának 8 
püspöke közt ő volt az egyedüli, ki mint sacerdos et dor-
tor jubiláris, arany miséjét a kassai székesegyházban, 
püspöki süveg alatt, felbokrétázott pásztorbottal ülte meg. 
Mint felszentelő püspököm arczképét nagy becsben tartom 
én is ; szemeim előtt függ mindig Íróasztalomnál, s „me-
mentó"-im közt van naponta a misénél. 

VII. Perger-t a hosszas várakozásban kifáradt me-
gye, közel egy évi interregnum után — nagy pompával 
fogadta Kassán, hová számos kísérőivel érseke (Bartako-
vics Béla) oldalánál jött fel Egerből. Nagy szónok, iró, 
publicista s hozzá szép rokonszenves alak, püspöknek ter-
mett férfin, kiről méltán mondhatta Pájer asztali beszéd-
jében „— — mi egriek nagyon is megfizettük a mai fé-
nyes ebédnek az árát : mert főmegyénk büszkeségét Per-
gert adtuk érte." Püspöksége alatt szerencsés volt a bé-
csi Nuutiust Falcindli M.-ót házában vendégül fogadni. 
Személye jó hatással volt rá ; mert csakhamar pápai 
trónállóvá és róm ii gróffá lett ő szentsége által kine-
vezve, mely kitüntetésben elődje is részesült. Alakja nem 
csak a püspöki diszmennyezet alatt magaslott ki — ha-
nem az Isten-ige trónján, a szószéken is ragyogott, kenet-
teljes beszédjeiben. ,Seine Kanzelreden waren berühmt,' 
irta róla a helyi német-lap. Püspöksége kezdetén megyei 
tanácskozmányt tartott, s a clerus hozzájárulásával sok 
üdvös rendeletet hozott, miknek főbbike : a nyugdijalap 
szervezése, melyet példaadólag ő maga mindjárt 5000 
írttal szaporított ugy. hogy most már 4—5 száz frttal 
lehet a munkaképteleneket s az évek száma alatt roska-
dozókat pensionálni. Az újhelyi leányintézet megalapitá-
sához tetemes összeggel járult, — létrehozta a kath. ké-
pezdéket, — szegényebb papjai s lyceuma számára a val-
lás-alapból évi segélypénzt eszközölt ki, mely utóbbinak 
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elöljáróságát — a papjelöltek nagyobb gondozása végett 
több taggal szaporította. Perger practicns gazda, taka-

rékos, és főmunkása volt a megyének ; miről a püspöki 
archívum tanúskodik. En, ki irodatisztje voltam, szemüve-
ges tollvivő maradtam utána, jeléül: hogy Perger nagyon 
is megterhelte a kanczelláriát. Fábry tudvalevőleg, utolsó 
éveiben szemevilágát veszté ; sokáig betegeskedett — s 
a megüresedett püspöki szék is sokára lett betöltve ; 
hozzájárult a vasúti konczentráczio, mely naponta a me-
gye minden részéről özönnel hozta a hivatalos leve-
leket s mohón vette igénybe az új püspök tevékenységét. 
Ez okozta a nagy szaporulatot s a munkatöbbletet ; mint-
ha csak gőzerővel dolgoztunk volna a szemüveg mankója 
mellett ; — — de őt is megpörkölte, megviselte az olasz 
clima : végig volt a vatikáni zsinaton, honnan haza jövet, 
azonnal megirta végrendeletét : miután összes vagyonát 
(170,000 frt) nekünk adta, magát végső napjaiban pél-
dásan provideáltatta, az egyház és liaza szeretetére fölbuz-
dított s mindnyájunktól könytelt szemekkel búcsút vett 
volna : közfájdalmunkra, mint türelmes szenvedő, ker. önmeg-
adással halt meg. Földi maradványai dómunk sírboltjá-
ban vannak letéve, hol e márványfelirat örökíti nevét : 

MEMORIAE 
SEPTIMI CASSOVIENSIS EPISCOPI 

JOA NNIS l'EIidER 
PII, PRUDENTIS, HUMIL1S, JUSTI, QUI AMORE MIRAQUE 

LIBERLITATÈ SOLLS INSTAR FULGET, 
PATER ETIAM CONG. OEC. VATICAN!, SED1T IN CATHEDRA 

ANNOS NOVEM. OMNI DIOECESI FLEBILIS OCCID1T, UNO 
VULNERE CORDA SAUCIAVIT NONIS ÁPRILIS 1876. 

TUMULO HOC CONDITUM 
CHRISTE REDEMTOR 

PROTEGE ! 

(Vége köv.) 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
A Messiás, antilogiául Renán „Jézus életé "-re. 

Irta Szegedi A. Kilit ferenczrendi áldozár. Szegedi György 
tulajdona, Kecskemét, 1884. Nagy 8-adrétü XXVIII, 469. 
lap. Szerző 21 fejezetben következő nagy világtörténelmi 
tényeket és eszméket dolgozott fe l : Jézus helyzete a világ-
történelemben. A remény teljesülése. Jézus születése. Jé-
zus gyermek- s ifjú kora, neveltetése. Az eszmekor, 
melyben Jézus föllépett. Keresztelő János. Jézus föllé-
pése. Eszméi az Istenről és a tiszta vallásról. Jézus 
Kapernaumban. Tanítványok. Jóslatok és csodák. Jézus-
Krisztus a Messiás Istenember. A jeruzsálemi első fellépés. 
Ellenzék Jézus ellen. Az Isten országa, mint a szegé-
nyek birodalma. A lelkesültségnek növekvő emelkedése. 
Jézus utolsó út ja Jeruzsálembe. Jézus életének utolsó 
harcza. Jézus halála. A föltámadás. Még negyven nap. Jézus 
intézményei. A megdicsőülés. A judaismus megszűnése. 

= Beküldetett : A római állandó törvényszék é s 
a bünfenyitö eljárás Cicero korában. I r ta Burány Ger-
gely, csorna-premontrei kanonok s oki. főgymásiumi ta-
nár. Szombathely. 1881. Nagy 8-adrétü V, 82. lap. 

Nagy becsületére válik a szerzőnek ép ugy mint a 
rendnek, melynek szerző tagja, ez a széles látkörre valló 
alapos philologiai s jogtörténelmi tanulmány. 

= Jelentés. Van szerencsém a főtisztelendő hazai 
papságot értesiteni, hogy .Egyházi beszédek hármas so-
rozata" czimü müvem első és második kötete akár pénz-
értékben (4 frt.) akár miseintentiókra (20) még mindig 
megrendelhető. Jelenleg a főtisztelendő papság figyel-
mébe annál inkább bátor vagyok ajánlani, mivel a má-
sodik kötet a bekövetkező böjtre egy böjti beszédsoro-
zatot is tartalmaz a penitencziatartás szentségéről, és mi-
vel ugyan csak a bekövetkező böjt elején már a harma-
dik kötet is elhagyja a sajtót és megrendelhető lesz. — 
Kalocsán Jan . 10. Pakolicz János, foegyházi hitszónok. 

— Előfizetési fölhivás a következő munkára : 1. 
„Krisztus hét szava a keresztfán" ; vagyis 7 böjti be-
széd. Megjelenik február hó elején. A munka ára 60 kr, 
II. „Májusi Rózsabimbók" ; vagyis 48 elmélkedés a bold, 
sziiz Máriáról a loretói litánia alapján. A 15—18 nagy 
nyolczrét ivnyi munka ára 2 frt. Megjelenik ápril hó ele-
jén. III. „Mennyei Kincstár," imakönyv, melyben egy-
részt az általam 1880-ban kiadott ; „Búcsúkkal járó imák 
és ájtatosságok gyűjteménye" czimü mű, másrészt az ál-
talam szerkesztett reggeli és estvéli, gyónás és áldo-
zás előtti és utáni, valamint mise-imák lesznek együtt ; 
függelékül még néhány egyházi éneket is veszek föl. E 
munka megjelenik július hó elején. Ara közönségesebb 
papiron 1 f r t 50 kr, finom papiron 2 f r t lesz. E mun-
kákat azon tisztelt előfizetőknek, kik az előfizetési pénzt 
beküldötték, keresztkötés alatt díjmentesen, a megrende-
lőknek pedig utánvét mellett fogom megküldeni. Minden 
10 előfizető után egy tisztelet-példány jár. Kelt Nagyvá-
radon, 1884. jan. 1. Nemeskei Andor papnöv. aligazgató. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Egy szép eszme. 

Midőn ft. Nagy Ignácz szentszéki ülnök urnák nagy-
lelkű adományáért (5 frt.) szegény hiveim nevében köszö-
netet szavazok, azt annál örömestebb teszem, mert ado-
mányát kisérő kevés sorában oly eszmét volt szives meg-
pendíteni, mely Kispest r. k. hitközségére nézve igen 
fontos, magában véve pedig nagyszerű mozzanatot tar-
talmaz, lévén összekötve oly hasznossal, mi a főváros 
mellett rendkivül szükségessé válik. 

Avagy nem nagyszerű eszme-e, a főrendi háznak 
fényes győzelmét a századok végéig tartó emlékkel örökíteni 
meg? Ez eszme kell, hogy viszhangra találjon minden 
igaz honfi keblében. Mert ki nem érzi szive mélyében, 
hogy ha a kormány hírhedt javaslata a zsidó házasság-
ról meg nem bukik, ismét egy lépéssel közelebb jutot-
tunk volna amaz örvényhez, melyet bizonyos túlkapások 
már régóta készítenek e honnak. 

Az eszme tehát szép és nagy : a fényes győzelem 
emlékét meg kell örökíteni! Kérdem, lehetne-e ezt hasz-
nosabbal összekötni, mint azzal, amit ft. Nagy Ignácz ur 
oly találóan fejezett ki ? hogy t. i. e győzelemnek emléke 
a főváros tövében levő Kispestnek temploma, tehát Isten-
nek is tetsző mü legyen, mely emlék egyszersmind 
záloga lenne egy jobb jövőnek, mely után milliók sóhaj-
toznak. E templom, mely úgyszólván még csak bölcső-
jében van s teljes kifejlődéséhez egyhamar alig van re-
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meny, egyszerre nagyszerű befejezést nyerhetne, ha a 
legújabb országos keresztény győzelem emlékének volua 
szentelve, bogy örökké hirdesse a főrendiház, a nemzet 
győzelmét egy veszedelmes áramlat fölött s egyszersmind 
egy szegény hitközség megmenekülne az aggodalmaktól, 
melyek szent ügyét oly rémesen sötét jövővel fenyegetik. 

Ám ki tehetne itt többet, mint épen azon nemes-
szivü, fenkölt gondolkodású főúri hölgyek, kik honért 
lángoló lelkületök erélyét latba vetve, ki tartó küzdelem-
mel kisérték a nemzet harczát a keresztény vallásra ve-
szélyes törvényjavaslat ellen ? Mily kevésből állna ke-
gyelmességeiknek, gviijtés által oly eredményt teremteni, 
hogy az emlék megfelelne a kivívott dicsőségnek. S 
lia még a lelkész urak is, kiknek erkölcsi támogatását 
kér jük leveleinkben, nagyobb ügyszeretettel karolnák 
föl e kérdést, s nem küldenék egymásután iveinket 
üresen, vagy épen bontatlanul vissza, mint eddig, ak-
kor egy dicső győzelem fényes emléke épülne Kispes-
ten s egy elhagyott hitközség, melynek szegénysége any-
nyi akadályt vet buzgalma elé, örömmel mondhatná : irae. 
az ht en nem hagyja el övéit ! 

Kispest. 1884. január 23. Rihényi Antal, 
lelkész. 

VEGYESEK. 
— „Katholikus egylet" alakult Euyingen és Jézus 

sz. szive ünnepén tartá első zártkörű estélyét, melyen 
rangkülönbség nélkül számos kath. család vett részt még 
a vidékről is. Er re volt nekünk szükségünk. Vivant se-
quentes ! Igy kell megalkotni a katholikus társas életet. 

A katholicismus lassú de teljes terjedéséről mint-
egy miniatur-képet nyúj tanak a bengaliai missio adatai. 
1880-ban volt megtérés 150, 1881-ben 307, 1882-ben 592, 
1883-ban 795. Ez utóbbi számban 469 megtérő protestáns 
volt, 316 pogány. Az egész vicariatus hiveinek száma. 
17,500, kik közt 5500 benszülött, 5500 európai faj, 6500 
vegyes faj . 

— Németországban a kath. felsőbb-iskolai tanuló-
egyletek (Studentenvereine) száma 22, melyekben összesen 
690 működő tag, azaz felsőbbiskolai tanuló vesz részt. 
Kimondhatatlan, mily jó hatással van ez az egyleti sora-
kozás már az i f júság éveibeu a német kath. társadalomra. 
A német kath. i f jú korán hozzászokik magát katholikus-
nak érezni, katholikusnak tanusitani az élet minden 
körülményei között. Ezekből válnak aztán a Windhorstok ! 

Alit hallanak rólunk a külföldön V A Salzb. Kirchen-
zeti. egyik magyar levelezője sajnálattal constatálja, hogy 
a Salzb. Kirchz. szerkesztője Magyarországból egyetlen 
egy kath. német újsággal sem rendelkezik, mig a zsidó-
német sajtó valóságosan grassál. Sajnálja a pozsonyi ki-
tűnő „Recht" megszüntetését. Nos . hát ebben sok igaz 
van. A német közönség a Pester Lloydból, a Journá-
1 okból és a A'olksblattokból ismeri Magyarországot. Nem 
csoda, ha az elidenegedés tőlünk nagy. Egy katholikus német 
napilapunknak, olyannak mint a Recht volt, valóban kel-
lene lenni. Ha nem szégyen a kálvinista Rómából szár-
mazó Tisza-kormányra nézve, hogy eszméit a Lloyd czimü j 

szidó-német Weltblat tban értékesíti : miért volna szégyen, O«/ " 
lia a nagy és hatalmas katholikus németség kedveért mi 
is egy német kath. közeget tar tanánk fenn ? Egyébiránt 
a Salzb. Kirchenz. honi levelezőjének nincs egészen 'gaza, 
mert Temesvárott igen derék kis német néplap jelenik 
meg, a Landbote. Ebből német barátaink kedves német 
nyelvükön tudhat ják meg rólunk, a mi katholikus embert 
érdekelhet. Egyébiránt a honi levelező egy eszmét is 
penget. Azt mondja , hogy a magyarországi kath. 
sajtó emelésére .Magyarország összes katholikusainak 
egyesitett erejével kellene valaminek történnie, s e végből 
egész consortiumnak kellene alakulnia a püspöki kar pár t -
fogása alatt." Minek viszi a t. hazafi eszméjét a külföld 
elé, a hol senki sem segit ra j ta eszméjének megvalósítá-
sában ? Miért nem "fejti ki tervét itthon, a hol mindenki 
érdeklődnék fejtegetése iránt ? 

Az Ephemer is latina, a ,Grazer Volksblatt ' irja, 
érdeklődés hiányában valószínűleg meg fog szűnni. 

— A felsőház reformját, mint hirlik. még a folyó 
ülésszak alatt akar ja Tisza keresztülvinni. Ez lesz az 
első alkalom a bosszúra. Es a taktika ellenállhatatlan lesz. 
A 48-iki vallási .egyenlőség" alapján Tisza behozza a 
2>rotestáns superintendenseket, — kiket már csak nem 
fog lehetni kizárni, — ezek pedig szintén a vallási „egyen-
lőség" alapján utat törnek a felsőházba egy-két főrab-
binak. Azután, ha már egyszer bent lesz a zsidó a fel-
sőházban, a méltóságos főrendek következetlenek lenné-
nek és lovagiatlanok collégáik iránt, ha a velők való 
összeházasodást megvetnék. íme a taktika ! 

— A löiceni katholikus egyetem hallgatóinak száma 
1558, kik közül külföldi, és pedig 7 országból való 107 
hallgató. Nevezetes, hogy a 19. század katholikus alko-
tásainak ez egyik legelseje s legnagyobbika 1834-ben 86 
hallgatóval nyilt meg, azóta azonban 41,321 magas mi-
veltségü katholikust adott a világnak. Negyvenegyezer 
intelligens kath. férfin ! Egész nagy hadsereg, melylyel 
csakugyan nagy csatákat lehet az egyháznak nyerni. Meg-
jegyzendő az is, hogy a lövveni kath. egyetem rendes 
négy karához művészeti, nemzetgazdászati és politechni-
kus fensőbb tanfolyamok is vannak csatolva. 

— Ratisbonne Tivadar Mária atya apostoli pro-
tonotarius és a sioni Notre-Dame-ról nevezett szerzetesnők 
főnöke Párisban elhunyt. Ocscsével, Ratisbonne Alfonz-
zal, a zsidó vallásból lett keresztény és nagy buzgalmat 
fej tet t ki. Élt 82 évet. 

— O'Connel szülőhelyén a szent kereszt tiszteletére 
templomot készülnek épiteni. A terv XIII. Leo pápa tet-
szését, a ki 1846-ban Irhon nagy felszabaditójával Lon-
donban megismerkedett, annyira megnyerte, hogy az épitő 
bizottság elnökéhez adományt és következő levelet inté-
zett : Ex aedibus Vaticanis, die 1. januarii a. 1884. Con-
silium novi templi eo loco aedificandi, quo religionis ca-
tholicae strenuus vindex, Daniel O'Connel, natus est, valde 
probamus, et Apostolicam benedietionem tibi et omnibus, 
qui opem vel operám suam in id contulerint, libenter in 
Domino impertimus. LEO PP. XIII. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Budapesten, január 30. 9. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Uj idők uj emberek, 
határozása. — E g y h á z i Tudósítások: B u d a p e s t : A hitoktatás a 

pápa ? — K a s s a : Emléksorok. — Irodalom és Egyleti élet : 

— Uj fogás a polgári házasság dolgában. — A vallás eszméjének meg-
fővárosban és még valami. — B u d a p e s t : Souverain-e vagy sem a 
Az ajtatos egyleti élet a szepesi egyházmegyében. — Vegyesek. 

ü j i d ő k u j e m b e r e k . 
„Én részemről ezerszer jobban szeretem 

a hivő nemzetet mint a hitetlent." Thiers 
id. Dupanloup, Renan ellen irt röpira-
tában. 

Ne mondja senki, hogy az időnek nincs gyó-
gyitó, józanitó ereje. Yan; még pedig nagy. Mu-
tatja Magyarország fővárosának példája. 

Mikor a főváros önálló magyar kormányunk 
székhelye lett, megszállta az embereket a szabad-
elvű nagyzás hóbortja. Még a legegészségesebb 
velejüek is elszédültek. Kigondolni és azonnal 
meg is valósitani azt, hogy a kath. egyházra 
többé a nevelés és oktatásnál szükség nincs, egy 
dolog volt. 

Addig Budapesten hire sem volt a vallásta-
lan iskolának. Minden iskola valamely confessióé 
volt, s minden katholikus iskola valamely plébá-
nia hatáskörébe volt beoltva. A Liberalismus, mely-
nek czélja az embert „emanczipálni" Istentől, 
Krisztustól és egyháztól, felhasználva a szellemi 
szédelgés idejét, melyet nagy hangzású phrázisai-
val ő keltett, neki rontott a budapesti katholi-
kus iskoláknak s valamennyiből kizárta a vallást, 
mint fő nevelő s oktató tényezőt, s bevitte bele fő 
nevelő s oktató tényezőül a vallási indifferentis-
must, a hit és vallás iránt való egykedvűséget, a 
hitetlenség és vallástalanság, s az ezekből folyó 
általános corruptio szülő anyját. 

Tizennégy-tizenöt év előtt „ki a pappal az 
iskolából" volt a jelszó. Tűrni csak annyiban tűrte 
a liberálismus az ő kedves hitvallástalan iskolái-
ban a papot, hogy megengedte neki hetenkint 
egyszer-kétszer az iskolában való oktatást, egyéb-
iránt pedig sem magára a hitoktatóra, sem a hit-

tanra semmi súlyt nem fektetett, zérusnak tekint-
vén a lelkipásztorokat és a vallást, mint a me-
lyek a „mai" korban már úgyis se nem sokszo-
roznak, se nem osztanak. 

Ma a jelszó: „vissza be a pappal az iskolába!" 
A főváros f. hó 23-án, óriási szótöbbséggel, 250 
szavazattal 5 ellen, 23,000 frtot utalványozott 
katholikus hikoktatói államások szervezésére. 

Mily fordulat! És ezt az idő érlelte meg. Alig 
kellett három lustrum hozzá, és a vallást nélkü-
külözhetni vélő liberálismus megijedt, elszörnyűkö-
dött az általa felidézett szellemtől s vezeklőleg siet 
a semmibe vett vallásosság védő szárnyai alá vissza. 

Ez hatalmas vivmány; vivmánya a vallásos-
ságnak, vivmánya a katholicismusnak a főváros-
ban; vivmány, mely az egész ország figyelmét tel-
jes mértékben megérdemli. 

Magyarország fővárosa, 3/4 többségét te-
kintve, még mindig katholikus városnak mond-
ható. Valamennyi keresztény felekezet együttvéve 
alig teszi ki a zsidóság számát. A főváros mégis, 
a vallási indifferentismus dédelgetése mellett, súlyt 
csakis a protestantismusra látszott fektetni. En-
nek a felekezeteit, ennek és a zsidóságunk intéz-
ményeit, 21,500 frt segélyben részesitette. A ka-
tholikus iskolákra nem juttatott semmit; a plé-
bániákra pedig a főváros mint fatronus összesen 
csak 32,080 frtot ad ki. Milyen arány ez, feltün-
tette a 23-iki tanácsülési vita alatt maga a fő-
város polgármestere, midőn igy szólt: „Ha azt 
kérdezzük, ez a mostani 23,000 frtos subventio 
mily arányban áll más felekezetekéhez, ugy ta-
láljuk, hogy ha a reformátusoknak 8000 frtot 
adunk, akkor a katholikusoknak számarány szerint 
nyolczvanezer forintot kellene adnunk." 

10 
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íme az igazság utat tört magának. Kezdik 
az emberek belátni, hogy vallás nélkül örvény 
felé haladunk s hogy a protetestantismusnak dédel-
getése, a katholicismusnak pedig megvetésével né-
pet, nemzetet, országot nemcsak boldogitani, de 
még fentartartani sem lehet. 

Uj idők járnak, melyek a régi embereket is, 
kik 15 év előtt a „ki a pappal az iskolából" jel-
szóra szavaztak, uj emberekké tette. 

Az uj idők uj embereket teremtenek, de uj 
kötelességeket is rónak reánk. 

Kérdések merülnek fel, hogyan kell az uj hit-
oktatói állásokat nemcsak betölteni, hanem. a mi fő, 
a most divó iskolai rendszer keretében aplebániai 
rendszer épen tartásával elhelyezni és működtetni. 

A kath. egyház népiskolai rendszere oly vi-
lágos mint a nap. s oly régi mint az európai 
kereszténység. A katholikus iskola a katholikus 
templom leánya, a plébánián székelő keresztény 
katholikus népnevelő lelki üvegháza, hol a lelki-
pásztor csiráztatja, öntözgeti. ápolgatja, neveli a 
fiatal csemetéket. Szóval a kath. egyháznak csak 
katholikus t nevelés kell, ez pedig csak katholikus 
iskolákban valósitható meg. 

A fővárosban jelenleg katholikus plébániai 
iskolák, kivált a fiuk számára, nem lévén, a liit-
oktató-állomások szervezése a mostani közös is-
kolai rendszer keretében az egyház népnevelői 
elvére nézve nem lehet csak modus vivendi; ámde 
oly modus vivendinek kell lennie, a mely nem 
praejudikál a pastoratio ama sarkalatos elvének^ 
hogy lelkészsége területén a lelkipásztor és segé-
dei — lelkipásztorai, tehát hitoktatói nemcsak a 
felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is. 

Ugy kell ennélfogva a szervezendő hitokta-
tói állomásokat beállítani, hogy a plébániai ka-
tholikus iskolák elve fel ne adassék, vagyis, hogy 
a népiskolai hitoktatás és a hitoktató, ug}r mint 
eddig, meghatározott templomhoz és plébániához 
legyen kötve. Igy, csakis igy lesz az adott körül-
mények közt legkézzelfoghatóbban megmentve a 
katholikus népiskola elve, melyet feladni semmi 
körülmények közt nem szabad; igy, csakis igy 
fogják magukat a beállítandó hitoktatók a fővá-
rosi lelkészi kar szerves részének s nem valami 
extravagantes communeseknek tekinteni. A minek 
egyébiránt a pastoratio természetes összhangján 
kivül még egy másik, igen jelentős okát tudjuk 
adni. 

Ha a beállítandó hitoktatók magukat a szó 
teljes értelmében lelkipásztoroknak, lelkiatyáknak, 

vagyis katholikus népnevelőknek és nem pusztán 
20—25 órát adó népiskolai tanítóknak fogják te-
kinteni : ebből a tudatból aztán szélesebb körű 
kötelességet fognak tudni levonni. Az ily széle-
sebb körű lelkipásztori kötelességek tudatára pedig 
minél előbbre haladunk az időben, annál nagyobb 
szükségünk van. 

Uj időket élünk, uj emberekkel van dolgunk : 
tehát a pastoratiónak is uj módjait kell alkalmaz-
nunk, sőt még a régieket is bizonyos tekintetben 
uj módón kell felhasználnunk. 

Mikor vallásos szokású idők jártak, mikor 
vallásos áramlat vitte az embereket a templomba : 
a lelkész plébániájának bureaujából kényelmesen 
elkormányozhatta hitközségét, Járt minden, mint a 
felhúzott óra, Ma nehezebb, zivatarosabb, vészterhes 
idők járnak. Hithidegség, vallási egykedvűség vett 
erőt az embereken, s az egyházellenes áramlat 
igen erős. Ily körülmények közt, a lelkipásztor-
nak ki kell lépnie a társas élet küzdelmes terére, és 
egyenkint vagy tömegesen, a hogy lehet, kell az 
eltévedett juliocskákat visszatérítenie az elhagya-
tott akolba, Vagyis, lelkipásztorainknak, ha az 
oly kíméletlen megtámadásokat, milyen a P. 
Naplóban e hó elején megjelent, végleg elnémí-
tani akarják, a kath. egyleti élet szervezéséhez 
kell fogni. E nélkül uj kath. hit- és társasélet 
csak csoda által jön létre, erre pedig nincs jo-
gunk számítani. Csupán egy példára legyen sza-
bad röviden hivatkozni, melyet nemsokára rész-
letesen lesz alkalmunk kifejteni. Berlinben volt 
1868-ban 40,000 katholikus 3 plébániába osztva. 
E három plébánia területén lelkipásztori vezetés 
alatt volt összesen 26 katholikus egylet, egy nagy 
és kényelmes kath. egyleti liáz köré csoportosítva. 
Itt találkozhatik mindennap herczeg és pór, par-
lamenti képviselő és iparos, kereskedő és mester-
legény, tudós, tanár és tanítvány, hivatalnok és 
közpolgár, grófnő és szolgáló. Es e találkozás, ez 
érintkezés következtében, Berlinben, egy prépost-
plébános vezetése alatt, — ki azonban egyszers-
mind a boroszlói lierczeg-püspök f'enhatósága alatt 
Brandenburg és Pomerania apostoli delegatusa, 
rendkívüli teljhatalommal és bérmálási joggal, — 
oly hatalmas kath. társasélet virágzik, mely nem 
csupán utánzásra, de egyenesen bámulatra méltó. 

Mily hatalmas contingens fog lenni a szer-
vezendő hitoktatók kara az ily katholikus egy-
leti társasélet kifejtésének munkájában akkor, ha 
a hitoktatók hivatásukat a pastoratio széles kö-
rében fogják felfogni s magukat hitoktató lelki-
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pásztoroknak, hitoktató segédlelkészeknek fogják 
tekinteni a szó legteljesebb értelmében! 

És a kath. irodalom, a kath. népsajtó terén 
mennyi munka, de egyszersmind mennyi érdem 
vár reájok ! 

Ily értelemben üdvözöljük az uj idők uj em-
embereit Magyarországnak világvárossá fejlődött 
központjában — már előre ! 

Uj fogás a polgári házasság dolgában. 
í n . 

Ürügyekben a liberálismus nem szűkölködik. El kell 
venni az egyháztól a bíráskodást, igy szólnak, mert a szent-
széki bíráskodás magyarán kimondva rossz. 

Ennek állítólag két sarkalatos oka van ; az egyik 
miatt a szentszékeket vád nem érheti, mert róla nem 
tehetnek, bár Ítélkezésük is szenved alatta ; ez pedig 
az a körülmény, hogy a házassági jogoknak igen tarka 
világában élünk ! . . . Csak lassan ! 

Ország világ tudja, hogy a katholikus szentszékek 
egy jog szerint, a katholikus egyházi jog szerint, mely 
az egész világon egyöntetű, Ítélnek és kötelesek Ítélni. 
IIa ítéletük e jognak megfelelő, jó és helyes és az egész 
világon egyöntetű. Nem változhatik az Ítéletnek ez a jel-
lege az által, hogy a magyarországi protestánsoknak más, 
és az erdélyi protestánsoknak is más joguk van. Nem 
lehet megérteni, miért nem tudnának a kath. szentszékek 
az egyházi jog szerint helyesen ítélni azon oknál fogva, 
mert a protestáns felekezeteknek más-más joguk van, 
nem lehet megérteni, hogyan szenvedne az egyházi bírás-
kodás e körülmény alatt. 

De ez csak mellékes ; szenved az egyházi bírásko-
dás egyéb bajban is. Hogy szentszékeink a kánoni jog 
szerint helyesen ítélhessenek, szükséges volna, hogy e 
jogot ismerjék ; pedig a liberálisok azt a felfedezést tették, 
hogy a magyar szentszéken a kánoni jognak az isme-
rete nagyon megfogyott ; mert szerintök az ujabb papi 
nemzedékről tudva van, hogy nem bír oly alapos jogi 
műveltséggel mint a régi, mely a theologiai tanulmányok 
után a jog mngtanulásának is szentelt bizonyos időt, hogy 
megfeleljen annak, mit a magyar törvények mindig szem 
előtt tartottak, hogy t. i. a papoknak, kik a szentszé-
ken ülnek, a jogban jártas embereknek kell lenni. 

Ilyen váddal szemben teljes joggal alkalmazhatnám 
azt a, talán — nem tudom az-e ? — jogi elvet : quod gra-
tis asseritur, gratis negatur ; hivatkozhatnám a legrosszabb 
esetben egyszerűen a logikára, mely szerint efféle követ-
keztetés: N. N. polgári biró rószul itélt, nem ismeri a 
polgári jogot, ergo a polgári birák rossszűl Ítélnek, nem 
ismerik a polgári jogot — egészen helytelen. De köze-
lébbről veszem szemügyre az indokolást. 

Az ujabb papi nemzedékről mondatik, hogy nem 
bír oly alapos jogi műveltséggel mint a régi. 

Mi igazság van az állításban ? 
Az ujabb papi nemzedék hallgatja az egyházi jogot 

hetenkénti 9 órában két féléven keresztül s vizsgálatot 
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áll ki e tárgyból ugy mint akárminő más hittudományi 
tantárgyból, Ugyanez történt a régi papi nemzedék ide-
jében is. E tekintetben tehát különbség nincs. 

Az ujabb papi nemzedék nem csak hogy az egy-
házi jogot elméletileg tanulja a theologiai cursus alatt 
mint a régi, de ezen jog kormányzása alatt és teljes praxi-
sában él, ép űgy mint a régi. A lelkészi teendők házas-
ságkötés dolgában nem változtak ; ép űgy mint a régi 
papi nemzedékhez tartozott, ugy tartozik az újhoz is meg-
itélni például, vájjon bizonyos felek köthetnek-e házas-
ságot érvényesen és megengedett módon ? Hogy ezt te-
hesse, bizony ismernie kell a kánoni jogot úgy mint a 
réginek. Hogy eljárása ez irányban kifogástalan ne legyen, 
azt saját érdeke követeli, mert ellenkező esetben az egy-
házi hatóság által büntethető ugy mint a régi, sőt az 
ujabb nemzedéket bizonyos esetben még polgári büntetés 
is érné. 

Az ujabb papi nemzedék tehát az egyházi jogot el-
méletileg tanulja, gyakorlatilag alkalmazza ugy mint a 
régi ; különbség nincs. Tehát, ubi eadem causa . . . 

Az ujabb papi nemzedék lelkes törekvését, egyhá-
zának jogát alaposan ismerni, fényesen igazolja ama figye-
lemreméltó körülmény is , hogy az utolsó decennium 
alatt (1873—83) papi szerzőktől összesen nyolcz kiadás-
ban jelentek meg magyar egyházjogi tankönyvek, oly 
irodalmi termelés, melyből a fogyasztás nagyságára ala-
pos következtetés vonható. Az egyház joga az egész vo-
nalon többé-kevésbé megtámadva, kétségbe vonva, tagadva 
lévén, az ujabb papi nemzedék tudja kötelességét, mely 
reá háramlik, első sorban: egyházának jogát megvédeni, 
róla igaz fogalmakat terjeszteni. Hogy e kötelességének 
megfelelhessen, felhasznál minden eszközt, s míveli ma-
gát az egyházi jogtudományban, ugy mint bárki a maga 
szakában. 

Ha már különbség teendő a régi és ujabb nemze-
dék között az egyházjog ismeretében, akkor — külső je-
lektől itélve — ez a különbség épen a világi jogászi 
ujabb nemzedék előnyére nem tit ki. A régibb világi nem-
zedék nagyobb súlyt fektetett az egyházjogra ; két fél-
éven át volt köteles azt hallgatni s alapvizsgát is köte-
les volt tenni belőle : mig az ujabb nemzedék alapvizsgát 
nem tesz az egyházjogból és csak egy féléven át heti 
5 órában köteles azt hallgatni. 

Hja, de a régi papi nemzedék mégis csak alaposabb 
ismeretekkel birt a jogból, mert a theologiai tanulmányok 
után a jog megtanulásának is szentelt bizonyos időt ! 

Értsük meg jól egymást ! 
Minő jog volt az, melyről most itt szó van ? Nem 

a kánoni jog, mert hisz azt a theologiai tanulmányok be-
végzése előtt, megtanulta, hanem a magyar polgári jog. A 
régi papi nemzedéknek a magyar polgári jog ismere-
tére valóban nagy szüksége volt, mert a régi papi nem-
zedék házasság dolgában még a tekintetben is bírásko-
dott, a mennyiben ez polgári viszony, polgári jogokat és 
kötelmeket involvál ; biráskodott továbbá a végrendeletek 
külkelékeiről, meg a hamis eskü tényálladéka felett. 
Mindezen ügyekben, nem a kánoni, hanem a polgári jog 
szerint ítélt, amiért is a polgári jogot tanulni ex offo 
kénytelen volt. 1868-ban mindezekre nézve megszűnt a 

9* 
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szentszék illetékes lenni, megszűnt tehát az ok a polgári 
jogot mint kötelező tantárgyat fenntartani. 

Abból tehát, hogy a régi papi nemzedék a theolo-
giai tanulmányok befejezése után magyar polgári jogot 
is tanult, sehogysem következik az, hogy a régi nem-
zedék jártasabb lett volna a kánoni jogban mint az ujabb. 
Semmivé törpül tehát az indok, melylyel a házassági Ítél-
kezés elvétele a szentszékektől támogattatik. 

Végre igen felületes felfogás az, mintha a szentszé-
kek helyesen bíráskodni már csak azért sem birnának, 
mert a kánoni házassági jog nem kodifikált j o g ; mely 
felfogás továbbá azzal támogattatik, hogy az osztrák kon-
kordátum alapján készült instructio épen ezen a hiányon 
akart segíteni, mely instructio állítólag nagyon ráfért eli-
gazodás dolgában magyar szentszékeinkre is. 

Lám, lám még a konkordátum kapcsán készült 
instructio is dicséretet arat, csakhogy a kényelmetlen 
szentszékeket discreditirozni lehessen. 

Az angolok polgári törvényeiket nem kodifikálják, és 
igazságszolgáltatásuk mégis a müveit népek igazságszol-
gáltatásának színvonalán áll. 

Az instructio jó és szükséges volt Ausztria számára ; 
ott ugyanis hetven éven keresztül szünetelt az egyházi 
bíráskodás. Ily viszonyok között nagyon üdvös volt az 
ujdonat uj bíráknak a katholikus házassági jog authenti-
kus compendiumát kezükbe adni könnyebb eligazodás czél-
jából. 

Máskép áll a dolog Magyarországban. I t t a szentszéki 
bíráskodás megszakítás nélkül gyakoroltatott, amióta Ma-
gyarország keresztény állam; a szentszékek folyton ítélkeztek 
házasság dolgában, leszámítva II. József alkotmányellenes 
4 évig tartó merényleteit. Ily körülmények között bízvást 
feltehető, hogy abban az ügyben, melylyel századokon 
keresztül folyton foglalkozott a papság, teljesen tájéko-
zott volt mindig. Habár a törvények különböző időben 
századok folytán alkottattak, a gyakorlat következtében 
e szentszékek annak folytonos ismeretében vannak. Ha 
egyik-másik törvény eltérő magyarázatot is enged, e te-
kintetben sem szorultak authoritativ magyarázatra ily pe-
rennalis bíróságok, mert gyakoriak lévén az esetek, me-
lyekre a törvény alkalmazandó volt, maguknál a bírósá-
goknál kifejlődött egy uzuális magyarázat, mely a törvény 
szellemének megfelel. Igy a magyar szentszékek nagyon 
jól ellehettek az instructio nélkül, a mint most is semmi 
bajunk nélküle. 

Az egyház dolgát házasság dolgában, — és ez le-
gyen ezúttal zárszavunk — a magyar legislatio tisztelet-
ben tartotta mindenkoron : csak a nem magyar szellemű 
II. József császár volt az, ki eme magyar traditióval sza-
kított. Nem csoda ; nem tisztelte a magyar alkotmányt : 
hogyan tisztelte volna az ezzel bensőleg összeforrt egy-
házjogot? Elhunytával azonban, hiven az ősi magyar 
traditióhoz, a magyar legislatio ősi szelleme rögtön vissza 
helyezte az egyházat jogaiba, melyektől 4 éven át meg 
volt fosztva. A magyar legislatio e traditiójának elhagyá-
sára való felszólítás az, mi legújabban a házasságnak 
mint polgári viszonynak általános kötelező polgári tör-
vény általi szabályozásának indítványozásával czéloztatik. 
Szeretjük hinni és remélni, hogy a magyar törvényhozás 

ősi jónak bizonyult traditiójától, csupán azért, hogy egy 
multszázadbeli alkotmányellenes, már akkor visszatetszést 
szült intézményt módositott alakban uj életre ébreszszen, 
eltérni nem fog. Nincs is a magyar nemzetnek semmi 
szüksége arra, hogy némely, jogtudományuk formuláiba 
szerelmes jogászok kedveért az állam leghívebb s legré-
gibb barát ját és támaszát, a kath. egyházat megsértse, a 
katholikusokat lelkiismeretük elleni cselekedetre édesgesse, 
a hanyatló vallásosságot még inkább lazítsa és mind-
ezekért, kárpótlásul a nemzetnek fikcziókat adjon, melye-
ket a türelmes élet határozottan visszautasít oda a hova 
valók, ama kétes becsű emberi elméletek körébe, melyeket 
annyi nagy érdek megsértésével erőszakolni bizonyára nem 
bölcsesség. 

(Vége). 

A vallás eszméjének meghatározása. 
VI. 

Felolvasás, melylyel a párisi „Institut catholique "-ban a nem-keresz-
tény vallások történetének harmadik évfolyamát 1881. decz. 18-án 

megnyitotta 
d e B r o g l i e abbé. 

Ford. Dr. Pápai. 

Sokszorozzák meg most, uraim, a tanúbizonyságokat : 
idézzék vissza személyes emlékeiket, melyek a költő által 
megénekelthez hasonló lelkeket jut ta tnak az önök eszébe. 
Gondoljanak továbbá a vértanukra, kik véröket ontották 
hitökért ; a szentekre, kik hősi erényeket gyakoroltak rej-
tekben ; a hü lelkekre, kik ellenálltak a leghevesebb ki-
sértéseknek a jobb jövő reményében, s vessenek csak 
egy tekintetet az önodaadás és erény csodáira, melyeket 
létre hozott, nem egyszerűen az egy jobb világba helye-
zett tökély határozatlan eszméje, hanem a hivés egy sze-
mélyes és élő Istenben, az e tökéletes lénynyel való tény-
leges és valóságos közlekedések eszméje, s mondják meg, 
nem volna-e hallatlan, nem volna-e hihetetlen, hogy mindez 
agyrém legyen, hogy az isteni világ valóban hozzáférhe-
tetlen az embereknek, s hogy következéskép tévedés és 
csalódás voltak szükségesek annak létrehozására, a mi 
legnagyobb a földön. 

Menjünk tovább, uraim, s az emberiség e nemes ösztö-
nei által magasabbra űzetve, engedjük meg, hogy a ma-
gasabb világ nemcsak létezik, hanem hozzáférhető is az 
embereknek, hogy felemelhetjük a fátyolt, mely elfödi 
előlünk, s irányozhatjuk magunkat e mennyei világo-
ság után. 

ü e akkor feltűnnek előttünk a történelemben előfor-
duló egyes és meghatározott vallások, s a föltett kérdé-
sek harmadika áll előttünk, — vagyis inkább e kérdés meg 
van oldva, mert a felelet benfoglaltatik az előző kérdésre 
adott válaszban. 

Valóban, megengedtük, hogy minden vallás igaz áta-
lános eszméjöket, ama magasabb világot tekintve, melyet 
az ember megismerhet, s melylyel érintkezhetik. De csak 
egyetlenegy lehet igaz, ha saját eszméjét, ha a pontos 
fogalmat tekintjük, melyet e legfőbb jóról és az elnyeré-
sére szolgáló eszközökről ad. 

Mi sem világosabb e következtetésnél. Mert mihelyt 
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tovább megy az ember az átalános eszménél, mely a 
meghatározás alapjául szolgált, a vallások kezdenek egy-
másnak ellentmondani. Az isteni tárgyról és a hozzá ve-
zető útról mindegyik oly fogalmakat alkot, melyek egy-
mást kizárják. 

Az egyik egy teremtő Istent tanit, a másik benma-
radó (immanens) okot ; a harmadik több Istent. Az egyik 
azt hirdeti, hogy Mózes és Jézus Krisztus jelölik ki az 
igaz utat ; mások, hogy Mohamedban, Zoroasterban vagy 
Buddhában kell bizni. Egymásnak igy ellentmondó esz-
mék nem lehetnek mind igazak. De mivel nem lehet 
mind hamis, mert ez annyit tenne, mint viszszaesni a 
már általunk elvetett vallások teljes tudatlanságába, 
következik, hogy közöttök egyetlenegy az igaz, s 
hogy a többiek, habár igazak annyiban, a mennyiben 
megegyeznek az egyetlen igaz vallással, hamisak annyi-
ban, a mennyiben vele ellenkeznek. 

De az igaz vallás, melynek létezése szükséges, mi-
ről lesz megismerhető ? Nem szükséges-e, hogy mérhetet-
len magasságban álljon a többi felett ? Nem szükséges-e, 
hogy oly jellegeket tudjon felmutatni, minőkkel ezek nem 
birnak? Nem szükséges-e, hogy kiváljék ama szabály 
alól és sorozatból, mely a többit magában foglalja ? Egy 
szóval, nem kell-e természetfölöttinek lennie ? 

S most, uraim, melyik az a vallás, mely ily jellege-
ket mutat fel ? Melyik az a vallás, mely mint királynő 
uralkodva a történelem szinpadán, az emberiség haladá-
sának egyetemes pályáján a központon állva, összeköti 
a jelent a jövővel, s egyszersmind képes tanitani és kie-
légiteni a müveit szellemeket a legmagasabb tudományok 
által, miként képes volt vezérelni az első embereket pász-
tori életök egyszerűségében ? 

E vallás, mely egyedül jöhet szóba oly országban, 
hol a modern czivilizáczió uralkodik, nem a keresztény 
vallás-e ? Mit csinálnának századunkban az egykori is-
tenek ? Mivé lennének tudományunk világánál az ind és 
sinai istenségek ? A tudomány áttörte a régiek mytholo-
giai egét ; elűzte az isteneket trónjaikról, melyeket a 
képzelet jelölt ki számukra. Bejárta a világot, s nem ta-
lálkozott útjában az antik rege teremtményeivel. Nem ta-
lálkozott a pantheismus benmaradó (immanens) istenével : 
e tehetetlen és határozatlan fantóm eltűnt az általa ho-
zott világosság előtt. De az igaz tudomány megáll és 
leborul az igaz Isten, a legfölségesebb és teremtő Isten 
előtt. Legnagyobb mestereinek ajkai által megismeri, hogy 
az életnek, mozgásnak és rendnek van egy ismeretlen 
oka, hogy van egy első erő és törvény, melyet nem tud 
lefátyolozni, s melyet sohasem fog itt teljesen megismerni. 

Hogy igy elrejtőzhessék a mindenséget kutató tu-
domány szemei elől, hogy igy elvonja magát eszközei és 
rendszerei elől, nem egy teljesen láthatatlan, a világnál 
végtelenül magasabban álló s valóban természetfölötti Is-
tennek kell-e lennie ? Melyik ez az Isten ? A biblia és az 
evangélium Istene ; minden más méltatlan e szerepre, mi-
ként egyedül a keresztény bölcselet elég magas, hogy a 
tudományokat egységre vezesse a nélkül, hogy jogos sza-
badságukat feszélyezné. 

S igy, uraim, a vallás tanulmányozása visszavezetett 
bennünket oda, a honnan kiindultunk. A keresztény val-

lás természetfölöttisége, melyet a posteriori mint tényt 
konstatáltunk, most a priori mint szükségesség jelent meg 
előttünk. A vallások természetes és folytonos fejlődésének 
tanát, melyet kárhoztattunk mint a történelemmel ellen-
kezőt, újból kárhoztat juk mint lehetetlen, mint ellenke-
zőt magával a vallás fogalmával ; mint olyat, mely saját 
vallomása szerint, képtelen saját tárgyát meghatározni. 
Vizsgáltuk az emberi szivet, megkérdeztük titkos vágyait 
és óhajait, s igy felelt nekünk : 

Szükségem van egy igaz vallásra s az egyedüli, 
mely engem kielégít, az egyetlen igaz és tiszta vallás az 
evangélium vallása. 

Szükségem van egy mesterre, és az egyetlen mes-
ter, kit meghallhatok, az egyetlen, ki elég hangosan be-
szél, az egyetlen, kinek szavai sohasem hazudtoltattak meg, 
Jézus Krisztus. Szükségem van egy kinyilatkoztatásra, 
mely az égből jő, s e kinyilatkoztatás nem lehet más, 
mint a mely a bibliában és a keresztény hagyományban 
foglaltatik. Es igy a bölcselet, vagy hogy szabatosabban 
beszéljek, az emberiség vallási psychologiája csatlakozik a 
történelemhez, s egyesült tanúbizonyságuk tántoríthatat-
lan alapjává lesz egy fölvilágosult hitnek, egy az okos-
ság által helyeselt hivésnek, melyben a titokzatos páro-
sul a világossággal, s a lelkesedés az észszel. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 26. A hitoktatás a fővárosban és 

még valami. — A hitoktatás kérdése, t. i. a katholikus, 
végre-valahára úgy a hogy, el van döntve. A hitetlenség, 
az erkölcstelenség terjedése, végre megtette a maga ha-
tását a fővárosi atyákra és megszavaztak 23,000 frtot a 
kath. hitoktatók részére. Azt mondtuk, hogy ez a kérdés, 
úgy a hogy van eldöntve, miáltal azonban nem akarunk 
kicsinylést kifejezni a fővárosi képviselők iránt ; nem, mi 
szivesen elismerjük, hogy a főváros képviselő testülete 
elismerésre méltó tettet vitt végbe, midőn a nevezett össze-
get megszavazta, szolgálatot tett evvel a katholicismusnak és 
a fővárosnak egyaránt ; hanem mondjuk ,úgy a bogy ; azért, 
mert még mindig kétes, ha vájjon ez uton a terjedő 
hitetlenségnek és erkölcstelenségnek lehet-e teljesen gátat 
vetni, vagy nem kell-e — és bár tenné a főváros — még 
radicálisabb eszközhöz nyúlni, hogy a jövőre nézve min-
den aggodalom megszűnjék. 

De egy pillanatra elégedjünk meg a már ugy is örven-
detes eseménynyel, hogy a főváros kezd a katholikusok iránt 
is méltányos lenni ; nem bolygatjuk e kérdésben a jövőt, 
hanem szóljunk a tanácskozás folyamában tett nyilatko-
zatokról. Szóljunk legelőször is a kellemetlen részről; 
mert ki is kételkedhetnék a felett, hogy ott, hol kath. 
ügy előmozditásáról van szó, hogy ott, mondjuk, kelle-
metlenség i« ne fordulna elő ? A tanácskozás folyama is iga-
zolja állításunkat. Mert alig hogy a tanács előterjesztése 
a kath. hitoktatók részére megszavazandó összegről tár-
gyalás alá vétetett, azonnal ellenmondással találkozott a 
türelmes (?) protestantismus és a szerény (?) zsidóság ré-
széről ; ellentmondott pedig ez a két felekezet akkor, mi-
dőn mindakettő minden lépten-nyomon, majd egy, majd 
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más czimen folyton terhére van a fővárosnak : akkor, mi-
dőn mindkettő bőségesen részesül a főváros jótéteményé-
ben. Mi nem jellemezzük e két felekezetiek eljárását: jel-
lemzi az önmagát, mert a hitirigység, a rut gyűlölet, 
a piszkos kapzsiság jellegét viseli önmagán, ami kath. 
részről sohasem, hanem csak is ilyen részről nyilvánul 
mindenütt, a fővárosban úgy, mint az ország minden 
vidékén. 

Jól esett ennélfogva, és ez kellemes viszhangot fog 
kelteni az országban, hogy a képviselő testület katholi-
kus felszólaló tagjai, egyet kivéve, ki azonban inditványát 
visszavonta, a katholikus meggyőződés magaslatára emel-
kedve, nem hunyászkodtak meg a protestáns és zsidó termé-
szetű támadás előtt, hanem méltóan kath. hitükhöz, visszaver-
ték az ellenfél támadásait és győzelemre segítették az 
igaz ügyet. Polonyi Géza ügyvéd szemtől-szembe szégye-
nifcette meg — ha ugyan tudnak szégyenkezni — a táma-
dókat, midőn kimondta, hogy midőn jött az evangelikus, 
a református, az izraelita, egy katholikusnak sem jutot t 
eszébe ellenmondani, és most, hogy jönnek a kath. érde-
kek, ime most a felekezetiektől ellenmondás jön : nem 
különben Kamermayer polgármester ur statisztikai ki-
mutatása épen arczul csapta a protestáns türelmetlensé-
get. mert e kimutatásból kitűnt, hogy a fővárosban épen 
a felekezeti egyenlőséget tűrni nem akaró kálvinisták része-
sülnek a főváros legagyobb jótéteményében, ők nem ele'g-
szenek már meg avval, hogy privilégiumban részesülnek, 
hanem a főváros legtöbb adófizető polgárait, a katholiku-
sokat elnyomni akarják. 

Örömmel konstatáljuk, hogy ez a katholikusok eré-
lyes fellépése következtében nemcsak nem sikerült, hanem 
egy törpe, említésre is alig méltó minoritást leszámítva, 
a nagy többség megadta a módot, hogy a kath. hitokta-
tás alapos és buzgó teljetsitése által a fővárosi hitetlen-
ség és erkölcstelenségnek legalább terjedése meggátol-
tassék. xíanem midőn mi igy elismerésünkkel adózunk 
kath. polgártársaink erélyes fellépéseért, mi itt nem álla-
podunk, nem állapodhatunk meg, épen azért, mert az ő 
fellépésükben örvendetes jelenségét látjuk annak, hogy a 
kath. öntudat és önérzet, a katholicismushoz való ragaszko-
dás a főváros polgáraiban ébredezni kezd, és nem ha j -
landók martalékul odadobni egy türelmetlenségéről és a 
másik szerénytelensége és pöífeszkedéséről ismeretes 
szekta terrorismusának a katholicismus és vele a főváros 
érdekeit. 

A kezdett ösvényen mi egy lépéssel tovább me-
gyünk, a szálat tovább fonjuk. A katholikusok jelenlegi 
fellépésükkel maguknak érdemet szereztek ; csak raj tuk 
áll, hogy még több érdemet szerezzenek, hogy végre-
valahára érvényesítsék magukat, ugy mint azt szavuk 
többsége megengedi, nem mások jogainak elnyomására, 
mi nem a katholikusok természete, hanem saját jogaik és 
jól felfogott érdekeik valósítására. Vájjon, kérdezzük, csak 
jelenleg lehetett volna a fővárosi katholikusoknak magu-
kat érvényesíteni a katholicismus jogai mellett, melyek 
az ő jogaik is és a jövőben ez nem történhetnék ? Vájjon 
csak jelenleg mondhatta volna meg egy Polonyi, egy 
Országh egy Kamermayer az igazságot a kálvinisták-
nak és zsidóknak és a jövőben nem ? Vájjon csak jelenleg 

lehetett volna a kath. többségnek többségét bebizonyi-
tani és a jövőben nem ? íme e kérdésekre feleletként 
adandó tényekben rejlik a nagyobb érdemszerzés módja, 
melyről fennebb szólottunk. Mi e kérdésekre határozott 
igen-nel válaszolunk. Igen, a főváros kath. többségének a 
jövőben is van módja önmagát érvényesíteni épen ugy 
mint a jelenben, csak akarja ugy, mint akarta jelenben. 

Ide vonatkozólag nem akarunk mi jelenleg fejte-
getésekbe bocsátkozni az autonomia, annak szüksége, 
vagy szükségtelensége felett, hanem csak azt akarjuk mon-
dani, hogy a katholikusok képesek magukat érvényesiteni, 
mihelyt akarják, mielőtt az autonomia létrejönne. Kell-e 
erre bizonyíték ? íme- itt van a hitoktatás rendezhetése 
czéljából szükségelt összeg megszavazása, minden autonomia 
nélkül is. Mi hozta létre ez eredményt? Az összetartás 
akarata. A főváros katholikusai akarták, hogy ez öszeg 
megszavaztassék, akaratuk szülte az összetartást, ez pedig 
létre hozta az örvendetes eredményt. Mi áll útjában an-
nak, hogy jövőben is igy akarjanak ? mi áll útjában an-
nak, hogy jövőben is igy összetartsanak? Semmi, épen 
semmi. Sőt inkább van okuk, hogy a jövőben is ily egy 
akarattal összetartsanak. Azt ugyanis be kell ismerni a 
főváros katholikusainak, hogy bár autonómiával, abban az 
értelemben amint ez legújabban vétetni szokott, nem 
birnak, birnak mégis az autonómiának egy bizonyos 
nemével, melyet az országban kevés kath. város bir, — 
birnak t. i. patronatusi joggal, melynél tovább pedig az 
autonomia sem igen terjedhetne. A főváros kath. lakosai 
érvényesíthetik befolyásukat a lelkész, a tanitó választás-
nál, a templomok, az iskolák körül, az egyházi számadá-
soknál, ezek mind az ő autonom jogaik. Mindezek nem 
képeznek-e ugyanannyi fontos tárgyat, melyek megérde-
melnék, hogy a főváros katholikusai egy akarattal össze-
tartsanak ? 

Mi lehetne mindennek következménye ? Mindenek 
előtt az, hogy a főváros nem-katholikusai, látva a katho-
likusok összetartását, nem szerénytelenkednének a több-
ség vallásával és követőivel szemben, hanem meghúz-
nák magukat, jól tudva, hogy ettől a többségtől függ az 
ő ügyük sorsa is; továbbá következménye lenne az,-hogy 
a kath. többség kivívhatná jogát, melynél fogva a kath. 
lelkész választásánál, kizárva bármily felekezetű polgárt, 
egyedül ő lenne a tényező ; kivívhatná továbbá, hogy az 
elközösitett iskolák ismét katholikus iskolákká változtatná-
nak át, és evvel a legnagyobb gátat vetné a hitetlenség 
és erkölcstelenség terjedése elé : kivívhatná, hogy a fő-
város által emelt színházak megtisztíttatnának az erkölcs-
telen színdaraboktól stb. stb. Szóval ez a kath. többség 
összetartásában a főváros erkölcsének regenerátora le-
hetne. Csak egy, egyetlen egy volna ehhez szükséges, az 
t. i., hogy a katholikusok a fővárosban szervezkedjenek, 
mert ez adná meg az összetartás biztositékát, az actio 
sikerét. Mi örömmel üdvözöljük a főváros katholikusai-
nak legújabb szavazatát ; százszoros örömmel üdvözölnők 
azonban, ha szavunk a szervezkedésre viszhangra találna. 
A főváros katholikusain a sor, hogy miután ez első lépést 
megtették, megtegyék a másikat is. 
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Budapest, január 28. Souverain-e vagy sem a pápa? 
— Ezt a kérdést veti fel a „Nemzet" egyik legutóbbi szá-
ma (jan. 25. sz.) és vezérczikkében vele foglalkozik. 
Hadd foglalkozzunk mi is vele. Feleletünk persze más 
leend. A „Nemzet" azt i r j a : „Az idők jelét semmi sem 
képezi annyira, mint az, bogy ez a vitatkozás ismét 
szóba került, s hogy az ultramontanismussal szemben bi-
zonyítani kell, ami oly hosszú időn át kétségtelen tény 
volt" stb. Az intráda jó. Bizonyítja, mit a liberális sajtó any-
nyiszor tagadott, azt, hogy a római kérdés még mindig 
létezik, azt, hogy fontos és elodázhatlan megoldást köve-
telő egy kérdés az. A szószerinti „ultramontanismus"-sal 
szemben „bizonyítani kell;" de azt bebizonyítani soha 
sem fog sikerülni, ami oly hosszú időn át „kétségtelen 
tény volt" mindenki előtt, a kinek szive nem dobogott 
az ultra montes, a hegyeken tul székelő pápa sorsa ér-
dekében, 

De nem ! kétségtelen tényeket nem szokás bizonyí-
tani, elég azokra utalni ; „kétségtelen tények" nem pro-
vocálnak annyi tagadást, annyi állítást, annyi czáfolatot, 
annyi érvelést, mint a mennyit ez a kérdés az irók állás-
pontja szerint 1870. szeptember 20. óta előidézett. „Két-
ségtelen tények," nem foglalkoztatják a politikai köröket, 
nem a diplomátiát, nem okoznak jegyzékváltást, sem 
interpellácziókat. Pedig azt a „N." tudhatná, hogy való-
ban „az idők jelét semmi sem képezi annyira," mint 
az, hogy e kérdéssel — legyen ez pro vagy contra 
— a nyilvános, politikai és diplomácziai körök vajmi 
gyakran és behatóan foglalkoznak. De különben tudni lát-
szik ezt a „N.", mert szerinte is ez „hosszú időn át kétség-
telen tény volt." 

A „N." igy folyta t ja : „Hogy a pápa egy államnak 
sem alattvalója, nem alattvalója az olasz államnak sem, 
az bizonyos. Az olasz garantia-törvény rég megoldatta ezt 
a kérdést. Ily értelemben tehát a pápa valóban souverain. 
Ez a souverainitás azonban csak exterritorialitást jelent. 
Sem többet, sem kevesebbet. A Vatikán ki van véve az 
olasz állam joghatósága alól, fokozotttabb mérvben, mint 
ki vannak véve a nagykövetségek és követségek. A pápa 
nem fizet adót az olasz királynak. Nem tartozik engedel-
meskedni az olasz hatóságnak. Nem fogható perbe." 

A „N." felfogása szerint tehát az ugyn. garantia-
törvény megoldotta e kérdést, még pedig ugy, hogy 
exterritorialitást biztosított a pápa számára és ebben áll 
az ő sonverainitása. Külünös egy logika! A pápa „egy 
államnak sem alattvalója, nem alattvalója az olasz állam-
nak sem," és mégis az olasz kormány által létrejött ga-
rantia-törvény megoldotta e kérdést ? Hogyan ? Törvényt 
csak alattvalónak lehet adni ; olyannal pedig, ki nem alatt-
való, törvényt akarata ellenére elfogadtatni nem lehet. 
Vele szerződést lehet kötni, de csak ugy, ha ő beleegye-
zik. De mi tör tént? 1871. május 13-án ki lőn hirdetve az 
ugyn. garantia-törvény és két nappal reá, márczius 15-én, 
b. e. IX. Pius pápa körlevelet bocsátott ki, melyben a 
leghatározottabban tiltakozik e törvény ellen. Ez a til-
takozás gyakran ismételtetett a mostani szentséges atya 
által, valamint nagyszerű elődje által. Soha sem fogadta 
el sem IX. Pius, sem XIII. Leo pápa az olasz garantia-
törvény (I. fejezet 4. §.) intézkedéseiben foglalt 3 millió 

225 ezer francnyi összeget; soha egy pontját sem vették 
igénybe, soha sem ismerték el ennek kötelező erejét. 
Ki nem alattvaló, arra akaratja ellenére reáerőszakolni 
mitsem lehet. Tehát meg van oldva a kérdés a garantia-
törvény által ? . . Egyoldalulag igen, de végleg és teljesen 
nem. Es különben az egész garantia-törvény ma szerző-
iknek is alkalmas fegyverül szolgál támadásaikra és tö-
rekvéseikre, hogy a pápa lelki hatalmát, temj^ore oppor-
tuno egészen elnyomják. A radicális párt egészen és tel-
jesen el akarja törülni, a mérsékelt párt sem fektet reá 
több súlyt, csak lassan-lassan kivánván ezt eltörülni, mig 
casus belli nem lesz belőle. Senkinek sem kell. A pápá-
nak egy pillanatig sem ; a radikálisoknak soha, a mér-
sékelteknek pedig csak akadályul szolgál. 

Az exterritorialitás —• ez a j)ápa sorverainitása, 
mondja a „N." De mi ez az exterritorialitás? Szorosan 
tekintve nagy fictio. Egy kivételről későbben. Ha a Vati-
kánnak nem volna környéke, ha Rómának nem volná-
nak más utczái, melyek a Vatikánt minden oldalról be-
zárják, ha nem volnának az olasz kormány hatalmában az 
utak, a posták és távirdák, szóval az egész közlekedési ügy : 
akkor talán több súlyt fektetnénk az exterritorialitásra. Ha 
az olasz kormánynak akaratja és hatalma volna a csőcseléket 
féken tartani, a felforgató elemek földfeletti és földalatti 
működését sikeresen gátolni, akkor talán kevesebb fictiót 
látnánk az exterritorialitásban. De igy, midőn minden 
másképpen áll, hogyan bizhatnánk mi e fictióban ? A 
„N." a nagykövetségekre és követségekre utal. Ezt mi 
is tudjuk és Ígértük, hogy erre visszatérünk ; azt mond-
juk : nego paritatem. Ezek helyzete egészen más. Minden 
nagykövetség és követség háta mögött ott áll az illető 
ország, ennek kormánya és hatalma. Az ezeken megejtett 
minden sérelem országos nemzetközi ügy. De ki áll a 
pápa mögött ? Ki biztosítja ennek sérthetetlenségét ? Az 
olasz kormány ? Hisz1 ez mint érdekelt fél csak nem ké-
pezhet garantiát, még ha minden megvolna, ami pedig 
hiányzik : jó akarat és elég hatalom ama felforgató 
elemekkel szemben, melyek szemüket már rég a Vati-
kánra vetették. 

Igy áll az exterritorialitás a valóságban. Fictio bi-
zony ez, ha nem áll védelmére egy önállóságára féltékeny, 
becsületére gondosan őrködő hatalom. Es különben még 
a nagykövetek és követek exterritorialitására éppen Olasz-
országban, kitűnő fényt vetettek az utóbbi időkben fel-
merült események, nevezetesen a Szentszék melletti nagy-
követünk ellen elkövetett merényletek. 

Az olasz garantia-törvény nem megoldása a római 
kérdésnek. Az exterritorialitás, gyakorlatilag véve a dol-
got és komolyan számba véve a körülményeket, fictio, 
melylyel el lehet hallgattatni a rosz lelkiismeretet, de 
soha sem megnyugtatni a fiúi szivek komoly és alapos 
aggodalmait. A többiekre más levélben teszszük meg ész-
revételeinket. ? 

Kassa, január hóban. Emléksorok.— ,Laudemus viros 
gloriosos. (Eccl. 44.). 

VIII . Schuster a legkedvezőtlenebb auspiciumok 
közt foglalta el püspöki székét. Ijesztő hirek keringtek 
felőle ; a helyi lapok szerkesztői hegyezték tollaikat, ké-
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szen tartva a jelszót „Nolumus hune regnare super nos!" 
Egyiknek azért nem tetszett, mert szerzetes volt : szigorú 
lesz ; — mások ismét német hangzású nevén ütköztek 
meg, azt mondták : maga is német lesz : — igénytelen 
külsején pedig éppen semmi vonzó. — De annál nagyobb 
volt a kiábrándulás, a meglepetés, midőn öt közelebbről 
ismerve, tapasztalni kellett : mily sokszor csalódnak, kik 
külsőről Ítélnek, s még inkább, kik álhírek után kapkodva, 
ab invisis pálczát törni készültek egy fontos állásra hi-
vatottnak egyéni reputátiója felett ! Hitünk szellemével s 
a ker. szeretett fogalmával nem fér össze az efféle ellen-
szenv s még kevésbé a baljóslatokba fektetett hiedelem. 
Ez nagy ésszerütlenség ! Azért mi, bizva a Gondviselés-
ben — távol minden előítélettől — reményteljesen vártuk 
és fogadtuk az uj főpásztort — mint a ravennatiak szent 
Chrysoloíjiist „a Deo praeordinatum et- electum:" és nem 
csalódtunk. — De mit beszélek én ? Szóljanak nagymérvű 
alkotásai, pazar jótékonyságának nevét örökítő művei, — 
szóljon a kiegészített káptalan, az uj kanonok-apát, kinek 
irodalmi nagy vállalata, püspökében birja Maecenását, — 
szóljanak a kezdő gazdák, a neoplébánosok, kik atyai in-
tézkedése folytán jókora provisióval léphetnek önállóságra, 
— szóljon a clerus junior, kinek jobb ellátásáról s egy-
forma téli felöltőről — a mi ezelőtt nem volt — g ° n _ 

doskodva van, — tegyen bizonyságot a felvidék, mely-
nek tót iskoláiba Schuster hozta be a magyar szót, — szól-
janak a tanitók, kiket a hazai nyelv oktatásában kifejtet t 
szorgalomért a németnevü püspök tetemes pénzösszeggel 
honorál, — szóljon classikai nyelvezete, encyclicái, min-
denekfelett pedig a szétforgácsolt pénzerőket, a „sacrum 
peculium"-ot rendező biztosító „ Utasítás"-féle elabora-
tum, — szólaljanak meg a rideg kövek, melyek az ő 
igéje alatt, a műfaragásnak megannyi remekei, tömöröd-
nek a phőnixként megifjodó ős Dóm falához, — szól-
janak végre a legmagasabb, az egymást érő kitünti-
tések, mik rövid idő alatt kifejtett tevékenységét és sza-
pora érdemeit ragyogtat ják ! Tapintatos modorával meg-
szelídítette elleneit s jóságával lefegyverezte a sajtót, mely 
a Philosophiae Doktort, bölcs életnézeteibm mindig respec-
tálja. 

íme, a rettegett egyházfő ! íme hitünk apostola, a 
szerető atya, és szeretett főpap, a mi jó Szilárd atyánk, 
szilárd állásponton, nyugodt sikerteli atyáskodással ! Meg-
fordítva áll a fenti jelszó. „ Volumus hunc regnare super 
nos!" — Mindez azonban csak vázlata rövid évekre ter-
jedő — de már is nagy dimensióju activitásának, hanem 
azok után is, bátran mondhatjuk és kívánhatjuk ; sok 
ilyen püspököt a megyének ! Jóltalált arczképe méltó 
helyet foglal az örök emlékű antecessorok — szemensze-
dett collegái sorában. Szerény alak, igénytelen külső, de 
nagy sziv és nagy lélek: amaz hónáért ver, ez hitében 
él. Dr. Schuster Konstantin méltó nagy nevéhez, melyet 
többszörös fény övez, s melynek titokzatos jelentőségét 
nagy tetteivel oly szépen oldotta meg. ,Noster hinc illi 
chorus obsequentem — concinit laudem ! 

Adja Isten, hogy keverék hitű s vegyes ajkú dioe-
cesisét, melynek kétharmada tót, — mind nyelvére, mind 

hitére magyarnak és katholikusnak láthassa! Nem mon-
dunk sokat, ha öt nagy elődjéhez Palugyay-hoz hasonlít-
juk ; s ha, Deo sic volente — elhagyna minket : König 
búcsúszavaival válunk meg tőle. 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
Âz ajtatos egyleti élet 

a szepesi egyházmegyében egyházmegyeileg van szer-
vezve, amennyiben a „Jézus legszentebb szivéről nevezett ró-
mai fötársulatu 8 helyen van egyházmegyeileg (canonice) 
beállítva, továbbá ugyanez a társulat és az „Lma-apostol-
ság társulatu már 29 hitközségben 4000 taggal van szer-
vezve. Es ez a nagy eredmény egy év, az 1883-iki év le-
folyása alatt jöt t létre. Köszönhetni pedig ezt, a lángbuz-
galmu főpásztor üdvös féllépésének és annak a körül-
ménynek, hogy ő exclja a társulati életet egyházmegyei 
közügy magaslatára emelve, az ügy hathatósabb előmoz-
dítása és kifejlesztése végett a társulat ügyének élére egy 
egyházmegyei központi igazgatót nevezett ki, Zimmer-
mann Ignácz buzgó lelkiigazgató ur személyében. Való-
ban életrevaló eszme ! Lassankint kifejlődik majd oda, 
hogy a nevezett ajtatossági társulatok ügyéhez az összes 
katholikus egyleti élet vezetése lesz kapcsolva és az egy-
házmegyei egyleti igazgató kezében központositva. Faxit 
Deus ! A szepesi egyházmegye úttörő lesz. — Most pedig 
közöljük a hitközségek neveit, melyekben A) a Jézus legsz. 
Szivéről nevezett, azután pedig B) azokat, a melyekben 
ugyanez az Ima-apostolsággal együtt egyházmegyeileg 
(canonice) szervezve, illetőleg behozva van. A) 1. A pap-
neveldei kápolna 1876. óta, az Ima-apostolsággal 1880. 
óta, 2..-Igló. 1883. 3. Késmark 1883. 4. Lőcse. 1883. 5. 
Thurdossin 1883. az I. ap.-gal 1880. óta. 6. Paraszt-Du-
bova 1883. 7. Nizsna 1883. 8. Szepes-Olaszi 1883-óta. — B). 
1. Alsó-Ruzsbach. 2. Bussócz. 3. Durand. 4. Felső-Lapos. 
5. Felső-Szalók. 6. Görgő. 7. Habovka. 8, Haligócz. 9. 
Hankócz. 10. Holló-Lomnitz. 11. Kolatskó. 12. Krempach. 
13. Kvacsán, 14. Landek. 15. Leibitz. 16. Menhard. 17. 
Mindszent. 18. Nagy-Frankova. 19. Nagy-Hnilecz, 20. 
Odorin. 21. Polyanócz. 22. A szepes-olaszii leánynevelő 
intézet. 23, Szepesváralja. 24. Szmizsán. 25. Teplitz. 26. 
Velbach. 27. Zavada. 28. Zsákócz. 29. Zsdjár. Mind e 
helyeken 1883. óta. 

VEGYESEK. 
— T. laptársunk, a Közművelődés, igen életre való 

eszmét pendített meg legutóbbi számában. Talpraesett 
vezérczikkében arra hí fel, hogy „nép-takarékpénztárakat" 
alapítsunk. Bebizonyítja először azoknak szükséges voltát ; 
azután pedig feltünteti azoknak községenkint létesitheté-
sét. Üdvözöljük derék collegánkat, s ajánljuk indítványát, 
melyre még visszatérünk, t. paptársaink figyelmébe, 
kiknek népünk anyagi sorsát kiváló gondoskodásuk tár-
gyául tekinteni nem szabad megszűnni. Ezen a téren is 
a kath. associatio elvét lehet és kell alkalmazni. 

-}- A rozsnyói székesegyházi káptalan a maga és a 
rokonok nevében mély fájdalommal jelenti Gromer Elek 
nagyprépostnak buzgó s tevékeny élete 70-ik, áldozár-
ságának 46-ik évében, a halotti szentségek felvétele, s 
hosszas és kínos szenvedés után, f. hó 27-én reggeli 5 
órakor történt gyászos kimultát. A megboldogultnak hűlt 
tetemei f'. hó 29-én reggeli 9 órakor fognak, az engesz-
telő szent-mise áldozatának bemutatása mellett, a székes-
egyházi sírboltban örök nyugalomra tétetni. Az örök vi-
lágosság fényeskedjék neki ! Rozsnyó, 1884. januárhó 
27-ik napján. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. az.) 
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TARTALOM : Vezér eszmék és Tanulmányok : A társadalmi kérdés. -
d a p e s t : A souverain pápa. — B u d a p e s t 

A társadalmi kérdés. 
(Prognosticon). 

I. 
„Tout ce qu'on retranche, dans l'Etat, 

à la souverainité de Dieu, on l'ajoute à 
la souverainité du bourreau."1) Louis Blanc; 

Histoire des dix ans, t. 2. p. 282. 

A socialis kérdés, melynek Magyarország tár-
sadalmában a kedvező talajt és levegőt 1848. óta 
napjainkig, minden soeialistico-anarchikus kíván-
ság1 megelégedésére, minden tekintetben jól elő-
készítettük. megfékezhetetlen fúria alakjában kezd 
tombolni Ausztriában s vértől párolgó erőszakos 
ököllel kezd kopogtatni hazánk határain. 

Egy névtelen hatalom, — egyébként pedig 
social-demoeratiának, vagy anarchiának nevezik, 

valóságos uj állam kezd keletkezni az állam-
ban; egy uj állam, mely az eddigi állam fölé 
helyezi magát, ennek törvényeit semmibe se veszi, 
lábbál tiporja, ennek polgárait, rendőreit a maga 
törvényei szerint itéli halálra s az Ítéletet a 
maga közegeivel hajtatja végre, — és midőn az 
eddigi állam az uj állani hóhérját kérdőre vonja, 
ez azt még csak feleletre sem méltatja, és mi-
dőn az neki engedelmességet parancsol, azt feleli 
a floridsdoríi legújabb politikai gyilkossal: „Ne-
kem nem parancsol senki." 

Mi ez!!? 
Nincs neve sem az uj hatalomnak, sem az ő 

hóhérjának ; és ez a nevetlen uj hatalom ügyes 
számítással egyenesen azt támadja meg, kibe a 
liberális állam összes bizalmát helyezte, a karha-
talmat, a rendőrséget, és ezt az egyedüli liberá-
lis biztosítékot az uj hatalom páni rettegésbe 

') Mindazzal, a mit, az államban, Isten legfőbb uralkodói ha-
tóságától elvesznek, mindazzal a hóhér-legfőbb uralkodói hatóságát 
növelik. 

A vallás eszméjének meghatározása. — Egyházi Tudósítások : B u 
Souverain-e vagy sem a pápa? — Vegyesek. 

hozza, gyilkolja, pusztítja, és a fennálló karhata-
lom még csak annyira sem képes vele menni, 
hogy megtudja, ki az az uj hóhér, s kinek a pa-
rancsát teljesíti; és a liberális állambölcseség, 
melynek karhatalmát az uj hatalom titkos hivei 
gyilkos hahotával fogadják, még sem tud egye-
bet, mint ismét csak erre a tehetetlen karhata-
lomra appellálni és — à la Bismarck, kis ostrom-
állapotot, magyarul statáriumot hirdetni a socia-
listák ellen. 

Valóban itt az ideje, hogy a kik a gondol-
kodást nein a könyv- és lapirodalom vizében 
föleresztve adagoltatják be maguknak, hanem 
saját agyvelejökkel szoktak gondolkodni, — itt 
az ideje, hogy a socialis kérdés fölött komolyan 
gondolkodjanak, és akadémiai elmélkedések teré-
ről az actio terére lépjenek. 

Mert hodie mihi, eras tibi, mondhatja Ausztria. A 
mi a szomszédban ma van napirenden, az nálunk 
ugyanoly alakban holnap jöhet napirendre. Ugyanoly 
borzasztó alakban, mondom ; mert a socialismus, a 
társadalmi anarchia és pusztulás, már régóta 
napirenden van nálunk, mit csak a struezmadár-
politika vehet tagadásba. Ugyanazok az elvek, 
tanok, okok, előzmények és körülmények ugyan-
azt a társadalmi szellemet és állapotot idézték 
elő nálunk, mint a szomszédban és az összes kül-
földön. 

" * 

A társadalmi kérdés tudománya alatt társa-
dalmunk ezerféle bajainak, ragadós szellemi nya-
valyáinak és pusztító anyagi nyomorainak diag-
nosisát. mintegy kórismetanát és — minthogy 
ismerni a bajt nem elég, hanem azon segíteni 
tudni, ez a fődolog, — egyszersmind therapeuti-
káját vagyis g y ó g y t a n át értjük. 

10 
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Nos, ebben a tudományban, hogy még min-
dig csak a kezdet kezdetén vagyunk, legcsattanó-
sabban bizonyítja földmivelés- és kereskedelmi 
miniszterünknek az alsóházban minap tett ama 
nyilatkozata, hogy a földbirtok-viszonyok terén 
véghezment pusztulás szabatos megismeréséhez 
még csak most gyűjteti a statistikai adatokat. 
Vagy kell-e csattanósabb bizonyíték arra, hogy a 
hazánk sorsát intéző államférfiúi körökben még 
mindig vakok a társadalmi bajok fő kutforrásá-
val szemben, — kell-e csattanósabb bizonyíték, 
mint ama zsidó-keresztény törvényjavaslat, mely, 
amidőn legnagyobb szükségünk van világos és 
határozott vallási elvekre, akkor erőlködik bábeli 
zűrzavarba hozni azt a kevés vallásosságot is, 
mely még az emberek fejében maradt, s a mely 
a házasság mézes madzagán éppen akkor akarja 
az embereket a vallásosságtól még inkább elide-
geníteni, midőn csakis a vallásosság ápolása ad-
hat még reményt társadalmunknak régóta előké-
szített szomorú katasztrófáktól való megmen-
tésére. 

Tehát a társadalmi kérdés alapos ismereté-
nek valóban még nagyon is csak kezdetén va-
gyunk. s azért mindenki természetesnek fogja 
találni, de különben nem is tehetünk máskép, 
mint ha mi is a kezdet e kezdeténél kezdjük. 

. * 

Lássuk előbb a társadalmi kérdés diagnosi-
sát, kórtanát: azután fog következni a gyógytan; 

de mindakettőnek itt csak rövidnek szabad 
lenni. 

A társadalmi kérdés az emberi társadalom 
bajaira és ezek gyógyítására vonatkozván, vilá-
gos, hogy ugy mint maga az ember, két oldallal 
bír, u. m. anyagi és szellem-erkölcsi oldallal. A 
társadalmi kérdés kórisméje és gyógytana tehát 
egyképp két részre oszlik, u. m. nemzetgazdásza-
tira és szellem-erkölcsire, vagyis vallásira, E két. 
különféle természetű rész közt egészen ugyanaz a 
viszony van, mely az emberi lélek és test közt. 
A lélek s a lelkiek az éltető támpont, a testiek 
és anyagiak magukban nein mehetnek semmire. 
Spiritus est qui vivificat, caro autem 11011 prodest 
quidquam. Minden anyagi bajnak oka végelemzés-
ben szellemi, erkölcsi bajban rejlik, és azért az 
anyagi bajokat gyökeresen csakis a szellemi, er-
kölcsi bajok orvoslásával lehet gyógyítani. 

Lássuk előbb, mily képet mutat Magyaror-
szág a társadalmi kérdés anyagi, azután pedig 

mily képet mutat annak szellem-erkölcsi oldalát 
tekintve. 

Mindakét oldalra illően általános tételül a 
következő szomorú axióma áll : Hanyatlunk, pusz-
tulunk, anyagilag, erkölcsileg, és ott is, hol emelke-
dés mutatkozik, az emelkedés vagy aránytalan, vagy 
nem egy tekintetben kérdéses, söt egyenesen gyanús, 
vájjon a mi haladás és gyarapodásnak mutatkozik, 
nem egészségtelen torlódás és super ejfoetatio-e. 

Statistikai adatokkal, kézzelfogható számok-
kal lehet ezt a társadalmi kérdés anyagi oldalát 
tekintve igazolni. Az 1880-ban végrehajtott or-
szágos számlálás szolgál alapul. 

Magyarország földmivelő ország, a mezőgaz-
daságból él és pénzel. És mit tapasztalunk e té-
ren? Azt, hogy 1870. óta 1880-ig az őstermelés-
sel foglalkozó lakosság száma az összes lakosság-
nak 10 évi csak (!) 167,377 többlete daczára 748,457 
egyénnel apadt. Ez a 10 évi deficit valóban „ meg-
döbbentő." ') 1870-ben még 4.417,574, a lakosság 
32-57°/o 5 1880-ban már csak 3.669.1 17 vagyis a 
lakosság 26-74 °/0-ka foglalkozott őstermeléssel. 
Az apadás 23°/0. Igazán megdöbbentő! Fokozó-
dik az adat szomoritó volta, ha meggondoljuk, 
hogy éppen a Magyarországnak kenyeret és pénzt 
szolgáltató földmives osztály szolgáltatja a „ki-
vándorlók és távollevők nagy tömegét." Hozzájá-
rul, hogy a földbirtokviszony régi egyensúlya is 
kizökkent a középutról és a két véglet felé, a 
latifundiumos összetorlódás és a „szerfölötti fel-
darabolás" felé csapott át. 

Az őstermeléssel foglalkozó osztály extensiv 
deficitjéhez járul annak intensiv deficitje, mit az 
igavonó szarvasmarha és a juh-állomány óriási 
apadása bizonyit. Jármos ökör 1880-ban kevesebb 
volt mint 1870-ben, és pedig a) magyar fajta 
180,986, b) szines fajta 39,480. A juh-állomány 
apadása pedig ijesztő nagy : 5.037.007 darab. És 
ez a csapás .egyenesen a szegény parasztságot 
érte, a tagosítás és birtok-felaprózás következtében. 

Ezen a téren tehát a hanyatlás és pusztulás, 
sajnos, szembeszökő. 

Emelkedés mutatkozik ugyan a többi osztá-
lyokban ; de, a mint mondók, a statistikusok előtt 
kérdéses, sőt gyanús, vájjon a szaporodás és gya-
rapodás igazi haladás és gyarapodás-e, s nem 
egészségtelen társadalmi alakulás-e az egész. 

Az értelmiség osztálya, igaz, 10 év alatt 10.925 

') Dr. Jekelfalussij József. Népünk hivatása és foglalkozása. 
Budapest, 1882. 8. 1. 
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egyénnel, tehát 10ü/o-kal szaporodott; de, veti 
hozzá a statistika: „nem hallgathatjuk el a min-
dennapi élet tanúsága által is igazolt abbeli ké-
telyünket, hogy vájjon az értelmiségi keresetre 
özönlők mindegyre növekvő számával, az állam-
élet fejlődésével e téren ugyan fokozódó szükség-
let képes-e lépést tartani? Nem képződik-e az 
alatt egy értelmiségi proletariátus, mig földmive-
lésünk, iparunk és kereskedelmünk súlyosan szen-
ved a munkáskéz, főleg az értelmes munkások-
ban1?" Az értelmiség egynémely pályáján a su-
pereffoetatio közelismert dolog. Például, mikor 
minap valaki az alsóházban emiitette, hogy Ber-
linben 200, Budapesten 700 ügyvéd van, a t. 
házban sokat jelentő mozgás támadt. 

Az iparos, kereskedelmi és forgalmi osztály tiz 
év alatt 124,580 egyénnel szaporodott; a szemé-
lyes testi szolgálatot tevő házi cselédek, napszámo-
sok és közszolgák száma pedig, kik természete-
sen a loldmiveléstől és ipartól vonattak el, 259,044 
személylyel növekedett. Tehát e két osztály nö-
vekvése együttvéve 383,624. 

Mit jelent e szám ? 
Bizony nem sok jót. Talán több van benne 

szomoritó, mint örvendetes. 
Először is, ha e számot ama 748,457 szám-

ból, melylyel az őstermeléssel foglalkozók száma 
fogyott, kivonjuk, marad: 364,833. Ez a több 
mint negyedfélszázezer ember hová lett? Az ér-
telmiségi osztályt, átugorva az iparost, nein szapo-
ríthatta : tehát mi marad más hátra, mint: szapo-
rította a koldus és proletár osztályt, kivándorolt és 

elveszett. Hátha még hozzá vesszük, hogy abban a 
124,580-ban, kikkel az iparos, kereskedő és for-
galmi osztály szaporodott, mennyi a 10 év alatt 
bevándorlott zsidó: fogalmunk lehet, hogy meny-
nyit kell még ahhoz a 364,833 emberhez adnunk, 
kik az országra nézve egyenesen elvesztek. Azt 
mondják, az 1872/3-iki kolera ragadta el. De hát 
ez csak az őstermelőkből szedte-e áldozatait? 

Az emberi társadalom munkálkodásának fo-
kozatai ezek: a) őstermelés, b) ipar és kereske-
delem, c) szellemi munka. 

A munkálkodás e három fokozatán az emel-
kedés akkor egészséges, a haladás akkor valódi, 
ha arányos, ha a felsőbb fokozat az alsóbbtól nem 
vonja el a szükséges erőket, és ha elvonja, azokat 
a maga körében egészséges viszonyok közt fog-
lalkoztatja. Ámde, sajnos, ez a szabály nálunk 
nincs megtartva. 

A szellemi munkával foglalkozó értelmiség 
10,000-nyi szaporodásáról fennebb hallottuk a 
statistika Ítéletét, mely abban áll, hogy e szapo-
rodás kétes becsű, aránytalan, egészségtelen, mivel 
„földmivelésünk, iparunk és kereskedelmünk sú-
lyosan szenved a munkáskéz, főleg az értelmes 
munkások hiányában." 

A mi az iparos, kereskedő és forgalmi osz-
tályt illeti, világos, hogy ennek az osztálynak az 
őstermelők osztályából kell szaporodása contin-
gensének zömét kiemelnie. Ámde az őstermelő 
népességnek iparossá és kereskedővé előlép-
tetése csak akkor történik egészséges alapon, ha 
az őstermelés elérte az intensiv gazdálkodásnak 
oly magas fokát, hogy haladnia e tekintetben 
már alig lehet s igy a munkáskéz szaporodására 
szüksége alig van. Vájjon igy történik-e nálunk? 
A nélkülözhető munkaerőt adta-e át az ősterme-
lés az iparnak és a nem-mezőgazdasági napszá-
mos munkásosztálynak ? E kérdésre ki merne 
igennel'válaszolni!? • 

És azután, egészségesen csak akkor megy át 
valamely ország nemzetgazdászata az őstermelés-
ből a társadalmi termelés iparos és kereskedel-
mi magasabb fokozatába, ha maga az ipar és 
kereskedelem is egészséges állapotban van. Ismét 
kérdezzük: ki merné állitani, hogy állapotaink 
e tekintetben egészségesek ? Iparos osztályunk nagy 
részét a szabad ipar tönkre tette, ugy hogy az 
ipartörvény revisiója elodázhatatlan; kereskedel-
münkről pedig elég azt mondani, hogy 46°/0-kal 
zsidó kézben van. 

Az őstermeléstől elvont munkaerő tehát egész-
ségtelen állapotot szült az őstermelők osztályá-
ban, mert apasztotta ott a munkaerőt akkor, mi-
dőn arra fokozottabb szükség volna; de ugyanez 
a munkaerő egészségtelen alapra lépett egyszers-
mind az által is, hogy átment az ipar, kereske-
delem, mukásosztály és napszámosság zilált vi-
szonyainak körébe. 

Hanem hát, mi ebből a szomorú statistikai 
deductióból a lotanuság? 

Az, hogy társadalmunkban ugyancsak jól el 
van készitve a social-democratikus anarchia szá-
mára az agitatio és a társadalmi rázkódtatások 
talaja. Hogy a megfelelő szellemi áramlat is meg 
van hoszájok, a következő czikkben fogjuk látni. 

Mára elég legyen annyi, hogy tekintve csu-
pán a társadalmi kérdés nemzetgazdászati zilált 
oldalát, nem 70,000 „gyári munkás" mint a hiva-

10* 
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talos statístika elhitetni akarja, harieïn eltekintve 
a mezőgazdasági szolgák és munkások milliójától, 

csak a 435,818 nem mezei munkával foglal-
kozó férfi napszámos, a 346,975 önálló (?) iparos, 
a 208,272 iparos-segéd, a 41,151 közlekedési ipa-
ros és a 35,955, a kereskedés ágát meg nem ne-
vező kereskedő közül — legalább fél millió, ha 
nem több, ember áll készen demoralizálva a 
soeial-domocratikus anarchia zászlaja alá esküdni, 
mihelyt azt valaki kitűzi. 

(Folytatjuk). 

A vallás eszméjének meghatározása. 
VII. 

Felolvasás, melylyel a párisi „Institut catholique "-ban a nem-keresz-
tény vallások történetének harmadik évfolyamát 1881. decz. 18-án 

megnyitotta 
d e B r o g 1 i e abbé. 

Ford. Dr. Pápai. 

Nem akarok végezni, uraim, a nélkül, liogy néhány 
szóval ne válaszoljak egy komoly ellenvetésre,, mely az 
önök leikében támadhat a most kifejtett elméletek hal-
latára. 

Ha az emberiségnek szüksége van vallásra, azaz ha 
egy magasabb világot keres, melylyel közlekedhessék, lia, 
a mit akar, az egy igaz vallás, mely kielégítse eszét ép-
úgy, miként szivét, ha ez egyetlen igaz vallás nem más, 
mint a kereszténység : miként van az, uraim, hogy a ke-
reszténység nincs jobban elfogadva az emberiségben ? Mi-
ként van az, hogy nincs nagyob kiterjedése ? Honnét van-
nak az ellene intézett heves támadások ? Honnét a köve-
tőit sújtó megvetés ? 

Az emberiség, mely eredete óta kutat ja a probléma 
megfejtését, hogy megtalálja a boldogságot és a tökélyt 
e világ fölött, miért nem fogadta el lelkesültséggel az oly 
szép, oly nagy megoldást, minő a keresztény megoldás ? 
Mit akar nagyobbat a teremtő Istennél ? Mit kiván szeb-
bet az evangéliumnál ? Az Isten mely csodásabb képét 
keresi, midőn azt testben, Jézus Krisztus személyében 
szemlélheti ? Minő biztosabb közlekedést a magasabb vi-
lággal, mint az annyi jövendölés és csoda által megerő-
sített kinyilatkoztás ? Minő bensőbb viszonyt az éggel, mint 
a mely a mi szentségeinkben megvalósittatik ? Minő na-
gyobb és emelkedettebb reményt, mint az igaz Isten bí-
rása az örökkévalóságon át ? 

Valójában, nem a keresztény Istenben és az ő birtoklásá-
ban álló boldogság eszméje-e az, melyet minden vallás sejt s 
melynek bizonyos jellegeit kifejezik ? Nem úgy látszik-e, 
mintha a különböző vallások az igaz Isten megtört és 
részekre szakadt egy nemzete volnának, miként a fehér 
fény is megtörik az üveg-prizmán át ? Nem ez-e amaz élő 
és konkrét, a miénknél magasabb világban lakó eszme, 
az igazság és szépség ama napja, az emberi sziv és ész 
láthatárán pharosként tündöklő ama boldogság, mely el-
torzítva, különböző nevek alatt megtöbbszörözve, durva 
külalakokba burkolva, tökéletlen szavak és alakzatok fel-

hőjétől elfátyolozva a történeti vallásokban megjelent 
előttünk ? 

Sőt a katholicismus szertartásainak és intézményei-
nek alakjai nem basonlók-e a paganismuséilioz-e V Mindaz, 
mi a régi vallásokban szép és megható van, összehangza-
tosan egyesülve, minden babonától megtisztítva fölta-
lálható e magasztos vallásban, melyet egy modern böl-
cselő a vallás eszményi typusának nevezett. Nem a ka-
tholikus vallás-e, melyrőj, szt. Pál szavaival élve, el lehet 
mondani, hogy reá irányul az egész történelem in quos 
fines saeculorum devenerunt? 

A vallásnak általunk adott meghatározása, az eszmény 
keresése egy magasabb világban, nem azonos-e a keresztény 
meghatározással, t. i. hogy a vallás az igaz Isten bírásá-
nak keresése ? Nem az-e az egyedüli különbség, hogy — 
a tökéletlen és megromlott kultusokat is belé akarván 
foglalni — határozatlanabb kifejezéseket, ruganyosabb el-
vont neveket, kevésbbé világos és kevésbbé szabatos ala-
kokat használtunk ? Az alapgondolat nem ugyanaz-e, az 
egy magasabb világban élő absolut nem az az Isten-e, kit 
a keresztények imádnak ? 

Nem következik-e ebből, hogy, megfelelően a régi 
eszmének, melyhez hosszú kerülő uton visszajutottunk, a 
vallás és az analog kifejezések a kereszténységgel azonosak ? 
Es nem következik-e ebből, hogy a különböző vallások 
nem egy nem fajai, hanem egyetlenegy vallás többé-ke-
vésbbé tökéletlen utánzatai, többé-kevésbbé hiányos töre-
dékei ? Nem ebből nyernek-e magyarázatot a szokatlan 
hasonlatosságok, a melyek miatt az észelviek az igazsá-
got a tévelylyel azonosítják ? 

Mindez bizonyosnak látszik, uraim ; de meg kell 
vallani, hogy minél erősebbek lesznek az érvek a keresz-
ténységnek az igaz vallás czimére való kizárólagos joga 
mellett, annál feltűnőbb lesz a probléma és annál nehe-
zebb megoldása. Csakugyan, honnét van, hogy, habár az 
emberiség az absolut tökélyt keresi egy magasabb világ-
ban, annyi ember áll megvetéssel maga a tárgy előtt, 
melyet természetök keresni látszik, sőt hogy gyűlölettel 
rohannak e tárgyra, hogy megsemmisítsék ? Honnét van, 
hogy az Izrael által várt, a nemzetek által óhajtott Mes-
siás botrány a zsidóknak, bolondság a görögöknek, hogy 
elvettetik saját népe által, hogy halálra Ítéltetik azok ál-
tal, kiket megváltani jött, s hogy, szent János szavaival 
élve, tulajdonába jöve és övéi be nem fogadták őt ? Hon-
nét van, hogy, saját szavai szerint, kardot és nem békét 
hozott a földre ? 

Az idő nem engedi, uraim, hogy teljes magyaráza-
tát adjam e szokatlan tüneménynek, a kereszténységgel 
való e titokzatos ellenkezésnek, mely a hit nagy próba-
köve, a főakadály, melyen a kegyelemnek diadalmaskodnia 
kell, s melyben talán feltalálható bizonyos szellemek 
mentsége, a kik haboznak meghajolni az isteni ige meg-
czáfolhatatlan bizonyítékainak ereje előtt. 

E probléma megfejtése több más mélyreható kérdés 
megoldásától függ, oly kérdésekétől, melyek a sorsunkat 
intéző souverain Lény titkos czéljaira és az emberinem 
helyzetére vonatkoznak, a mely elé kezdetben magasztos 
hivatás volt kitűzve, a melytől megfosztatott első képvi-
selőjének biine által. 
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A nélkül, hogy e mély theologiai tanok részletezé-
sébe bocsátkoznám, csak két észrevételre szorítkozom, a 
melyek egyike kisebbíti a probléma nagyságát, m ig a 
másik egy szükséges elemet nyúj t megoldására. Először 
is azt mondom, hogy, habár szükségkép kell lennie egy 
igaz vallásnak, mely nélkül az emberiség és vallási tehet-
sége megfejthetetlenek volnának ; habár az igaz vallás 
birása elég magas ár, hogy megérdemeljen minden áldo-
zatot, szigorú kötelességet rójon ránk, de bírásának szük-
ségessége mégsem olyan, hogy ama magasabb világgal 
minden érintkezés lehetetlen lenne azoknak, kik akara-
tuktól nem függő okokból e világosságtól megfosztvák. 

Ellenkezőleg, az egyház azt tanítja, hogy a részle-
ges igazság, mely ha nem minden, de a legtöbb kultus-
ban feltalálható, ha párosulva van a jóhiszemmel, pótol-
hatja a teljes igazságot. Megmutatja, hogy a Jézus Krisz-
tus által alapított társaság testén kiviil van e társaság-
nak lelke is, mely az egész mindenséget átöleli, s meg-
tanít bennünket arra, hogy az Ige felvilágosítani jött 
minden e világra jövő embert. S igy nem érheti őt Rous-
seau ama szemrehányása, hogy az üdvösséget oly föl-
tételekhez köti, melyet csak az emberek kisebb része tölt-
het be, s hogy kárhoztatja az akaratlan tévedést. I t t a 
kizárás jogi, az igazság szükségképi következménye, s 
nein tényleges kizárás, a miről különösen szó van. 

Másodszor azt mondom, hogy, ha nem a különböző 
és változó körülmények közt lévő egyedeket, kiknek az 
Isten egyedüli birája, hanem az emberinem egész testü-
letét tekintjük, ama titokzatos solidaritással, mely a csa-
ládokat, nemzetségeket és népeket egymáshoz fűzi, a mi 
meghatározásunkban is plausibilis magyarázatát találhat-
juk a heves ellenkezésnek ama vallással, melyet az Isten 
alkotott, hogy megfeleljen az emberi lélek igényeinek. E 
magyarázat magából az emberi természetből, a minőjiek 
a tapasztalat által ismerjük, vonható le. 

Igen, az ember kétségkívül vallásos, azaz természet-
szerűleg keresi az eszményt és a tökélyt egy magasabb 
világban. Igen, nemes, mennyei ösztönei vannak, melye-
ket csak az isteni vallás elégíthet ki ; de ellenmondások-
kel telt természetében vannak aljas, durva és önző ösz-
tönök is, s a tényleges állapotban ez utóbbi ösztönök 
rendszerint uralkodnak az előbbiek fölött. 

Az ember egy Istent keres, ki fölötte van, egy 
absolutot, ki őt felülmúlja, de egyszersmind önmagának 
akar istene, központja, absolutja lenni. Az eszményt, a 
tökélyt keresi, de nem akarja meghozni az áldozatokat, 
melyeket a keresés követel. Akarna isteni igét, de oly 
igét, mely neki azt mondja, a mit szeret hallani. Akarna 
egy mestert, de oly mestert, a ki csak édes oktatásokat 
sugall neki, melyek füleinek hízelegnek. Akarna fölemel-
kedni egy magasabb világba és eszményi s magasztos 
örömekhez, de a látható világról és érzékei durva kielé-
gítéseiről sem akar lemondani. 

Az emberi természetben lévő ez ellenmondás az oka, 
hogy az igaz vallás után vágyó ember nem akarja azt 
elfogadni, ha előtte megjelen. Ábrándjait többre becsüli 
a valóságnál, mely őt feszélyezné. Kétségkívül objectiv 
vallást, elő Istent, való halhatatlanságot keres, mert a 
tiszta köpzelődések nem elégíthetik ki. De egyszersmind 

oly vallást szeretne, mely subjectiv volna, hogy annak 
föltétlen ura lehetne és tetszése szerint idomíthatná. 

Az emberi természet ellentétes ösztönei közötti eme 
küzdelem nyúj t ja igazi magyarázatát a pogányság habozá-
sainak, ez kulcsa a vallástörténeleninek. 

Egyedül ez eszme segélyével érthetjük meg, hogy 
az észellenes, képtelen, sőt gyűlöletes kultusok miként 
maradhatnak fenn oly soká. Ez eszme fejti meg az igaz 
vallás ellen intézett folytonos üldözéseket, melyek is-
mét természetfölöttiségének jelei, s pedig annál biztosabb 
és megkapóbb jelei, mert világosan meg voltak jósolva 
a kereszténység isteni szerzője által. Miként a bárkák, 
melyeket a hullám ellenállás nélkül hány-vet ide-oda, ügy 
hullámoznak a részben hamis vallások is a történelem 
és a világ felszínén, követik egymást a nélkül, hogy ut-
joknak tartós nyomdokát hagynák hátra, vagy ügyesség 
által támogattatva fenmaradnak, a nélkül, hogy a meg-
vitatás szirtjei fölött áthaladnának. Felvilágosult embe-
rek elfogadják, a nélkül, hogy dogmáikhoz tulajdonkép 
ragaszkodnának ; nem követelők irányukban, nem kíván-
nak tőlök bizonyítékokat ; elszivelik fanatismusukat : köny-
nyen válnak nemzeti és társadalmi intézményekké, lia a 
nyilvános hatalom részökre áll. De az igaz vallás, min-
denki, a népek és királyok szenvedélyeinek örökös aka-
dálya, hasonló a hullámok által folyton zaklatott sziklá-
hoz, tántoríthatatlanul kiállva folyton megújuló támadá-
saikat. Néha eltűnni látszik az őt elborító habok alatt, 
de csakhamar ismét megjelen ugyanazon a helyen, s a 
hullámok minden uj erőlködése csak fényesebben tanú-
sítja, hogy tántoríthatatlan szilárdsága daczol az egész 
Oczeán hatalmával. 

Meglehet, uraim, hogy ily támadás előestéjén va-
gyunk. Az ellenséges hatalmak megint meg akarják pró-
bálni erőiket a ledönthetetlen bástyán, mely őket vissza-
tar t ja és mely egyedül visszaveri támadásaikat. Nincs 
ebben semmi, mi bennünket meglephetne vagy megré-
míthetne. Az egyház rettenetesebb ellenségeken aratott 
már diadalt és veszélyesebb válságokon ment már keresztül. 

De az üldözések történetének most készülő fejezete 
eredeti jelleggel bír, minővel nem birtak az előbbiek. 
Eddig a hamis vallások nevében támadták meg az igaz 
vallást. Hivés harczolt hivés ellen. Most egyszerre min-
den vallás ellen intéztetik a támadás, a tiszta vallásta-
lanság nevében. 

A kereszténység elleni vak dühökben azt lerontani 
vágyván, de egyszersmind érezve teljes tehetetlenségüket 
annak helyettesítésére, elleneink nem borzadnak vissza a 
gondolattól, hogy lerontsanak minden vallást, kitépjék az 
emberek szivéből a jövő élet reményét, elzárják a maga-
sabb világba menetelt, hol a tökély lakozik, kioltsák az 
eszmény magasztos szövétnekét, mely a világot megvilá-
gította hajnalától napjainkig. 

Nincs mit félnünk, uraim, az ily támadástól. Meg-
fosztani az embereket a vallástól, magsemmisíteni a val-
lási tehetséget, annyit tenne, mint alapjában felforgatni, 
megcsonkítani ez emberi természetet. Már pedig a Teremtő 
nem engedi meg a romboló erőknek, bármekkora hatal-
muk legyen is az egyedek fölött, hogy megváltoztassák 
a dolgok lényegét s a lények természetét. Az ember nem 
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szűnik meg ember lenni, következéskép nem szűnik meg 
vallásos lenni. 

Mit csinálnak tehát elleneink, s mi lesz erőfeszíté-
seik eredménye ? Kétségkívül meg lesz nekik engedve, 
hogy szenvedést okozzanak az egyháznak, hogy zavarba 
ejtsék a gyenge lelkeket, hogy rettenetes pusztításokat 
vigyenek végbe Krisztus birodalmában. De végtére is, és 
midőn múlékony uralkodásuk véget ért, nem tettek egye-
bet, mint megírták a keresztény apologetika egy uj 
lapját. 

Ismét megmutatják, hogy a kereszténység az egye-
düli igaz vallás, a végleges vallás, az egyedüli, mely el-
lenállhat a gőg és szenvedélyek egyesitett erőfeszítéseinek, 
és föntarthatja a világban magát a vallás eszméjét. 

Midőn az emberek, kifáradva a tagadásba, megunva 
a kétségbeejtő tanokat, ismét az ég felé emelik fejőket s 
újra kezdik az isteni eszmény keresését, mely után ter-
mészetűk szükségkép sóvárog, látni fogják, hogy a hullá-
mok nem merítették el a szent bárkát, és érintetlennek 
fogják találni az egyház kezei közt az emberiség ősi örök-
ségét, minden vallás lényeges alapját, a mennyei Atyá-
ban való hitet, a ki szeret bennünket, a hitet a fensőbb 
világban, hol az eszmény lakozik, és az örök remények 
kincsét, mely egyedül ad igazi értéket e földi létnek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 28. A souverain pápa. — Egy 

pár hét múlva 7-ik évfordulóját lesz szerencsés a világ 
üdvözölni azon eseménynek, hogy XIII. Leo a róni. kath. 
egyház fejévé választatott. Ugyanakkor már a magyaror-
szági zsidóság német nyelvű lapja a ,Pester Lloyd" meg-
fosztotta (V) öt a pápai méltóságtól és ,einfacher Pries-
ter'-ré degradálta; a világ azonban, t. i. a katholikus hi-
vők, a kath. és nem kath. fejedelmek, a kath. és nem 
kath. kormányok még a ,L1.' szavára sem hajtottak, lianem 
inkább üdvözletükkel halmozzák el még most is XIII. 
Leot, kétségtelen jeléül annak, hogy ők benne nem az 
,einfacher Priestert ' , hanem sz. Péter utódját, az egyház 
fejét, Krisztus helyettesét, vagyis a pápát ismerik el. A 
.Lloyd'-féle jóslat ezek szerint csúfosan megbukott, ugy 
hogy most már czáfolatra sem szorul. De ő maga sem 
merészli többé felemlíteni. 

Történt azonban, hogy az uj pápa alatt az egyház, 
a katholicismus tekintélye, daczára minden dühös ellensé-
ges támadásnak, emelkedni kezdett : történt, hogy ennek 
következtében ellenséges lelkületű kormányok az egyház 
fejével, a kath. ügy rendezése tekintetéből tárgyalásokat 
kezdtek, hogy uralkodásra hivatott sarjak a pápánál tisz-
telegni voltak : mi lehet tehát liberális szempontból ter-
mészetesebb, mint az, hogy e befolyás emelkedésének ér-
tékét a mennyire tőlük telik leszállítsák, eltagadva a tények 
igazságát is ? A mi liberális kormányunk félhivatalos lapja 
tehát, elismerve a pápát az egyház fejének, más oldalról 
támadja őt, bevallva egyenesen, hogy öt az ,ultrám on ta-
nismus' tekintélyének emelkedése hivja a sikra. Ha már a 
pápától nem lehet eltagadni, hogy ő az egyház feje és a 
nmlt központja, legalább tehát megkísérli tagadni az ő 

souverainitását, a mint valóban egy pgész czikket is kö-
zöl a liberálisok nagy épületére annak bebizonyítására, 
hogy a pápa nem souverain. 

Nem kételkedünk mi a fölött, hogy lesznek a liberá-
lisok közt számosan oly bigvelejüek, kik a ,Nemzet' ez 
állítását elhiszik, de másrészt még a liberálisok felől sem 
teszünk fel annyi könnyenhivüséget, hogy a ,Nemzet' ál-
lítását mindnyájan aláírják. Ezek közt is fog találkozni 
nem egy, a kik előtt tudva lesz az, a mi csak a N e m -
zet' előtt látszik ismeretlennek lenni. Tudva lesz ugyanis, 
hogy a fejedelmek mindannyian souverain-nek tartják a 
pápát, souverainnek már csak azért is, mert bár az olasz 
forradalmárok erőszakkal elvették is a pápaság birtokát, 
de azért a római kérdés még ma sincsen rendezve, még 
ma sem biztos az ugyvezett olasz királyság, hogy mely 
órában, mely pillanatban kell neki kiüríteni azt a terri-
tóriumot, melynek birtoklásáról a pápa nemcsak soha le 
nem mondott, hanem souverainitását fentartva, azt min-
dig reclamálja. Nincsen is Európában fejedelem, vagy 
kormány, mely a pápa reclamátiójával szemben kijelentette 
volna, hogy a pápaság birtoka megszűnvén, ő souveraini-
tását elvesztette. Ellenkezőleg, fejedelmek, kormányok 
a pápa sonverainitásának nemcsak az által adnak kifeje-
zést, hogy nála követséget tartanak, hanem azáltal is, 
hogy nem vonják kétségbe a pápa jogát, melylyel rendje-
leket osztogat, melyek viselhetési jogát csak fejedelmek en-
gedélyezik épen ugy, mint bármely más fejedelem által 
adományozott kitüntetést. Vagy, lia a pápa nem souve-
rain, igy okoskodhatnak a józanabb liberálisok, niike'p 
történhetik, hogy a pápa a Vatikánban saját testőrséget 
tart ? hogy egyeseket római grófi méltóságra emel ? 
hogy a Vatikánban törvényszéke van, mely alattvalói fe-
lett itél y stb. Ha mindezeket a souverainitásból kifolyó 
jogokat a pápa gyakorolja, ugy mikép mondható a pápa 
nem souverainnek ? 

Mindezeket a tényeket tagadni nem lehet, valamint 
nem lehet tagadni ama tényt sem, hogy a pápa a porosz 
trónörököst is sonverainitásának megillető attribútumai-
val, annak minden megcsorbítása nélkül fogadta és ennek 
megcsorbításával nem fogadta volna ; végül nem lehet ta-
gadni, hogy felséges urunk, épen a pápa souverainitá-
sára való tekintettel, melyet megsérteni nem akar — 
nem akarja és nem fogja visszaadni Umbert király láto-
gatását Rómában. Ha már mindezeket tagadni nem lehet, 
ugy felmerül a kérdés, hogy a liberalismus, mi okból 
tagadja a pápa souverainitását ? Mi okból bizonyítgatja e 
souverainitás nem létezését ? Hiszen ha a pápa nem souve-
rain, lia ez elismert dolog, ugy fölösleges vele bíbelődni, 
valamint hogy a liberális sajtó nem foglalkozik annak 
bebizonyításával, hogy p. o. 2-ik Ferencz, Don Carlos 
nem souverain y A liberalismus okát e kérdés fejtegetésé-
ben, nem másban lehet feltalálni, mint abban, hogy na-
gyon is bir tudattal a pápa souverainitása felől, hogy 
nagyon is látja, miszerint a fejedelmek a pápával mint 
souverainnel bánnak és hogy a köztudatban nagyon is él 
a pápa souverainitásáról való meggyőződés. Ez általános 
meggyőződés a liberális forradalmi pártra veszélyes, mert 
veszélyezteti a forradalmi utón létre hozott olasz király-
ságot, mely felett a pápa souverainitása Damocles kardja-
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ként függ : a liberalismus tehát óhajtja, hogy a pápa ne 
legyen souverain és azért a souverainitásnak kedvező 
meggyőződést most megdönteni akarja. 

E szeretetreméltó törekvéssel különben a liberalis-
mus nem árul el semmi titkos tervet sem, levén az úgyis 
mindenki előtt mint a liberalismus természetéből kifolyó 
következmény ismeretes, hogy a liberalismus a pápa-ki-
rálynak ellensége, levén ismeretes, hogy az ő műve a 
pápaság birtokainak elrablása és a mennyire teheti, a pápa 
souverain joghatósága gyakorlatának korlátozása : igen, 
mondjuk, Korlátozása, és ha a liberalismusban csak egy 
csipetnyi őszinteség, igazságszeretet volna, akkor nem arról 
beszélne, nem azt törekednék bebizonyítani, a mit bebizo-
nyítani nem lehet, hogy a pápa nem souverain, hanem 
arról vezérczikkezne és azt vitatná, hogy a pápa a jelen 
viszonyok közt akadályozva van a souveranitásából kifolyó 
jogait oly terjedelemben gyakorolni, mint azt gyakorolta, 
mielőtt a forradalmi erőszak Rómától is megfosztotta. A 
liberalismus azonban a pápának mint souverainnek kor-
látozásáról beszélni nagyon kényelmetlennek találja önma-
gára nézve azon egyszerű okból, mert a souverain pápa 
egyúttal az egyház feje, és a souverain pápa korláto-
zása önmagában foglalja egyszersmind a pápának mint az 
egyház fejének korlátozását, azaz szabadságnak tagadását, 
amidőn pedig jól tudjuk, hogy a liberalismus tele torok-
kal hirdeti a pápa szabadságát és csak fictiónak tart ja 
a pápa fogságát. 

A liberalismus ez elhallgatását mi pótuljuk, illetőleg 
fennen hirdetjük, hogy a souverain pápa akadályozva 
van fejedelmi jogainak egész terjedelmű gyakorlatában és 
ugy a pápa, mint az egyház feje nem bir szabadsággal ; 
de valamint az egyház fejének szabadsághiánya nem azt 
jelenti, hogy a pápa megszűnt az egyház feje lenni, ugy 
az ő souverain jogai gyakorlásának korlátozása sem azt 
jelenti, hogy ő megszűnt souverain lenni : létezik ez mind-
akettő és el fog jönni az idő, mert el kell jönnie, midőn 
az egyház feje visszanyeri szabadságát és vele együtt sou-
verain jogainak egész terjedelmében gyakorolhatását. Volt 
idő, midőn a pápa nem volt világi értelemben souverain 
és lett az isteni gondviselés következtében souverain ; 
annál biztosabban reménylhető tehát, hogy most szűkebb 
térre szoritott souverainitása egykor ismét teljes mérté-
kében fog érvényére jutni, bármikép működjék is ellene a 
liberalismus. Azért mi fenhangon kiáltjuk : éljen a pápa-
király ! 

Budapest, január 31. Souverain-e vagy sem a pápa ? 
II. — A „Nemzet" — hogy folytassuk minapi levelünk-
ben kezdett észrevételeinket — elég belátással bir arra 
nézve, hogy a pápának az összes világegyház kormány-
zatában, legfőbb lelki hatalmának gyakorlásában szabad-
nak és függetlennek lenni kell. Azt is hangsúlyozza, hogy 
ezen szabadsága és függetlensége a szentszéknek a többi 
államok érdekében is áll, és „feletébb természetesnek" 
találja, „hogy az esetre, ha Itália a pápát ,le akarná 
igázni', a kath. érdekkel biró hatalmak vagy tiltakozná-
nak vagy pedig a jus placeti oly terjedelmet venne, mely 
a Vatikánnal való szakítással lenne egyértelmű." 

No ez utóbbi eshetőség, kivált a mi viszonyaink 

között, az annyira hangoztatott szabadelvüség aegise 
alatt oly igazságtalan anaehronismus, oly zsarnoki erő-
szakoskodás, hogy azt életbe léptetni sem fog sikerülni, 
annál kevésbé pedig fentartani. Jus placeti a mi féktelen 
sajtószabadságunk mellett ? ! Szakítás a Vatikánnal a mi 
közlekedési viszonyaink mellett ? ! Dormitat nonnunquam. 

Ugyan, hogy gondolja ezt a „N." ? Ugyan kiről 
tételezi fel e szakítást : a népről ? a püspöki karról ? . . . 
Még conditiónak is mondva, durva rágalom vagy nagyon 
is meggondolatlan henczegés! Az idők, melyek „a Vati-
kánnal való szakitásnak" még csak valószínűségét is hordoz-
ták méhükben, eltűntek és többé vissza nem kerülnek. 
Soha erősebb nem volt, mondhatjuk, az egész világon a 
jószellemü katholikusok ragaszkodása, hódolata és fiúi 
engedelmessége a Szentszék iránt, mint napjainkban. Igy 
van és igy is lesz ez ; Istentől reméljük. 

Mindezek mellett a „N." újra visszatér az exterri-
torialitásra, és igy folyta t ja : „A pápák évtizedről-évti-
zedre, századról-századra folytatják azt az impozáns tün-
tetést s némileg pia franst, hogy foglyoknak tekintik 
magukat s a Vatikánból soha sem léphetnek ki." „Impo-
záns tüntetés" s „némileg pia f raus ." Van —az igaz — 
valami „impozáns" e szomorú tárgyban, hogy a souverain 
pápa amaz egyedüli palotában, melyet a forradalom neki 
hagyott — ki tudja, meddig — valóban kevesebb szabad-
sággal bir, mint a legutolsó római lakos, de tüntetésnek, plane 
„pia fraus-"nak csak az nevezheti ezt az impozáns szomorú 
helyzetet, ki a tények körül annyi tájékozatlanságot árul 
el, mint a „N." vezérczikkezője. 1871. márczius 6-án b. 
e. IX. Pius pápa a consistoriumban egybegyűlt biborno-
koknak ezt mondá: „Önök jöttek, hogy azt megnézzék, 
kit a Vatikán foglyának neveznek. En valóban fogoly 
vagyok. Hisz' kétségkívül kimehetnék, de nem tehetném 
anélkül, hogy méltóságomat meg ne sértsem és ama kötelme-
ket lábbal ne tapossam melyet Önök reám ruháztak. Nem-
csak szemeimet bántaná minden tekintet és minden lépés, de 
ama gonoszok részéről, kik minden oldalról ide sereglettek, 
a legrosszabbtól kellene tartanom." 

E szavak már csak érthetők; egyszerűségükben nem 
túloznak, nyíltságukban nem engednek meg kétkedést. Es a 
helyzet azóta jobbra nem fordult. Talán emlékszik a „N." a 
IX. Pius pápa földi maradványainak átvitele alkalmából 
keletkezett zavargásokra? Mi lenne az élő pápával; ha a 
megholt irányában így viselte magát a forradalmár tö-
meg? S ha nem tudná a „N.", azt is emlékezetébe visz-
szaidézhetjük, hogy a jelenleg dicsőségesen uralkodó XIII. 
Leó pápa csak azért nem koronáztatta magát a Szent-
Péter-templomban, mert Olaszország képtelennek vallotta 
magát, még a templom belsejében is az esetleg keletkez-
hető zavargásokat megakadályozni. 

Ezek tények. A „fraus", persze a nagyon is nem pia 
„fraus" azok részén van, kik ilyen és hasonló jól ismert 
tények mellett és daczára, rosszhiszemüleg meg akarják 
csalni a világot, mintha a pápa csakugyan oly szabad-
ság és függetlenség birtokában volna, melynek szükséges-
ségét ők maguk is beismerik. 

Különös animozitással ront neki a „N." az „ultrámon-
tanismus" által — persze ö szerinte — sürgetett tannak, 
hogy „a pápa a legfőbb forum," hogy a kath. világnak 
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nemcsak erkölcsi, hanem egyszersmind hatalmi központja. 
Tiltakozásra hiv fel mindenkit, a „modern állam nevében'" 
eme középkori eszmék felelevenítése ellen. 

Kár a pathoszért! Szélmalmok ellen küzd. Olyast, 
mitől a „N." megijedt, soha katholikus nem akart 
és nem fog akarni. Ha valaki, akkor éppen a pá-
pák voltak azok, kik a két hatalom, az egyházi és világi 
hatalom különbségét és saját körükben egymástól való 
függetlenségét elismerték, hangoztatták és védelmezték. 
A középkorra ne tessék hivatkozni ; azt a liberalismus 
szóvivői nem tudják vagy nem akarják megérteni. Most, ak i 
a középkori államéletre századunk eszméit erőszakolja fel 
és abból ama idők szellemét nem törekszik kiolvasni, a ki 
megfeledkezik ama fővédnökségi viszonyról, melyet pápa-
sággal szemben a keresztény népek önmagok vetekedve 
kerestek, a ki a pápaság magasztos működését nem a 
keresztény népek nagy családjainak érdekeiből fogja fel. 
hanem azt hatalmaskodásnak nevezi : az persze a pápa-
ság fénykorában nem találja azt, amit találnia kellene : 
ama legfőbb békebirói tisztet, mely mindenkitől elismer-
tetvén — lévén akkor az európai államok a byzanczi csá-
szárság kivételével katholikusok — oly sokat tett a népek 
boldogsága, Európa művelődése érdekében, s a mely magasz-
tos missio olykor nem a pápaság hibájából, hanem mások 
bűnéből nem vezetett eredményre. 

Ha manap a militarismus majdnem elviselhetetlen, de 
fájdalom, ily viszonyok között elmaradhatatlan terhei kö-
zött a népek jobbjai egy közösen elismert békebiróság 
nagy hasznáról álmodoznak, akkor boldognak mondhatjuk 
a középkort, mely ilyen álmodozások teljesülését, ily oha-
jok megvalósítását a pápaságban birta, a mely független 
és önálló, minden nép irányában közös atyai indulattal, te-
kintélylyel működött. — Ily szemekkel tessék a pápai ha-
talmat tekinteni, és nem lesz ok sem a tiltatkozásra, sem 
a védekezésre. 

Még csak egyet. Azt irta a „N," : „Olaszországban 
csak egy souverain van, s ez az olasz király." A mi né-
zetünk szerint : Rómában jelenleg két souverain van, pe-
dig ott is csak egynek van helye. A másiknak engedni 
kell. S akarja tudni kinek ? Annak, kinek jogosultsága 
mellett kevesebb érv, gyarlóbb okok vannak. 

Egy város nem szolgálhat két hatalomnak főváro-
sul. A kettő közötti konflictus kimaradhatatlan, de minden 
remedura nélkül. 

Róma a pápáké az idő, az elévülés jogczimén. Több 
mint 18 század, hogy a pápák ott laknak, több mint 15 
század, hogy de facto ott uralkodnak, több mint 10 szá-
zad, hogy de jure uralkodnak, több mint 8 század, hogy 
uralmuk és hatalmuk általánosan, még ellenségeik által ' O o 
is, elismertetik és elfogadtatik. 

Róma a pápáké a törvényes birtokszerzés jogczimén. 
Róma a pápáké a ker. társadalom jogczimén, mely 
kívánja, hogy az egyház fejének souverainitása ne legyen 
fictio, hanem valóság. 

Róma a pápáké az európai nemzetközi jog czimén, 
mely nyilvánosan és ünnepélyesen elismerte a pápai államot, 
inig erőszakos saecularisatióját csak tudomásul vette. 

Róma a pápáké a szerződések és diplomák jogczimén. 
Róma a pápáké ama megszámlálhatatlan áldozatok 

czimén, melyekkel az annyiszor romba dőlt várost felépí-
tették és világvárossá tették, és melyekkel mindig mint-
egy újból visszavásárolták saját birtokukat. 

Róma a pápáké volt, ma is az de jure, és lesz, bi-
zonyára lesz de facto is. 

A „fait accompli" politikája a legigazságtalanabb, 
legerőszakosabb, a legszerencsétlenebb. Vájjon mit szól-
nánk mi magyarok, ha az 1849. utáni állapotok a „fait. 
accompli" elve szerint ma is léteznének ? Jogtalanságnak 
neveznők alkotmányunk erőszakos elnyomatását. — Más 
nevet nem találunk - e sokkal szentebb, sokkal régibb, 
sokkal inkább beigazolható pápasági birtok elvételének 
megjelölésére. 

Jogtalanság jogtalanság marad, és minden jogta-
lanság megboszulja magá t ; megboszulja magát pedig 
azokon legelőször, kik elkövették, vagy elkövetését nem 
gátolták. 

Olaszország egysége nem lehet ama kincs, melyért 
különösen monarchiánknak kötelességét elmulasztani kel-
lett volna. Beust grófnak, az akkori külügyminiszternek, 
talpraesetten fejtegette a helyes magyar szempontot Ka-
locsa nagynevű főpapja, midőn az 1871. január 24-én 
tartott magyar delegationalis ülésben a többi között igy 
szólt: „Olaszország igazolására az olasz nép nemzeti-
ségi aspiratióira utalnak. De Ausztria-Magyarország-
nak legkevesebb oka volna a nemzetiségi elvet segitsé-
gül hinni. Midőn a nemzetiségi egység eszméjét meg-
valósulni engedjük, eltagadjuk monarchiánk jogosultságát, 
mely éppen a nemzetiségi eszme ellentétén alapszik. Mi-
dőn megtapsoljuk az olasz egységet, köszörüljük ama 
kést, mely minket lemészárol, ellentétbe jövünk ama po-
litikával, melyet a nemzetiségekkel szemben itthon köve-
tünk. A monarchia érdekében, Ausztria-Magyarország 
létjogosultságának érdekében, a külügyi miniszternek til-
takoznia kellett volna az olasz egység létrejötte ellen. 
Beust gróf nem tiltakozott: ő tehát vagy nem követett 
elvet, vagv pedig rosz elvet követett. En mind a két esetben 
határozottan roszalom a külügyi miniszter politikáját." 

Souverain-e, vagy sem a pápa ? . . . Igen, souverain de 
jure — és bizunk Istenben — talán nemsokára de facto is. 

VEGYESEK. 
— Mosdóson Csik Alajos plébános Sz. Olvasó-Tár-

sulatot szervez. Czélja még most a sz. olvasó elmondása s 
az igy nyert kegyelmek segitségével a vallásos nevelés a 
családban. Isten segitségével a közéletbe is szándékoznak 
kivinni. Alapul a Religio által felújított Hitvalló Társulat 
szabályai vannak elfogadva. 

— Hírek keringenek ismét egy Berlinben felállítandó 
nuntiaturáról. Az egész arra reducálható, hogy mikor 
Hohenlohe bibornok Berlinben a császárt és a koronaörö-
köst meglátogatta, mind a ketten óhajukat nyilvánítottak 
ez iránt, azzal az udvarias megjegyzéssel, hogy a bíbor-
nokot ezen az állomáson szívesen látnák. A többi mind 
mende-monda. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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A társadalmi kérdés. 
(Prognosticon). 

II. 
„Quidquid délirant reges, plectuntur 

Achivi." Horatius, Epist, 1. 2, 14. 

A szomszéd Ausztriáról ismeretes a köz-
mondás, hogy ott a világ járása mögött mindig 
egy eszmével hátrább vannak. Ha ott egygyel 
vaunak hátrább, mi rendesen kettővel maradunk 
a dolgok fejlődése mögött. Es ezt nem is igen 
nehéz bebizonyítani. 

Midőn 10 év előtt a zsidó elem javában 
befolyásolta már társadalmunk anyagi és szellemi 
viszonyait, b. Wenckheim Béla, akkori miniszter-
elnök. égre-földre biztosította az országot, hogy 
nálunk nincsen zsidó-kérdés. Tíz év előtt állam-
bölcseink szemében még nem volt zsidó-kérdés; 
nem volt pedig azért, mert ők a bajokat csak 
ezeknek harmadik fokozatán szokták bajnak fel-
ismerni. Bajt okozni előttük nem baj. — mert a 
bajt ily messziről czak a pápaszemes német ve-
szi észre. Még akkor sem baj előttük a baj, mi-
dőn az már acut jelleget ölt, — csak ki ne tör-
jön. Náluk csak akkor kezdődik a baj. midőn 
már kitört. Ekkor aztán mindenki, még a bajok 
előzetes jelzésére rendelt lapirodalom is, lassan-
kint elkezd az események után kullogni, mint a 
szélbali legújabb programm a zsidó-kérdésben, 
és rendesen az tart ja magát a legbölcsebbnek, a 
ki legutoljára teszi le a garast. Természetesen, 
mert ő neki legkevésbbé kell az eszét megfeszi-
teni, miután ezt előtte már elvégezték mások. 

Tökéletesen igy vagyunk a társadalmi kér-
dés alatt értett bajokkal általában véve. Amint 
tiz év előtt még nem volt zsidó-kérdés: ugy most 

még nem akarják elismerni, hogy már van és 
pedig elég acut jellegű társadalmi kérdésünk. Nem 
akarják pedig ezt elismerni, vagy ha négy szem 
közt beismerik is, még nem veszik komolyan, mert a 
baj még nem tört ki. még nem vezetett katasztró-
fára, még nincs a magyar nemzet a sir szélén. 

Azt mondják, nincs társadalmi kérdésünk, 
mert társadalmi viszonyaink még nem fejlődtek 
oda, a hol a külföldön vannak, egy szóval, mert a 
social-democratikus anarchiának nálunk még nincs 
talaja. 

Előző czikkünk kézzelfogható statistikai ada-
tokkal bizonyította be, hogy igenis, társadalmi, 
viszonyaink nagyban és egészben már oda fej-
lődtek, hogy a nemzeti munkálkodás különféle 
fokozatainak megfelelő társadalmi osztályok: az 
őstermelők és kézi munkások, az iparosok és ke-
reskedők millióinak körében, melyhez maga az 
értelmiség is, ismeretes proletárjaival, tetemes 
contingenst szolgáltat. — bátran százezrekre te-
hető azoknak a száma, kik erkölcsileg és anya-
gilag elzüllve, bármikor készek a Darwin-féle lét-
ért való harczot tettlegességgel megkezdeni a 
felsőbb „tizezerek" nyomasztó rétege ellen. A 
manchesteri nemzetgazdászati rendszer, a „laissez 
passer, laissez faire," a, liberalismus „szabad a 
vásár"-ja, mely hazánkban is uralomra vergődött, 
ugy összekuszálta az ország őstermelésében, ipa-
rában és kereskedelmében az állapotokat, s ezek-
nek néposztályai közt a viszonyt, hogy csak az 
éppen most kihirdetett ostromállapot által Auszt-
riából kiugrasztott gyakorlott social-democratikus 
vezérekre és egy kis alkalomra lesz szükség, hogy 
Budapest utczáin és környékén más világvárosok 
eseményei ismétlődjenek. 

n 
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Az anyag tehát fel van halmozva népünkben 
a social-democratikus anarchia számára, a ta-
laj el van készitve. 

Ámde az anarchiát a népben napról-napra 
tápláló szellem is nagyra nőtt hazánkban ; sőt bát-
ran mondhatni, hogy hazánk népanyaga még sok-
kal jobb. sokkal egészségesebb, mint a szellem, 
mely a nép vezéreit, az értelmiség különféle osztá-
lyait áthatja. 

Mert azt jegyezzük meg magunknak mind-
nyájan, hogy valamely ország népének sorsáért 
annak az országnak értlelmisége a felelős; és még 
mindig szerencsésnek mondható az az ország, 
hol a nép pusztitása az értelmiség corruptiójának 
fokát el nem érte. 

Óriási, végzetes tévedésben vergődnek a tár-
sadalmi kérdés alatt értendő bajokra vonatkozó-
lag a legjobb lelkek s a legfényesebb elmék, ha 
azt hiszik, hogy a társadalmi baj. hogy az al-
sói)!) néposztályokban mutatkozó testi lelki nyo-
mor. elégedetlenség és felforgatás furiáinak fészke 
ott lent. az alsó néposztályokban rejlik. 

A capite f'oetet piscis. Az értelmiség uralko-
dott, vezérkedett mindig. Ez készitette tehát a 
népnek azt az állapotot, melyből az anarchia anyagi 
és szellemi kitörése kezd fenyegetni. 

Valóban értelmiségünk volt az, nem a nép. — 
mely meggondolatlanul gyors nemzetgazdászati 
átalakításai által 48-ban és a 67-iki kiegyezés 
után zavarba hozta közgazdasági viszonyainkat, 
megrendítette magyar földbirtokrendszerünket, 
tönkre tette iparos osztályunk tetemes részét és 
a nemzeti termelés e két ágának tejfölét, a keres-
kedelmet. átjátszotta egy kétes becsű faj kezére. 
Értelmiségünk corruptiója a társadalmi életben és 
ferde culturpolitikája a közélet minden terén s nem 
a nép volt az, mely népünk lelkében megingatta 
sőt lerontotta az eszmény tiszteletét, az elv ural-
mát. a hitet egy öröklétbe, az isteni félelmet, a 
vallást, oda állítva mindezek helyébe népünk elé 
mintául az önzést, elvhajhászást. szóval az anyag 
imádását. 

Magyarország értelmisége, halljad csak mit 
vall be ellened a magyar nép! „Az emberek elé-
gedetlenek. Egykox a vallás nyújtott nekik vigasz-
talást; azt hitték és mondották, hogy ha e vilá-
gon rosszul megy dolguk, majd a más világon 
jobban fog menni. Most az emberek nem igen 
bíznak a jövő életben, ezt az életet pedig unják 
és véget vetnek annak, mihelyt azt hiszik, hogy 

nem tűrhetik tovább."1) — A népnek tehát ebben 
az életben nincs öröme, a jövőben nincs remé-
nye. Ki fosztotta meg őt ama tiszta életörömtől, 
a mely nélkül ez az élet nem élet s a mely nem 
szorult az érzékek csiklandozására s a szeszes 
italok kábító hatására, hogy örvendjen, mert az 
Istenben való megnyugvásból származott? Ki fosz-
totta meg őt a jövő élet nagy hitétől és remé-
nyétől. a mely nélkül ez az élet nem emberi élet 
és a mely nélkül nemzet nagy tettekre soha sem 
hevül ? 2) Te fosztottad meg őt, magyar értelmiség, 
példád és félszeg politikád által, mely a vallást 
ötödik keréknek tart ja az állam a szekerében, a 
melyet te ott csak azért tartasz fenn, mert a nép 
miatt még eldobni nem mered. Megfosztottad őt a 
jövő boldogság reményétől; itt ez életben ígértél 
neki mindent: egyenlőséget, testvériséget, szabad-
ságot és boldogságot. Es a nép, látva, hogy ő a 
jövő élet boldogságáért ígért földi boldogságban 
veled sem egyenlően, sem testvériesen, sem sza-
badon nem osztozkodhatik, elégedetlen, elkesere-
dett s arról kezd gondolkodni, hogyan rázhassa 
le az igát. mely viszonyát hozzád egyenlőtlenné, 
testvérietlenné és szabadság helyett rabszolgasággá 
teszi. 

Midőn Vilmos császárt a soeial-democratia me»-c> 
sörétezte, az agg fejedelem felkiáltott: „Minde-
nek előtt a népnek a vallást kell fentartani!" 
Első pillanatra e szavakban nagy bölcseség lát-
szik rejleni. Csakugyan, a nép elfajulásának főoka 
a valástalanság : gyógyszere tehát mindenek előtt 
nem lehet más, mint a nép vallásosságának fenn-
tartása. és a mennyiben az lehanyatlott, vissza-
állítása. Ámde lehetetlen észre nem venni, kivált 
ama szomorú értelmezés után, melyet a német 
császár szavainak az élet ad. hogy eme fejedelmi 
jelszó, a mely, tekintve a szavak hangzását, oly 
egészségesnek és üdvösnek látszik, egyike a leg-
félszegebb elveknek, melyeket valaha államférfiak 
alkalmaztak. Mert valóban, egyfelől ostromálla-
potba helyezni a népet, a socialismust, mert nem 
hivén az örökéletben, itt e földön akarja a meg-
engedett gondolatszabadságból kifolyólag meg-
alapítani a negyedik társadalmi osztály számára a 
testvériség és egyenlőség boldogságát, — .másfe-
lől pedig pártolni és megérdemjelezni a social-

]) Népszaca, a magyarországi általános munkáspárt központi 
közlönye, XII. évfolyam 4. sz. 

-') Il n' y a que lès fortes creyences et la pleine possession 
j de soi même qui fassent les grandes citoyens et les grandes peuples. 
I Jules Simon, Dieu. Patrie, Liberté. Paris 1883. VII. 1, 
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democratia által adoptált istentelenség és szabad 
morál úttörőit, a vallástalan tudomány, sajtó és 
irodalom hőseit: ez bizony a legnagyobb félszeg-
ség, mely valaha ember agyában megfogamzott. 

Az értelmiségnek van szüksége mindenekelőtt 
vallásosságra; — a nép aztán majd vallásos lesz 
utána! Nehogy azt gondolja valaki, hogy ily fél-
szegségre mi magyarok képesek nem vagyunk, 
rögtön idézünk egy magyar példát. Midőn minap 
irodalmunk egyik leggenialisabb íróját, Jókai 
Mórt. a debreczeni ifjúság megfáklyászenélte, a 
nagy phantasiáju férfiú, mint tudjuk, felhasználta 
az alkalmat s kikelt a tanuló itjuság öngyilkos 
mániája ellen. Ostorozta a „lelketlenséget," mely 
a „halhatatlanságot" semmibe veszi s panaceául 
a lelketlenség ellen s a halhatatlanság tisztelet-
ben tartására a — „gondalatszabadságot" aján-
lotta. A bölcseség templomának küszöbére — 
őrül — az esztelenséget állította ! Mintha bizony 
nem a gondolatszabadság révén férkezett volna né-
pünk s ifjuságunk lelkéhez a szabad morál praxisa, 
az életuntság érzete s az öngyilkosság gondolata ! 

Ne a gondolat, hanem a jó gondolat legyen 
szabad; mert van ostoba gondolat is, a melynek 
azonban — nincs joga a szabadságra ! 

Quidquid délirant reges, plectuntur Achivi. 
A vezénylő értelmiség megcsinálta a bajt : és a 
nép szenved miatta. Az értelmiség gondolatsza-
badsága kieszelte s mohón terjeszti a vallástalan-
ságot és megalapította a zilált társadalmi viszo-
nyokat : és az ország jóléte, a nemzet jövője kény-
telen az értelmiség értelmetlenségének az arat 
megfizetni. 

Ez a társadalmi kérdés szellem-erkölcsi ol-
dalának diagnosisa, ez a magyar társadalom kór-
ismetanának szomorú eredménye, — s ez egy-
szersmind a jövő képe, lia nem változtatunk rajta, 
amig lehetséges. 

(Vége köv.) 

Az állag fogalma a scholasticában. 
(Bölcseleti tanulmány). 

I. 
Kútforrások \ Szt. Tamás, Opera omnia. — Re'pássy, Bölcse-
leti füzetek. — Lewes, Philosophia tört. - Martin P.. Az állag fo-
galma az újkori philosophiában. — Dr. Schneid M., Aristoteles in 
der Scholastik ; Die Philosophie des heil. Thomas v. Aquino. — 
Horváth J. B., Institut. Logicae. — Kgger Fr., Propaedeutica 

Philosophico-Theologica. 

Az újkori philosophia legbuzgóbb hivei is elég őszin-
tességgel bevallják, hogy az ujabb bölcselet egyáltaljában 
nélkülözi azt az egyöntetűséget, szigorú következetességet 

és szilárd alapot, mely a régiek bölcseletét, és nevezete-
sen a scholastikát annyira jellemzi. Az ujabb bölcselők 
mindezen előnyökkel szemben legfölebb önállóságukat 
mutathat ják fel ; azt az önállóságot, a mely a bölcselet leg-
főbb problémáit az isteni tekintély mellőzésével, önerejé-
ből és minden kalauz nélkül akarja megoldani. E gyászos 
önállóság az ujabb bölcselet legkiválóbb, de . egyszersmind 
egyedüli vívmánya ; hacsak a bábeli zűrzavart, homályt és 
phantastikus rendszereket szintén vívmánynak nem akar-
juk nevezni. 

Az újkori bölcseletnek emez önállósága daczára is 
gyászos tehetetlensége, a számos és nagy tévedés, melyet 
szükségképen és következetesen prudukált, bizonyára csak 
valamely „alap-tévedés"-bői származhatott. Es ez a té-
ves alap, ez a — hogy ugy mondjam .inojronperd'oc 
nem más, mint az állag (substantia) helytelen meghatá-
rozása. A ki a philosophiával csak kevéssé foglalkozott 
is, az állításunkban inegczáfolhatatlan igazságot lát : mert 
tudja, hogy az állagról szóló tractatus a philosophia sark-
kövét képezi, mely a többi bölcseleti tárgyakat mind 
meghatározza, s melyről maga Aristoteles is azt mondja, 
hogy a metaphysika legfontosabb, sőt egyedüli tárgya. ') 
Az „állag" szóval lépten-nyomon találkozunk a philoso-
phiában ; a logikában ugy, mint a metaphysikában. Esze-
rint, ha bölcselőink e tárgyban tévednek, ugy a böl-
cselet egyéb tárgyaira nézve is tévednek. Es viszont: va-
lamint az ujabb bölcselet minden baklövése a philosophia 
e tárgyában gyökerezik : ugy a scholastica fentemli-
tett kitűnő tulajdonait eme tárgy helyes értelmezésének 
köszönheti. 

Es csodálatos ! Valamennyi vád között, melyeket a 
schola ellen emeltek, s melyeket az elfogultság még ma 
is emel, leggyakoribb és legsúlyosabb épen az, hogy a 
scholasticusoknak az állagra vonatkozó meghatározása 
helytelen. „Épen a schola volt az, mely helytelen defini-
tiója által szülője lett minden téves rendszernek ; a pan-
theismust is ők (a scholasticusok) teremtették." így szól-
nak a középkori bölcselet ellenségei ! Súlyos egy vád, a 
legsúlyosabb valamennyi között, mint mondám : de egy-
szersmind a legigazságtalanabb, mint ez a következőkből 
azonnal látható lesz. 

2. Az első és legfontosabb kérdés mindenesetre ez : 
Mi az állag ? Első kérdés : mert az állag mivoltára vo-
natkozik, ez pedig az első, mit minden dologban kere-
sünk. Legfontosabb kérdés : mert ettől függ az egész phi-
losophia értéke, becse. 

A scholasztikusok, mint mindenütt, ugy itt is Aris-
toteles után indultak és a felvetett kérdésre röviden így 
felelnek : „Állag az, a mi önmagában létezik (ens in se 
v. per se existens)." — Hogy e rövid meghatározást 
kellőleg megérthessük, tekintsük az állagot mind a logi-
kában, mind a metaphysikábah. 

I. Az állag a logikában. o o 
Mindenekelőtt felállítjuk az úgynevezett „arbor 

Porphyrianá"-t . 

') Egger: Prop. Phil. Theol. Prop. 1. Jegy. a 353. 1. „Nam 
olim et nunc et semper quaeritur, quidnam ipsum ens sit, h. e. 
quaenam substantia. Arist. 1. b. Metaph. c. 1." 

11* 
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En\ 
Substantia Acc'dens 

Corporea — Incorporea Quantitás, relatio, qualitas, 
Corpus actio, passio, locus, tempus, 

Organicum — Inorganicum situs, habitus. 
Organicum 

Animatum — Inanimatum 
Animal 

Rationale — Irrationale 
Rationale 

Petrus — Paulus stb. 
Eme schemából láthatjuk, hogy minden lény1) vagy 

állag, vagy eseték (accidens) ; harmadik nincs. Az ese-
ték tehát teljes ellentéte az állagnak, és azért ekkép 
határozható meg: -Eseték az, a mi nem önmagában, ha-
nem másban létezik (existens in alio)." 

Kisértsük meg az állag és eseték közötti különbsé-
get élesebben feltüntetni és példával illustrálni. 

Ha az állag önmagában, az eseték ellenben csak 
másban létezik : akkor tulajdonkép és valódi értelemben 
csak az állag létezik : mig az eseték pusztán másodrendű 
léttel bir, a mennyiben létezésében mástól függ (secun-
dario modo existit.) Az állagot ugyanis önmagáért, min-
den másra való tekintet nélkül : az esetéket ellenben csak 
másra való tekintettel nevezzük létezőnek. — Továbbá 
miután a valóban létező dolgok részint állagok, részint 
esetékek. mégpedig csakis állagok és esetékek ; és mivel 
az eseték önmagában nem létezhetik, hanem csak más-
ban : önként következik, hogy ez a más valami, a mi-
ben az eseték létezik, nem ismét eseték, hanem állag. Az 
eseték tehát, a mennyiben létezik, csak állagban létezik, 
mely utóbbit a régiek épen eme viszony alapján az ese-
ték alanyának (subjectum) nevezték. 

Mindezt egy coneret eset elég világosan mutatja, 
Péter pl. gondolkodik. I t t a gondolkodás Pétertől bizo-
nyára különbözik : más Péter, és más a gondolkodás. Pé-
ter a gondolkodás nélkül is létezhetik, de nem ugy a 
gondolkodás Péter nélkül. Mind a kettő létezik, de más 
és más módon : Péter mint Péter ; a gondolkodás nem 
mint Péter, sem mint gondolkodás, hanem mint Péter 
gondolkodása. Más szóval : Péter önmagában létezik, és 
azért ál lag; a gondolkodás nem önmagában, hanem Pé-
ter állagában létezik, és azért eseték. — Az igaz, hogy 
ha az esetéket elvontan (abstracte), azaz igy fejezzük ki ; 
.gondolkodás," úgy első pillanatban azt hihetnők, hogy 
az eseték is önmagában létezik vagy létezhetik. De 
csakis első pillanatban. Mert abból, hogy a gondol-
kodást mint egy magában és önállóan létezőt fejezem ki, 
még nem következik, hogy a gondolkodás a valóságban 
és tényleg is önmagában létezik. Es épen azért, mert a 
gondolkodást, a mely önmagában nem létezik, mint ön-
magában létezőt fejezem ki, — épen azért a „gondolko-
dás" elvont (abstract) fogalomnak neveztetik; a mennyi-
ben t. i. alanyától elvonom és alanyára való tekintet nél-
kül fogom fel és fejezem ki. — De ha az esetéket így 
fejezem ki ; „gondolkodó" : úgy ezzel már egy önmagá-

ban létező dolgot akarok megjelölni, mert a gondolkodó 
csakugyan önmagában létezik, csakhogy nem mint gon-
dolkodó és a mennyiben gondolkodó, hanem mint Péter, 
Pál, Tictus stb. A gondolkodó — azaz, a ki gondol — 
csakugyan önmagában létezik, de nem az, a mit gondol. 
A gondolkodó fogalmában csak azt akarjuk jelezni, hogy 
valami, a mi ugyan létezik, de nem önmagában, létezésé-
ben mástól függ és ezzel szorosan össze van nőve, úgy 
hogy ez amaz nélkül nem lehet. Es azért az ilyen fogal-
mat concret fogalomnak nevezzük. 

3. A mondottak szerint tehát a föntebbi schemában 
a test, az élő, az állat, Péter, Pál stb. mind ál-
lagok, mert önmagokban létezhetnek és valóban léteznek 
is ; ellenben a mennyiség, viszony, minőség, cselekvés, 
szenvedés, hely, idő, helyzet és viselet esetékek, mert ön-
magokban nem létezhetnek, hanem csak az állagban Ezek 
az esetékek tehát, mint létezésökben függők, alanyt tételez-
nek fel, a melyben létezzenek. Es ez az alany nem más 
mint az állag. 

(Vége köv.) 

') Az Istent természetesen nem szabad az „ens'1 fogalma alá 
sorozni, mert Isten épen fölötte van minden „ens"-nek. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, február 2. Törvény és erkölcs. — A mo-

dern törvényhozásnak és az uralkodó iránynak egj ik jel-
lemző tulajdonsága az, hogy az emberek mindent, mond-
juk mindent az országházakban alkotandó törvénytől 
várnak. Ha törvény hozatik, vélik, a mezőgazdaságról, lesz 
bő termés, tehát pénz is ; ha törvény hozatik kereskedelmi 
ügyben, azonnal nagy lesz a forgalom, ha törvény hozatik 
a becsület, az erkölcsről, azonnal becsületesek, erkölcsösek 
lesznek az emberek. A mi parlamentünk igazságügyi költ-
ségvetésénél is előfordult ez a bölcs nézet, a miben mi 
csak azt az egyetlen örvendetes jelenséget találjuk fel, hogy 
az uralkodó erkölcstelenség felett már gondolkozni kez-
denek az országházban is, hogy már ott is megdöbben-
tőnek kezdik találni az erkölcstelenség terjedését és valami 
módját akarják ejteni további elharapózásának. 

Ez valóban örvendetes jelenség ; de hogy a panasz-
kodók a baj orvoslását nem jó helyen keresik akkor, mi-
dőn a nép erkölcseinek hanyatlását, a jogérzületnek el-
tompulását, az erkölcsök bizonyos tekintetben elvadulását, 
a törvény hiányából származtatják és a bajokon valami 
igazságügyi törvény alkotása által vélnek segíthetni, azt 
azonnal és ama minden kétértelműséget kizáró világossággal 
mondotta meg az igazsügyi miniszter ur, a mi az ő tisz-
teletreméltó jellemét képezi. „Nem a törvények terem-
tik, úgymond, az erkölcsöket és a jogérzetet. Egészen más 
factorok működnek itten közre, és az, a mit két ezredév 
előtt egy hires költő és emberismerő mondott: ,quid le-
ges sine moribus vanae proficiunt', az még most is áll." 
Ott, a hol az erkölcsiség meglazult, meglazul a törvé-
nyek tekintélye is és nem a törvények hiánya az. a mi 
ezen állapotokat előidézi. Az államnak kötelessége lehe-
tőleg intézkedni az iránt, hogy a iogbátorság fenntartas-
sék. Ezen jogbátorságnak egyik főtámaszát az erkölcsök 
képezik ; de az erkölcsök megszilárdítására nem csak tör-
vények, hanem oktatás, nevelés, a vallásos és erkölcsi ér-
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zületnek megszilárdítása szolgál, azok nélkül hiába hoz-
nék a törvényt." 

Méltók e szavak, hogy azokat mindenki szivébe 
vésse, oly tiszták, oly világosak, a dolognak oly annyira 
természetéből folyók azok, hogy előttük minden józan 
eszű embernek meg kell hajolni. Mert azt be kell látni, 
hogy a törvény, az a törvény, melyet az országházakban 
szavaznak meg, az erkölcsösségnek alapját nem képezheti, 
az embert erkölcsössé nem teszi. Azok a törvények legfel-
lebb negative hatnak az emberekre, a mennyiben azok a 
kik megtart ják, nem követnek el oly bűntényt, mely a 
törvény szigorát vonná maga után ; de magát a törvényt 
bensőleg, lelkében, 11011 propter timorem, sed propter con-
scientiam csak az tiszteli, a kinek vallásos hite és ezen a 
vallásos hiten alapuló erkölcsössége van, ugy, hogy tulaj-
donképen a dolog forditva áll, t. i. a törvény tisztelete a 
vallásos hitben és erkölcsökben gyökerezik ; ,azok nélkül', 
mint az helyesen mondatott, ,hiába hoznók a törvényt. ' Hoz-
hat az országgyűlés törvényt annyit, a mennyi csak tetszik : 
ha az emberekben élő hit nem létezik, tiszteletet iránta ta-
núsítani nem fognak ; hanem igenis, a sok törvény mel-
lett csak a bűntények sokasága fog szaporodni, a mint 
ezt napjaink bűntényeinek statistikája, fajdalom, kellőleg 
igazolja. 

Nem is véljük, hogy egyes számításba nem is jö-
hető individuumok kivételével találkoznék valaki az ország-
ban, a ki az igazságügyminiszter ur állításának alaj>ossá-
gát kétségbe vonná ; valamint másrészéről, ma már szin-
tén alig fog találkozni valaki, a ki az általános romlott-
ság és erkölcstelenség terjedését tagadná. De lehet-e, kér-
dezzük, mindezek felett csodálkozni ? Es lehet-e igy cso-
dálkozni azon tiszteletlenség felett, melyet törvényeinkkel 
szemben tapasztalunk ? Ugyan hol van ennek a nagy baj-
nak egyik főforrása ? Mondjuk ki nyíltan, hogy épen azon 
ház által alkotott törvényekben, melyekkel most néme-
lyek az erkölcsösséget akarják visszaállítani. Az a t. ház 
évek és évek óta alkot törvényeket, tesz nyilatkozatokat, 
melyek az erkölcstelenség salvus conductusait képezik. 
Adott először is a nemzetnek közös iskolákat, hol a hitet-
lenség szellemét szívja be az ifjúság ; adott továbbá tör-
vényt, mely a vallási csere-berét oly szabaddá teszi, mint 
a szabad ide-oda költözést ; e szabados vallási-csere kö-
kezményeként meglazult és csaknem teljes felbomlott a 
családi kötelék és vele a család erkölcse, mert az áttér-
hetés megkönnyítése maga után vonta a házassági kapcsok 
széttörését ; vegyük ezekhez, hogy a miniszterelnök nyíltan 
tett kijelentése szerint ő nem képes a színházak erkölcs-
tesenségeit megakadályozni, hogy az országházban nem 
egyszer történnek gyalázkodó nyilatkozatok az egyház 
felől, mi pedig épen nem a hit és erkölcs szilárdítására van 
hivatva : igen, mindezeket tekintetbe véve, nem jogosan 
mondható-e, hogy egyik főforrása az elerkölcstelenedésnek 
épen a t. háztól alkotott törvényekben rejlik ? Nem szabad 
itt szem elöl téveszteni, hogy a nép az országos képviselőket 
olyanokul tekinti, mint akiknek miveltségük, tanultságak-
nál fogva a legjobban kell tudni, hogy mi helyes, mi nem ? 
Es e nép látva, hogy a vallást a törvényhozók oly köny-
nyen valami lerázhatónak határozták, egyszerű józan eszé-
vel ugy okoskodik, hogy ha a vallástól megválhatok, 

miért nem erkölcsi törvényeitől is '? És ha a vallás törvényei-
től megszabadulhatok, úgy miért vessem alá magamat 
az állam törvényeinek ? Nem helyes-e ez az okoskodás '? De 
egyúttal nem méltó bűnhődése a nép erkölcstelensége, a 
törvény iránti tiszteletlensége ama szerencsétlen és bűnös 
iránynak, mely addig törvényalkotásainkban uralkodott ? 

Minden bűnnek megvan a maga büntetése és igy 
megvan a mi törvényhozásunknak is : a nép erkölcseinek 
fájdalmas elvadulásában, az erkölcsök dissolutiójában, a 
törvények iránti tiszteletlenségben, melyre a példát épen 
a nép vezetői adják. Azt látjuk már, hogy a beismerés nap-
jai itt vannak ; a gyümölcstől kezdenek immár megbor-
zadni azok is, kik a magot elvetették, sőt már módról 
is kezdenek beszélni, hogy az erkölcstelenség szükség-
szerű következményeit elhárítsák. Nagyon helyesen : 
csak azt ne véljék, hogy a bajon a büntető törvénykönyv 
§§-saival fognak segiteni, életben hagyván különben mind 
azt, ami a baj főforrása ; igen, csak azt ne véljék, hogy 
§§-ok kovácsolása által minden a régi kerékvágásba 
zökken vissza erkölcsiség tekintetében. Ez végzetes hiba 
volna. 

A létező bajon másképen kell segiteni, és pedig, 
hogy e barbár kifejezésével éljünk, az országgyűlésnek 
mindenekelőtt visszacsinálni kell mindazt, a mit az al-
kotmány visszaállítása óta az erkölcsök hanyatlására cse-
lekedett; meg kell semmisíteni az ide vonatkozó törvé-
nyeket mind ; továbbá ellenségeskedés helyett támogatni 
kell az egyházat, mint amely egyedül van hivatva a val-
lásosság és erkölcsösség terjesztésére, megszilárdítására. 
Az országgyűlés ilyesmit megtéve, nem találna okot a 
szégyenre, ellenkezőleg csak bölcsességéről tanúskodnék ; 
mert nincsen nagyobb bölcseség, mint, ha már egyszer 
el van ismerve valamely baj létezése, azok megszünte-
tésére azon eszközöket alkalmazni, melyek eddig is bebi-
zonyították, hogy alkalmazásuk mellett a létező baj le-
hetetlen és mindazon eszközöket elkerülni, melyek a bajt 
előidézték. Szüntesse meg tehát az állam a ker. hitet és 
erkölcsöt kiölő törvényeit, támogassa az egyházat a ker. 
hit- és erkölcstan hirdetésében, megtartásában : és akkor 
megszűnik a létező baj, nein lesz szűkség igazságügyi 
törvényeket követelni, melyek a ker. hit- és erkölcstörvé-
nyek megtartása nélkül úgyis czél- és hatástalanok ma-
radnak. 

Budapest, február 4. A főrendiház második üzenete 
a képviselőház előtt. — Ha in. t. olvasóink visszaemlékeznek 
a két hét előtt irt levelünkre, melynek élére e szavakat 
tevők : Sed quid nunc ? akkor a képviselőházban január 
31-e óta lefolyt dolgokban csak azoknak inegvalósitásál 
fogják találni, miket már akkor előre megmondottunk. A 
kormány minden áron azon van, hogy az odiosus törvényja-
vaslat napirendről levétessék. Es azok után, miket a 
félhivatalos sajtó ex inspiratione irt, azok után, miket a 
szabadelvű körben mondottak és végeztek, mindezek után 
a kormány, ugy látszik, könnyű szerrel vélt átesni ezen 
az „enfant terrible"-nek joggal mondható ügyön. Másokat 
akartak megsérteni vele és maguk ijedtek meg legjobban, 
és azért minden áron már tul szeretnének lenni min-
denen. 
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Hanem hát a mindenkoron lojális kormánypárt 
mellett vannak ott még mások is az alsóházban. Es ezek 
azt a kinálkozó jó alkalmat sehogy sem akarták elmulasz-
tani, hogy — keserűvé ne tegyék a kormánynak a visz-
szavonulást. 

Ismerjük ama határokat, melyek között minekünk 
mozognunk lehet, és azért a különböző politikai fogásokra 
nem reflektálunk. Elég nekünk arra utalni, hogy a kor-
mány szemlátomást hátrált. 

A katholikus álláspontot higgadtan és helyesen vé-
delmezték Hérits Antal (papi) és Nagy István (világi) 
képviselő. Az első lényegben ismételte a már nov. 22-én 
előhozott érveit ; nyugodtan, alaposan, tapintatosan okada-
tolta. szavazatát; ráutalt a mindinkább terjedő antise-
mitismusra és ügyesen visszautasította az indigenákkal 
űzött szédelgést. Beszéde higgadtsága és tapintata által 
jó hatást tett. 

Nagy István határozottan ellenezte nemcsak a zsidó 
házasságot, de egyáltalában a polgári házasságot. 0 tőle 
egy érdekes dolgot hallott a t. ház, azt t. i., hogy az első 
főrendi üzenet tárgyalása alkalmából a névszerinti szava-
zás kéretett, de az aláírók ive nem került az elnök ke-
zéhez. Kár volt nagyon, mert hát akkor az ország név-
szerint ismerte volna ama honboldogitókat, kik a zsidó 
házasságra szavazatukat adták. 

De felette érdekes volna kitudni, hol és miképp akadt 
meg ezen kérelmet tartalmazó ivnek utja ? . . . 

Hermann Ottó és Irányi Dániel, jóllehet egy pár t -
hoz tartoznak, különböző utakon jártak. Hermann 0 . erő-
sen a zsidóság ellen kelt ki, látszott, hogy „ hazabeszélt. " 
Irányi D. a régi, nála megszokott és azért nem igen fé-
lelmetes phrazisokon nyargalt. — Gróf Apponyi Albert 
röviden, de határozottan nyilatkozott. Szilágyi D. formá-
lis vivisectiót végzett a kormányelnök politikáján ; a mi-
niszterelnök pedig védelmezte magát másnap egy beszéd-
ben, mely hosszaságban Szilágyi beszédének mitsem en-
gedett. Ma azután Mezei E. beszélt ugy mint zsidótól 
másképp nem várhatni ; Dárdai S. a múltért való felelős-
séget a magas klérusra hárította, ami persze nagyon köny-
nyü ; Mocsáry meg kimutatta, hogy ő a szélsőbal vezére. 
Jókai a „költői objectivitás"' szempontjából néhány nevet-
tető és a t. házat derültségre hangoló dolgon kivül a kor-

, mány mellett és a kath. főpapság, valamint a conserva-
t.iv aristocratia érdekében tört lándzsát. A Jókai beszéde 
után következő szünet után elhagyták a t. házat. Szava-
zás ma nem volt, de ugy tudjuk, hogy névszerinti szava-
zást fognak kérni. 

Röviden összefoglaltuk a három ülés képét és meg-
mondjuk, mit olvastunk ki belőlük. Eltekintünk most 
egyes nyilatkozatoktól, melyekre esetleg máskor vissza-
térünk ; csak a kormány határozati javaslatára térünk át, 
melv, mint ismeretes, két részből áll. Az elsőben azt 
indítványozza, hogy a zsidóházasságról szóló javaslat levé-
tessék a napirendről és a másodikban arra utasittatik a 
kormány, hogy a maga idején a házassági ügyeket hazai 
viszonyaink tekintetbevétele mellett törvényhozás utján 
rendezze. 

Az első rézs nelfogadásába eddig ritka egyértelmű-
ség mutatkozik. Ugyanazon képviselőház, melynek min-

den párt ja (kevés kivétellel) két hónap előtt elfogadta a 
zsidó-házasságról szóló javaslatot, ma — ugy a kormánypárt 
mint az ellezéki pártok részén — arra mutatott teljes 
hajlandóságot, hogy leveszi a napirendről, mit megsza-
vazott, hogy maga eltemesse, mit akkor életbeléptetni 
oliajtott. 

Különös lehet ama gyakran hangoztatott szükséges-
ség, mely akkor e javaslat elfogadását javalta. Ma, alig 
két hónap múlva, ez a nagy szükség eltűnt. Megtértek-e 
mind ? Távolról sem. Más rejlik az egész visszavonulás 
mögött. Ugy látszik, minden oldalról örülnek, hogy a 
zsidóházasság megbuktatásával most mód lesz adva a 
régi aspirácziók megvalósítására, az egész házassági tör-
vénykezés saecularisati ójára. 

S a mit a kormány a mostani viszonyok között 
nyíltan megmondani nem mer, azt elárulják egyes ügyet-
len emberei, mint teszem azt, egy kormánypárti profe-
szor-képviselő, ki a kötelező polgári házasság behozata-
lát jósolta a kormány hat. javaslatának második részéből. 

Ez a taktika. Most — a választások előtt -— levenni 
a zsidóházassági javaslatot, most elkerülni mindent, mi 
animozitást előidézhetne (és e tekintetben ugy látszik 
nagyon aggályosak lettek a többség pár t ján) : ha majd a 
választás után mienk lesz a többség, akkor mienk lesz a 
hatalom és a dicsőség, akkor majd nyíltabban, ha-
tározottabban lépünk fel, nem feledve a kétszeres ve-
reséget. 

Ez a taktika. Elodázni, mit most kierőszakolni nem 
lehet, de elodázni, hogy majd azután dús kamatokkal 
behajtsák. ? 

Váczi megye. Missió Hatvanban. — Folyó évi jan. 
hó 14-én d. e. érkeztek meg főt. Mladoniczki Ferencz és 
Tamás János Jézustársasági atyák Hatvanba, és még az 
nap este 6 órakor megkezdették áldásos müködésöket. 
Áldásos müködésöket, bátran mondhatom ; mert most a 
nagy munka befejeztével már némileg számolhatunk az 
eredménynyel, mely minden reményünket fölülmulá. 

Csodálatos mégis az a jezsuita név ! Mint ördög a 
tömjéntől, — szabad talán e kifejezést használnom, hiszen 
csak honatyáinkat utánozom — ugy irtózik tőle a fana-
tikus szabadelvüség ; ellenben mint Istentől küldött igaz 
prófétáit, ugy tiszteli őket és oly áhítatos figyelemmel 
csügg szavaikon az igazi, egyházát hűn szerető kath. nép. 
Még meg sem érkeztek, még nem is tudtuk biztosan, mi-
kor jőnek, már is tele volt városunk a környékbeli fa-
lukból jött idegenekkel, kik mind csak azt kérdezték : 
hol vannak a jezsuita atyák ? Es mikor csakugyan itt 
voltak, és amikor csakugyan szólottak, akkor látszott 
csak meg, mily őszintén ájtatos ragaszkodással viseltetik 
népünk irányukban ; ekkor látszott csak meg, hogy a nép-
ben az igaz hit még nem halt meg, hanem csak aluszik. 
U j és erőteljes életre lehet azt mindig kelteni, csak iga-
zán akarni kell. és nem szabad visszariadni semminemű 
fáradságtól. Oly töméntelen nép jöt t a vidékről, hogy 
önkénytelenül is az apostol aggódásával kérdeztük mind-
nyájan: Hol szerezzünk nekik elég helyet az ige meg-
hallgatására ? 

Mindennap d. e. 9 és este 6 órakor tartatott sz, 
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beszéd ; azonkívül 3 napon át d. u. 2 órakor a gyerme-
keknek. De azért már két órával a beszéd kezdete előtt 
mindig tömve volt templomunk. Es bár föllengzős vagy ke-
resett sohasem volt beszédök ; és bár oly közönséges tár-
gyakról szólottak, minőket a hivek saját papjaik ajakáról 
akárhányszor hallhattak ; és bár beszédeik egy óránál keve-
sebb ideig sohasem tartottak : mégis mindvégig oly figye-
lemmel hallgatták Bethlehemnek eme prófétáit — maga 
a nép adta nekik egyszeri! szép fölfogásában e megtisz-
telő elnevezést, — hogy ott az unatkozás érzetének leg-
csekélyebb nyomát sem lehetett soha észrevenni. Az igaz, 
hogy a két atya nagyon is szépen össze tudta egyeztetni 
beszédét. Mig Tamás atya egyszerű katechesiseket tartva, 
hogy Sz. Pállal szóljak, tejjel táplálta híveit ; addig Mla-
doniczky atya dogmatikailag* fejtegetve hitigazságainkat, a 
vastag eledeleket adta elénk a meggyőződésnek oly ere-
jével, hogy az még az elfásult sziveket is fölrázta bűnös 
álmaiból. : 

Az eredmény, mint fönebb jelzem, bámulatos volt. 
E városban, hol az évenkinti áldozását száma közönsé-
gesen az ezret meg nem haladta, e napokban 3 ezevnél 
többen áldoztak. 17-ikén kezdődött a gyóntatás, mely tar-
tott egész 21-ikéig bezárólag. Es bár ö gyóntató atva 
volt, mégis hajnali 5 órától d. u. 1 óráig mindig tömve 
valtak a gyóntató székek, és igy volt d. u. is 3—li-ig. 
Bámulatos a népnek azon buzgósága, mely képes volt 
2 napig is étlen szomjan várakozni bűnei kihallgatásáért, 
hogy rögtön magához vehesse az Ur sz. testét ; mert ma-
guk bevallották : féltek, hogy az áldozás után várakozva, 
talán ki nem kerülhetik, hogy bocsánandó bűnbe ne es-
senek. 

Es ha tudni akarná valaki, honnan a missiónak eme 
roppant eredménye, merem állítani : onnan, mert jezsuiták 
tart ják. Es ha tudni akarná valaki, miféle bűbájos fogás-
sal élnek a jezsuita atyák, és miféle titkos forrásból me-
rítik az erőt, hogy e szép eredményt előmozdíthassák, 
merem állítani, hogy onnan a honnan minden adomány 
jön, t. i. a mi Urunk Jézus Ivr. kegyelméből. Hallgassa 
meg bárki beszédeiket, meg fog győződni róla, hogy 
azokban semmi különös nincs, amint ezt ők maguk is 
sűrűn hangoztatják szerénységükben: olyanok azok, mint 
aminők általában a jeles szónokok jeles beszédei: Sokat 
olvasnak hozzá, az igaz: de főerejét ' tudományuknak 
mégis mindig az imádságra alapítják, és beszédök igaz-
ságát mégis leghathatósabban mindig életökkel hirdetik. 
Igy történik azután, hogy az általuk ültetett sz. igéket 
Isten mindenkor a növekvés szép eredményével koszo-
rúzza. 

Ha kételkedik valaki szavaim igazságán, és kétel-
kedve rázza fejét az elmondott dolgokon; annak csak azt 
mondhatom, kísérelje meg missiót tartani és meglátja, 
hogy nagyítva semmit sem mondottam. Titkos czélja sora-
imnak ugy sem más, mint fölhívni a főt. lelkészkedő 
papságnak becses figyelmét eme hathatós orvosságra a 
kor romlottsága ellen. Hogy korunk romlott, bizonyos, 
hogy szüntelen a panasz e romlottságáról, és mindenki, 
pap és világi egyaránt gondolkodik a gyógyításról is, 
bizonyos : de az még bizonyosabb, hogy a gyógyításnak 
csodálatosabb és hatható s ab nemét, mint, aminő a missió, 

1 még eddig senki föl nem födözte. Hasztalanul szólal min-
den alkalommal Irányi képviselő a színházi erkölcstelen-
ségek ellen; a felelet mindig rideg „non possumus. i 

Hasztalanul alakul meg a jó könyveket terjesztő társulat, 
melyről némelyek azt állítják, hogy csak elnevezése (?) jó : 
a rosz ijesztő mérvben burjánzik föl mégis mellette. De 
a missiónak áldásos erkölcsnemesitése rögtön észrevehe-
tőleg mutatkozik. Sokan eleinte csak kíváncsiságból, hogy 
élő jezsuitát lássanak és halljanak szólani, jelennek meg 
a beszédeken ; majd érdekesnek találva beszédeiket, — 
ba szabad ily profán kifejezéssel élnem — rendes sport-
képen fölteszik magukban, hogy egyet sem mulasztanak 
el azokból, mig végre azon veszik észre magukat, hogy 
fölszólalt beunök a lelkismeretnek szózata, mety azt han-
goztatja füleikbe : Tartsatok bűnbánatot ! Sokaktól hal-
lottam, hogy 10, 15, 20 éve nem volt már gyónni, de eme 
napokban kétszer is fölkereste a gyóntató széket ; mert 
az eddig megátalkodott lelkiismeret oly gyöngéddé vált, 
hogy még a teljes és legyőzhetetlen tudatlanságban el-
követett gyermekkori bűnöket is halálosaknak tartotta és 
azok miatt is félt Isten rettenetes haragjától. 

Azért, nem lehet eléggé meleg és ajánló szavam a 
főt. lelkészkedő papsághoz, hogy, ha fá j szivök hiveik 
romlottságán, ha keservesen tapasztalják, hogy daczára 
az izzasztó munkának, melyet az Ur szól le jében oly csiig-
ge de tien ill végeznek, ott édes szőllő helyett mégis csak 
savanyu egres terem számukra, kíséreljék meg mentő 
eszközül a sz. missiónak tartását, l l igyjék meg, hogy hí-
veiknek nagy lelki örömet szerezhetnek ez által. Boldog, 
Hort, Lőrinczi, Túra, Bagh, Kartal kath. hivei, kik való-
ságos búcsúkat tar tot tak Hatvanba e napok alatt, nem 
szűnnek meg folytonos kéréssel zaklatni plébánosaikat: 
miért nem tartatnak nálunk is ily sz. ájtatosságok ? Hat-
van hivei pedig, mikor még el sem mentek a jó atyák, 
már is kérték jólelkű prépostjukat, hogy kegyeskedjék 
számukra ez ájtato'sságokat megtartani és legalább min-
den 5 évben a sz. missiót fölujitani. 

Es ha itt ilyen föltűnő az eredmény, önkénytelenül 
is fölébred lelkemben a gondolat: minő lehetne az, melyet 
az Alföld hatalmasabb városaiban elérnének a jó jezsuita 
atyák ! Egy Kecskemét, Félegyháza, Csongrád, Vásárhely, 
Mindszent, Dorosma, Szentes városában mily lelki öröm-
mel fogadnák őket a romlatlan kath. magyar hivek, 
-mennyi már elvesztett lelket téríthetnének ismét vissza J . 
Kr. igaz aklába! Es ez annál könnyebb, mert a missió 
tartásához korántsem szükséges az a 3 dolog, melyet 
Montecucculi emiitett a hadviseléshez. Ez pénzbe nem 
kerül, csak egy kis jó . akaratba. Legfölebb az utazási költ-
ség fedezése és a szerény ellátás terhelné a plébános 
urakat. Az utazási költségen is tetemesen könnyíteni le-
hetne azáltal, ha egy esperesi kerület gyűlései alkalmá-
val megbeszélné az ügyet, és kijelölné a kerület népe-
sebb helyeit, ahol a missiók megtartandók volnának szép 
egymásutánban, és a költségeket közösen födöznék. Ily 
nagy eredményért ily csekély áldozatot bizonyára meg-
lehet hozni az egyház és a haza oltárára. 

Legvégül el nem hallgathatjuk, hogy a váczi egy-
házmegyében ez volt az első missió, és igy a kezdemé-
nyezés dicsősége Hatvan nagynevű prépostját, Janíkovics 
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Alajos ő nagyságát illeti. Adja az Isten, hogy sok buzgó j 
követőre találjon kedves hazánk ez egyik legmagyarabb I 
egyházmegyéjében ! 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
Népszerű és rövid egyházi beszédek az egyházi 

év vasárnapjaira és ünnepeire. Kiadta Bahócsay Pál, a 
bodonyi plébánia lelkipásztora a pécsi egyházmegyében. 
Füpásztori jóváhagyással. Pécsett, 1883. lyceumi nyomda, 
8-adrétü 285, IV. lap. Ára 1 fr t 20 kr. Növendékpapok-
nak 1 fr t . 

Az igen tisztelt espres-plébános ur nevével irodalmi 
téren a Religio t. olvasói nem most találkoznak először. 
Ugyanő már tizenhét év előtt adott ki „Egyházi beszé-
deket" két kötetben, melyek elsejében a vasárnapiak, má-
sodikában az ünnnepiek valának közölve. 

A jelen kötetben mind a két rendű beszédek együvé 
vannak foglalva. 

Amit a Religio akkor mondott, az dicséretére most 
is áll. A beszédek oly themák körül forognak, melyek ter-
mészetesen folynak a megállapított szentirati szakaszokból. 
A népnek levén szánva, a nép szellemi, erkölcsi szükség-
leteihez vannak mérve e beszédek, melyekben az igazságok 
ugy sorakoznak, hogy egyik a másikból folyva a mily 
könnyű a felfogásra, ép oly hiven tapad az emlékezethez. 

Nagy előnye a műnek a rövidség. 285 lapon az év 
valamennyi vasárnapjára és ünnepére van benne eszme és 
tanulság minden rövidség daczára bőven. Es ha valakinek e 
szent beszédek talán rövideknek látszanának, könnyen se-
gíthet magán. Az adott keretben tovább szőheti az esz-
metársitást és előszóval kibővítheti az irott szó sokszor 
laconikus rövidségét. 

— GyÖr sok tekintetben kiválik a katholikus hit-
élet terén. Katholikus egyleti életének lendületességé-
ről tanúskodik a győri Szent-László-Társulat, mely 
mult vasárnap tartá rendes havi gyűlését a nagy seminá-
riumban. A gyűlésen mélt. Winterl Antal egyházi és 
Czap Ferencz világi elnökökön kivül a tagok szép szám-
mal jelentek meg. Bauer József egyleti pénztárnok be-
ter j észté mult évről a kimutatást. Az egylet anyagi hely-
zetére nyomasztólag hatott ugy az árviz, mint azon kö-
rülmény, hogy az egylet legbuzgóbb tagjai közül többen, 
u. m. Hupka s Asztl kanonokok, Langer képezdei igazgató, 
stb. elhaltak. Azonban a társulat lelkes és fáradhatatlan 
vezetőinek sikerült a veszélyt elhárítani. Nekik köszön-
hető, hogy a fenti aggasztó körülmények daczára tago-
kat illetőleg erősbödött és igy anyagilag is nagyobb 
összeggel enyhíthetett a szegények nyomorán, mint az 
előző években. A társulat bevétele a lefolyt évben 268 
frt . 38 kr. volt kiadás 56 fr t . 77 kr. : maradt 211 f r t 
61 kr. Pénztárnokul továbbra is Bauer József városi adó-
pénztári tiszt választatott meg. 

VEGYESEK. 
— Lilieben, a franczia kath. legénv-egyletek mult 

hó végén congressust tartottak. Elnökölt a kath. egyleti 

élet kifejlesztése körül halhatatlan érdemeket szerzett 
cambraii érsek. mgr. Duquesnay. De Mun gróf indítvá-
nyozta, hogy a franczia katholikusok a németországi Cent-
rum mintájára jól szervezett kath. politikai pártot ala-
kítsanak. A német katholikusok i g a z á n meg lehetnek elé-o o 
gedve. Az egész kath. világ példát vesz róluk. 

— A , Közművelődés S az erdélyi római kath. irodalmi 
társulat heti közlönye, a mult évi 53. számában „Éljenek a 
főrendiek!" és a folyó évi 3. számban „Január 12." czim 
alatt közlöttekért a kolozsvári kir. ügyészség részéről a 
helyi járásbíróságnál, azért, mert nevezett czikkek állítólag 
politikai tartalmúak lennének, bepereltetett és elitéltetett. 
— Mi katholikusok tehát ismét világosan tudhatjuk, 
hányat ütött az óm. 

— A ,Journal de Rome1, szerkesztőjéhez, kit az 
olasz kormány pörbe fogatott és elitélt, csak azért, mert 
a pápa világi fejedelemségét védelmezi, a szent atya vi-
gasztaló és bátorító levelet intézett. Az ,Osservatore Ro-
mano' pedig kifejezést adva a kath. lapirodalom solida-
ritásának, részvétét és rokonszenvét meleg szavakban je-
lentette ki. 

— Bilio Lajos bibornok, sabinai püspök, a Szűz Má-
ria farfai apátja, a római egyház nagy poenitentiariusa. 
az egyetemes és római Inquisitio titkára stb., f. é. január 
31-én elhunyt. Szül. 1826. márcz. 25-én. Szerzetes volt -u 
barnabiták rendjében, honnan IX. Pius pápa 1866. jun. 
22-én emelte ki a bíbornoki méltóságra. Halála érzékeny 
veszteség. A boldogult igen tevékeny ember volt. A leg-
utóbbi pápaválasztáskor ő is jelölt vala. Jellemének nagy-
ságát ragyogtatta, midőn az első szavazás után oda bo-
rult a nála több szavazatot nyert Pecci bibornok elé, mi 
által a pápa-választás a mostoha idők igényei szerint hal-
latlanul gyors lefolyást nyert. 

-— Nem rosz ! Egy képes német élezlapban Bismarck 
ugy van feltüntetve, a mint a májusi törvényeket irja a 
kath. egyház ellen. Hátulról az ördög alakja hajlik föléje s azt 
kérdezi: Mit csinálsz t e? — M e g a k a r o m dönteni a kath. 
egyházat. — Hát te gonoszabb volnál nálam, a ki már 
tizenkilencz század óta fáradozom ez ügyben, de még sem-
mire sem tadtam menni ? ! 

— Francziaország fogadalmi templomára, mely Jé-
zus legszentebb szive tiszteletére a Montmartre-on épül, 
1883-ban 1.537.858 frank adomány gyűlt össze. 

f A pannonhalmi szent Benedek-rend komáromi 
székházának tagjai mély fájdalommal jelentik szeretett 
rendtársuknak, Brecska Aurélnek, aranymisés áldozárnak. 
kiérdemült házfőnöknek és gymnásiumi igazgatónak, folyó 
évi február 1-én, reggeli 3 órakor, élete 81-dik, ünne-
pélyes fogadalma 57-dik, áldozársága 54-dik évében, a ha-
lotti szentségek felvétele után, végelgyengülés folytán be-
következett gyászos halálát. A boldogult hült tetemei 
szombaton, folyó hó 2-án d. u. 4 órakor fognak örök 
nyugalomra tétetni, — a szent mise-áldozatok pedig hét-
főn, e hó 4-én, reggeli 8 órakor, fognak a szent András-
ról nevezett szentegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Kelt Komáromban, 1884. február 1-én. Az örök világos-
ság fényeskedjék neki ! 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT, 
NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

: Előfizethetni 
: minden 
§ kir. postahivatalnál ; 
E Budapesten a szerkesz-
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: 8. sz. alatt, hova a ne-
E taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
Ê ben, intézendők. 

Budapesten, február 9. 12. I, Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A társadalmi kérdés. — Az állag fogalma a scholasticában. —Egyház i Tudósítások: B u d a -
p e s t : A katholicismus. — B u d a p e s t : Végre a szavazás! — E r d é l y i m e g y e : Viszhang a Religio czikkeire a kath. társulati élet 

kifejezéséről. — B e s z t e r c z e b á n y a : Egyházi kitüntetés. — Vegyesek. 

A társadalmi kérdés. 
(Prognosticon). 

III. 
„Alle Epochen, in welchen der Glaube 

herrscht, sind glänzend, herzerhebend und 
fruchtbar für Mit- und Nachwelt. Alle 
Epochen dagegen, in welchen der Un-
glaube einen kümmerlichen Sieg behaup-
tet, und wenn sie auch einen Augenblick 
mit einem Scheinglanze prahlen, ver-
schwinden vor der Nachwelt, weil sich 
Niemand gern mit Erkenntniss des Un-
fruchtbaren abgeben mag." Göthe, West-
östl. Divan. 

Láttuk a kórismét, lássuk a gyógytant. 
Társadalmunk mindakét rétegében, az anyagi-

ban éppen ugy, mint a szellemiben kóros: gyó-
gyítani kell tehát minden izében. 

A nemzetgazdászati bajok gyógytanának rész-
letes fejtegetése azonban közvetlenül nem hozzánk 
tartozik. Értelmes közönség előtt nem is szükséges 
azt tűről hegyire kifejteni. A bajok, melyekre rá-
mutattunk, maguk mondják meg, mit, hogyan és 
hol kell tenni. A társadalmi tudománynak ugyanis 
az a sajátsága van, hogy benne a diagnosis ma-
gában hordja a társadalmi therapeutika alapel-
veit is. Valóban, felismerni a társadalmi bajok 
nemzetgazdászati oldalát és azonnal egyszersmind 
azt is tudni, min mivel kell segíteni, egy és 
ugyanazon elméleti müvelet. 

De habár a nemzetgazdasági bajaink gyó-
gyításával való foglalkozás, nem lévén az közvet-
lenül egyházi és vallási ügy, közvetlenül nem 
esik is a mi hivatásunk körébe: avval mégis fog-
lalkozni, az iránt magunknak tájékozást szerezni, 
s a nemzet anyagi jólétének emelésére befolyásun-
kat latba vetni, koránsem mondható puszta dilet-

tantismusnak. Az mig egyfelől elvitázhatatlan 
jogunk, addig másfelől magasztos kötelességünk. 

Miért van elvitázhatatlan jogunk nemzetgaz-
dasági bajaink orvoslásával foglalkozni? Annál 
az egyszerű, de világtörténelmi nagyságú ténynél 
fogva, mert Európa civilisátióját, tehát földmivelé-
sét, iparát kereskedelmét és értelmiségét eredetileg 
a kath. egyház alkotta, szervezte. Ha az anyának 
joga, gyermekeinek sorsa iránt érdeklődni, és azt 
tehetsége szerint bármikor gyámolítani, előmoz-
dítani, soha meg nem szűnik : akkor a kath. egy-
ház anyai jogánál fogva mindenkor jogosult az 
általa civilisált népek nemzetgazdasági életébe, 
tisztán nemzetgazdászati szempontból is, bármikor 
beleszólni és az e téren mutatkozó bajok orvos-
lásához a rendelkezésére álló hathatós eszközök-
kel belátása szerint hozzájárulni. 

Ha valakit az egyház eme nemzetgazdászati 
competentiájával szemben az ellenmondás visz-
ketege bántani megszűnni mégsem akarna : az le-
gyen szives nekünk a következő kérdésekre meg-
felelni. 

Mik voltak Európa mostani lakói, kezdve a 
Gibraltártól fel egész a Visztulán tul, mikor ide 
beköltöztek ? 

A feleletet megadja a világtörténelem : civi-
lisálatlan, nomád népek. 

Ki civilisálta őket, azaz ki honosította meg 
körükben az emberi munkálkodásnak ama sza-
kait, melyek nemzeteket a barbárságból a cul-
tur-nép magaslatára emelnek; ki oktatta, szok-
tatta őket a földmívelésre, iparra, rendszeres 
kereskedelemre, az értelmiség magas foglalkozá-
sainak ezer nemére ? 

Álljon elé az az emberfia, aki az egyház e 
12 
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téren szerzett alapító érdemeit, tehát jogait ta-
gadni meri. 

Az egyház állitotta fel teljes tisztaságuk-
ban a civilisatio alapeszméit: az emberek kü-
lönbség nélküli emberi méltóságáról, egyenlőségé-
ről, testvériségéről, szabadságáról. Az egyház adta 
meg az emberi munkának, annak valamennyi 
fokozatán, az emberi munka magas szellem-er-
kölcsi becsét és értékét. Az egyház telepitette le 
templomai köré barbár nomád őseinket földmi-
velő falvakba és mezővárosokba. Az egyház szer-
vezte püspöki székei, káptalanai és zárdái körül 
világrészünk iparát és kereskedelmét. Az egyház 
gyújtotta meg templomaiban és iskoláiban Európa 
mívelt nemzetei számára a civilisatio fáklyáját, 
és ha van felvilágosodás századunkban, annak tüze 
az egyház által meggyújtott fáklyából származik. 

Ha tehát valakinek, az egyháznak teljes joga 
van Európa, teljes joga van különösen Magyar-
ország nemzetgazdasági vajúdásaihoz hozzászólni 
és e szegény nemzetet nemzetgazdasági rázkódta-
tásai közepett támogatni. 

Egyébiránt ezt a kath. egyház nemcsak jo-
gának. de kedves kötelességének is tartja. Az 
egyház szerető anya. kinek szivében a többi közt 
nem hiányzik a liáladatosság erénye sem. Mint 
szerető anya féltékenyen őrködik az általa szer-
vezett társadalmi rend fölött és az anyai szeretet 
egész hevével igyekszik útját állni ama nemzet-
gazdászati theoriáknak. amelyek elpusztítják a mult 
által hagyományozott társadalmi organismust. a 
nélkül, hogy jobbat állítanának helyette. A kath. 
egyház soha sem fogja feledni különösen, hogy 
iránta, mint a magyar nemzet civilisatiójának 
szülőanya iránt, a magyar nemzet mindig hálás 
tudott lenni, s kivált az Árpádok alatt őt fényes 
anyagi helyzetbe hozta. Az egyház tehát a ma-
gyar nemzet iránt viszonos hálás szeretetében meg 
nem engedheti s nem is fogja megengedni soha, 
hogy a magyar fajt, bármily speciosus nemzet-
gazdászati elméletek műtéte által valamely élel-
mes modern társadalmi tényező a haza ősi föld-
birtokából kinemzetgazdálkodja. 

Egyébiránt nem is lehet jó lelkű embert 
képzelni, a ki rosz néven venné az egyháznak, ha 
ő hivei körében mindent megtesz a nemzet 
anyagi jólétének emelésére. Lelkipásztor, ki pusz-
tulásnak indult, vagy a nyomor zaklatásaitól sza-
badulni nem tudó községét anyagilag is rendbe 
szedte és a jólét útjára terelte, — mindenkor 
kedves látvány Isten és az emberek előtt. 

íme, ennj'i jogczime van a kath. egyháznak 
a társadalmi kérdés nemzetgazdászati oldalának 
bajaival foglalkozni. Még többet is említhetnénk, 
de ennyi is elég. 

Hanem hát aztán komolyan, egész erélylyel, 
teljes odaadással sőt önfeláldozással kell magukat 
az egyháziaknak a társadalmi kérdés bonyodal-
mai megoldására szentelni. És ezt nálunk annál 
inkább szivünkre kell vennünk, mert e tekintet-
ben eddig, ugy szólván semmit sem tettünk. Ab-
ból a dicséretből, melyben egy német protestáns 
lelkész, a ki a socialis kérdés tudománya terén 
tekintélyt vivott ki magának, a katli. egyházat 
részesíti, reánk magyar kath. klérusra vajmi ke-
vés esik. Őszintén bevallja,') hogy „az evangéli-
kus egyház a social-demoeratiával szemben semmi 
eredményt sem mutathat fel." „Épen e napokban, 
ig}T ír tovább, constatáltatott a képviselőház szó-
székéről. a nélkül, hogy valaki tagadta volna, az 
az eredmény, liog}T ama vidékekről, hol az egy-
ház a birtoktalanokról (munkásokról) il}' (általa 
ismertetett) módon gondoskodik, általános, direkt, 
titkos választási jog daczára, egyetlenegy social-
democrata sem küldetett a birodalmi gyűlésbe." 
„Tehát, az evangelikus, névszerint lutheránus vi-
dékekről származik valamennyi social-democrata 
birodalmi követ : katholikus vidékekről, hol a 
kath. egyház sűrű socialis tevékenységet fejt ki. 
egyetlen egy sem!"-) 

E fényes és mindenekfölött örvendetes ered-
mény fölött azonban nem igen lehet csodálkozni, 
ha tekintetbe vesszük, mily óriási tevékenységet 
fejt ki a kath. eg}rház Németországban, Belgium-
ban és Francziaországban a társadalmi kérdés 
terén. Nem az eredmény, hanem az azt teremtő 
tevékenység csodálatos. És a dolog mégis igen 
egyszerű. Az egyház ezekben az előrehaladottabb 
országokban a társadalmi kérdést a nemzetgaz-
dászat valamennyi fokozatán át, az őstermelés, 
ipar, kereskedelem' és értelmi munka terén, 
minden bajaival, zavaraival és nyomoraival együtt. 
egyházi ügynek tekinti, azaz oly ügynek, melyen az 
egyház őseredeti hivatásából kifolyónak tart ja segí-
teni. lendíteni. A már idéztük német protestáns lel-
kész a kath. egyház socialis actiójának eredetét 
és kifejlődését a nevezett országokban követke-
zőleg ecseteli. „Eg}<es papok és jólelkű s jómódú 
világiak magán tevékenységéből kiindulva eme 

') Eud. Todt, Dei- radikale deutsche Socialismus und die christi. 
Gesellschaft, 2. Aufl. Wittenberg. 1878. 490. 1. 

ä) I. m. 492. 1. 
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(társadalmi) szervezkedések... a püspökök és ér-
sekek érdeklődését, fel egész a pápáig, mindin-
kább felébresztették, ugy hogy az egyház mint 
ilyen egész papi szervezetével kezd a társadalmi 
kérdés ura lenni... Emlékszünk egy indítványra, 
mely oda irányult, hogy minden egyházmegye 
egész hierarchiai fokozatával szoros összekötte-
tésbe hozassék eme társadalmi törekvésekkel : ugy 
hogy ekként a magán törekvésből valóban egy-
házi működés lett, és az egyház az ő befolyásá-
val a birtoktalanok egész socialis életét, ennek 
valamennyi szakában, a bölcsőtől egész a sírig, 
átöleli." Kiemeli azután, hogy Francziaországban 
már 1875-ben 147, Belgiumban pedig 1876-ban 
186 katholikus munkás-egylet volt, — csak mun-
kás-egylet ! — melyeknek szövetsége évenkint 
nagyhatású congressusokat szokott tartani. Né-
metország kath. társadalmi egyleteiről talán fö-
lösleges szólnunk, mert hisz azoknak virágzása 
nálunk elismert dolog.1) 

Ha végig tekintünk társadalmunkon, elmondhat-
juk itt is: „Messis quiclem multa, operarii autem 
pauci." Azaz : sok a bajunk és sokan vagyunk, de ke-
vesen foglalkozunk a társadalmi kérdéssel, kevesen 
foglalkozunk vele ex asse, gyökeresen, alaposan, tü-
zetesen. Pedig e nélkül alapos jobbra-fordulást 
gondolni valóságos utópia, agyrém. Vos estis lux 
mundi; vos estis sal terrae; de a világosságnak 
világítani, a sónak savazni kell, — hogy eredmé-
nye legyen. Sült galambok soha sem röpködtek 
a levegőben; most sem. 

Mindenekelőtt a helyes társadalmi elvek elis-
merését kell diadalra juttatnunk ott, honnan azok 
társadalmunk fölött uralkodni hivatvák, az értel-
miség körében. 

Egészséges emelkedés a szellemi és anyagi 
javakban csak akkor áll be, lia rend van; rend 
pedig csak akkor lesz, ha nem az abstract „sza-
badság" formulái lesznek irányadók társadal-

]) Csak néhány példa álljon i t t ! Kath. legény-egylet volt a 
70-es évek végén 397, összesen 72 egyleti házzal és 32,600 taggal. Kath. 
munkás-egylet volt 1878-ban 22, összesen 7100 taggal. A bajor-hazafias 
parasztegyletnek 9000, a westphaliainak 7500 tagja volt. Hitelező, 
takarék, kölcsön s más ily pénztár volt 41, összesen 9537 taggal stb. 
Azóta ezek a számok mind magasabbra emelkedtek. Vannak kath. 
kereskedők egyletei is, a melyek szövetségbe vannak egyesitve, s 
évenkint külön congressust tartanak. Van kath. jogász-egylet, 
melynek tekintélyes organuma van. Van kath. tudós-egylet, a Gör-
res-Verein. Van kath. iskola-egylet, a Canisius-Verein. Csak az egye-
temi tanulók kath. egyletei magok megközelitik már a negyed-
százat. De ki győzné mind elszámlálni ?! Es a kath. egyleti és tár-
sas élet emez óriási szervezetének szálai minden erőltetés nélkül 
szép csendesen és békésen központosulnak az évenkint tartatni szo-
kott kath. nagygyűlés kezében. 

munkban, hanem az erkölcsi világrend örök elvei 
és nagy tényei, mely utóbbiak közt két sarkpon-
tot képez a teremtés és megváltás, — a melyek-
nek kihatásával minden embernek tisztában kell 
lennie. 

Legyen az erkölcsi világrend örök törvényei 
szerint rend az őstermelésben, az iparban, keres-
kedésben és az értelmi socialis munkában, amely 
mindenütt kettőt biztosítson: az embereknek ott-
hont, családot, szaporodást, kenyeret és jólétet; 
az általok végzett munkának s az általok termelt 
müveknek pedig biztosítson szolidságot és foko-
zatos fejlődést. 

De legyen rend a társadalmi élet szellem-
erkölcsi felében is. Ebből meríti a nemzetgazdá-
szat egész életét. Hanem világos, hogy ez a szel-
lem-erkölcsi társadalmi rend nem lehet ám más, 
mint keresztény. Jobbat, tökéletesebbet találni 
lehet amott a csillagokon tul igen, de a földön 
nem fog kieszelni senki. 

„Minden anyagi és értelmi haladás — (hal-
mozzon bár fel egész a napig érő arany hegye-
ket egymásra) — terméketlen és veszélyes, hogy-
ha kiegészítve nincsen az erkölcsi törvény meg-
tartásának emelkedése által."1) 

Ezt mondja a társadalmi tudomány mindenki 
fölé egy jó fejjel kimagasló patriarkája. Le Play. 
És ezzel nem mond egyebet, mint a mit jelszóul 
Gröthéből idéztünk, t. i. hogy valamely korszak-
nak törekvését csak akkor koszorúzza a termé-
kenység lenyes sikere, ha hit lelkesíti az embe-
reket; ellenben azok a korszakok, melyekben a 
hitetlenség és vallástalanság, vagy, legalább a ka-
tholicismuson kívül, oly vallásügyi zűrzavar ural-
kodik, hogy egyik ember a másikát nem érti 
mint most, — szomoritók önmagukban, s termé-
ketlenek eredményeikben. 

Előbbre való kötelességünk társadalmi téren 
ez idő szerint tehát nincs, mint az, hogy értelmi 
osztályunk a keresztény vallás-erkölcsi elvek isme-
retének és megtartásának Utján ne hátrafelé, mint 
eddig, hanem előre menjen. A nép követni fogja. 

Ilyen legyen a nevelés — még az egyetemen 
is; ilyen legyen a társas-élet — még a parla-
mentben is. 

Ezen az alapon Magyarország emelkedni fog 
és ismét elérheti a nagyság ama magas fokát, 
melyen a magyar nemzet Sz. István, Sz. László, 
nagy Lajos és Hunyadi Mátyás korában állt. 

La Play, La Constitution essentielle de l'humanité, Tours, 
1881. 78. 1. 
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Ellenben, ha a magyar nemzet ezt az ala-
pot elhagyja ; ha az anyagi és értelmi haladást 
a keresztény vallás-erkölcsi elvek megtartásában 
való haladás nélkül fogja megkísérlem : akkor ha-
ladás helyett könnyen oly bukás lehet a vége, 
melyet igen nehezen, vagy talán nem is fog majd 
lehetni jóvá tenni. 

Szomorú példa szomszédunk, Lengyelország! j 

Az állag fogalma a scholasticában. 
(Bölcseleti tanulmány). 

II. 
Kútforrások : Szt. Tamás, Opera omnia. — Répássy, Bölcse-
leti füzetek. — Lewes, Philosophia tört, Martin P., Az állag fo-
galma az újkori philosophiában. — Dr. Schneid M., Aristoteles in 
der Scholastik ; Die Philosophie des heil. Thomas v. Aquino. — 
Horváth J. B., Institut. Logicae. — Egger Fr., Propaedeutica 

Philosophico-Theologica. 

Igen, mondja majd valaki, de a scholasticusok Pé-
tert, Pált stb. az állag-, test-, élő-, állat- és lényre nézve 
szintén alanynak mondjak. „Teliát nem állagok ezek ? Hi-
szen a scholasticusok itt önmagokkal jönnek ellenmon-
dásba!" mondhatná valaki. 

Azonban a scholasticusok nagyon jól tudták, mit cse-
lekesznek. Ok ugyanis különbséget tettek a „kimondás 
alanya" (subjectum praedicationis) és a „létezés alanya" 
(subjectum inhaesionis) között. Es ezt a különbségtételt 
ismételten és erősen hangsúlyozzák. Létezés t. i. csak 
kétféle lehetséges : minden dolog vagy önmagában lé-
tezik, vagy másban, és a szerint vagy állag vagy ese-
ték. Mig a kimondásra nézve négyféle viszony képzelhető. 
— E mondat bővebb magyarázatra szorul. 

Az összes létező dolgok — mondja a schola — négy 
kategóriába sorozhatok. 

1) Vannak dolgok, melyek más dolgokról mint ala-
nyokról állitmányképen mondhatók, de létalanyt (sub-
jectum existentiae v. inhaesionis) nem tételeznek fel. Igy 
pl. minden emberről azt mondhatom, ember; minden ma-
dárról, hogy madár. 

2) Vannak dolgok, melyek sem alanyban nem lé-
t eznek, sem állitmányképen ki nem mondhatók. Igy Pé-
ter, Jakab, stb. 

3) Vannak dolgok, melyek más dologról állitmány-
képen ki nem mondhatók, de mindig bizonyos alanyban 
vannak ; igy a zöldség mindig alanyban létezik és még-
sem mondhatjuk pl. ez a fü a zöldség. 

4) Végre vannak dolgok, melyek bizonyos alany-
ban is léteznek, és állitmányképen is kimondhatok. Pl. a 
zöld szín. 

Az 1) és 2) szám alatt emiitett dolgok megegyez-
nek abban, hogy alanyt, melyben létezzenek, nem igé-
nyelnek ; különböznek pedig annyiban, hogy az 1) szám 
alattiak állitmánykép szerepelhetnek, az utóbbiak ellenben 
nem. A 3) és 4) szám alatt felsorolt dolgok pedig azon 
közös tulajdonsággal birnak, hogy sem a 3) szám, sem a 
4) szám alattiak önmagokban nem létezhetnek; és külön-
böznek egymástól, a menny ben az elsők állitmányképen 

nem mondhatók ki, az utóbbiak pedig állitmányképen sze-
repelhetnek. 

Az 1) és 2) szám alatt emiitett dolgok tehát álla-
gok ; a 3) és 4) szám alattiak esetékek. A 2) szám alatt 
álló dolgokat Arisztoteles és a schola elsődállagnak (sub-
stantia prima) ; az 1) számhoz tartozókat másodállagnak 
(substantia secunda) ; a 4) számhoz tartozókat általános 
esetéknek (accidens universale) ; és végre a 3) szám 

J alatti dolgokat egyedi esetéknek (accidens individuale) 
; nevezi. 

A másodállagok tehát : az állag, a test, az élő lény, 
az állat, egy szóval a fa j és nem, mert ezek az egyedről 
(Péterről) állitmányképen mondhatók. Igy : Péter állag ; 
Péter test ; Péter élő lény ; Péter állat stb. Az elsődállag 
pedig maga az egyed (individuum), melyről a másodálla-
gok állitmányképen kimondatnak és melytől az esetékek 
függnek. 

Megjegyzendő azonban, hogy mikor a kimondás 
(állítás) alanyáról van szó, sohasem szabad a nyelvtani 
alanyra gondolni, hanem mindig csak oly dologra, a mely 
egy másiknak mint állítmánynak alá van rendelve. Igy a 
fa j alanya a nemnek ; igy az egyed alanya a fajnak és 
nemnek. 

A „kimondás" alanya és a „létezés" alanya tehát 
abban különböznek egymástól, hogy a létezés alanya csak 
állag lehet ; a kimondás alanya pedig hol állag, hol eseték. 
Ellenben megegyeznek abban, „'hogy mindakettő „hordoz" : 
a kimondás alanya az állítmány (a fa j és nem) minden saját-
ságait ; a létezés alanya pedig minden esetékeit. 

A schola korántsem tévedett, korántsem volt követ-
kezetlen, mikor az állagot az esetékkel szemben, és az 
egyedet az általános (faj és nem) fogalommal szembem-
egy aránt „ alany"-nak nevezte. 

A kimondás és a létezés alanya közti megkülönböz-
tetésnél feltűnő a schola amaz eljárása, mely szerint az 
állagot elsőd- és másodállagra osztja fel. Hogy valamely 
felosztás okvetlenül szükséges, azt mindenki beláthatja, ki 
a mondottakat figyelemmel kisérte. De miért épen ez a 
felosztás? Honnét ezek az elnevezések: elsődállag, másod-
állag? s miért nem mondjuk: egyedi állag, általános 
állag ? 

E kérdések ugyan szorosan nem tartoznak ide ; de 
miután a dolgot sokszor megmagyarázza annak a neve, 
azért megkísértjük a föntebbi kérdéseket is megoldani. 

Az egyedi állag a tulajdonképeni és szoros értelem-
ben vett állag, miután az egyednek leginkább competál 
az állagnak két sarkalatos tulajdonsága, t. i. az önmagá-
ban való létezés és az eseték létezésének alanyisága. x) 
Mert bár hány tulajdonsága van is a másodállagnak (a 
faj- és nemnek), ezek az elsődállagban, azaz az egyedben 

') Az angyali doctor, kit e sorok Írásánál leginkább szem-
előtt tartottunk, ugyanis ezt mondja : „ Substantia, quae est sub-
jectum, duo habet propria : quorum primum est, quod non indiget 
intrinseco f'undamento, in quo sustentetur, sed sustentatur in seipso í 
et ideo dicitur ; subsistere quasi per se et non in alio existens. 
Aliud vero est, quod est fundamentum accidentibus sustentans ipsa ; 
et pro tanto dicitur substare. Sic igitur substantia, quae est subjec-
tum. in quantum subsistit. dicitur subsistentia ; in quantum vero 
substat, dicitur hypostatis secundum Graecos et siibstantia prima 
secundum Latinos." S. Thom. Q. disp. de Potent, q. 9. a. 1. 
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is megvannak. Sőt itt egyedileg (individualiter) is meg 
vannak határozva, ugy, hogy más lényben elő nem for-
dulnak. ') Es épen ez az oka, hogy az elsődállagról min-
den mást kimondhatunk, de magát az elsődállagot más 
dolgokról nem állitjuk. A másodállag ugyan szintén ál-
lag ; de mig az elsődállag egyedi, addig a másodállag ál-
talános, és épen azért másról is állitható. — Továbbá 
valóságban csak elsődállag létezik, mig a másodállag, mint 
általános állag sem nem létezhetik, sem nem működhe-
tik, sem esetékeknek alanya nem lehet.2) Az igaz, hogy 
létében a másodállag is önálló ; de ezen önállósággal csak 
annyiban bir, a mennyiben az elsődállagtól függ, mert ha 
nincs elsődállag (egyed), ugy másodállag (fáj és nem) sem 
létezhetik.3) Ezen előnyök folytán tehát a scholasticusok 
az egyedi állagot „ elsődállag"-nak, ellenben az általános 
állagot, hogy ezt amattól kellőleg megkülönböztessék, 
„másodállag"-nak nevezték, hogy igy már az elnevezés is 
a kellő ellentétet feltüntesse. 

Es ezzel végeztünk a scholastica azon állagával, 
mely a logikában tárgyaltatik. Az egészet röviden össze-
foglalva mondhatjuk, hogy a scholastica kétféle lényt kü-
lönböztet meg : állagot és esetéket ; az állag ugy, mint az 
eseték, ismét kétféle lehet: egyedi és általános, a szerint, 
a mint más lényről állitható, vagy nem. Az állag és ese-
ték pedig lényegesen az által különböznek, hogy az első 
önmagában létezik, mig az utóbbi létezésében az állag-
tól függ. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 8. A katholicismvs. — Végre va-

lahára letűnt az a szerencsétlen törvényjavaslat a látha-
tárról, a kormány visszavette a keresztények és zsidók 
összekelhetését czélzó javaslatát ; mindamellett kell, hogy 
a katholikusok örökidőkre elméjükbe véssék, nem any-
nyira azt, hogy ily törvényjavaslat is létezhetett, mint in-
kább azt, a mi e törvényjavaslat tárgyalása alkalmából fel-
merült. Ha ugyanis visszatekintenek e törvényjavaslat tár-
gyalási folyamára, látniok, de egyúttal megszivlelniök is 
kell, hogy a javaslat pártolói nem elégedtek meg azon 
indokok elismerésével, melyek alapján ők e javaslatot iga-
zolni törekedtek : nem elégedtek meg avval, hogy annak ál-
litólagos szükségességét különféle szempontokból bizonyít-
gassák, hanem, mintha a nemzet közt létező minden baj-
nak, nyomornak okozója a katholicismus volna, az ellen 
léptek fel támadólag. 

A támadásokkal szemben minden katholikus ember 
kötelessége, hogy feltegye magában a kérdést: mi lehet 
az a katholicismusban, a miért e támadást megérdemelte ? 
Es ha átpillant a katholicismuson, joggal kiálthatja oda a 
támadóknak, hogy : ti igazságtalanul bántottátok vallá-
somat, mert abban semmi sem foglaltatik, a mi az em-
berre, a társadalomra, a hazára veszélyes, vagy káros 

') L. Martin P. — 2) L. Egger, De substantia et accidente. 
3) Ne gondoljon itt senki a schola azon tanára, mely szerint 

a nem és faj (másodállag) még akkor is léteznének, ha a világ 
összes egyedei megsemmisülnének. Mert a scholastikusok itt kü-
lönbséget tettek a concret és ideális lét között és emiitett tanjokat 
csak az utóbbira alkalmazták. 

lenne. Vagy mit is vétett a katholicismus az egyes em-
berre nézve ? Semmit, hanem adta a keresztény nevelést és 
a kereszténység áldásait. Mit vétett a társadalom ellen ? 
Semmit, hanem inkább beleoltotta a keresztény erkölcs és 
jog elveit, melyek alapján fokról-fokra biztosan haladt, 
emelkedett a keresztény magyar társadalom. Mit vétett a 
nemzetre nézve ? Semmit, hanem inkább a nyugoti cziviliza-
tióba bevezette, tekintélyét, hatalmát ezáltal nevelte. A ka-
tholicismus hit- és erkölcstana, jogelvei mind olyanok, me-
lyek egyedül képesek a családi és társadalmi életet bol-
doggá tenni, mert minden viszonyt az Isten és a feleba-
ráti szeretet alajjján rendeznek, és midőn meghatározzák a 
jogot, meghatározzák egyúttal az azoknak megfelelő kö-
telességet is, és viszont nincsen az életnek egyetlenegy 
viszonya, melyet a katholicismus tanai a legszebb ösz-
hangban ne szabályoznának. Es ez áll nemcsak a katholiku-
soknak egymás közti viszonyára, hanem áll azokra nézve 
is, kik a kath. egyház kebelén kiviil élnek ; ezek iránt is 
türelmes és jóakaratú szeretetet parancsol a katholicis-
mus, mint egy Atyának gyermekeire, ezekre nézve is 
meghagyja, hogy őket szükségeikben segitsük. Másrészt 
pedig az állami hatalommal szemben engedelmességet pa-
rancsol mindazokra nézve, mik az állam jogköréhez tar-
toznak, és csak ott tiltja az engedelmességet, hol az állam 
törvényei az isteni törvényekbe ütköznek, minek helyes-
ségét pedig lehetetlen, hogy minden józan eszű ember be 
ne lássa, hiszen ez a tana a kathosicismusnak az államra 
nézve úgyannyira nem veszélyes, hogy inkább javára szol-
gál, mert Isten áldására csak olyan állam számithat, 
melyben az ő törvényei tiszteletben tartatnak. E tanokat 
tekintetbe véve nem lehet igazságosan mondani, hogy tár-
sadalmunk, nemzetünk bajainak oka a katholicismusban 
rejlik, nem lehet ezek miatt a katholicismust okozni, 
mert épen megfordítva a baj oka ott rejlik, hogy a ka-
tholicismus mindent szeretettel rendező tanai nem tar-
tatnak meg. 

Igaz, hogy mióta a kétnyelvű liberalismus nálunk 
is elfoglalta az elméket és szíveket, a kétszínű distinctiók, 
az elferdített fogalmak, a roszakaratu gyanúsítások egész 
özönével találkozunk. Igy vagyunk a jelen esetben is. Ha 
a liberalismusnak szemére vetjük, hogy mily igaztalanul 
támadja meg a katholicismust, azonnal készen van kifo-
gásával és csinált distinctióját rögtön felhasználja, azt 
mondva mephistofelesi képpel, hogy ő tiszteli a katholi-
cismust, esze ágában sincsen ezt bántani, hanem ő csak a 
hierarchiát, ennek uralomvágyát támadja, mert ez tünt 
ki állítólag a főrendi házban a zsidók és keresztények 
házazasságát czélzó törvényjavaslat alkalmával. A libera-
lismus ez alkalommal is, mint máskor rendesen, hazudott, 
ezt a distinctiót t. i. csak azért találta ki, hogy a hierarchia 
uralmi vágya czimén egész kényelmesen támadhassa a 
katholicismust, melyet nyiltan megtámadni nem merészel. 
Az a „hierchiai uralomvágy" csak köpeny, hogy eltakarja 
az alatta rejlő tulajdonképeni czélt. Mert feltéve, hogy 
itt csakugyan a hierarchia uralmi vágya lappang, a libe-
ralismusnak pontonkint rá kellett volna mutatni az uralmi 
vágy czéljaira, hogy azok miben állanak ? a püspökök 
akarnak-e miniszterek lenni ? papjaikat akarják-e a mi-
niszteri hivatalokba helyezni? vagy ha világiakat, azon 
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czélból-e, hogy azok a vallási felekezeteket elnyomják ? 
Vagy egyáltalán más, az uralmi vágyat kétségtelenül fel-
tüntető pontokat kellett volna megjelelni. De mindezek-
kel adós maradt a liberalismus, mert ilyen uralmi vágy 
a valósásban nem létezik. Hanem igenis létezett ama fa-
mosus törvényjavaslat tárgyalása alkalmával egy másik 
vágy, és létezni fog mindenkor, mig csak kath. hierarchia 
lesz a világon, t. i. megvédeni a katholicismus tanát a 
liberális köpeny és hitetlenség ellen. E tárgy lett nyilván-
valóvá a főrendiházban és midőn a liberalismus most 
azokat támadja, kik e vágynak kifejezést adnak, ő bennük 
magát e vágyat, tehát a katholicismus tanát támadja 
meg. A kath. hierarchák csak kötelességüket teljesítet-
ték, midőn a katholicismus tanát a nemzet, a magyar 
társadalom érdekében védelmezték ; elválasztani itt a hierar-
chiát a katholicismustól nem lehet, jól megjegyezve kü-
lönben, hogy e hierarchia a katholicismuslioz tartozik 
attól elválaszthatatlanul. 

Nem mondhatjuk ennélfogva, mennyire jól esett 
lelkünknek annyi év után végre tapasztalni, hogy már 
nem itt-ott elszórtan, hanem tömörülve találkoztak az 
alsóházban kath. vallású képviselők, kik a liberalismus 
e kétszinüségét felismerve, ama támadásban a hierar-
chia ellen, a katholicismus megtámadását ismerték fel és 
határozottan visszautasitották az alaptalan distinctiót. Ama 
kéjjviselők felismerték a katholicismus nagy jelentőségét 
hazánkra és nemzetünkre, és belátták, hogy a katholicis-
mus, mint tan, mint elv, beszélő tehetséggel nem birván, 
kellett hogy az ő képviselői és hirdetői emeljék szavukat 
érdekében, jól tudva, hogy épen a felszólalók tekintélye 
nagy hatással lesz arra, hogy a kath. tan iránti hit meg-
erősíttessék és igy a nép a keresztényellenes irány mé-
telyétől meg legyen óva. E jelenség megérdemli, hogy 
azt feljegyezzük, mert ez az ébredés egyik bizonyítéka ; 
de kell, hogy ennek folytatása legyen, azaz kell, hogy a 
képviselőházon kivül is ébredjenek katholikusaink és be-
látva a katholicismus tanainak üdvös voltát, hazánk, nem-
zetünk, társadalmunk minden viszonyaira annak befolyá-
sát nemzetünk érdekében megóvni, emelni siessenek ; mert 
az bizonyos, hogy e nemzet léte, boldogsága a katbolicis-
mussal benső összefüggésben van : vele él és vele tűnik el. 

Budapest, február 7. Végre a szavazás!—Vereség 
és nyereség — ez volt a tegnapi szavazás eredménye a 
kormányra nézve. Vereség ! önkéntes a külszinben, pa-
rancsolva a körülmények által, szükségképpen kifolyó a 
viszonyokból. Ezt százféle variáczióban hallottuk és ol-
vastuk e napokban — ezt még a kormány és annak saj-
tója sem képes tagadni. 

A vereséget azonban nyereség kiséri. A szélsőbal 
egyik tagjának indítványával szemben sikerült az általá-
nos kötelező polg. házasság behozatalára vonatkozó áram-
latot — legalább is — elmellőzni és a képviselőház hatá-
rozataiba fel nem venni. Jóllehet van — ha nem csal 
emlékünk — a t . háznak már egy határozata, melyben Irányi 
D. inditványára elvetvén Szilágyi D. inditványát, az álta-
lános kötelező polg. házasság behozatalát elfogadta. Pev-
sze ez akkor történt a kormány connivencziája mellett, 
midőn a főrendiház üzenete először feküdt a t. ház 

asztalán, a midőn még reményt helyeztek bizonyos 
körök abban, hogy ilyen Irányi-féle inditvány elfogadása 
megpuhíthatná az erős ellenállást. A főrendiek második 
szavazása azonban megfosztá e körököt ezen illúziótól. 
Látták, hogy igy sem megy. Tehát egy fennálló határo-
zattal szemben mást hoztak, mely az előbbinek legalább 
implicite valóságos tagadása. Parlamentarismusbaii ilyen 
is lehetséges. 

De a kormány a febr. 5-iki szavazással még azt is 
elérte, hogy Szilágyi D. határozati javaslata megbukott, 
Ez már többet foglalt magában. Az egész házassági jog 
szabályozását kivánta ; nemcsak polgári házasság, de pol-
gári judicatura stb. minden házassági ügyben. Elvben és 
életben, elméletben és gyakorlatban messzebbterjedő, ve-
szélyesebb és károsabb egy törekvés, mint Irányié ! Min-
dent foglal magában, azért mindent is akar elvenni az 
egyház kezéből. A kormány — ugy látszik — ettől még* 
jobban idegenkedett, mint Irányi D. indítványától. Mái-
első izben is ellenezte, most még inkább. Es megbukott 
ezen inditvány. nem tudom, a kormánynak-e, vagy pedig 
a mi magunk nagyobb örömére. 

A mi ezen eíejtett kísérleteken kivül elfogadtatott, a 
kormány javaslata, az oly sziik, de oly tág is egyszers-
mind, hogy szük volta miatt az ellenzéki pártokat, tág 
volta miatt minket sehogy sem képes kielégíteni. Alkal-
mas időben hazai viszonyaink tekintetbe vétele mellett 
czélszerü intézkedéseket tenni a házassági ügyek rendezé-
sére, valóban olyasmi, mi mindent és semmit sem mond. 
Az értelmezéstől fog függni eme határozat keresztülvite-
lének extensiója. 

Eltekintve az egyes kisebb változatoktól, mi elvileg 
csak egyet képzelhetünk, ha a kormány ezen képviselőház 
határozatát a jövőben komolyan fogja venni: a házasság 
saecularisatióját. Ha valami történik, bármi történjék 
is, anélkül nem fog ez történhetni, hogy kath. hitel-
veinket valamiképp ne sértse és ne tagadja. Vegyük a 
polgári házasság bármelyik válfaját, vegyük — a mit azon-
ban nem hiszünk -— a kétszer megbukott zsidóházassásn o o 
javaslat újból való felélesztését: mi sem történhetik anél-
kül, hogy a kath. egyház dogmái a házasság szentségé-
ről ne mellőztessenek, s a kath. egyházjog intézkedései 
legalább némileg meg nem sértetnének. Ismételjük, nem 
gondolhatunk olyan kísérletet, mely az elfogadott hatá-
rozat szelleméből fejlődve, tanainkon, intézményeinken csor-
bát nem ejtene. Tanaink és intézményeink védelmére egy-
házunk hivatott vezérei pedig, amint mindenkor lelkesen 
vállalkoztak, igy fognak ezentúl is mindenkor vállalkozni. A 
konfliktus — h a a kormány kezdeményezése ezt felidézi 

! — el nem maradhat ; főpapjainkat a küzdőtéren fogja ta-
lálni minden provocatio. 

S fog-e ilyent előidézni a kormány ? Nem tudjuk. 
Két eshetőséget tudunk, és egy harmadik nincsen egészen 
kizárva. Lehet — és ez az egyik eshetőség — hogy az 
újból biztosított többséggel a revanche-politika terére 
lépnek ; lehet, hogy bizonyos előzmények után, melyek a 
főrendiház összetételéből származó veszélyeket elmozdí-
tanák, újból kezdeményezik, mi akaratuk ellenére nem si-
került, lehet, hogy a szenvedett csorbát helyreigazítani 

: iparkodnak. 
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De egy másik eshetőség is gondolható. Minden kor-
mánynak szüksége van a bizalomra, lefelé épp ugy, mint 
fölfelé. A bizalom megőrzése mind a két irányban bizo-
nyos regardokat teremt, bizonyos tekintetek, melyek dön-
tőleg befolynak az illető kormány magatartására. Ha most 
az egyik vagy másik irányban ezen döntő befolyással 
biró tekintetek nem az elfogadott határozat szellemében, 
hanem ezzel ellenkező módon érvényesülnének, meghiú-
sítva leendenek az ezen alapból levezetendő következ-
mények. 

Ha a működő tényezők másokkal felcseréltetnének 
— a mi esetleg a harmadik lehetőség — akkor persze 
ezektől függ az ujabb alakulás. 

A szavazás eredménye, a kormány hat. javaslatának 
elfogadása, ha keresztül vitetik, ujabb conflictusokra fog 
vezetni; de vájjon keresztül vihetik-e, ez a jövő titka és 
más körülmények eredménye. Vederemo. ? 

Erdélyi megye, Viszhang a Religio czikkeire a kath. 
társulati élet kifejtéséről. — Az erdélyi rom. kath. iro-
dalmi társulat derék közlönye, a Közművelődés, „Intelli-
gite!" czim és „Keressétek mindenek előtt az Isten orszá-
gát és annak igazságát, s a többi mind hozzá adatik 
nektek" jelmondat alatt, következő jeles czikkben szólt a 
katholikus társas élet kifejtésének nagy ügyéhez. 

„Mily pusztítást tesz azon lapok folytonos olvasása, 
melyek az uj pogányság elveivel telített uralkodó áram-
lat szolgálatában a társadalom keresztény alapját szét-
morzsolják ; mily igaznak valósul e téren is ama köz-
mondás, mely szerint „Gutta cavat lapidem, non vi sed 
saepe cadendobizonyítja a következő történetecske is : 

Midőn a „Religio" lánglelkü szerkesztőjének „Quid 
nunc? — Quid tunc?" czimű hasonszerű röpiratát egyik 
világi barátommal közöltem, az — a tüzes fejtegetés 
ellenállhatlan benyomása alatt — ily szavakra fakadott : 
Minden sora egy mázsasulyu igazságot foglal magában ; 
valóban ideje az államrontó elvek zsarnoksága alól sza-
badulnunk ; de, bocsánatot kérek, jó Páterem ! ezt a röp-
iró által ajánlott imádkozó-társulat alakítása által el nem 
érjük : én azt hiszem itt erélyesb eszközökhez kellene 
fognunk, mint a milyen a szentséges Atyánk által is aján-
lott olvasó-elmond ciSR, cl tertiariusok és tertiáriák fölélesz-
tése és a röpirat által tervezett „ Hitvalló Társulat" életbe 
léptetése. 

Ismervén emberemet ; tudván, hogy mint hivő szü-
lők keresztény szellemben nevelt sarja, még mindig ragasz-
kodik szent vallásunk hitczikkelyeihez, s hogy nem szive 
sugallatára, hanem egy bizonyos napilap folytonos olva-
sásának befolyása alatt tevé nyilatkozatát, a következőket 
válaszolám neki : Több alkalommal folytatott barátságos 
beszélgetéseink folyományául, mint Ön által is elismert 
igazságot felállíthatom e té te l t : Az 1517-ben megindult 
mozgalom, aláásván az egyház tekintélyét, a szabad vizs-
gálat eméletével ajtót nyitott az egyéni szabadság téves 
felkarolására, minden isteni és emberi, egyházi és állami 
befolyásolás alóli kibúvásra. Az egyházi forradalom által 
született a korlátlan kritika és oppositio által iskolázott 
radikalizmus idézte elő aztán az 1789-ki forradalmat 
és vele a politikai revolutiók korszakát, mely a tekintély 

elleni gyűlöletet, az emancipatió utáni vágyat, a kétel-
kedést és tagadást, végre a hitetlenséget mind nagyobbra 
és nagyobbra növeszté. E bomlasztó, a kereszténység el-
veivel homlokegyenest ellenkező irányok és nézletek már 
a népek legalsóbb rétegei közé is hatnak és ezzel csak-
nem rohanva beléfutunk a forradalmi fejlődés utolsó és 
legborzasztóbb korszakába, a socialis forradalom korsza-
kába. — S ha e fejlődésnek folyamát, mely Európa vezér-
nemzeteit annyira zaklatja, bennök a társadalmat félforga-
tással fenyegeti, behatóbban vizsgáljuk, legott belátandjuk, 
hogy amaz egyházi forradalomnak a tekintély megvetése, 
az amabból fejlődött rationalismus s végül a socialis 
forradalomnak az atheismus a talaja, melegágya és ker-
tésze. 

Abban is egyetértünk, hogy e socialis forradalom 
vagy a kereszténység győzelmével, vagy pedig egy bor-
zasztó katasztrófával, t. i. a forradalmi elvek ideiglenes 
győzelmével fog végződni, melyből azonban a régi ke-
resztény világrend s a keresztény egyház újból, mint egy 
phönix a hamuból, fog kikelni ; mert a forradalom legvég-
sőbb consequentiája az atheismus és socialismus, a nihilismus 
és materialismus állandó müvet nem hozhat elő. Es igy 
meg vagyok győződve, hogy Ön is azok közé tartozik, 
kik inkább az elsőt, t. i. a kereszténység győzelmét óhajt-
ják, s mint magyar hazafi bizonyosan irtózik a dilemma 
második részének bekövetkezésétől. 

Ezt akarva, t. i. hogy a kereszténység elvei újból 
általános érvényre jussanak, akarnunk kell mindazt, mi 
a rajzolt forradalmi fejlődést Ihonunkban nemcsak meg-
akasztja, hanem meg is semmisiti ; tehát főleg és mindenek 
előtt azt, hogy a társadalom keresztény alapja megőriztes-
sék, a forradalmi elvek hatása alól, melyek egy uj po-
gányság talajára vezetnek, kiszabadittassék. Keresnünk 
kell az Isten országát és annak igazságát ; azaz : arra tö-
rekednünk, hogy a nyilvános és családi nevelés, ÍÍ tudo-
mány, a művészet, a kereskedelem és ipar, a gazdászat. 
terén, szóval életünk minden viszonyaiban nem azon ha-
mis és pogány tanokat kövessük, melyek ama jelzett ka-
tasztrófára vezetnek, hanem a kereszténység, a békét, a 
valódi haladást, t. i. minden jóban való előmenetelt biz-
tosító elveit érvényesítsük. 

Es most szíveskedjék a : Quid nunc? — Quid tunc? 
irója által ajánlott „ Hitvalló Társulat" alapszabályait 
még egyszer figyelemre méltatni. Ezek igy szólnak : 

1. A beirott személyeknek kötelességökben áll a fő 
és szükséges imádságokat és a hitnek legszükesb titkait 
jól tudni, hogy a gyermekek és más tudatlanok is a ker. 
kathol. hitben jobban-jobban oktattassanak. 

2. A beirott személyek erős u j fogadást tesznek a 
halálos vétkek kerülésére, ha pedig megestek, töredelmes 
gyónás által az Istenhez azonnali megtérésre, másokat 
szintén igaz poenitentiára felindítani buzgólkodván. 

3. A beirott személyek gyakorolják magukat a há-
rom fő isteni indulatokban, úgymint: hit, remény és sze-
retetben és" más Istenes cselekedetben ; a teljes Szent-
Háromságot egy Istenben ismerni és szüntelen imádni, az 
Ur Istennek szent anyját naponkint tisztelni, nemkülön-
ben ezek tiszteletét minden tehetségök szerint terjeszteni 
igyekeznek. 
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Vájjon ez egyszerű eljárásnál jobb módot ki fog 
azon czélra, hogy a kereszténység elveihez visszatérjünk, 
azokhoz szilárdul ragaszkodjunk, kitalálni? Mivel vértez-
hetjük fel magunkat jobban ama téves tanok, veszélyes 

- irányzatok és rontó befolyások ellen, mint e Társulat tag-
ságának megfelelő magunkviseletével ? Ki ez alapon álland, 
bizonyára sem atheista, sem socialista, sem nihilista, sem 
materialista nem leend. sem a felsőbb, sem az alsóbb 
rétegeiben a társadalomnak. 

A mi pedig a harmadik rend fölélesztését illeti, 
mely hasonló irányzat mellett még a tevékeny keresztény 
szeretet többnemü cselekedeteinek gyakorlására is köte-
lezi tagjait és mi az olvasót nézi, mely megváltásunk 
titkaira emlékeztet, a boldogságos Szűz szivnemesitő tisz-
teletét előmozdítja : nem egyházunk több századi élete 
tanusitja-e hathatós befolyásukat ? 

Mindezek után szívlelje meg még ama rojjpant ki-
hatást is, melyet többször emiitett röpirat szerzője e sza-
vakban foglal össze : E hitéleti alap-egylet körül csopor-
tosíthatók azután a többi kath. egyletek és körök, nem 
és kor, rang és foglalkozás szerint, a kath. olvasó és tár-
salkodó egyletek, a gazda, iparos és polgári körök, a 
jótékony egyletek, szegények fölsegélyezésére, betegek 
vigasztalására, elhagyottak fölkarolására, iskolák, templo-
mok támogatására. 

Es mind ez egyletek ügyeinek megbeszélésére, kép-
viselésére, ha egyszer a „Hitvalló Társulat" több helyen 
létesülve e tekintetben is biztosb olvasóközönséget nyuj-
tand, meg lehet majd Budapesten egy katkolikus napi 
néplapot indítani, s igy — mint szentséges Atyánk 
mondá — sajtót szembe állítva sajtóval, a katholikus 
közpolgár számára is valódi népies irályu hasznos és üdvös 
olvasmányt szerkeszteni. 

S végre — mondá beleegyezését barátságos kéz-
nyujtással kifejezve hitrokonom — hogy e biztos alapú, 
a győzelem sikerültét elősegitőleg berendezett építmény 
illő tetőzettel is bírjon, nem joggal várjuk-e a Katholikus 
tudós társaság vagy Akadémia létrejöttét, melynek meg-
indított eszméje nem tudjuk mi okból késik az éji ho-
mályban!-) V. K. 

') Az erdélyi szentferencziek tartományfőnökének e rend vissza-
állítása körüli buzgalmára Isten bő áldását kérjük. 

2) Legyünk mi inkább kicsinyek és szerények a szóban és 
nagyok a tettekben s azért ne nevezzük az e becses sorok végén 
contemplált kath. tudományos és irodalmi társulatot . Akadémiának' 
egyszerűen, mert ez a Széchenyi alapitotta dunaparti Akadémia 
kényesebb természetű halhatatlanaira irritáló hatással van, mintha 
t. i. mi hőn óhajtott és elmaradhatatlan kath. tudománymivelő 
és irodalmi társulatunk által a nemzet tudósai közé az egyenetlen-
ség és visszavonás konkolyát akarnók hinteni. Nem, mi ezt nem 
akarjuk. Mi csak azt akarjuk, hogy valamint az Akadémia oldala 
mellett a tisztelt akadémikusok sérelme nélkül keletkezhetett a 
fővárosban a szépirodalom mivelésére a Kisfaludy- és Fetöfi-. a 
természettudományok számára a Természettudományi-, a történelmi 
tudományok számára a Történelmi-, más szakok számára p. a Pliilo-
logiai, Anthropologiai, Földrajzi stb. Társaság : ugy szabad legyen 
nekünk a magyar tudományos Akadémia mellett, melyben Istent 
ismerő és Istent nem ismerő, azaz a legmodernebb divat szerint 
agnosztikus tudomány együtt miveltethetik, egy Pázmány-Társaság, 

Beszterczebánya. Egyházi kitüntetés. — Több lapban 
volt már eddig közölve, hogy f't. Pitroff István, a besztercze-
bányai püspöki papnevelő-intézet lelki igazgatója és theol. 
tanár Privigve városában felállítandó és a gráczi anyaház-
hoz tartozó Paulai Szent Vincze leányai vezetése alá he-
lyezendő leányiskola felépítéséhez s kellő berendezéséhez 
hatezer (6000) o. é. forintnyi nagy adományával járult, 
és hogy ugyanabban a városban stylszerüleg helyreállí-
tandó plébánia-templomba egy üvegfestményt, a mely 
szintén egy néhány száz forintba fog kerülni, felajánlott. 
E valóban nemes s bőkezű adakozót, a ki azonkívül 
majdnem tiz évig mint lelki igazgató és hittanár kegyel-
mes fő pásztorunk teljes megelégedésére s minden te-
kintetben kitűnően működik, érdemeinek némi elisme-
rése jeléül, püspök urunk ő excellentiája f. é. jan. 30-án 
szentszéki ülnöknek kegyesen kinevezni méltóztatott. 
F. hó 5-én tette le az uj szentszéki ülnök az elő-
irt esküt, és egyszersmind beiktattatott a megyénk szo-
kása szerint szentszéki ülnököknek engedélyezett jogokba 
és kiváltságokba. Közelről és messziről jönnek űdvkivá-
natok a nemeslelkü férfiú teljes joggal megérdemlett ki-
tüntetéséhez. 

Egy másik egyházi férfin, a ki ugvane kitüntetés-
ben nálunk ez alkalommal részesült, ft. Schrauf Károlv, a 
kegyesrendi osztrák tartományhoz tartozó kitűnő tanár és 
es. k. titkos udvari tanácsos nem különben a cs. k. bécsi 
egyetemi levéltárnak az őre. Mind e két jeles férfiút üd-
vözölvén teljes szivünkből mondjuk : ad multos annos ! ! ! 

VEGYESEK. 
— Örömmel vesszük tudomásul és hirdetjük t. olva-

sóinknak, hogy szent Ferencz III. rendjének fö lé lesz-
t é se az erdélyi szent-ferencziek tartományfőnöke buzgól-
kodásának kiváló tárgya. Ha az érdemekben oly gazdag, 
derék szerzet országszerte kezébe venné ezt az ügyet, a 
kath. társas élet felvirágzása és egy szebb jövő előkészí-
tése körül páratlan és halhatatlan érdemet szerezne. A 
katholikus egyletek legközelebbi nagygyűlésén omnis 
ecclesia hirdetné dicséretét és dicsőségét. Szerzetes ren-
deink közt szent Ferencz rendje azzal az előnynye bír, 
hogy országszerte legjobban van elterjedve. Ezt az előnyt 
a kath. társas élet felvirágoztatására, mi nélkül az állami 
életben vagy egy tapodtat sem tehetünk előre vagy min-
den előre tett lépésre két lépéssel vettetünk hatalmasan 
szervezett elleneink által hátra, — a szent-ferenczieknek 
fel kell használniok. Ha a jezsuiták volnának ugy elter-
jedve, mint a szent-ferencziek, azok már régen szervezték 
volna országszerte a Jézus legszentebb szivének társula-
tát és az ima-apostolságot. Igy is szép elterjedést vett 
már e két társulat. Szent Ferencz hajdan hatalmas rendje 
Magyarország regeneratiója körül kimondhatatlan érdeme-
ket szerezne s maga is a virágzás régi magaslatára emel-
kednék, ha országszerte kezébe venné a III. rend felé-
lesztését, melyet katholikus társas életünk felpezsdülése 
nyomban követne. Ebben az értelemben mondjuk az érdem-
dűs szerzetre hő kivánatunkat : Vívat, floreat, crescat ! 

— akár a Szent-István-Társulatba beoltva mint .'annak tudománymi-
velő osztálya, akár önállóan, mint ezt tavai fejtegettük, — a mely-
ben mi a tudományokat és irodalmat tisztán Istent imerő világ-
nézet alapján, és a mennyiben ez is szükséges, kath. szellemben 
mívelhessük. Szerk. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. az.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Miért szeretjük mi az egyházat? —Mohács.— Egyházi Tudó sit ás ok : B u d a p e s t : Magyar-
ország gyásza gr. Cziráky János felett. — B u d a p e s t : Legújabb politikai, divat irta Timoleon. — Irodalom és Egyleti élet : Katholikus 

egyleti élet a győri egyházmegyében. — Vegyesek. 

f 
Cziráki és dienesfalvi 

gróf Czi ráky János , 
(1818. decz. 28. — 1884. febr. 9.) 

jogtudor, csász. kir. kamarás, v. b. titkos tanácsos, az arany gyapjas-rend vitéze, a szent-
István-rend nagykeresztese, a vaskorona-rend II. oszt. lovagja, a hadiérem birtokosa, a pápai 
sz. Gergely-rend nagykeresztes vitéze, magyar királyi tárnokmester, a felsőház alelnöke, a 
Szent-István-Társulat és a Szent-Yincze-Egylet elnöke, a magyar tud. Akadémia igazgató 
tanácsának, a földhitelintézet felügyelő bizottságának és a kath. alapok és alapitványok 
kezelését ellenőrző bizottságnak tagja stb., 

nincs többé e földön, csak hamvaival. 
Az isteni bölcseség szándékai kikutathatatlanok. Most mér ránk már másodszor egy 

év leforgása alatt ily nagy csapást, mikor áldására látszik legnagyobb szükségünk lenni. Elvette 
nemzetünk keresztény létének, elvette keresztény létünk egyedüli biztositékának, elvette a 
katholicismusnak hazánkban a hívek közül kiemelkedett legerősebb támaszát, elvette akkor, 
mikor a boldogult, bár mindig ritkította párját, épen legpótolhatatlanabb kezdett lenni, mint 
a legnemesebb erények példája, mint az egyház defensora. Vere investigabiles viae Eius ! Ha-
nem mi nem vagyunk olyanok, mint a kiknek nincs reményök. Az isteni kéz, mely sújtott, 
azonnal fel is emel. A támaszt, melyet Czirákyban e földön birtunk, nemcsak nem vesztettük 
el, sőt az erősebb lesz a menyből. O, a 19. század hitvalló férfiainak egyik legnagyobbika, többet 
tehet értünk majd mennyben az Istennél, mint tehetett a földön az emberi gyarlóságok közepett. 

Az ö. v. f. neki! 

I 

Miért szeretjük mi az egyházat? 
fFaber atya után). 

I. 
A mi a csillagászat, földisme, vegytan, poli-

tika, statistika, metaphysika és mindama tudo-
mányok, melyek e sorozathoz fűződnek, sok em-

ber, mondhatni a legtöbb mivelt ember számára : 
az nekünk az — egyház. 

Az egyház foglalkozásaink és kutatásaink 
legkiválóbb, mondhatni egyedüli tárgya. 0 a mi 
szenvedélyünk, kedvencz tudományunk, előszeretet-
tel mivelt tanulmányunk, — életünk lelkesedése. 

13 
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Mint izlés dolgát véve a dolgot — e miatt 
bizonyára senki belénk nem köthet. 

Az Ízlések tények, s mint ilyenek fölött non 
datur dispntatio. A tények legtöbbnyire olyanok, 
hogy azokhoz nincs mondani valója senkinek, 
mert minden kritikán felül állnak. 

Nekem épp annyi jogom van kiválóan érde-
kesnek találni a szentségeket, mint más valaki-
nek a földrétegek különféle érdekes elhajlásait, 
a fémek némely sajátságait, vagy valamely vegy-
tani műtét bontó vagy alkotó hatásait. 

Ha valaki nemtetszés keltése nélkül meg-
teheti, hogy a maga szaktudománya és irodalma 
mögött minden mást háttérbe szorít: miért nem 
tehetné azt meg egy másik az egyház iránti ra-
gaszkodásával ? 

Az egyház tehát nekem az, a mi a csilla-
gok a csillagász előtt. 

Jól tudom én, hogy a világon más is van, 
mint az egyház; de előttem minden más csak 
másodrendű érdekkel bír. 

Gyakorlatilag véve a dolgot, nekem a világ 
az egyházat jelenti; mert mindamaz érdek, me-
lyet bennem az egyházon kivül a világ kelteni 
képes, egyesegyedül abból a befolyásból származik, 
melyet a világ mozgalmai az egyházra szükség-
k épen gyakorolnak. 

A tudománynak haladása engem örömmel 
tölt el, — mert tudom, hogy általa az én tudo-
mányom, a theologia csak nyerhet. 

Lángra gyúlni kész rokonszenvvel viseltetem 
a polgári rend minden haladása iránt, — mert 
tudom, hogy azok lényeges vonatkozásban van-
nak a lelkek üdvével. 

A statistika felderítései valóságos kalauzok 
a katholikus szeretet számára. 

A psychologia uj fényt derít a szentségekre. 
A politikai átalakulások rendkívül érdekel-

nek, — mert kihatnak az egyházra, fel egész az 
apostoli szentszékig, és többnyire az isteni gond-
viselés által kitűzött czéljuk nem eg}réb, mint az 
egyház megdicsőitése, felmagasztalása. 

Mind az, a mi a nevelésügyben, irodalom-
ban, művészetben az emberi szellemet igazán 
emeli: végeredményben, ha semmi sem akadá-
lyozza, elmossa az egyház iránt keltett előítéle-
teket és megkönnyíti a megtérést. 

A tudomány csaknem valamennyi országá-
ban, a világ, abban a mértékben, a melyben 
előrehalad, maga felel meg a vallás ellen emelt 

saját ellenvetéseire: és ez az eredmény nekem 
kellemes is, érdekes is. 

Mind az, a mi széles, mély, bátor, tevékeny, 
szilárd, állhatatos, — oly valami, a minél az egy-' 
ház szellemével megegyezőbbet gondolni sem lehet. 

Ez a nagy s régi tudomány is, — a törté-
nelem, — uj kutatásokra szánta el magát : és mi 
lett az eredmény ? Egyik felfedezés a másik után 
nem egyéb mint elégtétel az — egyháznak. 

Az eg}rház az én középpontom. 
Mindent e középpont körül való mozgásában 

tekintek; és a mi-érdekkel csak fejlődésük iránt 
viseltetem, mindazt annak a befolyásnak köszön-
hetik, a melyet az egyház rendeltetéseire gyako-
rolnak. 

Az én tudományom, az én Ízlésem, az én 
érdekem és vonzódásom — az egyház. 

Ha én nem találom nevetségesnek a csilla-
gász szenvedélyét, neki sem szabad nevetni az 
enyém felett. Én megtűröm a metaphysikust : ő 
is köteles megtűrni engem. Én nem viseltetem 
sem haraggal, sem gyanúval, sem féltékenység-
gel, — sem lenézéssel a philosophia s általában 
bármely„tudomány iránt: neki sem áll jogában s 
nem is szabad, ilyesmivel viseltetni az én theolo-
giám iránt. 

Hanem alapjában véve az egyház iránti ke-
gyeletet még magasztosabb tekintetekre lehet 
visszavezetni. 

Az én belátásom szerint, — és ezt a tiszte-
let lehető legmélyebb érzelmével mondom, — ez 
a kegyelet az egyház iránt egy igen nagy té-
nyen alapszik. 

Ez a tény pedig az, hogy az egj'ház iránti 
kegyelet nem egyéb mint — Isten tisztelése. 

Az egyház Isten alkotása, melyet a teremté-
sen felül hozott létre. Isteni alkotás az egyház, 
melyet kiváló szeretettel a Mindenható emberi 
vérének kiontása csodateljesen hozott létre. Az 
eg}rház — élet, melyet az Isten a teremtés rendjéhez 
hozzá teremtett. Az egyház története az Isten élet-
rajza e földön; és az egyház alakulásai nem egye-
bek mint az isteni megtestesülés folytatása az 
emberek között. Nem azért van Isten és az egy-
ház közt ez a szoros viszony, mintha az Isten az 
egész világot nem szeretné, még azokat a lelke-
ket is, amelyek tőle legmesszebb eltávoztak, ha-
nem ellenkezőleg azért, mert épen a világért 
akarja Isten az egyház iránt kiváló szeretetét ta-
nusitani. 
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Ha az isteni bölcseség jónak látná minden-
hatósága által megsemmisíteni az emberi szabad-
ságot, első tette lenne a világot egyházzá átváltoz-
tatni és az egyházat és világot egy és ugyanazon 
dologgá tenni. 

A világ az ő alkotása, mint Teremtőé. Csak-
hogy az emberi szabadság bűne nagyot rontott 
az Isten alkotásán, és igy a mi nyomorúságunk 
meg nem elégedett a szeretetnek ama fokával, ) 
melyet Isten mint Teremtőnk kifejtett. 

Az egyház az ő alkotása, mint Megváltóé; 
és az egyház az isteni szeretetnek hétszerte for-
róbb szeretetéből származott mint a teremtés. 

És igy az egyház az Isten részéről is kiváló 
kegyelet és különös tetszés tárgya. 0 az egyhá-
zat különösen szereti, szeretetének kiváló tárgyául 
tekinti. 

Ez az egyház iránti kegyeletünk és szerete-
tünknek legmélyebb alapja. 

Az egyház az Istennek irántunk való szere-
tete; az egyház az Istennek irántunk való ked-
vencz szeretete. És csodálatos! Az egyház egy-
szersmind a mi Isten iránti való szeretetünknek 
is előtte legkedvesebb tanúbizonysága. 

Az által bizonyitjuk be Isten előtt, hogy sze-
retjük őt, ő előtte legkedvesebb módon, ha sze-
retjük az egyházat. 

Álljunk meg kissé e gondolatnál! Elmélked-
jünk fölötte kedvünk szerint és részletesen ! 

(Vége köv.) 

Mohács.*) 
I. 

Meg ne háborodjék szivetek! Hisztek az 
Istenien, én bennem is higyetek 

Sz. János Ev. 14. I. 

Messzelátó bölcseséget találok abban, hogy a gyá-
szos emlékű mohácsi veszedelem napja e város kebelében 
évenkint diszes ünnepély tárgyát képezi. Hisz nagy ese-
mények mindig nagy tanulságokat rejtenek a gondolkozó 
emberre nézve. A nagy eseményekben sokkal világosabban 
fölismerjük azt a nagy világtörvényt, hogy ok nélkül nem 
esik semmi, hogy az isteni Gondviselés vasszigorusággal 
vonja le az okból az okozatot, az előzményből a követ-
kezményt. Ha tehát ily események emlékét minél gyak- i 
rabban és élénken fölébresztjük, azt nyerjük vele, hogy 
mindig világosabban látjuk a Gondviselés intéző kezét, 

*) Egyházi beszéd, melyet a mohácsi vész emlékünnepén 1883. 
aug. '29-én Mohácson mondott Vogl Márton káplán a pécsi püspöki 
megyében. Rudapest, a „Hunyadi Mátyás" intézet betűivel. 1884 
22 lap. — Közöljük e beszedet, hogy az szélesebb körben is olvas-
tassék, mert benne nemcsak itt-ott találunk ritka becsű gondola-
tokat, hanem mert az mint egész is, maradandó irodalmi becscsel bir. 

megszívleljiik az események magvát, velejét, okát és me-
rít jük a kellő tanulságot. A nemzet igy él múltjából és 
készíti jövőjét. A mohácsi veszedelem is egy ily nagy 
esemény, mely nemzetünk történetében a Gondviselés bün-
tető kezére vall. Számtalan a szempont, melyről e gyászos 
eseményt vizsgálva drága tanulságot meríthetünk. Vizs-
gálhatnék előzményeit, melyek vasszigorusággal vezették 
a nemzetet e véres katastrophához ; vizsgálhatnék követ-
kezményeit, melyek a nemzet életének oly nagy átala-
kulásaiban nyilvánultak : mindkét esetben széles mezőt 
nyernénk a gondolkodás és tanulságszerzés számára. Sok 
gyászos emléket, sok szomorú tanulságot tárna föl ez a 
vizsgálódás. De én ma az előzményekre és következmé-
nyekre figyelmemet bővebben nem vetem ; inkább magá-
val az eseménynyel, a mint az egészében lezajlott, fog-
lalkozom. Es itt is a gyászos esemény emlékének fölele-
venitése után tekintetemet különösen arra fordítom, a mi 
abban oly szivet-lelket fölemelő, névszerint a hősök dicső 
példájára, kik a veszedelem zivataros napján a saját val-
lomásuk szerint is két szent eszméért: Krisztus vallásá-
ért és a hazáért ontották véröket, szemébe néztek a ha-
lálnak, mert szivök-lelkök szent meggyőződéséért nekik 
halni édes vala. Ez után pedig kiválóan arra a nagy ta-
nulságra ügyelek, mely reánk ebből a nagy példából há-
ramlik ; ez pedig annyiból áll, hogy Krisztus vallása és 
a haza ma is az a kettős alapkő, melyen nyugszik a be-
csületes élet és a boldog halál ; ne keressünk tehát u j ala-
pot ; meg van vetve számunkra igen jól a régi, és ezt a 
régit nem fogja pótolni soha semmi ; ha ezt az alapot el-
hagyjuk, nem találunk ujat, vagy ha találunk, nem járunk 
raj ta biztosan, szilárdan. 

Fontoljuk meg tehát az Ur Jézus nevében : I. a 
hősök dicső példáját, kiknek emlékét e napon tiszteljük ; 
II. a nagy tanulságot, mely reánk ebből a dicső példából 
háramlik. 

Hordozzuk végig szemeinket e téren, melyről a köl tő 
azt mondja, bogy az nemzeti nagylétiink nagy temetője. 
Szálljunk vissza a múltba több mint háromszáz eszten-
dővel és vessük lelki szemeinket az eseméyre, mely itt e 
napon lezajlott. 

Szolimán, a törökök hatalmas szultánja, miután a 
magyar kormány tanács visszavetette azon kivánatát, hogy 
seregét a magyar korona tartományain keresztül az oszt-
rák birodalom és a keresztény Nyugat ellen vezethesse : 
bosszút esküdött a magyar birodalom ellen, mely Szoli-
mán óhajának visszautasítása által azon szent szándékát 
mutatta meg, hogy továbbra is a keresztény Nyugat 
védő bástyája akar maradni a pogány török ellen. A 
szultán boszujának, de meg hóditó terveinek megvalósí-
tására is óriási sereggel indult meg Konstantinápolyból és 

I oly rohamosan közeledett az ország határához, hogy már 
julius 2-án (1526) Belgrád alá érkezett és pár nap múlva 
Péterváradot megszállotta. Mig Szolimán ily rohamos 
gyorsasággal tört a nemzet vesztére, addig a magyar kor-
mány és nemesség szégyenletes pártviszályokban volt el-
merülve, a sereg pedig a legnagyobb készületlenségben 
vesztegelt. Végre julius 20-án megindult seregével Lajos 
király is Tolnára és innét augusztus 14-én körülbelül 
20,000 emberrel Szegszárdon át Báttára ment. I t tkezdet-
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tek végre fővezérről gondoskodni és a király a szavaza-
tok többsége szerint Tomory Pál érseket, ki már több-
ször diadalmasan küzdött a török ellen a határszéleken, 
nevezte ki a sereg fővezéreül. Hasztalan vonakodott a sze-
rény ember a nagy felelőséggel járó méltóságot elvállalni, 
a csata előestéjén előle kitérni nem lehetett. Ezután a 
vezérek Mohács mezején tábort mértek, melybe a király 
hadai mindjárt be is költöztek. Tomory tábora Mohács-
tól két mértföldnyire dél felé a mocsáros Karassó vagy 
Karasicza folyón túl állott. A király maga egy időre még 
Szekcsőn maradt : de miután augusztus 22-én hire jött, 
hogy Szolimán átkelését a Dráván öt nap alatt befejezte, 
Lajos is másna]) reggel Mohácsra jött és a pécsi püspök 
mohácsi házában szállott meg. I t t hadi tanácsot tartott , 
és több napi tanácskozás után meggyőződtek, hogy a se-
reg harczvágya folyton nő és a visszavonulás az ellenség 
nagy közelsége miatt ugy sem biztos, elhatározták az 
ütközetet megállni. 

1526. augusztus 29-én — szerdai napon, mint ma, 
sz. János fejevételének ünnepén — sok °sős nap után 
gyönyörűen hasadt a hajnal. A vezérek csatarendbe állit— 
ják a sereget. A csatatér a tábor alatt Mohácstól egy 
mértföldnyire azon erdőtlen sikságon nyúlt el, melyet ke-
letről a Duna szigetet képező kisebb ága, délről a Kara-
sicza s a villányi szőllőhegyek környeznek. A sereg két 
hadosztályra osztatott. A második osztály negyedik sorá-
nak közepét maga a király foglalta el. Az egész sereget 
ezer vértes pánczélos lovas zárta be, kiknek közepén 
Drágfy János, országbíró, a királyi zászlót lobogtatá. Az 
első hadosztály közepén voltak felállitva az ágyuk.1) 

„Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon és lángja 
messziről lobog a tenger pusztaságon" : ugy látom mesz-
sze a mult idők méhében e csatának képét. A reggeli 
nap legnyájasabb sugarait küldi a hadakra, midőn Bá-
thory István, nádor, az if jú királyt hadosztályról hadosz-
tályra vezeti. A vitézek arczain mosolyog a remény, hogy 
ma küzdeni, győzni fognak, mint apáik. Hallom a nádor 
lelkes szavait : „íme itt a király ő felsége közöttünk, 
kész meghalni veletek Krisztus vallásáért, a hazáért, hit-
veseitekért, gyermekeitekért. Emlékezzetek meg tehát ti 
is, hogy magyarok vagytok, utódai azon hősöknek, kik 
annyiszor fényes diadalt nyertek az ellenségen, melylyel 
ma harczolni fogtok. A győzedelmet nem a sokaság, ha-
nem a vitézség dönti el. A Mindenható is velünk leszen, 
ő is gyámolítani fogja a sz. vallásáért harczolókat. Keze-
tekben van ma hazátoknak és az egész kereszténységnek 
is sorsa, üdve"8). Mintha csak mondaná: I t t az ellenség 
szemeitek előtt, itt vannak a föld kerekségének megrab-
lói, kiket sem Napkelet, sem Napnyugat kielégíteni nem 
fog, kik a rablást és gyilkolást uralomnak nevezik. Föl 
tehát a sz. vallás és a drága haza védelmére és ha men-
tek a csatába, őseitekre és unokáitokra gondoljatok!3) 

') A történeti részre nézve nyomról-nyomra követem Horváth 
M. és Szalay L. nagy történelmét, v. ö. tehát : Horváth M. : Ma-
gyarország Történelme, (az uj dolgozat 2. bővitett kiadása) XI. 
könyv. II. fejezet. VI. és Szalay L : Magyarország Története III. 
kötet, XV. könyv. XVIII. 

2) L. Horváth M. : Magyarország Történelme III. kötet, 416. 
lap ; és Szalay L, : Magyarország Története III. kötet, 627. lap. 

3) Corn. Taciti: Agricola, c. 3 0 - 3 2 . 

Látom, mint nyilallik a bátor szó a hősök szivébe 
és mintha csak szivök leikök a szemökben volna, ugy ég 
a bátorságtól. Mint az eke vasa a föld keblét mélyen föl-
hasítja : ugy szántja lelköket a nádor harczra hivó szava. 
Nem tagadják meg öröklött véröket: nő a veszély, nő a 
bátorságuk. Fölnéznek esdőleg a magas égre, hol az ül-
dözöttek nagy Istene lakik és kérik, hogy immár bocsássa 
vétköket és e sokat szenvedett hazához édesedjék isteni 
kegyével és fogja fel ügyét. Igy nézett szemökből lelkök 
leghőbb vágya ; oh ha ezt szemlélem, elgondolom, mily 
dicső az ember, midőn hazájáért halni készül. 

Szolimán augusztus 28-án nyugvót tartott Baranya-
váron tul és 29-én kora reggel indult meg. Három óra 
volt délután, midőn áz ellenség első lovasai a mohácsi 
völgyben mutatkoztak. Alkonyat félé volt, midőn az oz-
mán derék sereg a dombokról leereszkedett. E pillanat-
ban Tomory és vezértársa a királyhoz érkeznek és táma-
dót fúvatnak. A sisakot a király fejére teszik : Sápadt volt, 
mint a halál. 

Az ágyukat elsütik. A magyar sereg oly erővel veti 
magát a török előhadakra, hogy azok visszadőlnek. S ime 
rögtön kétfelé kanyarul a török homlokzat és a hátul 
felállított 400 ágyút elsütik a győzelem reményével előre 
törő magyar hadakra. Midőn a török ágyuk másodizben 
megszólalnak: a sereg fénye, virága elhullt. Másfél óra 
múlva a magyar királynak 20,000 embere holtan feküdt 
a csatasikon, a nádasokban és vizerekben. A sikon feküdt 
7 püspök,-28 zászlós ur, 500 főnemes és 20,000 vitéz. A 
királyt, midőn menekvése közben a Csele patakon át-
ugrató félben volt, fáradt lova hanyatt esve a vizbe te-
mette.1) 

Vége a csatának, vége, vége ! Végig néz a szemem 
és elborul a lelkem, mint a legsötétebb éjfél. íme rövid 
másfél óra iszonyú viharja tönkre verte a hazának sok 
szép reménységét. Látom, most látom egészen, hogy „e 
nap véres najjok atyja, még a maradék is gyászolva si-
rat ja ." Nézzük a tért, nézzük könyünk szakadtáig, néz-
zük a nemzetnek hősi szép virágát vadul letarolva. Ezek 
álltak egyszer, nagy lélekkel álltak, hogy „megóvják a 
nemzetszabadság sértett lobogóját." Es most elterülve fe-
küsznek a téren, nem mozdul a hős kar, csak a szemek-
ben ég néhol-néhol élet. Elhal az is, de nem kétségbe-
eséssel, e nagy lelkeket nem szennyezte be a félelem gyáva 
indulatja ; a halált nem félik, tehetetlen karral, de hős 
szivvel halnak. Csak egy bánatos gondolat ég a haldok-
lók szemében : szemöknek megtörő végső sugára valamit ' o o o 
keres, egy képen tévedez, és ez a pusztuló szép hazának 
képe. Csak ez a szabadság szent révébe ju tna : ez volt 
lelkök végső óhajtása. 

Elhalt a haldoklók végső sóhaja, elszálltak a hősök 
lelkei egy jobb hazába, és nekünk itt hagyták e nagy 
temetőt, mely Mohács mezején a mi drága örökségünk. 
Ezek a földek itt évekint megtermik az arany kalászo-
kat, ezek a mezők minden évben megujit ják virágaikat. 
I t t nyoma sincs már a gyilkos csatának ; de azért kedves 
barátom, honfitársam, ha ezen a sikon haladsz, emelked-
jék szivedben egy érzés, támadjon lelkedben egy kérdés 

') V. ö : Szalay L : Magyarország Története III. kötet, 628. lap 
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és kérdezd a költővel: „Hány fiatal szivet tele sok szép 
földi reménynyel, sujta le kegvtelen itt a riadó csatavész ! 
Elte kies tavaszán kora sirt hány ifjú talála, kit nem rég 
az öröm lágy öle ringata még ! Disztelen itt fekszik deli 
termete összerutítva, száguldó paripák vasszegii körmök 
alatt Mennyi nemes bajnok, méltó sok századot élni, 
fénytelen itt szunyád, s kő se' mutat ja helyét." Gondold 
el, hogy ez a sik az, melyről a költő mondja : „Hantra 
diil a pásztor s fütyörészve legelteti nyáját és nem tudjai 
kinek hős pora nyugszik alatt A csatasikon mély bo-
rulattal ballag az utas, elgondolva, minő kétes az emberi 
sors." Nézz tovább, ott a Csele patak egyik pontján, „ott 
vergőde Lajos, rettentő sorsú királyunk . . . . tátogat a 
mélység, aranyos pánczélja fakó lesz, s összezúzott testét 
hab fedi s barna iszap." Gondold el ezeket és ejts egy 
testvéri könyet, mondj egy áldást a nagy nemzeti temető 
fölött ! 

De hát el ti komoly képek ! A 20,000 hős elesett, 
no hisz ugy volt, megtörtént ! A halál angyala végzett 
velők. Illő, hogy testvéri könyet ejtsünk értök, de nem 
elég. Sursum corda ! emeljük föl sziveinket és tekintsük 
azt, a mit el nem ölhetett az enyészet angyalának pusz-
titó keze. Tudjuk, hogy a halál nem oltja ki a lelkek 
életét, sem a nagy tettek dicső ragyogását. A kik szent 
ügyért ahhoz méltó halállal halnak el, azoknak nevei 
meg vannak irva az élet könyvében és hirök túlragyog 
minden enyészeten. Ezek a hősök tehát a gyarló érzel-
géstől és gyermekes siránkozástól nagy erényeik szemlé-
letére hivnak bennünket, melyeket nem siratni, hanem 
csodálni és követve tisztelni kell. Mit csodálunk és tisz-
telünk tehát e hősökben ? 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Magyarország gyásza gr. Cziráky János 

feleit. — 1. A főrendiház vasárnap délben tar tot t ülése kez-
detekor Szögyény Marich László főrendiházi elnök Cziráky 
halálának bejelentéseül a követke"2& beszédet mondá: 

Másodszor jut nekem azon kinos feladat, hogy az 
ezen nagyméltóságú házat érhető veszteségek legsulyo-
sabbjainak egyikét, gróf Cziráky János királyi tárnok-
mesternek tegnap váratlanul bekövetkezett kimultát, e 
helyről fájdalmasan jelezzem ; és ha ezt bárki más az el-
hunyt nagy férfiú magasztos tulajdonaihoz és érdemei-
hez méltóan nehezen teljesíthetné, én azon szorosb viszony 
mellett, melyben vele a köz- és magánéletben állottam, 
messze előrehaladt koromban, a csapás súlya által szinte 
megsemmisülve — nem találok szavakat, melyekkel ezen 
az összhazával közös veszteségnek megraérhetlen nagysá-
gát csak megközelitőleg is kifejezni képes lennék. 

Gróf Cziráky János egy ősrégi fényes magyar főúri 
nemzetségnek ivadéka, aranygyapjas vitéz, szent-István 
jeles rend és a pápai Gergelv-rend nagykeresztese, kirá-
lyi tárnokmester és a magyar főrendiház másodelnöke, a 
nyilvános és magánélet minden téréin az emberi erények-
nek mintegy mintaképe volt. 

Mint keresztény és egyházának hü fia, mint magyar 
honpolgár és hazafi, mint alattvaló, a királyi trón tánto-

rithatlan hive, annak idejében mint biró és hivatalnok, 
mind főrendi tag és elnök; mint férj, atya, barát és em-
ber, az elérhető tökélynek azon fokán állott, melyre ma-
gát felküzdeni kevés halandónak adatott. 

Már kora fiatalságában éles eszével és komoly ta-
nulmányaival a közfigyelmet vonta magára, s a mint az 
iskolai pályát jogtudori babérral koszorúzva elhagyta s a 
közélet terére kilépett, a hozzá kötött várakozásokat fe-
lülmúlva köztisztelet és rokonszenv tárgya lőn. Közpályáját 
Sopron vármegyében mint aljegyző kezdte és később Fe-
hérmegyében a megyei köztanácskozásokban élénk részt 
vévén, a megyei életet annyira megkedvelte, hogy iránta 
élte legutolsó szakaszáig folyvást a legnagyobb érdekelt-
séget és fáradhatatlan részvétet tanúsította. Később mint 
a magyar királyi Cancelláriának titkára, mint a királyi 
táblának táblabírája, mint a legfőbb Ítélőszék bírája és utóbb, 
mint a pesti feltörvényszék elnöke és végre mint Fehérmegye 
főispánja szolgálta a királyt és hazát. Ezzel a közigazgatás 
és törvénykezés terén tényleges szolgálatait befejezvén, 
mint kir. főkamarásmester s azután kir. tárnokmester ország-
zászlósi méltóságra lett emelve, és e minőségben három or-
szággyűlésen át, mint ezen nagyméltóságú ház másodelnöke 
működött : mely állást tiz hó előtt újra elfoglalni kész 
volt. 

Mindezen állásokban ritka szakismerettel, sok tudo-
mánynval, páratlan igazságszeretettel és példaadással fá-
radozott. De ezen sokoldalú üdvös működései között kü-
lönösen két tér magaslott ki, melyen ritka nemes lelki tu-
lajdonai nagyobb fényben tündököltek. Az egyik a tör-
vényhozás, a másik az egyház és vallás érdekeinek ápo-
lása és védelme ; melyek közül mig az előbbin fényes 
ékesszólásával, nagy közjogi és történelmi ismeretével s 
jártasságával ezen ház tanácskozásának gyakran vezetője, 
mindig nyomatékos részese és disze volt ; az utóbbin lelke 
mélyében gyökerezett meggyőződésének egész melegével 
tapsot és népkegyet nem keresve, erélyesen védelmezte 
mindazt, mit a vallás és egyház érdekében állani vélt, 
kérlelhetlenül ellenezte, czáfolta és visszautasította, mit 
azokkal megegyeztethetőknek nem tartott . 

Es ha mindezekhez még hozzáadjuk azon kristály-
tiszta magánjellemet, melyet benne az élet minden viszo-
nyai közt tapasztaltunk, azon méltányosságot, kíméletet 
és türelmet, melyet a tőle eltérő véleményben lévők irá-
nyában mindig tanúsított, azon szeretetreméltóságot, me-
lyet mindenkivel s azon önzéstelen áldozatkészséget, me-
lyet megbizottabb barátjaival mindenkor éreztetett: el le-
het mondanunk, hogy vele a jobbak legjobbjainak egyike 
szállt ismét a sirba, akire teljes joggal alkalmazható, amit 
Tacitus Agricoláról mondott : 

„Quidquid ex illo amavimus, quidquid mirati sumus, 
manet, mansurumque est in animis hominum, in aeterni-
tate temporum, fama rerum. Nam multos veterum velut 
inglorios et ignobiles oblivio obruet ; Joannes Cziráky 
posteritati narratus et traditus superstes erit." 

Ha a mélt. főrendek ezen fájdalmas érzelmet osztani 
méltóztatnak, méltóztassanak ezt félállásukkal jelezni. (A 
főrendiház tagjai felállanak.) 

Az ezen ház részéről nyilvánitandó gyász- és vég-
tiszteletet illetőleg következőket vagyok bátor a méltó-
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ságos főrendeknek javaslatba hozni. A temetésre nézve 
következő táviratot vévén a családtól : Beszentelés hétfőn 
délben Lovasberényben (vasúti állomás Fehérvár) temetés 
kedden délután 3 órakor Kenyeriben, — azt tartom, hogy 
legczélszerübb lesz, hogy a beszentelésnél és yégtisztes-
ségnél a méltóságos főrendek küldöttség által képviseltes-
senek, melynek tagjául Haynald Lajos kalocsai bibornok-
érsek ő eminentiájának vezetése alatt vagyok bátor a 
következő méltóságos főrendeket felkérni : Samassa József 
egri érsek, Schlauch Lőrincz szatmári püspök, Erdődy 
István gr., Szapáry Géza gr., Zichy Endre gr., Szapáry 
István gróf. (Helyeslés.) 

Ha ezen most általam megnevezettekhez a méltósá-
gos főrendek közöl még többen akarnának csatlakozni, 
ugy méltóztassanak jelentkezni. A második, a mit ajánlani 
bátor vagyok, az, hogy a főrendiház nevében a ravatalra 
egy diszes koszorú tétessék. (Helyeslés.) Továbbá, hogy 
itt Budapesten egy gyász-istentisztelet lenne tartandó, 
a melyre Haynald Lajos kalocsai érsek és bibornok ur 
ö eminentiája kegyeskedett vállalkozni, és tartatik e 
gyász-istentisztelet a Sz.-Ferencziek templomában pénte-
ken d. e. 10 órakor. Végre azt vagyok bátor ajánlani, 
hogy a nagyméltóságú özvegyhez és családjához átirat 
intéztessék, a melyben a főrendiház a veszteség iránti fáj-
dalmas részvétét tolmácsolná. (Helyeslés.) 

Ha e javaslataimat a méltóságos főrendek elfogad-
ják (Elfogadjuk !), ugy azokat határozatokul jelentem ki. 

Ezután Schlauch Lőrincz szatmári püspök szólalt 
fel, a következőket mondván : Nagyméltóságú elnök ur, 
méltóságos főrendek ! Még egy körülményre vagyok bátor 
a méltóságos főrendek kegyes figyelmét felhívni. Ugyanis 
az elnök ur ő nagyméltósága előadásából nem érthettem 
meg, hogy vájjon az elhalálozott alelnök ur ő nagymél-
tóságának emléke a jegyzőkönyvben megörökittetik-e. 
Ugyanazért bátor vagyok ezt indítványozni, valamint azon 
szerény véleményemet is kifejezni, hogy miután az elnök 
ur ö nagyméltóságának beszéde élénk viszhangra talált a 
méltóságos főrendeknél, az a jegyzőkönyvbe szóról szóra 
beiktattassék. (Helyeslés.) 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatik és az elnök 
beszéde szórói-szóra fog a jegyzőkönyvbe beiktattatni. 

2. A Szent-látván-Társulat igazgató választmánya 
február 10-én vasárnap délutáni -4 órakor feledhetetlen 
elnökének, gróf Cziráky János ö excjának gyászos el-
hunyta alkalmából fömagasságu Haynald Lajos bibornok, 
kalocsai érsek ur elnöklete alatt, rendkívüli ülést tartot t . 

0 emja 4 órakor megnyitván a gyűlést, a legben-
sőbb fájdalom ékesszólásával tolmácsolta azon nagy és az 
egész társulatot érzékenyen sújtó veszteséget, amely fe-
ledhetetlen emlékű elnökének halálával a társulatot érte. 

Dr. Tárkányi Béla alelnök a társulat közös fájdal-
mát látván kifejezve ő eminencziája érzékeny szózata által, 
a dicsőült elnök végtisztességénél a társulat mély gyászát 
egy küldöttség által óhajt ja kifejeztetni s e végből indít-
ványozza, hogy e küldöttség vezetését bibornok ő emi-
nencziája mint a társulat védnöki karának nagy érdemű 
tagja elfogadni kegyeskedjék. 0 emja készséggel vállal-
kozván e gyászoló küldöttség vezetésére, annak tagjaiul a 
választmány által fölkéretnek : gr. Apponyi Albert, Masz-

I laghy Ferencz. dr. Czibulka Nándor, Rudnyánszky Ferencz, 
dr. Balogh Sándor és Göndöcs Benedek. 

Továbbá elhatározta a választmány, hogy a társu-
lat boldogult elnökeért f. hó 14-én csütörtökön reggeli 9 
órakor az egyetemi templomban ünnepélyes gyászmisét 
fog szolgáltatni, melynek tartására a magas védnöki kar-
ból ő nmlga Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök urat 
fogja fölkérni. 

E küldöttség fogja átvinni a társulat babérkoszorú-
ját, melylyel feledhetetlen elnökének végtisztességénél 
kegyeletét kifejezni óhajt ja . 

Budapest, február 11. I^egujabb politikai divat (irta 
Timoleon). — Rövid és gyors életű korunknak egyik 
praegnans signaturája a röpiratok özöne. Az olvasó kö-
zönség mélyen és hosszú időig gondolni nem szerető-ré-
sze szívesen kap röviden irt füzetek után, melyekből 
gyors tájékozást meríthet. Es ez a rész a legnagyobb. 
Azért van a röpiratoknak rendszerint nagy keletjük, kü-
lönösen, ha pikánsok. Mivel pedig alig lehet pikánsabb 
a divatos liberalismustól eltompult közönség szája-izének, 
mint az ultramontanismus és feudalismus (értsd : a katho-
licismus és az aristokratia) vagyis a legújabban roppant 
előszeretettel emlegetett reactio elleni keresztellenes had-
járat , ezért nem csodálkozunk a nagy zajnak és az állí-
tólagos nagy elterjedésnek, melyben Timoleon röpirata 
részesült. 

Persze, hogy nagyon sok a reklám-csinálás rovására 
esik. Ma éppen egy hete, hogy kiadatott e sokat emle-
getett röpirat, de már napokkal ezelőtt ütötték a reklám 
nagy dobját, ütötték és trombitáltak hozzá a legkülönfé-
lébb variatiókban. Most meg azt kürtölik, hogy az első 
kiadás elfogyván, a második már kapható. Borítékot és 
czimlapot hamar lehet előállítani. Es hogy a magyar kö-
zönség egyedül ne részesüljön ezen nagy szerencsében, 
németre is lefordítják. Az előkészületek megtették szol-
gálatukat. Sokat beszélnek és írnak Timoleonról. 

Hát mi e röpirat ? Czimében van tartalma. A leg-
újabb politikai divat. Politikai divat volt ugyan minden-
kor a hamisítás, rágalmazás, ferdítés, agyonhallgatás, — 
de ily mértékben rágalmazni, ferdíteni, hamisítani és 
agyonhallgatni, mint napjainkban, ez a legújabb politikai 
divat. S ez a legújabb röpirat . 

Mi erős adagokhoz vagyunk szokva, az lévén egye-
bek között nem éppen kellemes foglalkozásunk, hogy a 
liberális lapokat figyelemmel kisérvén, szemmel tartsuk 
az áramlatot, czáfoljuk az igazságtalan támadásokat, el-
utasítsuk a hamis vádakat. De annyit mondhatunk, hogy 
a legerősebb adagok, melyekkel annyiszor jól tar t ják ol-
vasóikat liberális laptársaink, eltűnnek ama nyolcz feje-
zettel szemben, melyek Timoleon röpiratát képezik. Any-
nyi gonosz és roszakaratu tollforgatást nem igen találtunk 
még együtt. Mond ő igazat is, nem tagadjuk : de akkor 
is világos a roszakarat. Hisz? az ördög is mond olykor 
igazat, hogy könnyebben és biztosabban elhigyjék neki a 
hazugságot. Amaz itt-ott elszórt igazság, melybe azonnal 
belevegyül néhány csöpp hazugság, csak azért mondatik, 
hogy annál hivőbb olvasókra találjon ama számtalan go-
noszság, melyek e röpirat lényegét képezik. 
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Nem szándékunk egyenkint megczáfolni Timoleon 
tételeit; hely és kedy hiányzik ily háladatlan munkához. 
S különben ugy is válaszolnak neki, mint a lapok irják, 
külön röpiratban. I t t csak egy kis részlet legyen meg-
beszélve, mely minket közelebbről érdekel. 

A kath. egyház és a protestantismus ; — a főpapság : 
— ez a III. és IY. fejezet czime. (14—70. 1.) 

A kath. egyház és a j^rotestantismus közötti pár-
huzam természetesen az utóbbinak javára üt ki. A kö-
vetkező két mondat eléggé jellemzi Timoleon álláspont-
j á t : „A katholicismus lehetett és volt — államalkotó 
tényező, de nem volt államfenntartó sehol, legkevésbé 
Magyarországon" (18. 1.) „Nálunk (a protestantismus) 
egyszersmind nemzetmentő esemény/ (22. 1.) Igy áll ez 
szórói-szóra az idézett helyeken. Államalkotó volt a ka-
tholicismus, de államfenntartó nem ? Ugyan milyen logika 
rejlik ebben? Mi nehezebb: alkotni vagy fenntar tani? S 
a ki képes alkotni, nem képes fenntartani is ? Ha a ka-
tholicismus, mint Timoleon maga is megengedi, valóban 
alkotta az államot, ha a néptörzsekből nemzetet, az or-
szágból államot képzett, ha volt ő benne annyi erő és 
tehetség, hogy az elemi alkatrészeket rendezett szerves 
egységgé tette, vájjon hiányozhatik-e benne az erő és 
tehetség arra, hogy azt az általa teremtett államot fenn-
tar tsa? Ugyan mi tartotta fenn az államot, a magyar ál-
lamot addig, mig a protestantismus, ez a külföldi czikk, 
importáltatott hazánkba ? Vagy addig csak mindig állam-
alkotás volt és az államf'entartás csak a reformatio óta 
kezdődik? IIol van itt a logika? Hát tisztán katholikus 
országok, melyekben a protestantismus elenyésző kisebb-
ségben maradt, minek köszönik fennmaradásukat ? 

S a protestantismus mennyiban volt minálunk „nem-
zet-mentő?" \ aj j on a török barátság mentette-e meg 
nemzetünket, az a török barátság, melyre éppen leg-
gyakrabban a protestánsok támaszkodtak ? Ugyan mi lett 
volna hazánkból, ha a török uralom alatt még tovább 
nyög? Ha főpapjaink a törvényes fejedelemmel (ki per-
sze, mint ma, Habsburgházból származott) nem egyesül-
nek a haza legnagyobb ellenségének megtörésére ? Timo-
leon szerint, ugy látszik, ez lett volna a helyes nemzeti 
politika, ha a kath. főpapság, megtagadván a törvényes 
engedelmességet a legitim uralkodónak, szövetségre lép 
a protestánsokkal és törökökkel hazánk nagyobb kárára. 
Szegény hazám, hová jutottál volna? — Ilyen Timoleon-
féle bolondgombákat csak cretin-publikumnak lehet fel-
tálalni azzal a szándékkal, hogy emészsze m e g . . . 

A „főpapság" czimii fejezetben kaján irigység, im-
pertinens hazugság és felforgató socialismus szövetkezett. 
Nincs szándékunk — ismételjük — a részleteket megczá-
folni, csak azt az egyet hangsúlyozzuk, ha főpapságunk 
világszerte ismeretes fejedelmi bőkezűsége nem lett volna 
és ma nincsen, rég nélkülözte volna és ma is nélkülözne 
sok oly jeles intézetet és intézményt, melyek ma nem-
zeti jólétünk hatalmas tényezői. Nincs az az intézet vagy 
intézmény, melynek évkönyveiben arany betűkkel nem 
volna megörökitve főpapságunk kifogyhatatlan áldozat-
készsége. Timoleon hiányos, hamis adatai, és „legújabb 
divatú" szemfényvesztései a felületes olvasót talán meg-
csalhatják ; de a ki csak kissé gondolkodik, ki napilap-

jainkat olvassa, az mosolyogni fog annvi erőlködésen, 
boszankodni annyi ferdítésen. 

A Timoleon által kegyesen megengedett bőkezűség, 
mely szerinte persze csak felekezeti czélokra szorítkozik, 
ma is élő bizonyság. Mert Timoleon álláspontjára helyez-
kedve, a felekezeti czélokra fordított nagyszerű összegek 
vagyis katholikus czélokra adott adományok nem a nem-
zetnek javára válnak ? Hát még annyira sem akar min-
ket méltatni Timoleon, hogy mi katholikusok a nemzet-
nek egy, még pedig nagyon is tekintélyes része va-
gyunk ? Aki e tekintélyes résznek jót tesz, nem tesz-e 
jót a nemzettel ? S vájjon hol vannak a protestáns vagy 
zsidó pénzes -emberek, lpk — eltekintve a nagyon is 
ritka kivételektől — másra, mint felekezeti czélokra for-
dítanák áldozataikat ? Ha ezek, daczára ez utóbbi körül-
ménynek, a nemzet jótevői : miért nem főpapságunk, mely 
még ezen felül minden nemzeti czél érdekében szívesen 
és nagylelkűen hozza áldozatait ? 

Ez csak néhány észrevételünk. Többet talán jövő-
ben. Hogy ki legyen ez a Timoleon, nem tudjuk ; sokan 
találgatják. Annyit azonban tudunk, hogy valami türel-
metlen protestáns lehet, ki előtt nem szent az igazság, ha 
a katholikus egyházról van szó, ki semmiféle rosz esz-
köztől vissza nem riad, ha rágalmaival czélt érni vél. Es 
ez a czél sem olyan nagy titok ? Megfélemlíteni a január 
12-én oly nagy győzelmet aratott pártot, meghunyász-
kodásra birni és visszarettenteni minden kísérlettől, mely 
a létező állapotokban változást előidézni merészkednék, 
vagy — ha ez nem sikerül, — legalább népszerűtlenné tenni 
e pártot, odiosussá tenni az egész világ előtt és ellene 
izgatni, mint a 48 előtti állapotok visszaidézésére törekvő 
readio ellen. 

Az előbbi — ugy tar t juk — nem sikerült és nem 
is fog sikerülni ; az utóbbit talán egyeseknél elérhette, de 
mindenesetre nem a haza javára, mert még egy Jókai is ezt 
mondá e hó 4-én : „A kath. főpapság és az aristokraczia 
Magyarország szükséges főtámaszait képezik." S ez igy 
van : ki ellenük izgat, a haza jóléte ellen izgat. ? 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
Katholikus egyleti élet a győri egyházmegyében. 

A győri egyházmegye köszönettel vett Evkönyve 
örvendetes betekintést enged nyújtani e pezsgő életti egy-
házmegye katholikus egyleti életébe. A mit az Évkönyv 
e tekintetben nyújt, az még ugyan mind kevésnek látszik, 
mert csak kezdet, ámde nagy reményekre, a kath. egyleti 
és társas élet nagy kifejlődésére biztató kezdet ez a kezdet. 

Első nagy lépés e téren minden esetre már maga 
az a körülmény, hogy az egyleti élet, azaz a katholi-
kus társas élet nagy jelentőségű ügye egyházmegyeileg, 
egyházmegyei hatóságilag felkarolt és gondozott ügynek 
van tekintvg. és feltüntetve az által, hogy az egyházme-
gyei Évkönyv a megye intézményei és szerzetes rendei 
mellett a kath. egyleti életnek „Confraternitates in Dioe-
cesi Jaurinensi existentes" czim alatt külön rovat van 
szentelve. 

Ezen az alapon, Isten segítségével, az apostoli ihletű 
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főpásztor intentióinak teljesülésével, a győri egyházme-
gyében virágz ó katholikus egyleti és hatalmas katholikus 
társas élet fog kifejlődni, kivált ha a megye területén 
működő szerzetes rendek is mindent megtesznek, a mi 
tehetségükben áll, az egyházmegyei papság támogatására. 
Es e tekintetben örvendetes jelenségül szolgál az, hogy a 
Szent-Ferencz-rendiek zárdái, püspök ur ő exclja szorgal-
mazására, a XIII. Leo pápa által oly bölcsen u j életre 
keltett III. rend góczpontjai készülnek lenni. 

Lesz idő, és adja Isten, hogy minél előbb legyen, 
lesz idő, mondom, midőn a győri egyházmegye területén 
a kath. egyleti élet gyökerei valamennyi hitközségbe be 
lesznek vezetve, és az igy felvirágzott hatalmas egyház-
megyei kath. egyleti élet élén, éppen ugy mint az egy-
házmegyei kath. népiskola-ügy élén, egy külön e szaknak 
élő egyházmegyei egyleti főfelügyelő fogja a katholikus 
társas élet szálait az apostolok utódjának segíteni vezetni. 
Ha az egyleti, ha a kath. társas élet virágzásának e foka 
el lesz érve : akkor még megéljük azt dicső napot, hogy 
a győri egyházmegye katholikus egyleteinek közgyűlését 
fogja megtartani, a mi, mig egyfelől valóságos egyház-
megyei nagygyűlés leend, addig másfelől az országos 
kath. nagygyűlésnek, clZclZ cl katholikus egyletek orszá-
gos közgyűlésének lelkesítő például és úttörőül fog szol-
gálni, lelket öntve a csüggedőkbe, s termékeny eszméket 
és meggyőződéseket keltve a sok tömörülési szárnypró-
bálgatásban kifáradt agyvelőkben. 

Addig is sietünk a kath. társas élet győregyházme-
gyei góczpontjait t. olvasóközönségünknek bemutatni. 

Eddig négy góczpont fejti ki az Évkönyv által jel-
zett kath. egyleti tevékenységet, u. m. Győr, Sopron, 
Kismarton, Nezsider. 

Győrött van: 1) Oltár-Egylet 7 tiszti személyzettel. 
Elnöknő Zichy szül. Csáky Gabriela grófnő. Igazgató Winter l 
Antal nagyprépost, aligazgató Varga János papnev. lelki-
igazgató. 2) Szent-László-Egylet, melynek elüljárósága 4 
tagból áll, élén ismét Winter l Antal nagyprépost úrral. 
Jegyzője Venczell Károly kuratus. A másik két elüljáró 
világi. 3) Szent-Erzsébet-Egylet, melynek van két védnök-
grófnőié. Elnöknője ismét Zichy Gabriela grófné. Igazga-
tója Winterl Antal nagyprépost, aligazgatója Ruschek 
Antal plébános. Az elöljáróság összes létszáma hét. 4) 
Katholikus Legényegylet. Elnöke a jeles tollú és szavú 
Ruschek Antal, alelnök Veninger Ernő • tanítanak öten. 

Sopronban van : 1) Katholikus Konvent, melynek 
elnöke Dr. Schwarz Miklós, alelnöke Póda Endre apát-
kanonok és plébános, ügyvédje Montag Jakab, jegyzője 
Pitroff Emil, pénztárnoka Fuchs Márton, gazdája Wil-
mayer Ferencz, és tagja 100 választott tag. 2) Oltár-Egylet, 
melynek elnöknője Grimmstein Mária báróné, igazgatója 
Krigler Mihály, titkára Zehetbauer Ottó segédielkészek. 
3) Kath. Olvasó-Egylet, melynek elnöke Póda Endre apát-
kanonok, plébános, alelnöke dr. Kundt Emmánuel, könyv-
tárnoka Aistleitner Antal, pénztárnoka Grünwald József, 
jegyzője Tiefenbach Károly. 4) Szent- Vincze-Egylet. Elnök : 
Printz József, igazgató Póda Endre apát-kanonok, plébá-
nos, titkár Fischer József, pénztárnok Hoffmann Ferencz. 

5) Szent-Erzsébet-Egyltt. Elnöknő Grimmstein Mária bá-
róné, igazgató Koller Lajos segédlelkész, az alelnökség 
és pénztárnokság női kézben van. 6) Katholikus Legény-
egylet. Elnök Krigler Mihály, alelnök Nagy József segéd-
lelkészek, pénztárnok Grosz József. Tanítanak öten. 

Kismartonban : Katholikus Legényegylet. Elnök Zech-
meister Gáspár apát-plebános, alelnök Várits Károly, 
segédlelkész, pénztárnok Zechmeister János. Tanítanak 
négyen u. m. maga az apát-plebános, Mohi Adolf, Várits 
Károly és Klampfer Ferencz segédlelkészek, azaz a plébá-
nos és valamennyi segédlelkész. Ez aztán igazi plébániai 
lelkészi collegium ! 

Nezsiderben: Szent-Erzsébet-Egylet. Elnöknő Krig-
ler Henrika ; alelnöknő, titkárnő, pénztárnoknő buzgó 
hölgyek ; végül igazgató Braun Adolf plébános. 

VEGYESEK. 
— A szent atya nagyobbszabásu körlevelet adott 

ki az egyház viszonyát illetőleg az államhoz Francziaor-
szágban. 

— Apátság-adományozás. „Vallás- és közoktatás-
ügyi magyar miniszterem előterjesztésére, Vogronics An-
tal veszprémi székesegyházi mesterkanonok, szentszéki 
ülnök és zsinati vizsgálónak a beővizi, Devics József 
ugyancsak veszprémi székesegyházi mesterkanonok és 
szent-széki ülnöknek pedig, a kolos-monostori czimzetes 
apátságot adományozom. Kelt Bécsben, 1884. évi jan. hó 
24-én. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

— Mily hálás a nép ! Annak idején jelentettük a 
leghíresebb ir egyházi szónok, Bürke Tamás dömés atya 
halálát. Halálát egy megerőtetés okozta. 5000 elhagya-
tot t gyermek felkarolása ügyében lépett betegen szó-
székre. A következmény halála volt. De az 5000 gyer-
mek is menhelyet nyert. Miután a hálás ir nép legna-
gyobb hitszónokának emlékére (nem tiszteletére) templo-
mot készül építeni, ez az 5000 gyermek arra a magasz-
tos gondolatra jött, hogy ők, a szegényebb legszegé-
nyebbjei, szintén adakozni fognak megmentőjük emlékére. 
Es összeadtak 20 font sterlinget. 

— A szepesi egyházmegye ez évi I. körlevelét gyönyörű 
exhortatio nyitja meg De obedientia el reverentia canonica. 
Veleje a főpásztori szózatnak a következő tételbe van fog-
lalva: „Duplex itaque est nervus, quo corporis huius 
(Christi quae est Ecclesia) partes ad invicem nectuntur : 
reverens nimirum obedientia inferiorum erga superiores, 
et horum erga illos Charitas 

— Az olasz latholikus ifjúság társulata Mezzofanti 
bibornoknak a sz. Onuphrius tiszteletére szentelt templom-
ban emlékszobrot emeltet. A bibornok egy trón előtt ugy 
van ábrázolva, mintha a nyelvek szellemének fogadására 
előre menne. A nyelv szelleme az öt világrész symboli-
kus alakjait vezeti a bibornok elé. A szobor talapzatára 
következő felirat fog jönni : 

HIC EST ILLE VIR, HIC TOTO MEMORABILIS ORBE, 
UNUS QUI LINGUAS CALLUIT OMNIGENAS. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. az.) 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

I E 3 J ^ . H P I E X I I I 
EPISTOLA ENCYCLICA 

A D E P I S C O P O S G A L L I A E . 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 
ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS GALLIAE. 

LEO PP . XIII . 
Venerabiiis Fratres, 

Salutem et apostolicam benedictionem. 

Nobilissima Gallorum gens, multis in rebus pace 
bellove praeclare gestis, singularem quamdam sibi com-
paravit in Ecclesiam catholicam laudem meritorura, quo-
rum nec interitura est gratia, nec gloria consenescet. Insti-
tutis christianis, praeeunte rege Clodovaeo, mature sus-
ceptis, hoc sane perhonorificum fiecli pietatisque testimonium 
simul et praemium túlit, ut primogenita Ecclesiae filia 
nominaretur. Ex eo tempore, Venerabiles Fratres, saepe 
maiores vestri ad magnas res et salutares visi sunt divinae 
ipsius providentiae adiutores : nominatim vero ipsorum 
est nobilitata virtus in vindicando ubique terrarum catho-
lico nomine, in Christiana fide ad barbaras gentes propa-
ganda, in liberandis tuendisque sanctioribus Palaestinae 
locis, ut non sine caussa vetus illud vim proverbii obtinuerit, 
gesta Dei per Francos. Atque his rationibus contigit, ut 
fideli animo sese pro nomine catholico devoventes, in 
societatem gloriarum Ecclesiae aliquo modo venire potue-
rint, et complura publice privatimque instituere, quibus 
eximia vis religionis, beneficentiae, magnanimitatis cerni-
tur. Quas patrum vestrorum virtutes Romani Pontifices 
Decessores Nostri maiorum in modum probare consueve-

runt, reddendaque pro meritis benevolentia, non semel 
ornare Gallorum nomen laudibus voluerunt. Amplissimae 
quidem illae sunt, quas Innocentius I I I et Gregorius IX, 
magna ilia Ecclesiae lumina, maioribus vestris tribuebant : 
quorum prior in epistola ad Archiepiscopum Rhemensem, 
regnum Franciae, ait, praerogativa quadarn diligimus 
caritatis, utpote quod prae ceteris mundi regnis Aposto-
licae sedi ac Nobis obsequisiosum semper extitit et devotum : 
alter vero in epistola ad sanctum Ludovicum IX, in regno 
Galliae, quod a devotione Dei et Ecclesiae nullo casu 
avelli potuit, nunquam libertás ecclesiastica periit, nullo 
unquam tempore vigor em proprium christiana fides amisit : 
quin imo pro earum conservatione reges et homines dicti 
regni sanguinem proprium fundere et se periculis expo-
nere minime dubitaverunt. — Parens autem naturae 
Deus, a quo mercedem virtutum recteque factorum utique 
in terris accipiunt civitates, multa Gallis ad prosperitatem 
largitus est, laudes bellicas, pacis artes, gloriam nominis, 
imperii auctoritatem. Quod si oblita quodammodo Gallia 
sui, munus a Deo demandatum aliquando defugiens, ma-
luit infensos spiritus adversus Ecclesiam sumere, tamen 
summo Dei benficio nec diu nec tota desipuit. Atque uti-
nam funestos illos religioni ac civitati casus, quos proxi-
miora aetati nostrae tempóra pepererunt, sospes evasisset ! 
Verum posteaquam mens hominum novarum opinionum 
imbuta Lveneno, auctoritatem Ecclesiae passim coepit 
reiicere infinita libertate ferox, cursus praeceps, quo pro-
clive erat, factus est. Nam cum mortiferum doctrinarum 
virus in ipsos hominnm mores influxisset, humana societas 
hue magnam partem sensim evasit, ut omnino desciscere 
a christianis institutis velle videatur. Ad hanc perniciem 
per Gallias dilatandam non parum valuerunt superiore 
saeculo quidam insaniente sapientia philosophi, qui chris-
tianae veritatis adorti sunt fundamenta convellere, eam-
que philosophandi rationem inierunt, quae excitata iam 
immodicae libertatis studia vehementius inflammaret. 
Proxima fuit eorum opera, quos rerum divinarum impo-
tens odium nefariis inter se societatibus coniunctos tenet, 
quotidieque facit opprimendi catholici nominis cupidiores : 
an vero maiore, quam uspiam, in Gallia contentione, nemo 
quam Vos, Venerabiles Fratres, iudicare melius potest. 

14 
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Quapropter paterna Caritas, qua universas gentes 
prosequimur, sicut alias Nos impulit ut nominatim Hi-
berniae, Hispániáé, Italiaeque populos, datis ad Episco-
pos litteris, convenienter temporibus ad officium cohorta-
remur, ita nunc ad Galliam suadet mentem cogitationem-
que convertere. — Ea enim molimina, quae diximus, 
non Ecclesiae solum nocent, sed ipsi quoque sunt perni-
ciosa et funesta reipublicae ; propterea quod fieri non 
potest ut prosperitás civitati comitetur, virtute religionis 
extincta. E t sane ubi vereri Deum homo desiit, maxi-
mum justitiae tollitur fundamentum, sine qua bene geri 
rem publicam vel ipsi ethnicorum sapientes negabant 

. posse : neque enim satis habitura dignitatis est aucto-
ritas principum, neque satis viriuin leges. Plus apud 
unumquemque valebit utilitas. quam honestas : vacillabit 
incolumitas iurium, malo custode officiorum poenarum 
inetu : et qui imperant, facile in dominatum iniustum, et 
qui parent, levi momento in seditionem et turbas dela-
bentur. — Praeterea quia nihil est in rerum natura boni, 
quod non bonitati divinae acceptum referendum sit, om-
nis hominum societas, quae a disciplina et temperatione 
•sui abesse Deum iubeat, quantum est in se, divinae bene-
ficentiae adiumenta respuit, planeque est digna, cui cae-
lestis tutela denegetur. Itaque quantumvis opibus firma 
et copiis locuples esse videatur, gerit tamen interitus sui 
in ipsis reipublicae visceribus inclusa semina, neque spem 
habere potest diuturnitatis. Scilicet gentibus christianis, 
non fere secus ac singulis hominibus, tam est inservire 
Dei consiliis salubre, quam deficere periculosum : eisque 
illud plerumque accidit, ut quibus temporibus fidelitatem 
suam erga Deum vel Ecclesiam studiosius retinent, in 
optimum statum naturali quodam intinere veniant ; qui-
bus deserunt, excidant. Has quidem vices in annalibus 
temporum intueri licet ; earumque domestica et satis re-
centia exempla suppeterent, si vacaret ea recordari quae 
superior vidit aetas, cum procax multorum licentia treme-
factam Galliam funditus miscuit, rem sacram et civilem 
eodem excidio complexa. 

Contra vero haec, quae certam civitatis ruinam se-
cum ferunt, facile depelluntur, si in constituenda guber-
nandaque tum domestica tum civili societate catholicae 
religionis praecepta serventur. Ea enim sunt ad conser-
vationem ordinis et ad reipublicae salutem aptissima. 

Ac primo quidem ad societatem domesticam quod 
attinet, interest quam maxime susceptam ex coniugio 
christiano sobolem mature ad religionis pracepta erudiri; 
et eas artes, quibus aetas puerilis ad humanitateui infor-
mari solet, cum institutione religiosa esse coniunctas. Al-
téras seiungere ab altera idem est ac reipsa velle, ut animi 
pueriles in officiis erga Deum iu neutram partem move-
an tur : quae disciplina fallax est, et praesertim in primis 
puerorum aetatulis perniciosissima, quod revera viam 
atheismi munit, religionis obsepit. Omnino parentes bonos 
curare oportet, ut sui cuiusque liberi, cum primurn sapere 
didicerunt, praecepta religionis percipiant, et ne quid oc-
currat in scholis, quod fidei morumve integritatem offendat. 
E t ut ista in instituenda sobole diligentia adhibeatur, di-
vina est, naturalique legem constitutum, neque parentes 
per ullam caussam solvi ea lege possunt. Ecclesia vero 

integritatis fidei custos et vindex, quae, delata sibi 
a Deo conditore suo auctoritate, debet ad sapientiam 
christianam universas vocare gentes, intemque sedulo 
videx*e quibus excolatur praeceptis institutisque iuven-
tus, quae in ipsius potestate sit, semper scholas quas 
appellant mixt as vel neutras: aperte damuavit, moni-
tis etiam atque etiam patribus familias, ut in re tanti 
momenti animum attenderent ad cavendum. Quibus in re-
bus parendo Ecclesiae, simul utilitati paretur, optimaque 
ratione saluti publicae consulitur. Etenim quorum prima 
aetas ad religionem erudita non est, sine ulla cognitione 
adolescunt rerum maximarum, quae in hominibus alere 
virtutum studia, et appetitus regere ratione contrarios so-
lae possunt. Cuiusmodi illae sunt de Deo creatore notio-
nes. de Deo iudice et vindice, de praemiis poenisque al-
terius vitae expectandis, de praesidiis caelestibus per 
Iesum Christum allatis ad ilia ipsa officia diligenter sanc-
teque servanda. His non cognitis, male sana omnis futura 
est animorum cultura : insueti ad verecundiam Dei ado-
lescentes nullám ferre poterunt honeste vivendi discipli-
nam, suisque cupiditatibus nihil unquam negare ausi, fa-
cile ad miscendas civitates pertrahentur. 

(Vége köv.) 

Miért szeretjük mi az egyházat? 
(Faber atya után). 

II. 

Az egyház az Isten alkotása a teremtés kö-
rén fölül és magának a Teremtő Istennek kirá-
lyi székhelye. 

Kiváltságos fenségi joga az egyháznak fel 
van ruházva a lelki királyság teljhatalmával az 
egész világ számára. 

Törvényei szentséget teremnek; légköre csupa 
malaszt. Alakjai isteni dolgok utánzatai; termé-
szetét természetfeletti míveletek alkották és ün-
nepei mennyei titkok. 

Az egyház-élet, avval a megbízással, hogy 
életet adjon. 

De az egyház nem csupán isteni utánzata 
az isteni dolgoknak ; ö több isteni valóságot rejt 
méhében, a melyeknek erejéből él. 

Magában hordja az isteni Személyeket egy 
sajátságos módon. 

És igy az egyház élete nemcsak hasonlatos-
ság az Istenhez: mert midőn a hit szemeivel 
vizsgáljuk az egyházat, sokkal többet és nagyob-
bat találunk benne az Istenhez való puszta ha-
sonlatosságnál. 

Az egyház oltár-szentélyeit fény övezi. Kör-
vonalai dicsőség légkörében merülnek el és el-
tűnnek a fény ama sűrűségében, mely környezi. 

Mert ime. maga Jézus az, az Isten és ember 
egy személyben, a kinek életéből mi élünk, és a 
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ki dicsőségének fényét annyira mérsékelte, hogy 
nem multunk ki miatta. 

Az Oltári-szentség titka az egyház életének 
valósága tartalma. 

Láthatjuk és tisztelhetjük az egyház nagy-
szerű tevékenységét; de sokkal tökéletesebb lesz 
ismerete bennünk, és sokkal jobban fogjuk tudni 
megbecsülni, ha meglátjuk benne az Istent. 

Látni fogjuk ekkor, hogy az egyház sokkal 
gazdagabb isteni titkokban, mintsem sejtettük. 

Igy van ez egyébiránt Isten minden alkotá-
sával. 

Szükséges látni a Teremtőt, hogy teljesen 
megértsük a teremtmények szépségét. 

De igy van ez kiváltképen az egyházzal, an-
nál a kiváló szerepnél fogva, melyet Isten alko-
tásai körében játszik. 

Teljes szabatossággal látjuk visszatükröződni 
a hegyeket a lábaikat locsoló tavakban. De ha 
a hegyeket magukat tekintjük és igy igyekszünk 
őket megismerni, az a kép, melyet előbb a viz 
tükrében láttunk, kedvesebb, szabatosabb, iga-
zabb és megragadóbb lesz. 

Isten szeme előtt az egyháznak valami cso-
dálatosnak kell lennie, mert az egyház mester-
mű, a melynek valának szentelve a Megváltás 
kimondhatatlan forrásai. 

Valamennyi isteni tökély meghozta az egy-
háznak adóját. 

Az egyház a megfoghatatlan, örökké áldott 
Lény titkainak és forró vágyainak leleplezése. 

Az isteni értelmességnek bájai ömlenek szét 
körülte, hasonlóan a szépség légszerű fénykö-
réhez. 

Isten egyszer végig tekinte az erdőkön, he-
gyeken, tavakon, a tajtékzó folyókon és a virá-
gokkal émaillirozott mezőkön, melyeket terem-
tett, — és a teremtett nagy mindenség körén 
kivül maradva adta rá atyai áldását. 

Midőn azonban az egyházat alkotá, nem 
földből és egyetlen egy szóval, hanem vérével és 
lelkének lehelletével : annyira elhagyta magát ra-
gadtatni uj alkotásának bájoló szépsége által, 
hogy bement az egyház kebelébe és magát ott 
megsokasitotta és elrejtette az oltár szentélyei-
ben, mint a madár szereti magát elrejteni az 
erdők és fák között. 

Mindez csak egyszerű leirása az egyháznak; 
a fődolgok, melyeket róla mondani lehet. De ez 
nem minden. 

Az egyház visszatükrözi magában az angya-
lok hierarchiáit ép ugy mint az Isten életének 
nagyszerűségeit. 

De nemcsak reprodukálja az angyalok rend-
jeit és utánozza működéseiket, hanem tevékeny-
ségökhöz uj köröket szolgáltat és számukra min-
dig ujabb és ujabb örömek forrása egyszersmind. 

Az egyház élete legbensőbb összefüggésben 
van az angyalokéval. Gyermekei összevegyülnek 
velők és a mennyei karok tagjaivá válnak. 

Tekintve az embereket, az egyház őket is-
teni életre szüli: kifejti hivatásukat, megnemesíti 
tehetetlenségöket ; sietteti a perczet, melyben dicső-
séget élvezendők lesznek ; becset ad szenvedéseiknek 
és jelentőséget örömeiknek; kiragadja kicsinyes-
ségökből; elvezeti az Istenhez, hogy bűneik bo-
csánatát nyerjék, és felvezeti a menny határaira, 
hogy ott maradjanak, még akkor is, midőn a 
föld próbáinak vannak alávetve. 

Mint hatalom, az egyház a legkevésbé föl-
dies, a legjelentékenyebb és a legszerencsésebb, 
mely valaha a földön létezett. Nincs hozzá fog-
ható egy sem; nem lát maga körül egyet sem, 
mely vele párhuzamba volna állítható. 

Az egyház egy probléma, melynek kielégitő 
megoldását adni sem a tudomány, sem a poli-
tika, sem a bölcselet nem képes. 

Története meglepően érdekes és a legrend-
kiviilibb változatosságot mutatja. 

Az ő történetének tartama felülmúlja a leg-
hosszabb életű monarchiák évkönyveit. A forra-
dalmak emlékei kevésbé változatosak és mégis a 
legegyszerűbb város krónikásainak műve kevésbbé 
egyöntetű, mint az egyház története. 

A mi a viszontagságokat és drámai alakulá-
sokat illeti, nincs semmi, a mit hasonlítani le-
hetne hozzá. 

Korunkban az egyház sajátságos életet fejt 
ki, körülmények közt, melyek egészen ujak. A 
hullámzás és általános bukás közepett, az egyház 
csendesen, bizalomteljesen és nyugodtan áll, mint 
egy szobor, mozdulatlan alapján. 

Ép oly biztos végleges diadalában, mint a 
mily bizonyos szenvedéseiről, melyek ez idő sze-
rint vannak kiszabva számára. 

Százféle nemzet és faj körében hatalma és 
szelleme egyaránt érezhetők a magán élet legtit-
kosabb szentélyeiben. 

Es mindez mégis minden zaj és erőtetés nél-
kül történik. 

11* 
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Az egyház oly kemény mint a gyémánt, és 
oly átható, mint a lég. 

Ki látott valaha valamit, a mi hozzá e föl-
dön hasonlítana? 

Mi több, az egyház egyedüli alkotása az idő-
nek avval a hivatással, hogy örökké éljen. 

A föld legnagyobb monarchiái még csak ár-
nyékukat sem nyújthatják ki a mennyig. 

Hallgatás és feledés fog keresztül vonulni 
minden pliilosophiákon. 

Nincs egyetlen egy irodalom sem, mely hi-
vatva volna örökké élni. 

A legnagyszerűbb civilisatiók — a kereszté-
nyen kivül — nem tükröznek vissza semmit ab-
ból, a mi a siron tul következik. 

A legdicsteljesebb forradalmak csak ideigle-
nes értékkel birnak. 

A föld viszontagságai semmi nyomokat nem 
hagynak az örökkévalóságon, legfölebb annyiban, 
hogy ennek vagy annak a léleknek megtérését 
megkönnyítették vagy hátráltatták. 

Az egyház nagysága itt e földön, ellenben, 
nem egyéb mint csupán nyitány ahhoz a nagy-
sághoz, mely részére az egek mélyén van fenn-
tartva. 

Semmi csodálatos sincs tehát abban, ha az 
egyház oly heves ragaszkodást és oly törhetetlen 
hűséget kelt lelkünkben. 

Minden mástól eltekintve, az egyház és az ő 
tudományának, a theologiának szeretete, mint 
szenvedély, egy színvonalra állítható ugyan a 
csillagászattal, lélektannal és politikával, de av-
val a különbséggel, hogy a mi exclusivitás a 
szenvedélyben, a mi szüklátkörüség és hiány a 
többi tudományokban van, itt inkább odaadás 
lesz mint exclusio. Mert a mi egyetemes, az nem 
lehet szűk és nem lehet exclusiv. 

Az egyház iránt való kegyeletes odaadás 
minden érdeket egyesít magában, minden köte-
lességgel öszhangban van; minden felelősségnek 
eleget tesz; minden érzelmet lángba hoz; a tár-
sasélet összes viszonyait felöleli és érintkezése 
által megnemesíti; lehat minden magánéletbe és 
belevegyülése által megszenteli azt. 

Az egyház és az ő tudománya — a tudomá-
nyok egysége, az összes philosophia öszhangja. 

Az egjdiáz és az ő tudománya érdekelve 
van minden diplomácziai kérdésben, — és túléli 
valamennyit. 

Az egyház szellemének részletekbe beható 

subtilitása semmit sem feled ki; és álláspontjai-
nak széles látköre lehetségessé teszi befolyásának 
érvényesítését mindenfelé. 

Szóval : az egyház minden ügyben az a rész, 
az az oldal, az a szempont, az a viszony, mely 
egyidejűleg képviseli mind a Teremtő fenségét, 
mind a Megváltó uralmát. 

(Vége). 

Mohács. 
II. 

Meg ne háborodjék szivetek ! Hisztek az 
Istenben, én bennem is higyetek. 

Sz. János Ev. 14. I. 

A csaták előtt a vezérek lelkesítő szavakat intéznek 
a sereghez ; és a mit akkor mondanak, az nem lehet ha-
zugság, mert, a kik a halálba mennek, azok nem hazud-
nak. Az, a mit akkor mondanak, az a sereg lelkének 
meggyőződése, szivének hitvallása. Halljátok tehát, mit 
mondott a mohácsi seregnek a nádor : „íme itt a király 
ő felsége közöttünk, kész meghalni veletek Krisztus val-
lásáért, a hazáért, hitveseitekért, gyermekeitekért stb." 
Tehát ez volt a lelkesítő szózat. A nádor ennél nagyob-
bat, a nemzet királyához, nádorához, és magához a hős 
sereghez méltóbbat mondani a halál beköszöntő reggelén 
nem tudott, mert ennél nagyobbat nem ismert. Es igy is 
illett, kellett, szükséges volt, hogy a vértanuk, mielőtt 
véröket kiontják, hitvallást tegyenek és maguk adják tud-
tára a világnak, hogy mi az a magasztos hivatás, mely-
ért szívesen, bátran mennek a halál torkába. Es ez a hit-
valló beszéd nem uj ; régi hagyománya az egész keresz-
ténységnek, drága hagyománya kivált a magyar nemzet-
nek. Minden igaz keresztény szerette vallását és hazáját, 
és minden igaz magyar e kettőért élt, és ha kellett, halt. 
Es ámbár a mohácsi sereg gyilkos ágyu-tüzben vadul le-
tarolva elhullott, — egy nem veszett el : a hősi bátorság, 
melyet ragyogtattak, a szent j:>élda, melyet hátrahagytak, 
nem veszett el, örökségül a nemzetre szállott. De hát 
öröksége volt-e a vallás és haza szent eszméje a nemzet-
nek ? kérdi a mai kor hitetlen gyermeke. En azt mon-
dom : igen. A magyar nemzet igen jókor keresett üdülést 
a Golgotha keresztje által megnyitott isteni szeretet for-
rásánál. Mióta a királyi apostol, sz. István őt e forráshoz 
vezette, azóta törhetetlenné lett a nemzet majdnem sza-
kadatlan csatáin, mert vallása lelkesité, a keresztény sze-
retet tüze élteté legválságosabb pillanataiban. Az időtől 
fogva, hogy sz. István hazánkat az egek királyné Asszo-
nyának oltalmába ajánlotta : azóta Mária öröksége vagyunk. 
A nemzet fiainak erényei között legragyogóbb volt a szi-
lárd vallásosság és a magyarok Nagyasszonyának gyön-
géd tisztelete. Hadi zászlóinkat Mária képe ékesité és az 
ő sz. nevében és oltalma alatt harczoltak hadaink. Leg-
nagyobb királyaink : sz. István, sz. László, Nagy Lajos és 
Mátyás a boldogságos Szűz nevében kezdék csatáikat. 
Királyi okleveleiket a teljes sz. Háromság nevében kez-
dették s bennök a magyarok Nagyasszonyáról a leggyön-
gédebb szeretettel emlékeztek. Szilárd vallásosság és Má-
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ria tisztelete volt alapja a családi életnek és a gyerme-
kek nevelésének. És ez a vallásos érzület volt a legdú-
sabb forrása annak az erős, magasztos hazaszeretetnek is, 
mely a magyar nemzetet annyira kitüntette Európa 
nemzetei között. Vallásáért, hazájáért mindent áldozott ; 
vallását és hazájának szabadságát semmiért. Es ez nem is 
lehetett másként. A szigorú vallásosság szeplőtelen, nyu-
godt lelkiismeretet biztositott a nemzet nagy többségé-
nek, a szeplőtelen lelkiismeret pedig alapja az erős, szi-
lárd jellemnek, a szilárd jellem a szabadságérzetnek. A 
szeplőtelen lelkiismereten nyugvó szilárd jellem nem szol-
gája senkinek, csak Istennek. Szabad házában szabadon 
szolgálni Istenének és hazája boldogságának : ez volt a 
magyarnak első dicsősége. Ez tette őt a keresztény Nyu-
gat védő bástyájává a török ellen. Ez tette őt oly nagv-
gyá a nemzet zivataros, sötét napjaiban. 

A sz. hagyomány tanúsága szerint Paduai sz. Antal 
egyszer vihar alkalmával prédikált a tenger halainak, és 
a költő e szavakat adja a jkaira : „Elé most jó halak, 
hadd lássuk fényetek, hisz azt mondják, ti a sötétben 
fényletek." Ha igaz, hogy a halak a sötétben fénylenek, 
akkor nagyon helyesen ábrázolták Krisztust már a kata-
kombák mélyén hal alakjában ; mert valamint Krisztus 
isteni jelleme akkor ragyogott legfényesebben, midőn 
érettünk szenvedett és meghalt : hasonlóan az ő hű köve-
tőinek törhetetlen bátorsága is a nagy szenvedések, a vé-
szek napjaiban világit legszebben. Ezt a sz. példát kö-
vette a mohácsi sereg a veszedelem sötét napján ; szembe 
szállt az óriási ellenséggel, bátran vallotta, hogy szereti 
vallását és hazáját és meghalt érte habozás nélkül. Ez a 
sereg nem katonákból, hanem a vallás és haza vértanúi-
ból állott. Ez a dicsősége megmarad örökre. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 14. Szentséges atyánk körlevele a 

franczia püspökökhez. — A „Le Moniteur de Rome" ma ide 
érkezett száma közli in extenso XIII . Leó pápa 0 Szent-
ségének legújabb „Nobilissima" körlevelét a francziaor-
szági püspökökhez. F. hó 8-áról van keltezve ez apos-
toli irat, mely már néhány nap óta foglalkoztatja a la-
pokat, s mely már tegnapelőtt a félhivatalos „Nemzet"-nek 
alkalmat adott a franczia köztársaság mellett eléggé ért-
hető vonatkoztatással lándzsát törni. Reméljük, hogy a 
„N." most, a körlevél egész kiterjedésében való nyilvá-
nosságra jutása után, módot és időt fog találni — reverti 
ad saniora, ha ugyan kedve és akaratja tar t ja . 

Különben nem is ez incidensből, hanem a körlevél 
meritumához képest kötelességünknek ismertük e leg-
újabb pápai körlevéllel behatóbban foglalkozni. Hisz az 
a szellem, mely Francziaország belbékéjére annyi vihart 
hozott, és Isten tudja ! talán többet fog még hozni, onnét 
kiindulva útjába ejtette az egész világot. Ha Francziaország-
ban hatásaiban pusztitóbb e szellem, ne feledjük, hogy ott 
keletkezett. Mindig kisebbedik a hullám ereje, mentől 
tovább terjeszti köreit. Reánk és sok más nemzetre is fér 
annak nagyobb része, mit 0 Szentsége a franczia püspökök-
nek irt. A „lumen de coelo" csodálatraméltó bölcseségé-
nek ujabb, örökké nevezetes tanújelét adta. 

Mivel Francziaországnak irt a szentséges Atya, ki 
nem kerülthette lelki szemeit e nemzet dicső múltja, sőt 
önkéntelenül is elébe állott, mit ezen „primogenita 
Ecclesiae filia" Chlodwigtól kezdve napjainkig tett, mint 
az isteni gondviselés terveinek közreműködője és végre-
ha j tó ja : „gesta Dei per Francos." Hitterjesztés és véde-
lem, a ker. szeretet és nagylelkűség művei töltik be a 
franczia történelem lapjainak nagy részét. A szentszék 
ismerte és elismerte Francziaország ez érdemeit a leg-
melegebb módon: III. Incze és IX. Gergely szavai ki-
válóan kiemelkednek. — Francziaország meg is nyerte 
azért jutalmát az Istentől : laudes bellicas, pacis artes, 
glóriám nominis, imperii auctoritatem. 

De Francziaországban is csak emberek voltak az 
emberek, ők is gyakran tévedtek. „Quod si oblito quodam 
modo Gallia sui, munus a Deo demandatum defugiens, 
maluit infensos spiritus adversus Ecclesiam sumere, tamen 
summo Dei beneficio nec diu nec tota desipuit." Nec diu, 
nec tota ! Valóban, a hosszú századok gyakori viharai, a 
nagy forradalom Francziaországot sem egészen, sem hosz-
szú időre meg nem fosztotta jellegétől. 

Most is ujabb vihar készül. Előjelei csalhatatlanul 
mutatkoznak ; el-eltünnek rövid időre e vészt jósló jelek, 
de mindig erősebben mutatkoznak, ha újból felmerülnek. 
Francziaország kétségkivül válság előtt áll. Bekövetkez-
hetik az előbb vagy utóbb, gyorsabban vagy későbben, de 
el nem fog maradni, el nem maradhat. A kereszténység 
feje látja a veszélyt közelegni és mint éber kormányos 
már előre int és figyelmeztet, ha talán elkerülhető a ha-
jótörés. Ott, hol az egyház szenved, az állam boldogsága 
nem érhető el ; „fieri non potest, ut prosperitás civitati 
comitetur, virtute religionis extincta." 

A társadalom alapjai inognak, mikor hit és erkölcs 
hanyatlik. Külső hatalom és gazdagság mitsein használnak 
a szivek romlottsága, az erényes jellemek szegénysége 
mellett. „Itaque quantumvis opibus firma et cojnis lo-
cuples esse videatur, gerit tamen interitus sui in ipsis 
reipublicae visceribus inclusa semina,, neque spem habere 
potest diuturnitatis." 

Azok ellen, mik a társadalom szomorú bukását elő-
idézik, legbiztosabb ellenszer a kath. egyház tanításainak 
és parancsainak megtartása. „Ea enim sunt ad conservati-
onem ordinis et ad reipublicae salutem aptissima." 

Mivel a társadalom a családon alapszik, a család a 
házasságon, azért szentséges atyánk a társadalmi bajok 
elűzésére szükségesnek tar t ja visszatérni a családra, visz-
sza a házasságra. „Interest quam maxime susceptam e con-
jvgio christiano sobolem mature ad religionis praecepta 
erudiri et eas artes, quibus aetas puerilis ad humanitatem 
informari sólet cum institutione religiosa esse conjuncta." 
Vallás-erkölcsi nevelést sürget a szentséges atya, mert 
elválasztani az emberi ismereteket a hitigazságok éltető 
erejétől, annyi, mint egyengetni az atheismus útját . 
„Alteras ssjungere ab altera idem est ac reipsa velle, 
ut animi pueriles in officiis erga Deum in neutram 
partem moveantur, quae disciplina fallax est et prae-
sertim in primis puerorum aetatulis perniciosissima, 
quod révéra viam atheismi munit, religionis obsepit." 
Azért hangsúlyozza a szülők szigorú kötelességét, mely 
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isteni és természeti törvényen alapulván, semmikép sem 
hanyagolható el. Az egyháznak is ugyanaz a kötelessége, 
és azért a vegyes vagy közös iskolákat mindenkor nyil-
tan kárhoztatta. „ Semper scholas, quas appellant mixtas 
vei neutras, alerte damnavit, monitis etiam patribus fa-
milias, ut in re tanti momenti animum attenderent ad 
cavendum." Ez pedig nemcsak az egyház érdeke, ezt a 
társadalom jóléte, az állam igazi érdeke is követeli. Qui-
bus in rebus parendo Ecclesiae, simul utilitati paretur, 
optimaque ratione saluti publicae consulitur. 

A körlevél hátralevő részei a concordatum fenntar-
tásáról, az egyetértésről, a püspökök iránti engedelmes-
ségről szólanak, melyekről legközelebb bővebben. ? 

Francziaország. Ar any-középút Dupanloup életének 
és érdemeinek megítélésében. — Ismeretes dolog, mily el-
lenmondásokat keltett abbé Lagrange két kötetes müve 
DupanloupróJ. Mi, részünkről, ir ja az Annales Catholiques, 
nem akartunk ezeknek az ellenmondásoknak bírálatába 
bocsátkozni. Ma azonban elérkezettnek látjuk az időt, hogy 
nyilatkozzunk. Nyilatkozatunk nem csekélyebb, mint a 
párisi egyházmegyei hatóság felügyelete alatt megjelent 
Semaine religieuse de Pans véleménye. Teljes meggyő-
ződéssel osztozunk e raagistralis itélet minden pontjában. 
Tekintély és bölcseség jellemzik e nyilatkozatot. Szósze-
rinti szövege ez : 

r A Semaine religieuse még nem szólott a Vie de 
mgr. Dupanloup czimü műről. 

Mikor hire járt , hogy meg fog jelenni, tekintélyes férfiak 
véleménye volt, hogy még nem jött meg az ideje, hogy 
tehát közlése korai. Mi még igen közel esünk ama 
harczokhoz, melyekben a nagynevű orléansi püspök részt 
vett ; a pillanat szenvedélyei még nem csillapodtak le. 
Félni lehetett tehát vitáktól, melyek szerencsétlen botrá-
nyokra vezethetnek. Félni lehetett, hogy még a halál fen-
sége és egy sirba fektetett püspök iránti köteles tisztelet 
sem fogja visszatartóztatni a régi ellentéteket. Ugy lát-
szott. hogy a korunknak .irt életrajzban mindenki csak 
azt az épületes példát és azt a tanulságos életet óhaj-
totta látni, mely az ő csodálatos tevékenységében min-
denkor hü maradt az istenesség alázatos kötelességeihez. 
Szóval: Mgr. Dupanloup életrajza korunk számára nem 
lehetett más, mint hitbuzgalmi könyv. Félni lehetett, hogy 
máskülönben pártos könyvnek fogják tartani. 

E férfiak, kikről itt szólunk, várakozást tanácsoltak 
addig, mig az évek megteszik kötelességöket és minden 
nyomorult szenvedélyt, minden pártérdeket elsimítanak és 
nem hagynak meg egyebet, mint : az Isten szeretetét és 
az egyház iránti föltétlen odaadást. 

Az események megmutatták, mennyire helyes volt e 
vélemény s mily hamar igazolva lett az előrelátás. 

Most már nekünk sincs többé okunk a hallgatás 
folytatására; sőt a mi azelőtt azt javallta, hogy hall-
gassunk, most már arra kényszerit, hogy nyilatkozzunk. 
Félünk, hogy dicséreteink, melyeket a nagy férfiú külön-
ben teljesen megérdemel, ürügyül fog szolgálni ellenmon-
dásokra és gyalázkodásokra. Szavunk tehát nem lehet 
egyéb, mint szükségessé vált tiltakozás a nagy férfin ne-
vének akár igazságtalan dicsőitése, akár méltatlan meg-

hurczolása ellen. Es e szavunk talán, — mi legalább bát-
rak vagyunk reményt táplálni ez iránt — meg fogja 
mutatni azoknak, kik nem vették észre, — hogy mit kell 
Dupanloup életében keresni, hogy mi az, a mi ebben az 
életben a legnagyobb evidentiával és legfényesebb ragyo-
gással tündöklik, hogyha azt nem a szenvedély elhomá-
lyosított szemével tekintjük. Bármily gazdag és csodála-
tosan felszerelt volt is az orléansi püspök egyénisége, vol-
tak neki hibái is : fényes tulajdonai, ha a véglet felé 
hajlottak, elvesztették egyensúlyokat. Némely nevezetes 
körülményekben mgr. Dupanloup tévedett, és akkor té-
velye szolgálatára állította ugyanazt a hevességet, ugyan-
azt a lelkesedést, a melyet a legszebb ügyeknek szentelt. 
Ezt senki sem tagadja. 

Hanem, a mit ismét el kell ismerni, az : e nemes lé-
lek perfekt loyalitása, az az ő lelkes odaadása minden ka-
tholikus érdek iránt, az az ő lángoló szeretete az egyház 
iránt. Mindenkor és mindenütt az egyháznak akart szol-
gálatot tenni ; az egyháznak mindent feláldozott ; az egy-
háznak teljes lélekkel hódolt. 0 minden fentartás és két-
értelműség nélkül elfogadta azt, a mit „a hit diadalának 
és az Isten szent akaratának" nevezett. 

El volt tökélve mindig hü maradni a papneveldében 
fogadott elhatározásaihoz ; nem engedni meg a benső, az 
imából táplálkozó élet megcsonkítását, a külvilággal való 
foglalkozás által, bármily nagyarányú, bármennyire szük-
séges legyen is ez. Es ez eltökélést meg is tudta tartani ; 
és hogy azt megtarthassa, gyakran valóban hősi jellemre 
volt szüksége. Mindenki ismerte az orléansi püspököt, a 
küzdelem férfiát, azt az embert, a kinek iratai események 
voltak, a melyek néha az egyház ellenségeit gonosz szán-
dékukban igazán feltartóztatták : de nem ismerték benne 
az ima és önmagába szállás emberét. Es ez az az ember, 
a kit abbé Lagrange a világnak bemutat. A történetíró 
ezer megható idézetet vesz át egy intim naplóból, melynek 
Dupanloup ezt a czimet adta : „Emléke annak, a mi jót 
Isten velem tett és a mi rosszat én cselekedtem." íme a tör-
vény, melyet magának az ifjú áldozár szabott, és a me-
lyet az öreg püspök is követet t : „Az én nagy de aláza-
tos eltökélésem, hogy egy kis benső, imában töltött éle-
tem legyen. Négy óra imában : kettő reggel, kettő este ; 
elzárkózva, mint egy toronyba : tranquillitas magna, mint 
a nagy karthausi kolostorban. Es négy órai tanulmány, 
reggel, ugyanavval a sérthetetlenséggel ; különben vétke-
zem Isten és az egyház ellen." 

Nem akarjuk itt festeni a Madelaine egyház kate-
chetáját, a szent Miklósról nevezett kis seminarium igaz-
gatóját. 0 , a ki annyi ügyben kitűnt, kitűnt különösen az 
if júság nevelésében. Valamennyi irata közt legmaradan-
dóbb becscsel fognak birni a hitoktatásról és nevelésről 
Írottak a „Toeuvre par excellence" vagyis elmélkedései a 
káté fölött, és hallhatatlan müve a nevelésről, a „ Traité 
de Y Education. " 

Mily tökéletes volt mint lelkiatya, lelki vezér ! Mily 
szigorral tudta a lelkeket vezetni ; mennyire tudta őket 
az egyház iránt szeretetre gyulasztani ; mily tapintatosan 
tudta őket Jézus Krisztus titkainak ismeretébe beavatni ! 
Mily csodásan tudta velők megérteni „a keresztény élet 
komolyságát!" Valóban, a lelkek üdve előmozdításának 
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szenvedélyével birt. Ebben az értelemben tudta, hol rej-
lik életének fő ereje, sikereinek létoka! „Szent igazság, 
mondá, hogy, még a terméketlen szellemek számára is, 
a lelkek szeretete — valódi inspiration 

íme, néhány vonásban az, a mit abbé Lagrange 
müvében olvasni lehet. Igy tűnik fel abban mindenki 
szeme láttára Dupanloup. Nincs szükségünk dicsérni az 
irót, a kinek Szent Pál életrajzá-t köszönhetjük. Legújabb 
müvében felülmulta magát. Fiúi szeretete az iránt, a kinek 
egész életét szentelte^ könyekig megható, egyszerű, néha 
ragyogó lapokat inspirált. Igazán uj életre keltette azt, a 
kit annyira szeretett ! 

A katholikusok nagy kötelessége napjainkban az 
egyetértés és összetartás. Hő óhajunk, hogy erről senki 
meg ne feledkezzék." 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Isten nevében előre! 

Egy szerény házra van szüksége az országos köz-
ponti katholikus legényegyletnek Budapesten. Nemcsak 
fővárosunknak, mely annyi iparost számlál lakosai közt, 
hanem az egész országnak, mely annyi katholikust táplál 
tejjel-mézzel folyó virányain, — válnék hasznára, és dí-
szére, ha egy még oly szerény épület homlokzatán e sza-
vak volnának olvashatók: „Isten áldja a tisztes ipart!" 
„Az országos központi katholikus legény-egylet háza." 

A mi fővárosunkat illeti, ez megérdemelné, hogy 
már ma álljon területén a nevezett föliratú ház. Nemes-
lelküségének fényes jelét adta az országos központi katho-
likus legény-egylet iránt a fővárosi tanács, mert ha Isten 
meghallgatja mindennapi kérésünket, ha Magyarország 
mindenkoron szivesen adakozó néjje fölhívásomat némi 
figyelemre és hathatós pártfogásra méltatja, hogy a ház 
fölépülhessen : övé a kezdet kezdete, ő már egy évvel ez-
előtt az egyletnek épen megfelelő ingyen telket adomá-
nyozott. 

A fővárosnak nemes példája nem maradhat hatás 
nélkül. Kell, hogy fölbuzduljanak a magyar városok és 
falvak királynéjuk e nemes példájának látásán ; kell, hogy 
hozzájárulni siessenek adományaikkal az egylet házának 
felépítéséhez. 

A nemeslelkü főváros odaadta a telket, de föltétele-
sen: hogy arra 5 év alatt fölépíttessék az egylet háza. 

Nem azért kötötte ki a főváros, hogy 5 év alatt 
fölépíttessék az egylet háza, mintha különben irigyelné 
az egylettől a telket. — Nem. Egészen más indok birta 
a fővárost a föltétel megállapítására. 

Nagyon jól ismeri a főváros e szerény bár, de üd-
vös szolgálatot teljesítő egylet működését 28 évi fennál-
lásából és eredményeiből. 

Nagyon jól tudja, hogy milyen szükséges ez az egy-
let, mely a főváros lakosságának legnagyobb osztályáról 
gondoskodik, hogy műveltessék, szive nemes érzelmekkel, 
esze helyes eszmékkel tápláltassék, a mely osztályáról az 
állam és társadalom legkevesebbé gondoskodik, tudja, hogy 
mily fontos ez az egylet, mely azt az elemet iparkodik a 
társadalom békés, emberszerető, munkás és takarékos osz-
tályává tenni, a mely esetleges lázadások, zavargások, ut-

czai botrányoknál első sorban, legnagyobb számban sze-
repel, a mely elem helyzeténél fogva a legelégedetlenebb 
és igy zavargásokra a leghajlandóbb. 

Nagyon jól tudja a főváros, hogy a tiszta erkölcs, 
mely az ország támasza és talpköve, csakis vallásos egy-
let által támogattatik és őriztetik meg. 

Nagyon jól tudja a főváros, hogy mennyi anyagi 
és erkölcsi erőt nyújt és milyen vagyoni és társadalmi 
előnyére válik az oly egyletnek a működése, mely szé-
lesebb és tágabb körben működik, és a mely eme magas 
erényekért küzd : „Vallás és erény ; munka és szorga-
lom; egyesség és szeretet; vidámság és öröm." 

Es ha a főváros tapasztalja és továbbra is elvárja 
az egylet működésétől a kívánt eredményeket, vájjon ez 
üdvös eredményekből csak a fővárosnak van-e haszna ? 
Nem-e itt sereglenek össze az iparosok az egész ország-
ból ? Nem innen mennek-e szét az egész országba ? 

Igen, ismétlem, nem hogy elvegye, kötötte ki a fő-
város azt, hogy az egylet háza öt év alatt fölépíttessék 
a neki adományozott telken, hanem, hogy az egylet mi-
nél előbb benső működésében erősödjék, külső eredmé-
nyeiben pedig még fokozottabban boldogítva a fővárost 
boldogítsa a hazát. 

Mert akárhogyan is tekintsem az egyletet, a mint 
az most bérházban, szíik helyiségben létezik, létezése 
költséges, működése több tekintetben korlátolt, sok te-
kintetben lehetetlen. 

A nagyméltóságú püspöki kar, különösen ő eminen-
tiája, az ország bíboros herczeg-primása, mint az egylet 
fővédnöke, a számos pártoló tagok, a főváros és a jóté-
kony intézetek tetemes pénzadományainak háromnegyed 
részét fiiemészti a lakbér, és igy a segélynek legnagyobb 
része elvonatik a tulajdonképeni magasztos czéltól, elvo-
natik oly czélra, mely szellemi tőkét nem alkot, a mű-
velődést, a vallásosságot, az ipart egy lépéssel sem viszi 
előbbre. Es ez igy marad mindaddig, mig az egyletnek 
nem lesz tulajdon otthona. 

Vájjon ez üdvtelen állapot még tovább tartson ? 
Tovább tartson, mert az ország az országos központi 
katholikus legényegyletet a kellő és valóban megérdem-
lett pártolásban nem részesítette ? Tovább tartson, hogy 
az egylet végre részvétlenség miatt megf'osztassék a fő-
város által föltételesen ajándékozott néhány ezer forintot 
érő háztelektől1? Tovább tartson, mert az ország a fővá-
ros adományához képest csekély összeget nem akarna 
összeadakozni egy országos, egy katholikus egylet háza 
fölépítésére ? 

Nem hiszem, hogy jó magyar nemzetünk ily rész-
vétlen lenne egyletünk iránt. Nem hihetem, hogy segély-
kiáltásom pusztában hangozzék el. 

Es azért azt mondom, jó lélekkel tanácsolom : kezdje 
meg az egylet a már együttlevő összeggel a kijelölt 
helyen, a kész és elfogadott tervrajz szerint, a megálla-
pított költségvetés terjedelmében, az országos központi 
katholikus legényegylet házépítését. Ne féljen, hogy ugy 
fog járni, mint az evangelium írja, arról, ki tornyot kez-
dett építeni és nem tudja befejezni és kinevették, mert 
nem gondolta meg előre, hogy van-e reá költség. Az 

! alap megvan. 
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Igaz, hogy az egylet házépítésre most csak 10 ezer 
forinttal nendelkezik és a költségvetés 36 ezer forintot 
mutat ki, mint szükséges költséget; de az ország lako-
sainak milliói a hiányzó 26 ezeret örömest össze fog-
ják adni. 

Kezdje meg az egylet épitkezését szt. József nap-
ján, az egylet védszentje napján, és fejezze be bár még 
ez évben. Mire szükség lesz a pénzre, meglesz ! 

Szt. József, az országos központi katholikus legény-
egylet védszentjének pártfogásába helyezem bizalmamat, 
és ő az ő pártfogoltjait nem fogja elhagyni. „In Te, sancte 
Joseph ! speravi, non confundar in aeternum ! 

Az egylet egy jóakarója. 

Szivünk mélyéből vette a szót az a derék férfiú, 
kinek szerénysége „az egylet egy jóakarójának" leple alá 
rejtőzködött. 

Az egyleti ház építésével tovább késni nem lehet. 
1885-ben országos iparkiállitás lesz. Tömegesen 

fognak feljönni iparosaink a fővárosba. Gyülekezni, ta-
nácskozni fognak és az u j ipar-törvény alapján szervez-
kedésöket fogják megbeszélni. 

Kedvesebb találkozási helyet, kedvesebb otthont 
egész Budapesten nem fognak találni mint a katholikus 
egyleti házban. Mennyire meg lesz hatva az a katholikus 
iparos és mily hatalmas benyomásokat fog haza vinni 
magával, ha látni fogja, hogy a kath. társas élet a kath. 
iparosok közt az ország fővárosában virágzik ! 

De előttünk nagyobb dolgok is lebegnek. Nekünk 
katholikusoknak Budapesten majora canenda sunt. 

Nekünk okvetetlen katholikus társaséletet kell létre 
hoznunk ; olyat, a milyenben a főváros harmadfélszázezer 
katholikusa nagyságának és erejének teljes tudatára jusson. 

Es e kath. társaséletnek egyik góczpontja a kath. 
egyleti ház lesz. 

Igy van ez mindenütt : igy lesz az nálunk is. Az 
idő fényesen igazat fog nekünk szolgáltatni. 

E napokban érkezett Müller berlini apát-plebános 
és birodalmi képviselő levele, melyben az ottani katholi-
kus legény-egyleti házról szórói-szóra ezt mondja : 

„Dieses Haus bildet unser Vereinshaus, in welchem 
sich die verschiedenartigen Interessen unserer Gemeinde 
(100,000 katholikust számit), neben einander entwickeln 

Értsük meg az idők intését ! 
Fel, adakozásra, az országos központi kath. legény-

egylet házára, — a melynek nagynak, impozánsnak kell 
lenni, hogy 8 millió katholikusnak érdemes legyen reá 
gondolni, s kedve teljék benne. 

Isten nevében előre ! 
A Religio szerk. 

VEGYESEK. 
— A Parlamentarismus, Anglia kivételével, fictio. 

Például ! Francziaországban a legutóbbi választáskor volt 
10.352,274 választó. Szavazott csak 6.865,668. Győzött 
és uralkodik 4.548,476. Négy millió választó uralkodik 

10 millió fölött, a minoritás uralkodik a majoritás felet t! 
Es ezt a többség uralmának nevezik ! Risum teneatis. Es 
vájjon ki az oka ennek az absurdumnak: a minoritás-e, 
mely legyűri a majoritást, vagy a majoritás, amely gyá-
ván odaadja nyakát a minoritás jármába ? Más szavakkal : 
hogy Francziaországban az istentelenség uralkodik, ki az 
oka ? Az istentelen minoritás-e, mely bolond volna, ha nem 
élne a hatalommal, melyet a vallásos többség gyáván 
kezére já tszot t ; vagy ez a vallásos többség, mely nem 
tudja érvényre emelni a többségnek az ellenfél által leg-
lármásabban hirdetett jogát : az uralmat ? A felelet köny-
nyü, a tanulság nagy. 

— Isten ostora. Francziaországban lyceumokat, azaz 
középiskolákat állított fel a kath. egyházzal meghasonlott 
„laicus" köznevelésügyi politika a leányok számára. Es az 
eredmény már is kezd mutatkozni. Világosan megmondja egy 
szabadoncz gondolkodású és republikánus lap, milyen ez az 
eredmény, midőn azt mondja : „Ha már egyszer a n ő n e m 
lehet az Istené : hát akkor V^énusénak sem szabad lennie. " 

— A fővárosi egylet, relata referimus, egy Budapesten 
alapítandó r. k. püspökségről tanácskozott e napokban. Mor-
lin Imre, Sztupa György és Hegedűs Ferencz az eszmét pár-
tolták, de nem tartot ták illetékesnek a fővárosi egyletet ez 
ügynek kezdeményezésére; migWeiszB . F. és Kamermayer 
mint fővárost érdeklő ügyet az egylet illetőségébe tartó-
zandónak vélték azt. Eszmecsere után a választmány abban 
állapodott meg, hogy maga részéről óhajtja, hogy ne 
csak a polgári és katonai hatóságok, hanem egy római 
kath. püspök is a fővárosban székeljen s ama reménynek 
ad kifejezést, hogy az illetékes körök és tényezők a szük-
séges lépéseket megteszik a terv valósítására. Felemlitte-
tet t az is, hogy a főváros, mint a területén levő 15 r. 
kath. pelebánia patrónusa, már eme jognál fogva is ille-
tékes ez ügyben a kellő lépések megtételére, mint ezt 
a mult fővárosi közgyűlésen Polonyi meg is pendítette. 

— A „Magyar Korona" és egy sémita tanító. Mult 
évi októberben irja nevezett laptársunk, olvasókör ala-
kult Zsámbokon keresztény és héber tagokból. Olyan la-
pokat rendeltek, melyek naponként keserű labdacsokat 
nyeletnek el a ker. érzelmű olvasókkal. L^jévre lapok já-
ratása tárgy altatván, a „Magyar Korona" megrendelése is 
indítványba jöt t kellő okadatolással, mire igy a „Magyar 
Korona" járatása határozatba ment. Felszólalt azonban e 
határozat ellen Fleischman rabbi fia, egy helybeli héber 
tanító, ki csupán azért lépett ki az olvasókörből, mert a 
„Magyar Korona" jár oda ; ezt az ő sémita gyomra meg 
nem birja emészteni, holott a jó keresztény gyomor ka-
varog ugyan, de megtűri a „Pester Lloyd," „Neue Fr . 
Presse", „Kikeriki", „Egyetértés" zsidó és pogány kófi-
czait. Ez a Fleischmann tanitó találja még majd föl, ho-
gyan kell a keresztény elemet a zsidó elemmel összeol-
vasztani. Elképzelhetjük, mikép oktatja Kóbiait és Rebe-
káit a felebaráti szeretet- és türelemre. — Igy nem lesz 
béke, mondjuk mi a M. K. megjegyzéséhez, keresztény 
és zsidó között ez országban. Mi keresztények legalább 
is türelmet várunk ! 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. az.) 
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LEO PP . XIII . 
Venerabiiis Fratres, 

Salutem et apostolicam benedictionem. 
(Vége). 

Deinde illa saluberrima aeque ac verissima, quae ad 
civilem societatem vicissitudinemque iurium et officiorum 
inter sacram et politicam potestatem spectant. — Quem-
admodum enim duae sunt in terris societates maximae, 
altera civilis, cuius proximus finis est humano generi bo-
num comparare temporale et mundanum, altera religiosa, 
cuius est homines ad veram illam felicitatem perducere, 
ad quam facti sumus, caelestem ac sempiternam, ita ge-
mina potestas est ; aeternae naturalique legi obedientes 
ambae, et in rebus, quae alterutrius ordine imperioque 
continentur, sibi singulae consulentes. Verum quoties 
quidquam constitui de eo genere oporteat, de quo utram-
que potestatem, diversis quidem caussis diversoque modo, 
sed tamen utramque constituere rectum sit, necessaria est 
et utilitati publicae consentanea utriusque concordia ; qua 
sublata, omnino consecutura est aneeps quaedam mutabi-
lisque conditio, quacum nec Ecclesiae nec civitatis potest 
tranquillitas consistere. Cum igitur pactis conventis inter 
sacram civilemque potestatem publice aliquid constitutum 
est, tunc profecto quod iustitiae interest, interest idem rei 
publicae, concordiam manere integram ; propterea quod 

sicut alteri ab altera praestantur officia mutua, ita certus 
utilitatis fruetus ultro citroque aeeipitur et redditur. 

In Gallia, ineunte hoc saeculo, posteaquam ingentes 
illi, qui paulo ante fuerant, motus civiles terroresque con-
quieverant, ipsi rerum publicarum rectores intellexere, 
hand posse melius fessam tot ruinis civitatem sublevari, 
quam si religio catholica restitueretur. Futuras ntilitates. 
opinione praeeipiens Pius VII. Decessor Noster, voluntati 
primi Consulis ultro obsecutus est, facilitate indulgentia-
que usus tanta, quanta maxima per officium lieuit. —• 
— Tune de summis capitibus cum convenisset, funda-
menta posita sunt tutumque iter munitum restituendis ac 
sensim stabiliendis rebus religiosis opportunism. E t ré-
véra plura eo tempore ac posteriore aetate prudenti iu-
dicio constituta sunt, quae ad incolumitatem et decus 
Ecclesiae pertinere videbantur. Permagnae exinde per-
ceptae utilitates, tanto pliiris aestimandae, quanto gra-
vius in Gallia omnia sacra essent antea prostrata et af-
flicta. Publica dignitate religioni reddita, plane instituta 
Christiana revixere : sed mirum quanta ex hoc facto in 
prosperitatem civilem bona redierunt. Etenim ex turbu-
lentissimis fluetibus vixdum emersa civitas, cum vehemen-
ter tranquillitatis diseiplinaeque publicae firma fundameiita 
requireret, ea ipsa quae requirebat, oblata sibi a religi-
one catholica percommode sensit ; ita ut appareat, illud 
de concordia ineunda consilium prudentis viri populoque 
bene consulentis fuisse. Quare, si ceterae rationes dees-
sent, tamen omnino eadem caussa, quae tunc ad pacificatio-
nem suseipiendam impulit, nunc deberet ad conservandam 
impellere. Nam inflammatis passim rerum novarum sta-
diis, in tarn incerta expectatione futurorum, novas discor-
diarum caussas inter utramque potestatem serere, interiec-
tisque impedimentis beneficam Ecclesiae prohibere aut 
remorari virtutem, inconsulta res esset et plena periculi. 

At vero hoc tempore huius generis eminere peri-
cula non sine sollicitudine et angore videmus : quaedam 
enim et acta sunt et aguntur cum Ecclesiae salute mini-
me congruentia, posteaquam nonnulli infenso animo in-
stituta catholica in suspicionem invidiamque adducere, 
eaque civitati praedicare inimica vulgo consueverunt. Ne-
que minus sollicitos anxiosque habent Nos eorum con-
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silia, qui, dissociandis Ecclesiae reique publicae rationi-
bus, salubrem illam riteque initam cum Apostolica Sede 
concordiam serius ocius diremptain vellent. 

Nos quidem in hoc rerum statu nihil praetermisi-
mus. quod tempóra postulare viderentur. Legatuni Nos-
trum Apostolicum, quoties oportere visum est, facere 
expostula t ions iussimus: quas qui rem publicam gerunt 
prono se ad aequitatem animi accipere testati sunt. — 
Nos ipsi, cum lata lex est de collegiis sodalium religio-
sorum tollendis, animi Nostri sensa litteris consignavimus 
ad dilectum Filium Nostrum S. R. E. Cardinalem Ar-
chiepiscopum Parisiensium datis. Simili modo, missis su-
periore anno mense Iunio ad summum rei publicae Prin-
cipem litteris, cetera illa deploravimus, quae saluti animo-
rum nocent, et Ecclesiae rati ones incolumes esse n on sinunt. 
Id vero effecimus, tum quod sanctitate et magnitudine mune-
ris Nostri apostoliéi permovebamur, tum quod vehementer 
cupimus ut accepta a patribus et maioribus religio sancte 
inviolateque in Gallia conservetur. Hac via, hoc ipso te-
nore constantiae certum Nobis est rem Galliae catholi-
cam perpetuo in posterum defendere. — Cuius quidem 
officii iusti ac debiti Vos omnes, Venerabiles Fratres, 
adiutores strenuos semper habuimus. Revera sodalium 
religiosorum coacti dolere vicem, perfecistis tarnen, quod 
erat in potestate vestra, ne indefensi succumberent, qui 
non minus de republica quam de Ecclesia meruerant. 
Hoc autem tempore, quantum leges sinunt, in eo evigi-
lant maximae curae cogitationesque vestrae, ut probae 
institutionis copia suppeditet inventuti: et de consiliis 
quae adversus Ecclesiam nonnulli agitant, non praeter-
misistis ostendere, quantum ipsi civitati essent allatura 
perniciem. Atque has ob caussas nemo iure criminabitur, 
aut aliquo Vos respectu rerum humanarum duci, aut 
constitutae reipublicae adversari : quia cum Dei agitur 
bonos, cum salus animarum in discrimen adducitur, ves-
trum munus est harum rerum omnium tutelam defensio-
nemque suscipere. — Pergite itaque prudenter et fortiter 
in episcopali munere versari: caelestis doctrinae prae-
cepta tradere, et qua sit ingrediendum via in tarn magna 
temporum iniquitate populo demonstrare. Eamdem om-
nium oportet esse mentem idemque proposition, et ubi 
communis est caussa, similem in agendo adhibere ratio-
nem. Providete ut nusquam scholae desint, in quibus no-
titia bonorum caelestium offici or unique erga Deum dili-
gentissime alumni imbuantur, et discant penitus Ecclesiam 
cognoscere eidemque dicto esse audientes usque adeo ut 
intelligant et sentiant, omnes labores, eius caussa, patibi-
les putandos. Abundat Gallia jiraestantissimorum homi-
num exemplis, qui pro fide Christiana nullám ab sese 
calamitatem, ne vitae quidem ipsius iacturam deprecati 
sint. In ipsa illa perturbatione, quam commemoravimus, 
viri invicta fide perplures extiterunt, quorum virtute et 
sanguine patrius stetit honos. Iamvero nostris etiam tem-
poribus vivtuteni in Gallia cernimus per médias insidias 
et pericula satis, Deo iuvante, se ipsani tueri. Munus 
suum clerus insistit, idque ea caritate, quae sacerdotum 
est propria, ad proximorum utilitates semper prompta et 
sollerti. Laici viri magno numero fidem catholicam pro-
fitentur aperto impavidoque pectore : obsequium suum 

certatim huic Apostolicae Sedi multis rationibus et saepe 
testantur : institutioni iuventutis ingenti sumptu et labore 
prospiciunt, necessitatibus publicis opitulantur liberalitate 
et beneficentia mirabili. 

Iamvero ista bona, quae laetam spem Galliae por-
tendunt, non conservanda solum sed etiam augenda sunt 
communi studio maximaque perseverantia sedulitatis. In 
primis videndum est ut idoneorum virorum copia magis 
ac magis Clerus locupletetur. Sancta sit apud sacerdotes 
Antistitum suorum auctoritas : pro certo habeant sacerdo-
tale munus, nisi sub magisterio Episcoporum exerceatur, 
neque sanctum, nec satis utile, neque hones tum futurum. 
— Deinde necesse est in patrocinio religionis multum 
elaborare lectos viros laicos, quibus cara est communis 
omnium mater Ecclesia, et quorum cum dicta tum scripta 
tuendis catholici nominis iuribus magno usui esse pos-
sunt. Ad oj)tatos autem f'ructus maxime est conspiratio 
voluntatum et agendorum similitudo necessaria. Profecto 
nihil magis inimici cupiunt, quam ut dissideant catholici 
inter se : hi vero nihil sibi magis quam dissidia fugien-
dum putent, memores divini verbi, omne regnum in seipsum 
divisum desolubitur. Quod si, concordiae gratia, necesse est, 
quemquam de sua sententia iudicioque desistere, faciat 
non invitus, sperata utilitate communi. Qui scribendo 
dant operám, magnojiere studeant hanc in omnibus rebus 
animorum concordiam conservare ; iidem praeterea quod 
in conimune exjiedit malint, quam quod sibi: communia 
coepta tueantur ; disciplinae eorum, quos Spiritus Sanctus 
posuit Episcopos reget e Ecclesiam Dei, libenti animo pa-
reant, auctoritatemque vereantur ; nec suscipiant quicquam 
jiraeter eorumdem voluntatem, quos, quando pro religione 
dimicatur, sequi necesse est tamquam duces. 

Denique, quod facere in rebus dubiis semper Eccle-
sia consuevit, ijopulus universus, Vobis auctoribus, obsec-
rare obtestarique Deum insistât, ut respiciat Galliam, 
iramque misericordia vincat. In ista fandi scribendique li-
centia pluries est divina violata maiestas, neque desunt 
qui non modo bénéficia Salvatoris hominum Iesu Christi 
ingrate répudient, sed etiam impia ostentatione profite-
antur, nolle se Dei mimen agnoscere. Onmino catholicos 
decet hanc sentiendi agendique pravitatem magno üdéi pi-
etatisque studio compensare, publiceque testari, nihil sibi 
esse Dei gloria prius, nihil avita religione carius. Ii prae-
sertim qui alligati arctius Deo, intra monasteriorum 
claustra aetatem degunt, excitent nunc sese ad caritatem 
generosius, et divinum propitiare numen humili prece, 
poenis voluntariis, suique devotione contendant. His rati-
onibus eventurum, Deo opitulante, confidimus, ut qui sunt 
in errore resipiscant, nomenque Gallicum ad genuinam 
magnitudinem revirescat. 

In his omnibus, quae hactenus diximus, paternum 
animum Nostrum, Venerabiles Fratres, et amoris, quo 
universani Galliam complectimur, magnitudinem recogno-
scite. Nec dubitamus quin hoc ipsum studiosissimae vo-
luntatis Nostrae testimonium ad confirmandam augen-
damque valeat salutarem illam inter Galliam et Aposto-
licam Sedem coniunctionis necessitudinem, unde nec pauca, 
nec levia in communem utilitatem bona omni tempore 
profecta sunt. — Et hac cogitatione laeti, Vobis, Vene-
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rabiles Fratres civibusque vestris maxim am caelestiiim 
munerum copiam adprecamur : quorum auspicem, et prae-
cipuae benevolentiae Nostrae testem Vobis universae-
que Galliae Apostolicam benedictionem peramenter in Do-
mino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die VIII februarii, a. 
MDCCCLXXXIV, Pontificatus Nostri anno sexto. 

LEO P P . XIII . 

Mohács. 
I i i . 

Meg ne háborodjék szivetek ! Hisztek az 
Istenben, én bennem is higyetek. 

Sz. János Ev. 14. I. 

A költő azt mondja e térről, hogy „még áll Mo-
hács, még á l l . . . nincs kő határán, nincsen kunhalom, de 
áll a tér s nem vész a fájdalom." Igen, itt nincs világ-
raszóló márvány emléke e véres napnak, de márvány he-
lyett a nemzet szivébe van vésve ; és helyesen, mert, a 
mint a pogány Rómának egy történetirója mondja : a mint 
az emberek arczulatja, ugy az arczulat hasonmása : szobra 
vagy képe is veszendő és enyészetre válik ; de a lélek 
formája örök, melyet megőrizni és kifejezni nem idegen 
anyag és művészet által, hanem csak saját erkölcseiddel 
vagy képes.1) Es erről az emlékről, mely a nemzet fiai-
nak szivében tenyész, mondja a költő, hogy az „nem 
veszhet el, mig az ezüst Dunának nagy tükörén egy hon-
fiszem pihen, s magyar lakik a parton s a hazának csak 
egy romlatlan gyermeke lészen." Es én azt mondom r á : 
Amen ! Ugy legyen ! Ne veszszen el soha e véres nap 
emléke és a hősök dicső példája : ne veszszen ki a nem-
zet lelkéből e sereg szent meggyőződése, hitvallása ; mert 
bizony, bizony mondom : nem él meg a nemzet sokáig, ha 
elfeledi régi sz. hagyományait ; vagy ma már, midőn lassan, 
lassan feledi azokat, azt mondom : ha vissza nem tér azok-
hoz, mert csak egy mentheti meg : a vallás sz. gyökeré-
ből fejlődő hazaszeretet. 

Mit tanulunk, ha a nemzet mai életét vizsgáljuk és 
a múlttal összehasonlítjuk ? Azt, hogy a keresztény val-
lást, mely pedig a múltban a nemzet egész életének, 
nyilvános működésének, törvényhozásának, csatáinak alapja, 
inditó oka, szabálya, szóval életeleme volt, ma már „az 
élet széles piaczárói, a hol áldásaira legnagyobb szükség 
van, négy fal közé akarnák zárni! Megtöretnék, ha val-
lásos érzetnél nem volna több, ha tettekben nem nyilat-
koznék; megtöretnék, ha küldetési jogát minden ember 
lelkéhez nem gyakorolná, hogy azt fölvilágosítva vezé-
relje magános és nyilvános életében ; megtöretnék, ha is-
tentagadásnak nem jelezné ama kihivást, hogy az ember 
fölött lehet isteni törvény a magános életben, de nincs a 
kormányszéken, nincs a törvényhozásban."2) Valóban a 
nemzet nyilvános élete mindinkább távozik a keresztény 
hit világától ; a tudomány hadat izent a keresztény val-
lás majdnem összes tanításának ; a kereskedelem nem is-
mer magasabb czélt, mint a meggazdagodást, nem neme-

1) Corn. Taciti : Agricola, c. 46. 
2) Simor bibornolc : Sz. István-társulati megnyitó beszéd, 1879. 

sebb eszközt, mint az embertárs lelketlen kizsákmányolá-
sát ; az ipar a szabad versenyben koldusbotra űzi a 
becsületes, de pénztelen kézművest; a felebaráti szeretet 
nem törvénye többé a gazdagnak, ha meggazdagodott, 
megveti azt, kinek véréből meghizott ; a ki kiűzi az ősi 
házból a birtokost, nem vet neki még alamizsnául sem 
egy falat kenyeret. Fájdalom, ma már vannak iskolák e 
hazában, melyekben a vallás nem alapja többé a tanítás-
nak, hanem vagy mellékes dolog, vagy gúny tárgya. 
Gondoljunk azon nemzedékre, mely sok városban és fa-
luban most fejlődik ; azon gyermekekre, kik édes keveset 
hallanak Istenről, a lélekről, a jövő életről. Hát még az 
a tanitás, mely az iskolákon kivül történik ! mennyire ta-
nít ják a népet uton-utfélen, hogy nincs Isten, nincs lélek, 
nincs örök élet, nincs mennyország, nincs pokol. Es ha 
szóval nem tanítják, tanítják példával, mert hisz ma már 
a vasárnap és ünnep keresztény megszenteléséről épen azok 
nem akarnak tudni, a kiknek legszebb hivatása volna a 
példaadás. 

Mit szóljunk mindezekhez ? Kérlek, figyeljetek ! — Ma-
napság tehát már két ellenséges érzésű iskolává alakult 
a nemzet nyilvános élete. Az egyikben mi tanítjuk az Is-
ten törvényét, a Megváltó keresztjének vallását ; a másik-
ban sokkal többen és elég bőven tanítják az Isten taga-
dásának, a lélek és örök élet tagadásának borzasztó val-
lását. Hiszen jól van, mindegyik feleljen meg a maga ta-
nításáért. En meg vagyok győződve, hogy valamint az 
igazságos Biró, ki a felhők felett lakik, vissza fogja kö-
vetelni a szülők kezeiből a gyermekek lelkeit: ugy a 
mesterek is a tanítványok léikéiről szigorú számadást fog-
nak adni. De azért egy figyelmeztetés már a számadás 
előtt sem árt. Mindennek megvan a maga próbája : az 
összeadásnak a kivonás, az életnek a halál ; ha helyes 
volt az összeadás, megmutat ja a kivonás ; ha helyes volt 
az élet, megmutat ja a halál. Mert én azt mondom : köny-
nyü az embert állatnak kikiáltani és emberi méltóságától 
megfosztani ; könnyű az embert rosszra csábítani, lelkiis-
meretét megzavarni és akkor megnyugtatásul azt mon-
dani : nincs lélek, nincs örök élet, nincs büntető Isten. Ez 
a mesterség nem nagy dolog, én azt mondom: nem kell 
hozzá nagy ész, csak elég gonosz lélek. Hanem mégis 
azokat, kik a népet szivesen fosztogatják hitétől, arra ké-
rem, hogy ha vezették elveik szerint élni : lépjenek a 
haldoklók ágyához is, tanitsanak ott is, tanitsák őket 
nyugodtan meghalni ; ők, a kik mindig fölvilágosodásról 
beszélnek, ott a halálos ágyon adjanak a szegény haldok-
lónak a keresztény hit világánál nagyobb, biztosabb vi-
lágosságot ; abban az órában, melyben Németország leg-
nagyobb költője, a fölvilágosodás hires apostola, majdnem 
kétségbeesve kiálltja : Több világosságot ! Lépjenek a hal-
dokló ágyához, és midőn a haldokló szemének megtörő 
sugára még valami után sovárgva" meredez, adják meg 
szenvedéseinek a balzsamot, lelkének a vigasztalást, lelki-
ismeretének a megnyugvást. Mert, ugy hiszem, az, hogy 
nincs lélek, nincs örök élet, nincs büntető Isten, csak a 
buta állatnak való vigasztalás, mely ostoba tekintetét a 
légbe mereszti és a jövő perczről sem nem gondol, sem 
nem tud semmit. Embert , kinek keblében egy hosszú 
életen át élt az isteni szikra, a halálos ágyon istentaga-

15* 
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dással meg nem vigasztalnak. Azok, a kik neki az éle-
tet oly ügyesen magyarázták, magyarázzák meg neki a 
halál órájának nagy t i tkát : feleljenek meg a haldokló 
nagy kétségeire : nyugtassák meg lelkiismeretét annak, 
ki az utolsó óra nyugodt boldogságáért szivesen áldozna 
egy hosszú életet. Igaz, régi dolog : mi az utolsó órában 
nem Ígérhetünk más világosságot, mint az örök Isten 
mennyországának világosságát, az Udvözitő kereszthalála 
által biztositott örök világosságot, a föltámadás dicsősé-
gének világosságát; nem nyújthatunk egyéb vigasztalást, 
mint hogy az Udvözitő édes anyja halálunk óráján kö-
nyörög érettünk, az őrző angyal epedve várja lelkünket 
és az elszálló lélek maglátja iidvözitő Istenét és annak 
szem nem látta, fül nem hallotta boldogságát. Mi nem 
adunk más megnyugvást útravalóul, mint azt, hogy : 
Légy nyugodt barátom, meg vannak bocsátva bűneid és 
fogadd szerelmes Jézusod szeretetének nagy titkát, a kiér ted 
meghalt, de föl is támadott, fogadd az angyalok kenyerét. 
Mi csak ennyit adhatunk. De mit adnak azok, kik a fölvilágo-
sodás nevében hitétől rabolják meg az embert ? Minő vi-
lágosságot Ígérhetnek ezek ? Csak azt, hogy a sir bor-
zasztó sötétsége borit el örökre, és nem fogod látni Is-
tent, nem azokat, kiket a földön szerettél. Ugy-e ennek a 
fölvilágosodásnak sötétség a vége ; a mi hitünknek örök 
világosság a bére ! 

Ha tehát ez az u j tanításnak a vége ; ha a halál 
órájának titkát megfejteni és vigasztalást épen ebben az 
órában adni nem képesek: arra kérem őket, ne rabolják 
el a keresztény hit világát az emberek szivéből. Es erre 
kérem őket a 19. század nagy eszméinek : az emberi jog-
nak és szabadságnak nevében. Az emberi jogok és sza-
badságok századában a jogokhoz és szabadságokhoz min-
den embernek egész a halálig jussa van, tehát a halálos 
órában is. Es én azt hiszem, a nyugodt, boldog kimúlás 
szintén az emberi jogokhoz tartozik ; azért kérem azokat, 
a kik ezt meg nem adhatják, legalább ne rabolják el, ne 
vessék alá gyarló kísérleteknek az ember lelkét, ne ves-
sék zsákmányul jövő életét. Eddig a hivő keresztény az 
utolsó órában is boldog volt abban a hitben, hogy nem-
sokára meg fogja látni üdvözitő Istenét és az ő bol-
dogságát ; az utolsó órának ezt a vigasztalását hagyják 
meg neki ! 

De menjünk tovább ! Ha ez az u j tanitás a halál 
próbáját ki nem állja, talán ki fogja állani az élet próbá-
ját. Hogy az élet örömeit a fölvilágosodás apostolai 
meg ne zavarják, azt prédikálják: nincs jövő élet, nincs 
mennyország, nincs pokol. Ezt a tagadást én most tu-
dományos alakban ostromolni nem fogom. Csak azt 
kérdem : mit szól hozzá az élet ? Azt mondják : nincs 
mennyország, nincs pokol. Igen, igen; a poklot minden 
ember nagyon könnyen elengedné, ha ugyan az örök 
Birónak 'nem volna hozzá egy-két szava. De az már 
bizonyos, hogy még a legutolsó ember is egy kis bol-
dogság után vágyik és igy valamelyes mennyországot 
szeretne látni, ha nincs a más világon, tehát ezen a vi-
lágon. Igen ám ! a gazdagok számára volna is itt egy kis 
rövid mennyorszég, ha ugyan ezt is az élet kemény csa-
pásai néha-néha meg nem zavarnák és a halál és jövő 
élet felé tekintő lelkiismeret meg nem keserítené. De 

a szegények, szenvedők, nyomorultak, tehát a nagy 
többség számára ezen a földön ugy-e nincs mennyor-
szág! Es mégis, ti a jövő élet mennyországát is ta-
gadjátok és gúnyolódva igy szóltok a szegényekhez : 
Te tűrsz az igazság napjáig, de nincs igazság ; te az 
örök életre vársz, hogy ott szenvedéseidért jutalmat 
kérj, de nincs örök élet ; te összegyűjtőd a magad és 
családod könyeit, gyermekeid panaszait, nőd zokogá-
sát, hogy azokat végórádban Isten előtt kiöntsed, de 
nincs Isten!1) Es mig a szegényt kegyetlenül gúnyol-
játok, addig a gazdagnak vakmerően kiáltjátok : hasz-
náld javaidat minél több gyönyör és élvezet szerzésére, 
mert a halál után nincs gyönyör — post mortem nulla 
voluptas — tehát minden órádnak leszakaszd virágát ! 
Mi ennek a tanításnak az eredménye ! Az, hogy a 
gazdag osztály, mig csak bírja, gyönyörökben tombol, 
mert a magasabb hivatást elveszté szemei elől ; a sze-
gény osztály pedig, a nem birt élvezetek után epedve, 
erőszakkal keresi azokat, szilaj vadsággal tör a vélt bol-
dogság jjaradicsoma után és mohón igyekszik azt elra-
gadni a gazdagok körmei közöl. Más szóval mig a gazdagok 
lelkében a vétkes gyönyörök által megsértett lelkiismeret 
háborog : addig a szegény osztály tűr és nyomorog, de 
egyúttal lelke irigységtől és boszuvágytól háborog. A há-
borgás alkalomadtán kitörésben nyilvánul. Mert két 
törvény van a világon : az állatiság törvénye, e szerint 
az erősebb fajok fölfalják a gyöngébbeket ; és az Isten 
és a vallás törvénye, e szerint az erősek leszállnak a 
gyöngéhez és őket szeliden, gyöngéden magukhoz eme-
lik.2) Ha tehát nem kell Isten és a vallás törvénye, ural-
kodik az állatiság törvénye, mely arra vezet, hogy a 
gazdag és szegény örökösen küzd egymás ellen, és a 
melyik erősebb, az fog több mulandó, veszendő, nyomo-
rult gyönyört élvezni a földön. Ugy-e nyomorult ered-
mény ! A keresztény vallás ennél többre képes, mert 
kivivja azt, hogy a szegény nyomorult viskójában 
kenyéren és vizén boldogabb a palotában dúslakodó gaz-
dagnál, mindaddig mig lelkiismerete tiszta és nyugodt és 
lelkében a jövő élet reménye virul. A keresztény vallás 
boldoggá teszi még a nyomorultat is, az uj tanitás bol-
dogtalanokká teszi még a gazdagokat is. Melyik tanitás 
van az emberiség javára, ítéljetek ! Az egyik mértékletes-
ségre és irgalmasságra, a másik, ez az uj, lelketlen kap-
zsiságra és állatiasságra vezet. 

Még egy szomorú jelenségre utalok a nemzet nyil-
vános életében: az ünnep és vasárnap megszentségteleni-
tésére, mert végelemzésben ez is gyökeréu támadja a 
vallást, hisz isteni tisztelet nélkül nincs vallás. Mig az 
Ur napjait hiven szentelte e nemzet, addig az Ur áldása 
bővebben szállt reá ; ma már ezt a sz. szokást sok 
helyen sárba tiporják. Lakolunk is érte. Es ezt is a 
fölvilágosodás nevében teszik még azok is, kik hisznek 
Istenben. Szomorú tévedés ! Annyit csak elgondolhatnának, 
hogy azért, mert manapság az emberek többet tudnak, 
mint azelőtt, a mindentudó Isten nem lett tudatlanabbá ; 

') V. ö. Bougaud Emil : A kereszténység és korunk, I. kötet, 
VII. fejezet. 

2) V. ö. Bougaud Emil : A kereszténység és korunk, I. kötet, 
VII. fejezet. 
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ő ma is tud mindent és nem feled semmit. Az emberek 
ellenben, mig tanulnak valamit, addig elfelednek kétany-
nyit. A többi között elfeledték azt a nagy parancsolatot 
is : keressétek először Isten országát és az ő igazságát, a 
többiek mind hozzá adatnak nektek. Nézzétek csak a 
mindennapi életet és azt fogjátok találni, hogy a ki az 
Isten hetedik napját meg nem szenteli, annak hat napi 
munkáját sem áldja meg az Ur. Higyjétek el, kölcsönbe 
megy itt minden : ugy látogat bennünket az Ur, a mint 
neki szolgálunk. 

Mindent, a mi a nemzet nyilvános életében régi, szá-
zados próbákat kiállt sz. hagyományainkkal ellenkezik, 
nem mondhatok el. Siessünk a dolog végére. Mi, kik 
Krisztus tanitását követjük, azt hiszsziik és tanítjuk, hogy 
a hazaszeretet a lélek legmagasztosabb érzelmeinek egyike, 
és tudjuk, hogy erről is számot kell adnunk. Isten, mivel 
nekünk hazát rendelt, azt szeretni is parancsolta. A mi 
hazaszeretetünk Isten rendeletében birja gyökerét és Isten 
Ítélőszéke elé tartozik : Istentől ered, Istenhez vezet. 
Isten nélkül, vallás nélkül hazaszeretetet mi nem ismerünk. 
Egy olasz bölcs azt mondja : „Gúnyolni a vallást, a jó 
erkölcsöket és igazán szeretni a hazát : összeférhetetlen 
két dolog. Ha valaki kevésre becsüli az oltárokat, a há-
zas élet szent voltát, az illendőséget, a jámborságot és 
azt kiáltozza : „Haza, haza !" — n e higyj neki ! Képmutató 
a hazafiságban, a legrosszabb polgár."1) Tehát nem szereti 
az hazáját, ki a vallás áldásaitól akarja megfosztani e 
nemzetet, melynek védő szárnyai alatt zivataros, de dicső 
ezredévet élt. A hazafiság alapja az önzetlen becsületes-
ség, ennek pedig egyedüli szilárd alapja, szabályozója, 
szentesitője Isten törvénye, mely a kinyilatkoztatott val-
lásban van megőrizve. Nem kell tehát uj tanitás, tartsuk 
meg, a mit tanultunk. Ha az ősapák kitűnő hazafiak 
voltak Krisztus vallásának szellemében, miért ne lehet-
nének az unokák. Es végre is keresztény nemzet vagyunk, 
életelemünket, a keresztény vallást bűnhődés nélkül meg 
nem vethetjük. A hálátlanság még soha sem hozott áldást. 
Hány nemzet bűnhődik ma is azért mert szentségtörő 
kézzel érinté az Isten védelme alatt álló szent vallást. 
Hány nemzet tapasztalta vérző szivvel önmagán : hogy 
rettenetes az élő Isten kezeibe esni. A kik ezt nekünk el 
nem hiszik és a történelem intéseire keveset adnak, azok-
nak szólnak egy kitűnő magyar püspök e szavai: „Csak 
néhány zivatar, a milyenekben a jövő oly dúsnak Ígér-
kezik, és ők, vajha ne későn, uj villámok fényénél uj 
igazságokat fognak fölismerni. "2) 

* * * 
Végezzünk ! Az Üdvözítő apostolainak bucsuzásul 

azt mondotta : „Meg ne háborodjék szivetek. Hisztek az 
Istenben, én bennem is higyjetek." En is azt mondom 
nektek : ha a világ álnokságát látjátok és más tanításo-
kat hallotok, mint a mit a Krisztus tanított, meg ne há-
borodjék szivetek ; hittetek eddig az Urban, ezután is 
higyjetek, mert Krisztus ugyanaz ma és mindörökké. Ha 
ma a világ haladása nevében azt hirdetik nektek, hogy a 

x) Pellico Silvio : Az emberi kötelességekről, 9. fejezet. 
Samassa egri érsek beszéde a főrendek házában 1883. ap-

ril 30. 

keresztény vallás idejét multa, ne higyjétek, mert Krisz-
tus ma is él és uralkodik és a világ igazi haladása, me-
lyet mi meg nem vetünk, megfér a kereszténységgel. Az 
észbeli haladás nagy vivmánvai : vasút, gőzhajó, táviró és 
ehhez hasonló nagy találmányok még eddig nem jöttek 
összeütközésbe az erkölcsi haladás még nagyobb vívmá-
nyaival : a keresztény hittel, reménynyel, szeretettel, élet-
szentséggel, becsületességgel és józan polgárerénynyel. 
Nem is a haladásban van a küzdelem oka, hanem ott, 
hogy : „Krisztust keresik, a kik gyűlölik, keresik, a kik 
szeretik : azok, hogy őt az emberek szivéből kiöljék ; 
ezek, hogy örökre birják és minden szivbe, mint uralko-
dót, bevezessék."1) A haladás tehát csak ürügy, Krisztus 
gyűlölete oka a keresztény vallás megvetésének és az uj 
tanításoknak. Es ha látjuk, hogy mennyire terjedt néhány 
évtized óta Krisztus gyűlölete e hazában, nagy szomorú-
ság tölti el szivünket. Látjuk, hogy „a hitélet fájának 
sok ága letört, sok lombja elhervadt, virágját hideg sze-
lek nagyon megviselték," de azért én kétségbe nem esem, 
„a haza szent szerelmére, nem teszem, vágyaim és re-
ményeim zászlaját nem ejtem el,"2) mert tudom, hogy 
vannak sokan e hazában, kik Krisztust szeretik és ezek 
élni fognak Krisztus vallásáért és a hazáért és ha kell, 
nem félik a halált sem. 

Ma 357 esztendeje, a napnak ezen órájában, itt Mo-
hács mezején még állt egy csekély, de halálig hős sereg. 
Es midőn ugy látszott, hogy elaludt az ősi hazaszeretet, 
ez a kis sereg virrasztott és nem feledte kötelességét egy 
perezre sem. Ti, kik ma itt összegyűltetek, képviseljétek 
azokat, kiknek lelkében az igazi hazaszeretet lángja ég, 
és emeljétek sziveiteket a magyarok Nagyasszonyához, 
kinek zászlója alatt a mohácsi sereg küzdött, és mondjá-
tok velem az ős ének szavaival : 

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátronánk ! 
Nagy Ínségben lévén, igy szólít meg hazánk : 
Magyarországról, romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról! 
Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, 
Segéljed áldásra magyar nemzetedet ! 
Yedd el országodról ezt a sok Ínséget, 
Magyar nemzetedből a hitetlenséget ! 

Boldogasszony Anyánk ! emeld áldásra kezedet, áldd 
meg királyunkat, a mi jó atyánkat, és felséges családját ; 
áldd meg az egyházi rendeket, áldd meg a hazánk minden 
rendű és rangú fiát; tedd, hogy, a kik szeretik e hazát, 
szeressék még jobban, és a kik nem szeretik, tanulják 
meg már egyszer szeretni. Te, ki e hazának valóban haj-
nalcsillaga voltál, könyörögj érettünk, hogy sz. Fiad val-
lásához és magyar hazánkhoz mindvégig hűk maradjunk. 
Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 18. Szentséges atyánk körlevele a 

franczia püspökökhez. — Az apostoli körlevél egyik ki-
válóbb pontja a szentséges atyának állandó gondoskodása 
a Concordatum fenntartása ügyében. Ismeretes a franczia 
radikalismus ama törekvése, mely a concordatum elveté-

!) Simor bibornok ; Sz. István-társulati megnyitó beszéd, 1881. 
2) Nogáll : Krisztus követése, Előszó XI. és XII. lap. 
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sét illetőleg megszüntetését roppant erőfeszítéssel czé-
lul tűzte ki magának. E czél jelenleg nem sikerült. A 
radikalis párt felforgató törekvése hajótörést szenvedett. 
Azonban nyugszik a kérdés, de el nem aludt. Jönnek, 
talán nagyobb erővel és újból meg fogják kisérleni go-
nosz tervük keresztülvitelét. 

A nagy pápa szükségésnek vélte a concordatum 
megkötésére befolyó viszonyokat és körülményeket a je-
lenkor emlékezetébe felidézni. Ha van az akkori idők és 
a mai kor között különbség, ez csak a nyilvánulási mód 
elementáris erőszakosságában, de nem az elegendő rom-
boló anyag létezésében rejlik. Ma is, mint akkor, meg-
van minden az explosióra; ha ez még hátra van, azt kell 
mondanunk, hogy csak a gyujtacs hiányzik. Erre czéloz 
a szentséges atya, midőn ezt mondja : „Quare si caeterae 
rationes deessent, tamen omnino eadem caussa, quae tunc 
ad pacificationem suscipiendam impulit, nunc deberet ad 
conservandam impellere." 

Előadván a saját ez ügyben tett lépéseit, áttér a 
szentséges atya a püspökök buzgalmára, kik a közös atya 
terveinek előmozdításában mindig strenui adjutores vol-
tak. Dicséri buzgólkodásukat, hogy az elűzött szerzetesek 
iskoláit jó katholikus iskolákkal pótolni iparkodtak. Ma-
gasztalja törhetetlen bátorságukat, mivel az egyház és 
hazájuk igaz java érdekében mindent elkövettek. Vi-
gasztalja a teljesitett kötelesség édes érzetével és a hi-
vatásszerű eljárás köteles voltával, mondván eme szép 
szavakat: „Atque has ob caussas nemo jure criminabitur, 
auf, aliquo Vos respectu rerum humanarum duci aut con-
stitutae reipublicae adversari: quia cum Dei agitur ho-
nos, cum salus animarum in discrimen adducitur, vestrum 
munus est horum rerum omnium tutelam defensionemque 
suscipere.u 

De a legerélyesebb és legelszántabb harcz győze-
lemre nem vezet, ha különösen a vezérek között az egy-
ség és egyetértés hiányzik. Ami ellenfeleinket erősekké 
és oly sok esetben győztesekké teszi, az amaz egységes 
taktika, melyet követnek, az ama SZÍVÓS összetartás, mely 
fellépéseikben rendszerint nyilvánul. Ami az ő erősségük, 
annak hiánya a mi gyengeségünk. Ha mi tudnánk külső-
leg is olyan egységet képezni, amint ugyanazon egy hit 
kapcsa bennünket bensőleg egyesit ; ha az unitas nemcsak in 
eredendő, hanem in agendo is mindenkor és mindenben 
megvolna, egyértelműségünk döntő és irányadó tényező 
lenne. Hiába hivatkozunk nagy számunkra, hogy többség-
ben vagyunk, hogy ennyi és ennyi millió a mi számunk ; 
a többség csak akkor nyom a latban, midőn ezen többség 
— egység is egyszersmind. Bár hazánkban is megszivel-
nék a szent atya bölcs tanácsát : Eandem omnium 
oportet esse mentem, idemque propositum, et, ubi communis 
est caussa, similem in agendo adliibere rationem. — Ad 
optatos autem fruetus maxime est conspiratio voluntatum 
et agendorum similitudo necessaria 

Mivel az egység és összetartás hiánya a mi gyen-
geségünk, azért amannak elérése a mi ellenségeink tö-
rekvéseinek főczélja. Nincs mit jobban kivánnak, nincs 
min jobban örülnek, nincs mit — ha kell — nagy ál-
dozatok árán is inkább elérni iparkodnak, mint konkolyt 
hinteni a buza közé, mint meghasonlást előidézni a mi 

táborunkban, mint darabokra osztani Krisztus egységes 
testét. Divide et impera. 

Fas est ab hoste doceri. Epp azt kellene leginkább 
kerülni, mit elleneink annyira óhajtanak. Ezt mondják 
szentséges atyánk következő szavai: „Profecto nil magis 
inimici cupiunt, quam ut dissideant catholici inter se : 
hi vero nihil sibi magis quam dissidia fugienda putent, 
memores divini verbi : omne regnum in seipsum divisum 
desolabitur." 

Egységet emberek között csak áldozatok árán lehet 
elérni. A hol elágazó nézetek vannak, ott egységet csak 
engedékenység, saját nézetének alárendelése által lehet 
elérni. Minden nézet nem érvényesülhet ; minden nézetnek 
konok fentartása az egység rovására történik. Az egység 
pedig nagyobb jó, mert közös jó : — bono communi sub-
ordinari debet bonum privatum. Azért mondja XIII. 
Leo pápa : Quodsi concordiae gratia necesse est quemquam 
de sua sententia judicioque desistere, faciat non invitus, 
sperata utilitate communis Es éppen ezen közös jó ér-
dekében az egységet hangoztatni és folyton hirdetni el-
mulaszthatatlan kötelesség kivált azokra nézve, kik tollúk 
által nagyobb és szélesebb körökre hatni hivatva vannak. Qui 
seribendo dant operám — folytatja szentséges atyánk — 
magnopere studeant hanc in omnibus rebus animorum 
concordiam conservare, iidem praeterea, quod in com-
mune expedit, malint, quam quod sibi, communia coepta 
tueantur. 

Vezert hadsereg nélkül győzelemre indulni még 
nem látott a világ. Az ecclesia militans hadserege a pap-
ság és a világi hivők ; vezéreik azok — kiket a Szentlé-
lek rendelt az egyház kormányzására. 

S Francziaországról szólván, közös szentséges atyánk 
joggal dicsérhette a papság buzgalmát, joggal a világi 
hivők nagy számának hűségét és áldozatkészségét. Mily 
szép a dicséret, melyet utóbbi tekintetben méltán hirdethet 
a pápa ; mily jámbor ohajtásokat kelt az lelkünkben ha-
zánk állapotaira nézve, midőn ő szentsége tollából e sza-
vakat olvassuk : Laid viri magno numero fidem catholi-
cam profitentur aperto impavidoque pectore, obsequium 
suum certatim huic Apostolicae Sedi multis rationibus et 
saepe testantur : institutioni juiventatis ingenti sumptu 
et laboré prospiciunt, necessitatibus publicis opitulantur 
liberalitate et, beneficentia mirabilis Mikor fog 0 szensége 
szegény hazánkról igy nyilatkozhatni; mikor érünk el 
hasonló állapotokat i t thon ? ! . . 

De a hadsereg a vezért követni tartozik : a papság 
és a világi hivő elem a püspököket követni köteles. 
Sancta sit apud sacerdotes antistitum suoruiu auctoritas, 
pro certo habeant sacerdotale munus, nisi sub magisterio 
Episcoporum exerceatur, neque sanctum nec satis utile, 
neque honestum futurum. — A világi hivő elemnek pedig 
emez intés szól : Disciplinae eorum, quos Sipiritus sanc-
tus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, libenti animo 
pareant, auctoritatemque vereantur, nec suscipiant quicquam 
praeter eorundem voluntatem, quos, quando pro religione 
dimicatur, sequi necesse est tamquam duces. 

A gonosz áramlatokkal szemben a katholikusok kö-
zös kötelessége: „Omnino catholicos decet hanc sentiendi 
agendique pravitatem magno fidei pietatisque studio 
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compensare, pubhceque testari nihil sibi esse Dei gloria 
prius, nihil avita rtligione carius. " 

íme a lumen de coelo mély bölcsességü legújabb 
körlevelének aranymondásai ! 

Közöltük itt is, mert hazai viszonyainkra is sok te-
kintetben illenek. Ha nem csalódtam, ha csakugyan mi 
magyarok is sokat tanulhatunk a szentséges atya szavai-
ból: — akkor tanuljunk, akkor tegyünk ez intelmek sze-
rint mig időnk van ! ? 

Sopron, február elején. A tanitók politikája. — 
A „Népiskolai Lapok" cz. jeles kath. tanügyi közlöny, 
fenti czim alatt, következő talpraesett czikket közölt : „Fél-
reértést és megütközést kerülni akarván, ki kell jelente-
nünk, hogy mi e pikánt czim alatt egy igen ártatlan 
tárgyat fogunk fejtegetni, hogy nem szándékunk a ma-
gyarországi népoktatás-ügy sima viztükrét felzavarni. Meg 
is mondjuk előre, hogy mi indított bennünket e sorok 
megírására. 

A „vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
által a magyarországi népoktatási intézetek számára" ki-
adott „Néptanítók Lapjá"-ban néhány inspirált paedago-
gus a tanitók közt közvéleményt csinálni akarván, az „an-
tisemitismus"-ról és a zsidó-keresztény-házassági törvény-
javaslat fölötti felsőházi szavazásról oly kormányállásponti 
megjegyzéseket ir, mintha csak a „Nemzet"-ből ollózták 
volna ki ! Tehát ily irányban is „hat, alkot, szajDorit" a 
„Néptanítók Lapja" ? Feltűnő jelenség az, ha egy tan-
ügyi lap „politikával" foglalkozik ; de még feltűnőbb az, 
hogy egy oly tanügyi lap, mely minden egyes taninté-
zetnek (az ország költségén) ingyen küldetik meg, egy-
oldalú politikai megjegyzésekkel táplálja olvasóit ! Ennek 
ellenében kell, hogy jelezzük azon álláspontot, melyet la-
punk mint kath. tanügyi közlöny a „politika" dolgában 
elfoglal. 

Hogy miképen gondolkozik, érez, és vélekedik a 
tanitó az „antisemitismus" és a „zsidó-keresztény"-házas-
ságról, az nem közönyös valami. Mig ezen kérdések meg-
ítélésénél Szász Károly ur „keresztyén" álláspontot foglal-
ván el az általános emberszeretet terjesztésére hivja fél a 
tanítókat, a mi keresztény álláspontunk : a kath. szeretet, 
mely szintén általános, tekintve az embereket, de nem ál-
talános, tekintve a dolgot, mert vannak dolgok, melyek a 
keresztény hitelvekkel ellenkeznek, s ilyenekre nem ter-
jeszkedhetik az ember-szeretet ! De nem akarunk polemi-
zálni, hanem ezekhez kapcsolatosan a „tanitó politikájá"-
ról röviden irni ! 

A tanitó mint a mivelt osztályhoz tartozó hazafi 
figyelemmel kiséri a napnak eseményeit, szemügyre ve-
szi az ország dolgait, azokról másokkal értekezik, magá-
nak azokról felfogást és meggyőződést szerez s adandó 
alkalommal e felfogásának és meggyőződésének kifejezést 
is ad, azaz ő politizál. Ez oly természetes valami, hogy 
ezen senki meg nem ütközhetik. Sőt a hazai törvények, 
melyek egyrészt a tanítóra bizták a népoktatás és nép-
nevelés fontos munkáját, másrészt a politikai jogokat 
fűzték a tanitó okmányához. Elismerjük tehát a tanitó 
politikai jogait s azoknak gyakorolhatását, csupán a 
módra nézve van indokolt megjegyzésünk. A tanitó soha-

sem tévesztheti szem elől az iskolát s annak magasztos 
feladatát, az iskolai elöljárókat, a községbeli családokat, 
melyeknek gyermekeit tanitja és neveli, tehát politikai jo-
gainak gyakorlásánál sem ; s igy a tanitó távol tartandja 
magát saját állása és lelki nyugalma érdekében azon kö-
röktől, hol az eszme az eszmével, nem a meggyőződés a 
meggyőződéssel, hanem az érdek az érdekkel, a pártszen-
vedély a pártszenvedélylyel megmérkőzik, hol az ellenté-
tes nézetek „éljenek" közt elhangoznak és hullámokat 
vernek a társadalmi életbe, többnyire hosszabb ideig tartó 
ellenszenvet, neheztelést és szakadást vonván maguk után. 
A tanitó sohase engedje magát a politika [forgatagába 
sodorni, nehogy Scylla és Charybdis közt hányatva majd 
itt, majd amott oly érdekekbe ütközzék, melyek azonosak 
az iskola érdekeivel. Ha van „pastoralis prudentia", mely 
a lelkész elé szabályokat szab arra nézve, hogy bonyo-
lódott viszonyok közt miképpen cselekedjék ; ugy van 
„paedagogiai" okosság, mely a tanítónak vezetnöke le-
gyen hasonló viszonyok közt. 

(Vége köv.) 

A győri egyházmegyéből, febr. ( A lourdesi B. 
Szűz tisztelete.) — Opera Dei revelare honorificum. Nem 
dicsekvésből í r juk e levelet, hanem azért, hogy a fölho-
zott példák propagandát csináljanak. Igaz ugyan, a lour-
desi szűz nem más, mint az, kit hazánk Patronájának, 
Nagyasszonyunknak tisztelünk és segítségül hívunk ; azon-
ban mivel a Gondviselő oly rendkívül számos csodával 
rövid 26 év alatt megdicsőítette a B. Szüzet a szeplőte-
len fogantatás titkában, mint a melyben Lourdesban mu-
tatta magá t : nem fogunk hibázni, ha Nagyasszonyunkat 
mi is szeplőtelen fogantatása titkában tiszteljük, s ha 
ábrázolásáról van a szó, őt ugy ábrázoljuk, a hogy Lour-
desban jelentkezett. — Püspöki megyénk területén a 
lourdesi Szűz mindig nagyobb tért hódít, napról-napra 
jobban terjed nyilvános tisztelete. Az első templom, mely-
ben lourdesi szobor állíttatott föl, maga a -püspöki székes-
egyház. A most már jobb hazába költözött Batthyányi Lu-
dovika grófné Lourdesba tet t első zarándoklatából püs-
pökünk ő excellentiájának emlékül hozta a lourdesi kegy-
képnek ezüstfényü fémből művészileg készült mását ; ő 
excellentiája e becses emléket nem akarta kizárólag ma-
gának megtartani, hanem mint a jó atya mindenét gyer-
mekeivel megosztja, inkább a székesegyháznak adta, hogy 
legyen az összes hivek tulajdona. Ezokból elrendelte, 
hogy a székestemplom jobbik mellékhajójának főoltárára 
helyeztessék ; ott igen szép helye jutot t ; s hogy jobban 
szembe tűnjék, a szobor mögött ragyogó sugarakat alkal-
maztatott, ugy hogy mondani lehet róla „amicta sole." 
— A második templom, melynek lourdesi Szűz-szobor 
jutott , tudtunkkal a siittöri (Sopron m.). A buzgó espe-
res-plébános a magyar zarándoklattal ott volt Lourdesban, 
és onnan hozta az elhatározást, hogy templomának szerez 
szobrot. 

A szobrot Woerlnél vette Bécsben. Mellesleg legyen 
említve, hogy Süttörön a lourdesi szűz tisztelete ugy ter-
jed, hogy egyes birtokosok már házaik homlokzatára is 
alkalmaztatták képszobrait. — A harmadikról irtunk an-
nak idején a „R."-nak; ez a magyar-óvári, a mely arról 
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nevezetes, hogy az első Magyarhonban, mely önálló ká-
polnában állíttatott föl. E szobor a grottát híven utánzó 
sziklaszerii falon van, 1'5 m. magas, és Lourdesból sze-
reztetett. Október hóban lett a kápolna fölszentelve a 
megyés püspök által. — Nemsokára ezután Sopronnak 
két temploma kapott a lourdesi szüzet ábrázoló képszob-
rot ; és pedig elsőben a Megváltóról czimz. irgalmas 
apáczák temploma. Ügyes apácza a fal egyik mélyedé-
sébe sziklaszerű fülkét varázsolt és benne nyerte helyét a 
kép. A szobrot Innsbruckban Yogi készítette. — Leg-
újabban, a gyertyaszentelő-ünnepen, a Vosz-féle árvaház 
templomában lőn a lourdesi szűz szobra fölállítva ; szin-
tén sziklautánzat fülkéjében áll ; egy hölgy ajándéka, s 
Lourdesból hozatott. Kicsiny a templom, nem lehetett 
nagy ünnepélyességet kifejteni; de a mit tenni lehetett, 
az megtörtént. Az apát-plébános ő nga, ft. Póda Endre, 
végezte a szentelés szertartását ; 3 áldozár assistált ; fe-
hér lánykák égő gyertyákal kezökben nem hiányoztak ; a 
templom legszebb dísze, az ájtatoskodó hívek, azt zsúfolva 
megtöltötték. Magvas intelem után történt a szobor meg-
szentelése, utána volt a szentséges litánia és Te Deum. 
— Ha jól értesültünk, Nezsiderben is van lourdesi szo-
bor egy kápolnában. Hogy másutt is volna még, arról 
nincsen tudomásunk. 

P. S. Ha valaki Lourdesból akar szobrot, egysze-
rűen ir az ottani missionariusok főnökének franczia vagy 
latin nyelven. (A czim ez : Au R. P. Supérieur des Mis-
sionaires de l'Immaculée Conception à Lourdes (Hautes-
Pyrénées) Prance.) í r j a meg jól, mekkora legyen, minő 
anyagból, irja meg jól olvasható bötüvel a legközelebbi 
vasúti állomást, mert postán nem küldenek sem vizet, sem 
szobrot, és saját lakhelyét; azután várjon türelemmel, 
mert Lourdesban sorban expediálnak. Mintegy három hó-
nap múlva megkapja azt, a mit rendelt ; portóval együtt 
sem kerül sokkal többe, mintha másunnan vesz. Fizetni le-
het utólagosan postautalvány segítségével. (Pénzes levél 
nem megy Franciaországba,) de ezt a szándékot jó előbb 
megirni. E sorok írója rendelt szobrot szept. vége felé, és 
decz. közepe táján kapta meg; az 1. m. magas szoborért 
volt a porto és vám hazánk határáig 14 frt . 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
Katholikus társas-életi programm vázlata. 

Igy lehet nevezni főm. és ft. Simor János bibornok 
hgprimás ur ő eminentiája ama velős kis levelét, melyet 
f. hó 19-én az országos központi kath. legényegylet al-
elnökéhez intézett, rámutatva a kath. egyleti élet főpont-
jaira és a kath.-társas élet vezetőinek kötelességeire. 

ér tsük meg a főpásztor magasztos szándékait ! 
0 eminentiája levelének szövege ez: 

Kedvelt Fiam! 
Megelégedéssel értesültem azon szép lendületről, 

melylyel az országos központi katholikus legényegylet 
Budapesten virágzásnak indult, elannyira, hogy ügyeinek 
ellátása végett szükségessé vált az alapszabályok értelmé-
ben rendszeresített másodelnöknek is kinevezése ; szintoly 
megelégedéssel vettem tudomásul, az igazgató választ-
mánynak az elnökség utján hozzám felterjesztett abbeli 
kérelmét, hogy főpártfogói jogom alapján és erejénél fogva 

ezen tisztségre Téged neveznélek ki, kedvelt Fiam ! ki 
eddig is nagy érdeklődést és ügybuzgalmat fejtettél ki 
ezen, az iparos osztály szellemi müvelésére keletkezése 
óta oly üdvös befolyást gyakorolt nemes egylet körül. 

Midőn tehát hajolva ezen kérelemre, Téged, kedvelt 
Fiam ! ezennel az országos központi katholikus legény-
egyletnek másodelnökévé kinevezlek, teszem ezt azon bi-
zalommal, hogy eddig tanúsított buzgalmad nemcsak lan-
kadni nem fog, hanem inkább azon arányban, a mint 
ezen kinevezés által szorosabb lett a kapocs, mely Téged 
az egylethez füz, buzgalmad is fokozódni fog, meg le-
vén győződve, hogy lelkipásztori fontos és nagy felelős-
séggel járó kötelmeid teljesítése után felmaradt idődet 
és legjobb erődet az ezentúl vezetésedtől is függő katho-
likus legényegylet felvirágoztatására fogod fordítani. 

Kötelességed leend az egylet elnökét annak akadályozta-
tása esetén helyettesíteni s vele egyetértőleg közremű-
ködni, hogy az egyleti tagok ugyanazon arányban, a 
melyben elsajátitandják magoknak az egyes ijjarágak üzé-
sére szükséges és hasznos ismereteket, erősödjenek a val-
lásban és erkölcsben. Gondod legyen, hogy az egylet 
minden működésében erősen lüktessen az egyházi hitélet 
ütere, mert a hol ezen ütér lassan ver, ott beállott a ha-
nyatlás állapota és gyors léptekkel közeledik a feloszlás 
veszélye. 

Oktasd az egyleti tagokat munkásság és szorga-
lomra, buzdítsd őket egyesség és szeretetre, mert a munka 
nemesíti az embert, egyesség és szeretet teszi erőssé a 
társadalmi osztályokat. Hogy pedig működésedet minden-
kor siker és jó eredmény koronázza, szivem teljéből adom 
Te reád és az egyletre atyai és főpásztori áldásomat. 

Kelt Esztergomban, 1884. évi január hó 19-én. 
János, s. k. bibornok-érsek. 

VEGYESEK. 
— A római sz. Tamás-Akadémia háromféle műkö-

dést fejt ki. Tanulóknak Talamo és Cornoldi nagyhírű 
tanárok oktatást adnak a fensőbb philosophiából. Ez az 
akadémiai működés első módja. A második akadémiai 
actus a vitatkozások, melyek minden második héten tar-
tatnak. A vitatkozás in forma és extra formám tartatik, 
azaz szigorú syllogistikai érvelés alakjában, vagy a nélkül, a 
tudományos társalgás szokott beszéd-modorában. Végre 
a harmadik fokú actio a vezértagok értekezéseinek elő-
adására szánt ülések, szintén minden második héten. 

— Az angol katholikusok hozzánk magyar katholi-
kusokhoz képest egy maroknyi kis tömeg és mégis már 
van Catholic Academia-jok Londonban. Üléseit az érseki 
palotában szokta tartani. A legutóbbi ülés Manning bi-
bornok elnöklete alatt volt f. hó 12-én. Allies akadémiai 
tag Szilveszter pápa és Constantin császárról olvasott fel 
értekezést. Manning bibornok másnap a katholikus mér-
tékletességi egylet meetingjén elnökölt. 

— A püspöki kar sehol oly sűrűen nem vesz részt 
a katholikus társas- és egyleti élet nyilvánulásaiban, mint 
Angolországban. Folyó hó 12-én volt Birminghamhan a 
14-dik évi Catholic Réunion vagyis kath. nagygyűlés, 
a mi viszonyainkhoz hasonlítva, a városi nagy Vigadóban. 
A gyűlés czélja volt petitio aláírása a parlamenthez az 
iránt, hogy a katholikus és általában a vallásos iskolák 
egyenlő pénzsegélyt kapjanak az államtól a School Boar-
dok alatt álló hitvallástalan iskolákkal. Az indítványt 
maga a püspök indokolta. A petitio indokolása után 
hangverseny következett. A birminghami katholikus ének-
kar tartotta. 750 férfi vett részt benne. Elnökölt a sal-
fordi püspök. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. az.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
5 minden 
jj kir. postahivatalnál ; 
s Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Rudnyánszky 
§ A. könyvnyomdájában, 
5 IV., Papnövelde-utcza 
ï 8. sz. alatt, hova a ne-
= taláni reclamatiók is, 
E bérmentes nyitott levél-
r ben, intézendők. 

Budapesten, február 23. 16. I, Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Berlin katholikus társaséletéről. — A „Legújabb politikai divat"— protestáns világításban. 
— Főm. és ft. Simor János bibornok hg-primás és esztergomi érsek nagyböjti főpásztori levele. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A 
budapesti tudomány-egyetem jellege a főrend, költségvetési vitában. — S o p r o n : A tanitók politikája. — A g y ő r i e g y h á z m e g y é -

b ő l : A hitélet egyik jelensége. — Irodalom és Egyleti élet : Syntagma theologiae dogmaticae fundamentális. — Vegyesek. 

Berlin katholikus társaséletéről, 
mely, tekintetbe véve, hogy az épen a protes-

táns császárság centrumában állított a németor-
szági katholicismusnak hatalmas hitéleti centrumot, 
mindenesetre a mily érdekes, ép oly tanulságos, 
minapi igéretünkhöz képest, tüzetesen óhajtunk e 
helyen megemlékezni. 

Müller E., a berlini, illetőleg brandenburgi 
missio vicariusa, szentszéki tanácsos, birodalmi 
képviselő, a berlini kath. hit- és társasélet szá-
lainak negyedszázad óta hirneves szövője, kéré-
sünkre, a berlini kath. társasélet vázlatát követ-
kező sorokban volt szives velünk közölni. 

Főtisztelendő ur! 
Adatokat óhajtott itteni viszonyaink felől. 
Itt küldöm a következőket: 
I. Berlin katholikusainak számát hivatalosan 

80,000-re teszik. Tehát 100,000 katholikusnak 
kell itt lenni, mert Berlin bevándorlás által nö-
vekszik, mely leginkább katholikus vidékekről 
jön. Csupán magukat a lengyeleket teszi a hiva-
talos számitás 35,000-re. Tehát németajkú katho-
likusnak legalább kétszer annyinak kell lenni.*) 

II. Plébániánk négy van: 1) sz. Hedvig, 2) 
sz. Sebestyén, 3) sz. Mátyás, 4) sz. Mihály. Van 
3 zárda-kápolna és más 3 kápolna. 

III. Egyleteink a következők: 1) Sz. Vincze-
Egylet 8 férfi és 3 női conferencziával**) 2) 
Mértékletességi-egylet halálesetre szóló takarék-
pénztárral (Sterbekasse). 3) Kath. Legényegylet. 
Ez kimondhatatlanul áldásos működést fejtett ki. 
Belőle három más egylet fejlődött ki, illetőleg 

*) 1868-ban Berlinben 40,000 katholikus volt. Lásd a Reli-
gio, 1868. II. f. I. 2. 1. 

**) Egész Budapesten csak 1 tudja magát fenntartani. 

ágazik szét. És pedig először az árvákat ápoló 
egylet. Ez ugy fejlődött ki, hogy a legény-egylet 
tagjai közöl többen összeálltak abból a czélból, 
hogy az egész városban egyes családoknál elhe-
lyezett katholikus árvákat (körülbelül 300-at) va-
sárnapokon meglátogassák, évenkint 3-szor az 
egyleti házban ünnepies gyűlésre összehívják. 
Második egyletünk, mely a kath. legény-egyletből 
fejlődött ki, az iparos tanuló-egylet, melynek tag-
jai vasárnaponként a legény-egyleti házban, a 
melyet mi egyszerűen csak Vereinshausnak szok-
tunk nevezni, oktatást és társalgást (Geselligkeit) 
nyernek. Végül, harmadszor, a körülbelül 30 év 
előtt alapított legény-egylet első tagjai, miután 
önálló iparosok lettek, hogy a szétoldott kéve 
sorsára ne jussanak, kezdetben összeálltak egy 
kölcsön-pénztár alapítására, melyből nemsokára a 
kath. mester-egylet fejlődött ki, a mely 3 év előtt 
negyedszázados jubileumát tartotta. Jelenleg a 
mester-egyletnek van betegsegélyző, halálesetre 
szóló és egy ingyen kölcsönző pénztára.*) 

(Vége köv.) 

A „Legújabb politikai divat" — protestáns világí-
tásban. 

(Két közlemény.) 

I. 

Sokszor sajátságos eredménye van valamely 
törekvésnek. „ Timoleon" annak a legélőbb példája. 

*) Budapesten, mióta Szabóky Adolf meghalt, és a két ipa-
ros társulat fusionált, a kath. vallásos befolyás az iparosokra 
— közvetlenül a társulat körében hatni, alkotni megszűnt. Kérve 
kértük I. b' Szabókyt, hogy vezessen be valakit működési körébe ; 
de hát senki sem gondolta, hogy oly korán fog kimúlni, legke-
vésbbé ő maga. Aztán meg önfeláldozás kell ahhoz, a mit 
Szabóky tett. Nem mindenki vállalkozik rá. Igy vesztette el az 
egyház az iparosok társas életére a közvetlen befolyást. 

10 
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Ez a Timoleon, vagyis a történet meghamisító 
alapon hetvenkedő s a türelmet igen különös fel-
fogással hirdető álnevű szerzője a „Legújabb po-
litikai divat" -nak, használni akart a lábra kapott 
szabadelvű iránynak, melynek szemében szálka 
az elvhez hűségesen ragaszkodó katholicismus, s 
ime, a helyett, hogy a közönségnél is a hamis 
elvek dicsőitésének malmára hajtaná a vizet, a 
helyett, hogy nagyobb tért hóditana a dicsőitett 
álliberalismus számára, — mi történik? Az ellen-
kező; mert még azok is, a kiktől csak félve, ag-
gódva várnók az igazság elismerését és bátor 
bevallását, megismerik Timolent hangjáról, mint a 
madarat szokták tolláról. Hja, hiába! a történe-
lemben való járatlanságot, a veszedelmes tervek 
metsző fogait, a nemtelen törekvések ijesztő alak-
ját, mondjuk ki őszintén, még a Timoleon által 
hízelgő magasztaláéokban részesített protestánsoknak 
is lehetetlen észre nem venniök, —• mintegy hű 
bizonyításául annak, hogy még előtfcök sem tit-
kolhatja el egy Timoleon művének felületességét, 
silányságát s igazságtalan Ítéletét. Nem bizony, 
épen ugy, mint a közmondásként. Nem lehet el-
titkolni a szegénységet meg a köhögést. Valóban 
már eddig is erősen szájra és tollra vették a ko-
moly birálók Timoleon történeti ismereteinek 
szerénységét és érvelésének szegénységét ama ne-
vezetes, szélnek eresztett mondása után, hogy „a 
katholicismus államalkotó, de nem állam-f'entartó ! " 
— De hogy Timoleon a divatos szójátékok és 
az álliberalismus hideg szelétől nagymértékű kö-
högésben is szenved, ezt még a „Sárospataki La-
pok" (7) legújabb száma is (1884. febr. 18.) a 
legértlietőbb nyelven értésünkre adja. Mindenesetre 
örvendetes jelenség s megérdemlett felsülés! 

A nevezett lapban épen kapóra jött nyilat-
kozatokat fel nem említeni, igazán, mulasztás 
volna. A ,; Sárospataki Lapok "-ban megjelent „Leg-
újabb politikai divat" konyvbirálata sok tanulsá-
gos dolgot rejt. Nem a szigorú kritikai eljárást 
s a részletekbe való bocsátkozást, vagy a pont-
ról-pontra való érvelést értem, mivel ezek he-
lyett az iró inkább általánosságban szóló ismer- i 
tetést ad; hanem azon „éles szavakkal" való 
kikelést, mikor az „igazságérzetet" még a „nyílt 
ellenségekkel szemben sem" szeretnék „megveszteget-
tetni." Ez aztán dicső dolog, még akkor is, ha a 
háttérben ily okadatolásra bukkanunk: „Az a kor-
mánypárt, mely az ujabb időben bizony semmi-
féle jóakaratot sem tanúsított a protestantismus 
ügyei és annak életérdekei iránt; mely ellenke-

zőleg. szándékosan terjesztette például a protes-
táns iskolák rosz hírét; mely folyvást dédelgette 
a katholícísmust, (ők tudják itt, mit értenek !) 
mert félt annak papságától és hatalmától, s épen 
e miatt oly lépéseket sem mert vele szemben 
megtenni, melyeket nemcsak a tiszta szabadel-
vüség, hanem a törvényeknek félre nem magya-
rázható szavai is követeltek : (melyek is azok ! ?) 
ime, most megneheztelvén a klérustól szenvedett 
vereségét, égig magasztalja a protestantismust, 
(ime!) melyet eddig egészen kicsinybe vett. s 
elhalmozza oly dicséretekkel, melyeket ilyen alak-
jában az sohasem kért; mert hiszen eddig egy 
józaneszü s a történetet ismerő protestáns ember 
sem állította azt, hogy a magyar nemzetiségnek 
ők voltak kizárólag teremtői, fentartói s a katlioli-
kusok mind rosz hazafiak."— Nem azért fontosak ez 
idézet utolsó sorai, mintha tekintélyes férfiak még 
f'ontosabbakat nem mondtak volna a haza-fentartó 
katholicismus védelmére ; hanem azért, mivel egyik 
tagja mondja ama felekezetnek, melynek tagjaira 
illenek e szavak : „ Maiunt enim dici, quod non 
sunt, ut in aliis damnent, quod faciunt." (S. Joan. 
Chrys.) És tegyük hozzá: a „Sárospataki Lapok "-
ban vannak azok a fentebbi szavak nyomtatva, 
a mely lap száz meg száz protestáns tiszteletes 
urnák, számos tanítónak és más olvasni szerető 
embernek nyújt szellemi táplálékot; pedig az a 
lap a megmondhatója: hányszor és mily heve-
sen, mily nyersen és az okoskodás mily kezdet-
leges és mily alantas színvonalán kel ki a katho-
likus egyház, annak szolgái és intézményei ellen ? ! 
Lehet, hogy azok az épületes mondások ottan 
nem a főszerkesztő szavai; — mert hiszen ő, mű-
veltségénél fogva más hangon, más szempontból, 
némi igazságszeretettel is tudja a felmerülő ese-
ményeket tárgyalni, — mint mutatja Timoleon 
könyvének bírálata is. Egyébiránt a szorgalmas 
tanulmányozó, helyes mértékét alkalmazván az 
Ítéletnek, a „Sárospataki Lapok" minden számá-
ban talál valamit, a mi a protestantismus kap-
kodása és következetlensége s ziláltsága mellett 

I a katholikus egyház határozott s következetes 
ténykedésére s égi fényében ragyogó egységére 
és szilárdságára emlékeztet. Elismert dolog, hogy 
az emberi felfuvalkodás szülte az eretnek tano-
kat és megmásíthatatlan elvek ellen való fölke-
lést és harczot; de e sok tekintetben sajnálatra 
méltó körülményből is hasznot, folytonos tökéle-
tesülést vonhat a keresztény lélek. Helyesen mondja 
Sz. Ágoston: „Sí superbia non esset, non essent 
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haeretici: hi autem si non essen t, multo pigrius Ve-
ritas quaereretur." (De vera rel. c. 25.) 

Hozzávetőleg ezt sem volt fölösleges felem-
liteni, hogy annál inkább belássuk, mily fegyve-
rek villogtatása akar a túlsó oldalon ijesztgetni, 
és hogy a békés közeledés jelenségei mi felénk 
még mindig a fehér holló ritkaságával verse-
nyeznek. Hagyjuk azonban a végkövetkeztetést és 
szükséges megjegyzéseket záradéknak, hogy leg-
először is a „Legújabb politikai divati: (Irta Ti-
moleon. Bpest. 1884. Zilahy S. 80 kr.) könyvbirá-
latának adjuk meg, mi övé. Hogy miért nem 
barátja tulaj donképen az illető t. protestáns iró 
és szerkesztő Timoleonnak, azt már eleve ugyan-
csak az ő idézetében volt szerencsém bemutatni 
a kegyes olvasónak. Nem tudjuk, épen ugy nyi-
latkozott volna-e akkor is, ha a jelen kormány 
„különös jó akaratot tanusitott volna eddig a 
Protestantismus ügyei iránt és nem terjesztette 
volna például a protestáns iskolák rosz hirét ; " 
(v. ö. az id. sz. 113. 1.) hanem a nyilatkozat kü-
lönféleségének lehetősége legkevésbé lehet hatás-
sal a most kimondott igazság megváltoztatására, a 
mennyiben erre hagynak következtetni a bíráló 
eme szavai is: „Mondjuk meg tehát most is a 
tiszta, elfogulatlan igazságot." (Vagy ott az igaz-
ság elfogult is lehet?) És: „Igazságérzetünket még 
nyilt ellenségeinkkel (t. i. a római katholikusokkal,) 
szemben sem szeretnők megvesztegettetni, külö-
nösen akkor, mikor erre egy olyan álbarát indo-
kolatlan és szélsőségekbe csapongó beszéde csábítgatja 
a szitán át nem látókat, mint a milyen kétségte-
lenül Timoleon." (Id. sz. 112. 1.) íme, protestáns 
hangok a felületes ismertetésről már a csömörlé-
sig hires napi lapok által agyba-főbe dicsért Ti-
moleonról ! Hogy Timoleonnál itt-ott találunk 
egy kevés igazat, arról a figyelmes átolvasás bár-
kit is meggyőzhet; de egyszersmind azt is észre 
kell vennie mindenkinek, hogy az alaphang el 
nem találása, az eszmetársitásnak nagyon szeren-
csétlenül alkalmazott módja azt a kis igazat is 
elöli, mely az irányzatos roszakarat, az egyház 
nagyjainak lerántása s a protestantismus émely-
gős dicsőitése közepett ki-kicsillanna a sorok kö-
zöl. Reméljük, hogy „ Anti-Timoleon"-nak sajtó 
alatt levő felelete, mely „Legújabb politikai bot-
rány" cz. alatt készül a megjelenésre, minden 
tekintetben kijózanítja a közönség ama részét is, 
mely Timoleon szellemi csiga-bigáira még min-
dig mint valami országmentő törekvésre tekint. 
— Hogy nem sok vizet zavart, még protestáns 
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világitásban is eléggé észrevehető, — a mint 
eddig is érintők. Ha a protestánsok, s tegyük 
hozzá, a sárospatakiak is, a kik gerundiumaikkal 
„ad arma" sokszor megdöngetik az egyház ércz-
kapuját, — „roppant nagy szemfényvesztéssel* 
irt miinek tartják annak a hires kormánypárti 
egyénnek, Timoleonnak iratát : mi gátolna itt-ott 
egy idézet átvételében a „Sárospataki L a p o d -
ból? Tehát lássuk: „Müvében elkeseredéssel tör ki 
a reactio, ultrám ontanismus és egy lélekzetvétel 
alatt, ezzel összeköttetésben egyúttal az egész ka-
tholicismus ellen is, és ezzel szemben alig megbíz-
ható dicséretekkel halmozza el, széles jó kedvében, 
a magyarországi protestantismust. A katliolicismu-
son nem hagy egy mákszemnyi becsületet sem s-
ugy tünteti azt fel, mint a mely fennállása óta 
folyvást útjában állott Magyarországon a szabad-
elvű és nemzetiségi törekvéseknek és érdekeknek. 
Mig ellenkezőleg, szerinte kizárólag a protestantis-
mus az, a melynek köszönhetünk e tekintetben 
mindent s mely egyedül van hivatva arra, hogy 
Magyarországot nagygyá tegye. " Nevezetes e pont-
ban, hogy alig megbízható dicséretekkel halmozza 
el Timoleon a protestantismust ; másodszor meg, 
hogy Sárospatakon is beismerik, hogy a Timoleon 
a katholicismuson nem hagy egy mákszemenyi be-
csületet sem. Vagyis érthetőbben szólva : a protes-
tánsok azt a sok dicséretet el nem birhatják s 
bismerik, hogy utoljára is csak a katholikus egyház-
nak van legnagyobb érdeme hazánkban. Beismer-
ték s be kell ismerniök, ha történelmi jártasság-
ban nem akarnak egyszinvonalon maradni Timo-
leon ur ő kegyességével. Köszönjük tehát a leg-
jobb ügy érdekében tett szolgálatát Timoleon-
nak, midőn alkalmat adott protestáns felebará-
tinknak az igazság őszinte kimondására. Ez már 
azután haladás, és pedig olyan, mely Timoleon 
és társainak eszeágában sem volt; lianem hát 
ugy szokott az vajmi gyakran történni : az ellen-
ség fegyvere a megtámadott fél ügyét segiti elő; 
Isten a roszat is jóra tudja forditani! 

Vége köv.) 

Főm. és ft. Simor János 
bibornok hg-primás és esztergomi érsek nagyböjti főpásztori levele. 

Quod ministerii mei munus me admonet, annuncio 
Vobis VV. FF. et FF. in Chto Dilectissimi ! Quadragesi-
male, quod imminet, tempus, dies nempe salutis ad redi-
menda peccata, salvandasque animas salubriter eo fine 
institutum, ut Christi fideles ad celebrandam, riteque agen-
dam Resurrectionis Dominicae festivitatem plenius incum-
berent, et sacro hoc tempore admissa per anni circulum 

16* 



124 .RELIGIO. 

delicta non plangerent modo, sed etiam expiarent, car-
nemque abstinentia a cibis vetitis, ac jejunio mortificantes, 
animum simul ab illicitis cupiditatibus cohiberent, ac hos-
tiam viventem ac Deo placentem, exhiberent. Non enim 
nisi expurgato veteri fermento, fermento malitiae et ne-
quitiae, nec nisi praevia ac sincera ad Deum conversione, 
cuiquam fas est accedere ad coelestem mensam, in qua 
sumitur Agnus immaculatus, qui Pascha nostrum inimo-
latus est Christus. Paucis his verbis exprimuntur, ac velut 
in nucleo continentur, quae Pastores animarum in obse-
quium etiam decreti SS. Concilii Tridentini de sacro hoc 
quadrageisimali tempore denunciare debent. 

Statuto 30. Synodi Dioecesanae Strigoniensis de a. 1859. 
rectissime dicitur, Sacram Quadragesimam esse tempus ac-
ceptabile, esse dies salutis exemplo Salvatoris Nostri Dei, et 
SS. Apostolorum consecratos, stricte dies orationis et jejunii, 
ut immutetur habitus peccaminosae nostrae vitae in cinere 
et cilicio, ut jejunemus et ploremus ante Dominum, quia 
benignus et misericors est. Quae ibidem in Ecclesiis cum 
fideli populo asservandae proponuntur ac synodaliter 
praescribuntur devotion es, fideliter ac j>ie, atque ad om-
nem amussim persolvantur. E vestris adhortationibus in-
telligant populi parochiani verorum Christi discipulorum 
et obedientium Ecclesiae filiorum esse, carnem suam cru-
cifigere cum vitiis et concupiscentiis suis ;*) arctam esse 
viam, quae ducit ad perditionem :2) regnum Dei vim pati, 
et violentos rapere illud ;3) non solis Religiosis vel Sa-
cerdotibus, sed omnibus sine discrimine dixisse Christuni, 
„Si quis vult post me venire, ablieget semetipsum, et 
tollat crucem suam quotidie, et sequatur m e . M ) Rem 
proinde hanc non esse meri consilii, sed praecepti. Quod 
vel ex exemplo liquet Doctoris Gentium, qui extraoidina-
riis licet gratiis cumulatus, virtutum omnium exercitio 
firmatus, victoriam de interno hoste, de spiritualibus ini-
micis, absque sui abnegatione, et carnis afflictatione, je-
junio, abstinentia sperare non audebat. „Castigo, inquit, 
corpus meum, et in servitutem redigo ; ne forte cum aliis 
praedicavero, ipse reprobus efficiar."5) Si S. Paulus a Do-
mino tamquam vas electionis,6) vocatus ad Apostolatum, 
de salute metuit ni carnem suam mortificet; quid Nobis, 
qui fragiles arundines sumus, et qui eius nec gratiis, nec 
meritis gloriamur, metuendum P E vestris item adhortati-
onibus intelligant, opus esse, ut scindant corda sua, quia 
cor contritum et humiliatum Deus non despicit, praeser-
tim, si misericordiae in pauperes largitate pinguescat. A 
vobis cognoscant, integrum ac perfectum jejunium ab illo 
observari, qui a vitiis abstinet. dicente S. Thoma de Villa-
nova: „Sit integrum et prefectum jejunium tuum : quare 
unus solus sensus, scilicet gustus je junabi t? jejuiient po-
tius omnes sensus ; peccaverunt omnes, Domino faciant 
omnes satisfactionem. Jejunet intellectus a pravis pogita-
tionibus, voluntas a malis desideriis, oculus a visu curioso 
et delectabili, lingua a verbis otiosis et scurrilibus, audi-
tus ab auditu detractionum, pedes ab illicitis negotiis, 
manus a rapinis, et denique tota caro a voluptatibus 
etiam licitis ; hoc est perfectum jejuninm et gratum co-
ram Domino, cum omnes sensus abstinent a mundanis, 

0 Gal. 5. 24. — 2) Matth. 7, 18. — 3) Matth. 11. 11. — 
4) Matth. 16, 24. — 5) I. Cor. 9, 27. — <>) Act. 9. 15. 

ut vacent in divinis."1) Denique eo etiam dirigendae sunt 
adhortationes et instructiones pastorales nostrae, ut fide-
libus omnibus non tarn innotescat, quam potius in memó-
riám revocetur praeceptum annuae confessionis, quod 
Concilium Lateranense IV. promulgavit, et cui propter 
paschalem communionem paschali tempore satisfaciendum 
est. Cum nostro tempore plures inveniantur, qui semel 
tantum per annum confitentur peccata sua, doceantur hi 
a confessariis, tali modo non satis in tuto locatam esse 
animae salutem, moneanturque, ut paschalem confessio-
nem, eo majori saltern cum diligentia, pietate erga 
Deum, et praevio strictiori conscientiae examine peragant. 
Exponatur illis, nihil insipientius esse, quam delicta delic-
tis cumulare, de die in diem vivere, et mortis incertae 
periculo, non placato Deo, quem saepissime per annum 
offendunt, se objicere ; praeceptum Ecclesiae de confessi-
one annua nonnisi ad duritiem cordis impoenitentium la-
tum fuisse, sed de timoratae conscientiae christianis me-
lius quid, et perfectius sperari, sacramentorum nempe 
dignam atque frequentem participationem. 

Praelaudatum Synodi Dioecesanae Statutum non de 
eo solum providet, quid a pastoribus animarum agendum, 
praestandumque sit, ut populus fidelis sacrum quadragesi-
male tempus fructuose, cum foenore nempe spirituali et 
animarum lucro transigat, sed innuit etiam modum, quo mi-
nistri Christi et dispensatores mysteriorum Dei salutem suam 
tempore illo operari debeant. Praescribitur ibi : „Quivis di-
strictualis Presbyter ante defixam pro sacramentali j^eragenda 
confessione diem, adminus triduana domi asservabit sacra 
exercitia, semet continuo in quantum saltern pastorales 
obligationes patientur, in cella sua continebit, orando, 
meditando, semet pro sacra confessione parando. In cu-
biculis vestris conrpungimini." Una est sanctissimorum 
doctissimorumque virorum sententia, nihil sacris exercitiis 
bene peractis aptius efficaciusque esse ad renovandum spi-
ritum mentis nostrae, ad refocillandos animos, et vires 
resumendas, ad sancte digneque ambulandum, unove rbo : 
ad resuscitandam gratiam in sacra ordinatione acceptam, 
quam resuscitationem identidem urgere S. Paulum nostis, 
quem sine gravi causa nihil ursisse, nemo inficiabitur. 

Dubitari nequit, quin Ecclesia, sponsa Christi, 
quam acquisivit sanguine suo, sit sancta et innnaculata. 
Hinc haec Spiritus Sancti Verba optime íHi conveniunt: 
„tota pulchra es arnica mea, et macula non est in te."2) 
Utique, teste enim Gentium Apostolo,H) „Christus dilexit 
Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut exhiberet sibi 
illam gloriosam, non habentem maculam vel rugam, aut 
aliquid huiusmodi sed ut sit sancta et immaculata." Sancta 
est in veritate doctrinae, quam docet, in morum sancti-
tate, quam praecipit, et commendat, est in Capite suo et 
auctore, nec non in tot jnis sanctisque animabus, quae 
ubique locoruni, in quolibet statu et conditione vixerunt, 
et vivunt ; inimaculata est, quia nulletenus coinquinatur 
immorigerorum nialorum suorum filiorum peccatis ac de-
lictis. „Simile factum est regnum coelorum homini, qui 
seminavit bonum semen in agro suo. Cum antem dormi-
rent homines, venit inimicus eius, et superseminavit ziza-

J) Cone. 1. in Dom. I. Quadrag. — 2) Cant. 4. 7. — 3) Ephes. 
5, 17. 
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nia in medio tritici et abiit." I tem: „simile est regnum 
coelorum sagenae missae in mare ; et ex omni piscium 
genere congreganti."1) Quamobrem, qui constituunt nobi-
liorem partem Ecclesiae, illos pusillum gregem Salvator 
appellavit2) relate ad illos, qui sua culpa pereunt. Si 
proinde in exteriőrein faciem Ecclesiae mentis nostrae 
oculos conjiciamus, quid videmus, quid observamus ? Hoc, 
quod spiritus irreligionis, impietatis et atheismi repleat 
orbem terrarum, quod pantheismus, scepticismus, materi-
alismus maximum ubique faciat progressum : quod in po-
pulo christiano languescat pietas, frigescat Charitas, lu-
men fidei paulatim deficiat, omnis generis vitia universum 
orbem, quasi diluvium inundent. Obtinet illud, quod in Osea 
legimus Propheta : „Maledictum et mendacium, et homici-
dium, et furtum, et adulterium inundaverunt, et sanguis 
sanguinem tetigit."3) Proh dolor! deberet ubique cumlae-
titia florere sanctitas, et late dominatur iniquitas. Quaeri-
tur ex me, quo in nexu sint haec tristia phaenomena 
cum sacris exercitiis quae Clero per citatum dioecesanae 
Synodi statutum commendantur ? 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, február 22. A budapesti tudomány-egye-
tem jellege a főrend, költségvetési vitában. — Nincs év, 
nincs költségvetési vita, mely a nmélt. püspöki kar részé-
ről fél nem használtatnék arra, hogy a m. kir. egyetemi 
alap tételénél ezen alap katholikus jellege és természete 
a legvilágosabb és minden kételyt kizáró szavakkal ne 
constatáltatnék. Igy történt az tegnapelőtt is, midőn Szat-
már nagynevű püspöke, dr. Schlauch Lörincz ő excja a 
vmaga és püspöktársainak meggyőződését" tolmácsolva, 
kijelenté, hogy a költségvetést megszavazván, ezen szavaza-
tuk ne magyaráztassék oly értelemben, „mintha mi e tekin-
tetben az egyetemi alapnak katholikus természetét feladtuk 
volna.* 

Igy történik ez évek óta ; mindig ugyanazon világos 
és erélyes tiltakozás, mindig ugyanazon határozott hang-
súlyozása a jogi álláspontnak. Es az eredmény ? 

Nem értjük a morális és juridikai eredményt. Mo-
rális eredménye ezen évenkint megújuló felszólalásoknak 
tagadhatatlan. Jogi szempontból pedig világos, hogy ezen 
évről-évre folytatott tiltakozás, ugy a mint egyrészről a 
jogfolytonosságot szakadatlanul fentartja, ugy másrészről 
megakadályozza amaz elővélemény keletkezését, mely az 
egyetemi alap jogi természete ellen képződhetnék — a 
praescriptiót. A tiltakozás szakadatlan folytatása mellett 
— debitis sub conditionibus — praesumtio juris, és annál 
kevésbé praescriptio nem keletkezhetik. Nincs az a törvény-
szék a világon, mely igazság szerint máskép Ítélhetne. 

Igy morális és juridikai szempontból nagyon indo-
kolt és bölcs eljárás a nmélt. püspöki karnak évenként is-
mételt tiltakozása. 

De minő a gyakorlati eredménye ezen felszólalá-
soknak ? 

Az, hogy a kultuszminiszter ur ő excja válaszol. 

l) Matth. 18, 24, 25. 47. — ä) Luc. 12, 82. — 3) Os. 4. 2. 

Egyéb semmi. Mintha komédiánál egyébnek nem tekin-
tetnék az egész dolog! 

A püspöki kar tiltakozásával szemben felhangzik a 
kormány állítása és ezzel — punctum. Még azt sem 
mondhatják : quod gratis asseritur . . . Mert hisz a kor-
mány sürgetésére kiküldenek minden országgyűlésből bi-
zottságot az alapok és alapítványok jogi természetének 
megvizsgálására. Hamar Pál alapos és terjedelmes véle-
ményétől kezdve egész a legújabb jelentésekig, melyeket 
gróf Apponyi Albert (1882. decz. 8-án) és dr. Apáthy 
István (1882. nov. 8-án) beadtak, elég anyag és érv ho-
zatott össze az alapok és alapítványok jogi természeté-
nek felderítésére. Ghyczy Kálmán, communisticus elvek 
alapján állva, csujiáii opportunitási és rationalisticus né-
zeteket vallván, Szepessy Mihály pedig felületesen és 
nem is mindig hiven dolgozván, oly jelentéseket adtak, 
melyek Hamar Pál, gróf Apponyi Albert és dr. Apáthy 
István kétszeres jelentéseivel, de különösen a besztercze-
bányai és szatmári püspök urak ő exciáik terjedelmes és 
kimerítő előterjesztései után valóban helyt nem állanak. 
Aki az igazságot és csakis az igazságot keresi, az a tör-
ténelmi és jogi érvek ezen roppant halmaza által nem-
csak hogy meggyőzetik, de formaliter elnyomatik. 

Hisz maga a kultuszminiszter ur is nem rég oda nyi-
latkozott a képviselőházban azon alkalommal, midőn a 
theol. kari tanárok fizetésének kiegészítéséről volt a szó, 
hogy ezen alapok jogi természetét vagy nem akarjuk, 
vagy nem tudjuk tisztába hozni. Melyik valósziniibb az 
alternativa ezen két része közül ? . . . 

De térjünk vissza tárgyunkhoz. 
A ressort-miniszter ur a budapesti egyetemet „da-

czára annak, hogy az egyetemi alap jövedelmei reá for-
díttatnak, mégis országos egyetemnek" tartja. Mi ugyan 
azt mondhatnók erre : Accessorium sequitur principale. 
A budapesti egyetem eredetében, múltjában kétségkívül 
katholikus : ami később hozzájárult, az a primitív jelle-
gen nem nem változtat. Azt mondhatnók: „Qui in alieno 
fundo aedificat, non sibi aedificat. — De nézzük csak a 
miniszter ur érveit. Az első ez: „Azt (t. i. hogy a bu-
dapesti egyetem országos egyetem), bizonyitja az egye-
temről szóló 48-iki törvény" Mit is mond ezen törvény? 
Az 1848. XIX. t. cz. szórói-szóra igy hangzik: „1. 
Az egyetem egyenesen a közoktatási miniszter hatósága 
alá rendeltetik." Tehát ebből következik, hogy a buda-
pesti egyetem országos egyetem. Ha az intézkedés, a 
vezetés magában foglalja a tulajdonjogot, ha a jus dis-
ponendi és a jus possessionis azonos, akkor áll ezen érve-
lés ; ámde akkor az is áll, hogy — salvo honore — minden 
jószágigazgató, minden kormányzó ura és tulajdonosa a reá 
bizott dolgoknak. Mit ugyan senki sem fog állítani. Ergo. 

A másik érv: „De bizonyitja azt minden budget-
törvény is, mely szerint a 194,000 forinton kivül igen 
nagy összegek szoktak ezen egyetem fenntartására for-
díttatnia." Tehát a budapesti egyetem országos egyetem. 
Idéztünk már fentebb két jogi axiómát, melyek ugyan a 
régi iskolából származnak, de ma is érvényben vannak. 
Különben valakit vagy valamit segélyezni, nem tesz és 
nem tehet annyit, mint őt birtokába venni. Tudjuk, 
hogy az újkor — no meg egyes magánvelleitások — 
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több rendbeli kiadást követelt, melyeket az egyetemi 
alap — legalább a mostani administratiója mellett — 
fedezni képtelen ; tudjuk, bogy ez a többlet való-
ban igen jelentékeny, — az 1882/3-iki Almanach szerint 
315,169 frt . — De vájjon alterálja, vicziálja-e ezen orszá-
gos segitség az egyetemi alap jogi természetét ? Ki fog 
erre igen-nel válaszolni ? Sértenők a miniszter urat, ha 
azt mondanók, hogy ő. 

Ha analógiát akarnánk mondani, utalhatnánk az 
állam által segélyzett felekezetekre, melyek egyhangúlag 
tiltakoznának, ha a nyert segélyezés ugy interpretáltat-
nék, hogy az által intézeteik országos intézetekké válnak. 

Mindez csak arra vezet, hogy újból és újból sür-
gessük a kérdés megoldását. Fel nem tételezhetjük, hogy 
a kormány a mi javunk után akarná kezeit kinyújtani ; 
de azt sem nézhetjük egykedvűen, hogy nmélt. püs-
pöki karunk évről-évre megujitott tiltakozásai daczára 
még mindig ott vagyunk, aho l 17 év előtt voltunk. Aut — 
aut ! Vagyis igtassuk a budapesti egyetemi alap katho-
likus jellegét világos és kételyt kizáró módon törvénybe, 
vagy ha ezt nem akarják, adják ki nekünk, ami a mienk. 
-— a kath. egyetemet — és mi — talán egy szervezendő 
katholikus országos bizottság segélyével — fogjuk tudni 
kezelni és felhasználni azt jámbor őseink és hagyomá-
nyozóink szellemében — katholikus czélja szerint. ? 

Sopron, február elején. A tanitók politikája. — A 
„Népiskolai Lapok" cz. jeles kath. tanügyi közlöny, fenti 
czim alatt, következő talpraesett czikket közölt : (Vége). 

Tehát a tanitót a politikában s a politikai jogok gya-
korlásánál vezérelje a „paedagogiai" okosság, melynél 
fogva politikai felfogását és meggyőződését korlátozni ké-
pes magasabb tekintetek megfigyelése által, úgymint az 
iskola, az elöljárók s a község iránti tekintetek ! Ez ál-
talános megjegyzés, mely a tanitónak általában szól ! Meg-
lehet, hogy nem fogtuk fel helyesen a tanitó helyzetét, 
miután az egyéni függetlenség s a lelkiismereti szabadság 
rovására ajánlottuk a „paedagogiai" okosságot a politikai 
jogok gyakorlásánál ! De igenis helyes ezen tanács a kath. 
tanitókra nézve, már pedig ezek számára írjuk a czikket ! 

A kath. tanitó nem tagadhatja meg sem egyéni, 
sem iskolájának jellegét ; katholikus ő, katholikus az ő 
iskolája. Sok mindenféle talán illik a felekezetlen tanitó-
hoz, a mi kath. tanitóra nézve legalább is helytelenség ! 
Feltéve, hogy a kath. tanitó nem a kenyér kedveért, ha-
nem kath. meggyőződésből az, a ki nem csupán hivatal-
ból, hanem lelkének mélyéből vallja a kath. elveket, mely 
feltevést egyik kath. tanítótól sem vonhatnánk meg a nél-
kül, hogy őt képmutatónak bélyegezni ne kényszerülnénk : 
akkor kétségtelen, hogy a kath. tanitó a politikában s a 
politikai jogok gyakorlásánál követni tartozik a „paeda-
gogiai" okosságot, sőt köteles kath. meggyőződését kö-
vetni öszhangzatban azokkal, kik neki a vallás és az is-
kola szempontjából elüljárói. A kath. tanitónak is ki van 
mérve a „ne tovább" határa, maga a hitmeggyőződés 
jelölte ki számára a TRubikon"-t, melyet túlhaladnia nem 
szabad! — Bármit hirdessenek is a .Lapok", bármit ta-
nítson is a „Néptanítók Lapja" a nagym. közoktatásügyi 
minister ur tudtával vagy anélkül az „antisemitismus"-ról 

s a „zsidó-keresztény"-házasságról, a kath. tanitó követni 
fogja azokat, kik hivatvák ily kérdéseknél a kath. állás-
pontot kijelölni! Nem tartozik lapunk keretébe a politi-
kai kérdések szellőztetése, azért tartózkodunk is minden 
megjegyzéstől: de annyit mondhatunk, hogy nem leszünk 
sohasem államveszélyesek, csak az állam őrei ne veszé-
lyeztessék a haza keresztény társadalmi közéletét s ne 
engedjék, hogy az anyagi érdekek győzedelmeskedjenek 
a nemzet szellemi és erkölcsi érdekei fölött ! Nem leszünk 

• általában veszélyesek, ha oda utalunk a népiskola s a nem-
zet arany bullájára, a keresztény hit- és erkölcstanra, 
mely az Isten iránti s a felebaráti szeretetnek parancsát 
előadja s azt tanítja, hogy a házasság „szentség." 

A kath. tanitó politikája tehát röviden összefoglal-
ható e tételben: 

„A tanitó hazájának és egyházának hü fia, az isko-
lának lelkiismeretes munkása, példás családapa, a keresz-
tény hagyománynak védője, a hivek elseje, ki a napnak 
óráit az if júság oktatásának s az önművelődésnek szen-
teli, a csendes esti időt családja körében tölti s az éjnek 
nyugalmát lelkének és testének fölüditésére élvezi, kinek 
nincsen ideje gyűlésezni, poharazni és korteskedni saját 
egyháza és vallása ellen, ki azonban politikai jogait ön-
tudatosan gyakorolja, szavazatát latba veti e jelszó mellet t : 
„Istenért, királyért s a hazáért! 

A győri egyházmegyéből, febr. 15. (A hitélet egyik 
jelensége) — a jótékony egyházi czélokra tett önkénytes 
adományok. E napokban vettük a múlt év folytán az 
egyházmegyei hivatalhoz jutot t jótékony czélokra történt 
adományokról szóló kimutatást. Ha tekintjük, hogy a 
megye csak 237 plébániát és 302 áldozárt számlál ; hogy 
a megye területén árviz, fagy és más csapások pusztítot-
tak ; és hogy nálunk a nép — mert azelőtt az egyház 
jobban el volt az anyagiakkal is látva — nem volt hozzá-
szokva egyházi czélokra is adományokat tenni: a sum-
mákkal meg lehetünk elégedve. Nob a tagadni nem lehet, 
hogy még kedvezőbb lenne az eredmény, ha a megye fő-
pásztora által rendelt gyűjtési módozatot mindenütt egy-
forma pontossággal megtartanák. 

Legtöbb gyűlt be a sz. atya számára, 1447 fr t 
27 kr, 27 arany, 230 frank aranyban, 1 régi kétfrtos és 
1 húszas. — A különböző missiókra, sz. Bonifácz-egylet, 
a sz. gyermekség műve stb. számára összesen 985 fr t 30 
kr. és 60 frank aranyban. — A Sz.-László-Társulat szá-
mára 344 f r t 8 kr. — A sz. sir őrei számára 5 ar. és 
1 fr t . — A Mechitaristák számára 2 frt, a norvégiai 
missió számára 2 f r t 50 kr. Ez kerek summában mind-
össze több mint 3000 frt . 

Ha ehhez vesszük, hogy a sz. gyermekség műve 
számára más uton a megyéből beküldetett 909 f r t 52 kr, 
és ugyanezen a módon a hitterjesztés műve czéljaira 333 
f r t 36 kr, valamint azt, hogy a papság egy segély-alap 
növelése czéljából önmagát amúgy is megadóztat ja: nem 
kell éppen pirulnunk. De ha másrészt megint egy pillan-
tással összehasonlítjuk ezen adatokat a franczia és belga 
püspökségek adományaival, látjuk, hogy a bőkezűségben is 
van fokozat, s hogy még mindig magasztosabban lehet 
emelkednünk. -J-
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IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
= Syntagma theologiae dogmaticae fundamentá-

lis. Concinnatum per Joannem Ev. Zádori, doctorem 
Theol. et professorem in seminario Strigoniensi. Cum ap-
prohatione Ordinariatus. Striginii 1882/3. Typis descrip-
sit Gustavus Buzárovits. Legnagyobb nyolczadrét, 618 lap. 
Kapható Esztergomban Buzárovits könyvkereskedőnél és 
Budapesten Knoll Károly akadémiai könyvkereskedésében. 
Ara 4 fr t . 

Ez czime dr. Zádori János, fáradhatlan szorgalmú 
s kiváló termékenységi! egyházi irónk és széleskörű iro-
dalmi munkásságáról országosan ismert esztergomi pap-
neveldei hittanár közfigyelmet keltett legújabb hittudo-
mányi müvének. 

Ha áll az, amit nem régiben egy nagybecsű né-
met munkának recensiójában, mint antithesist, annak ki-
tűnő volta féltüntetése és ajánlására olvastam, hogy t. i. 
„nincs köszönet az oly munkában, amelyről tudva van, 
hogy csak ugy sebtiben-röptiben és ideig-óráig tartó 
szükséglet kielégítésére Íratott : ugyanez az antithesis alkal-
mazható méltán dr. Zádori tanár úrnak előttünk fekvő, 
nem köznapi értékű jeles müvére. Mert ha nem is olvas-
tuk volna az „Uj Magyar Sión" f. é. januári füzetében 
szerző abbeli vallomását, hogy alapvető hittana csekély 
megszakításokkal 15 évig készült: már maga külterjedel-
mére és még inkább tartalmasságára nézve vaskos müvé-
nek figyelmes áttekintése csakhamar meggyőzött arról, 
hogy e mű nem rövid idejű, múlékony fellelkesülésnek, 
hanem hosszas, beható szaktanulmánynak, mindenoldalú 
meghányásnak és a legszorgosabb átszürésnek lehet csak 
megérett gyümölcse és eredménye. 

Szerző, 20 éves hit tanári pályáján, mint szorgalmas 
méb, úgyszólván az összes kath. hittudományi szakiroda-
lom legjobb, legmegbízhatóbb termékeit keresé fel és kutatá 
át, és amit jót, szépet, megragadót és a ker. kath. alap-
vető hitigazságok felderítésére és könnyebb megértlieté-
sére legalkalmatosabbat talált azokban, — összegyüjté, mű-
értő tapintattal feldolgozá és tankönyvül szánt munká-
jában kipróbrált könnyű áttekintésü és természetszerű 
beosztással, mint édmézet, szép sonkolyokban elrendezé. 

Meg is látszik a mű minden sorából, hogy nem ideig-
óráig tartó szükséglet pótlására van az oly apparatussal 
és műgonddal összeállítva ! A legújabb dogmaticai mo-
mentumok és szükségleteknek —• amennyire egy tankönyv 
határai csak megengedték — teljes felölelésével, szerző 
méltán oly szándékból irta meg alapvető hittanát, hogy 
vele ez idő szerint, úgy a papnevelő intézetek tantermei-
ben, mint azokon kivül és túl, a lelkipásztorkodás gya-
korlati mezején is, minden méltányosan támasztható igény-
nek eleget tegyen. Es ez sikerült is neki ! 

De hogy e mű felőli szerény nézetünk érdemleges 
kifejtésében a kellő egymásután és rend megtartassék, — 
közöljük főbb vonásokban annak tartalmát. 

A megragadó lelkesedés hangján tolmácsolt dedtcatio 
(5—8. 11.) után, melyben müvét fiúi kegyelete zálogául, az 
épen püspöksége negyedszázados emlékét ünneplő biboros 
főpásztorának lábaihoz teszi le : az előszóban (9—10 11.) 
röviden számot ad alapvető hittanának keletkezéséről, 

czélja és e czél tekintetéből szükségesnek vélt szerkesz-
tési módjáról. 

A „ Prolegomena*-kban (11 — 19 11.) adja a theologia 
fogalmát, különféle felosztásait és elnevezéseit ; közli sa-
ját alapvető hittanának öt értekezésre — főrész, tracta-
tus — való felosztását ; reámutat a theologia legfőbb el-
vére, mely nem egyéb, mint „a nyilatkozó Isten csallia-
tatlansága, vagyis végtelen tudása és igazmondó s ága. " 

Azok ellenében, kik tagadják, hogy a theologia a 
szó tulajdonképeni érteményében vett tudomány, — 
röviden begyőzi annak tudományi jellegét ; főbb vonások-
ban kimutatja a theologiának a bölcsészettől való lénye-
ges, de egymással nem ellentétes különbségét ; feltünteti 
annak az isteni gondviselés jelen rendjében az egész egy-
házra való szükséges voltát ; röviden utal a theologia 
méltóságára és — ev. sz. János, — nazianzi sz. Gergely 
-— és aquinói sz. Tamásban — a hittudósok fővédnö-
keire. 

Az I. tractatus-nak : az Istenről — De Deo — első 
részében (20—100 11.) értekezik Isten létéről. Előzetesen 
szól : „ Istennek bennünk levő eszméjéről válaszol e so-
kat hányatott kérdésre: „ Váljon az Isten léte bebizonyit-
liató-e tudományosan ?" és megczáfolja az Isten létének 
„a posteriori" való bebizonyíthatóságával ellentétben álló 
rendszereket ; megmagyarázza az Isten létének bebizonyí-
tására fölhozatni szokott különféle érvek négy csoportba 
való osztályozását és a tárgyalás folyamában előforduló 
hittani műszavak jelentményét (En sa se, entitás, infinitum, 
substantia, abstractio, definitio, idea, causa, és igy t.) 
Er re az 1-ső szakaszban tüzetesen tárgyalja az úgyneve-
zett metaphysicai érveket : a világtanit (arg. cosmologi-
cum) és a lénytanit (arg. ontologicum). A 2-ik szakasz-
ban csoportositja és kifejti a physicai, vagyis a mozgás-
ból, a világ esetékességéből és csodás elrendezettségéből 
vont érveket. A 3 ík szakaszban az erkölcstani érveket 
adja elő, melyekben az Isten léte az erkölcsi törvény lé-
tezése, — a lelkiismeret szava — és a népek öszhangzó 
hitéből vonatik le. 4-ik szakaszban megczáfoltatnak az 
Isten léte ellen támasztatni szokott tévtanok, melyek 
mint „argumenta apagogica" szintén csak az Isten léte 
mellett szólanak, u. m. a pantheismus, a yolytheismus, ma-
terialismus, atheismus és az ezekkel rokon egyéb, különö-
sen ujabb időben felmerült tévelyek, milyenek: Fichte 
autotheismusa, Kant ideotheismusa, sansimosismus, dy-
theismus, de Comte positivismusa, Hartmann „öntudat-
nélküli" elvének bölcsészete, a deismus, naturalismus, ra-
tionalismus és végre Darwin átváltozási theoriája (trans-
formismus). — A következő második részben, előrebo-
csátva itt is az előfordulandó műszavak magyarázatát 

— mikép értendők t. i. e kitételek: relatio, absolute, 
relative, appetitus, materia, forma, formale, natura, natu-
rale, actus et potentia, neccessarium, possibile — adja a 
vallás fogalmát, felosztását, beszél a vallás eredetéről, 
szükséges voltáról, a külső isteni tiszteletről, a vallásnak 
— Isten léfce után, — második alapjáról t. i. lelkünk hal-
hatatlanságáról és a vallás természetfeletti jellegéről. 
(100—134 11.) — A harmadik részben a kinyilatkoztatás-
ról szóló tant fejti ki ; és a kinyilatkoztatás fogalmának 
meghatározása, felosztása és nemeinek elszámlálása után 
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az 1-sö szakaszban a kinyilatkoztatás lehetőségét ; a 2-ik-
ban szükségességét — és pedig az alaki (formális) mel-
lett az anyagiét (materialis) is ; — 3-ik szakaszban az 
isteni kinyilatkoztatás megismerhetőségét mutat ja ki, és 
szól ezután két fejezetben kimerítően a kinyilatkoztatás 
kétrendbeli ismérvéiről: a csudákról és jóslatokról. (134— 
204 11.) — Az I. tractatus negyedik részében végül szól 
a hitről; most Taz isteni kinyilatkoztatás tényében az 
emberre nézve benfoglaltatik a hit kötelező volta,u és mi-
után e tárgynál is, miként az előzőknél, a hitre vonat-
kozó különféle műszavak jelentését kifejtette és a tévné-
zeteket refutálta, — begyőzi a hit szükségességét, szabad 
és érdemleges voltát. (205—217 11.) 

A tractatus ezen feliratot viseli: Krisztusról— „De 
Christo" — és benne Krisztusnak az emberi nemmel köz-
lött isteni kinyilatkoztatás oeconomiájában való magasz-
tos, történetileg tekintve hármas szereplése ugyanennyi 
részben, mint „I. Christus proeexistens," „//. Christus 
docens" és „ I I I . Christus régnons'1 tüntettett f'el. E trac-
tatusban ennélfogva az úgynevezett „demonstratio chris-
tianau van mesteri praecisioval keresztül vive. Az egész 
120 lapra (220 —340 11.) terjedő tractatus ebben asyllogis-
musban foglalható össze : „ Krisztus azt állitotta és bizo 
nyitotta magáról, hogy ő Istenember és a megigért Messiás ; 
minthogy pedig Krisztus e bizonyítása igaz ; tehát igaz és 
isteni eredetű a Krisztus által alapított ker. vallásA 
minor bebizonyul a Krisztusban beteljesedett jövendőlé-
sekből — Krisztus csodálatos tanításából, — az ő vallás-
erkölcsi fönséges jelleméből, az általa tett jövendőlésekből, 
nem különben a csodákból, melyek úgy a physicai mint 
erkölcsi világrendben általa és ő miatta történtek. E trac-
tatus folyamában alaposan begvőzi sz. Krisztus tetteinek 
történeti igazságát és kimutatja a Strauss által e század 
elején inaugurált amaz istenkáromló koholmány szembe-
tűnő alaptalanságát, mely Krisztus történeti személyét és 
létét a hitregék (mythos) közé sorolni vakmerősködött. 
Különösen e tractatus harmadik részében: („Christus 
regnans") beszél még szerző Krisztus föltámadásáról, fel-
támadása utáni megjelenéseiről ; kimutatja, hogy teste 
az apostolok által el nem vitethetett ; hogy nem lehetett 
tetszhalott : szól mennybemeneteléről, a sz. Lélek eljöve-
teléről, Krisztus vallásának gyors elterjedéséről ; föltünteti 
hogy ezen gyors elterjedéshez semmi arányban nem álla-
nak azon emberi eszközök és módok, melyekkel a ker. 
vallás terjesztetett : felsorolja azon bámulandó eredménye-
ket, melyeket az evangelmmi tan az emberiség erkölcsi 
életében előidézett, utal a vértanuk sokasága és állhata-
tosságára, mint a ker. tan isteni eredetének szembetűnő bi-
zonyítékaira ; beszél Jézus Krisztusnak Jeruzsálem városa 
és a zsidó nép bűnhődése felőli jövendőléséről és annak be-
teljesedéséről, valamint végül azon 19 század óta máig 
tolyvást megujuló csodáról, mely a kath. egyháznak cso-
dás fennmaradásában nyilvánul. (Vége köv.) 

= A bécsi egyetem hittudományi karának ötszázados 
jubileuma alkalmából egy kiváló becsű könyv jelent meg 
e czim alat t : „Geschichte der theologischen Facultät 
der Universität ZU Wien. Festschrift zur Jubelfeier ihres 

fünfhundertjährigen Bestehens. Von Dr. Anton Wappler, 
o. ö. Professor der Theologie an der k. k. Universität 
zu Wien. 1884. Wien, Braumüller." Nagy 8-adr. XII. 
494. 1. Ára 3 fr t . 

VEGYESEK. 
— A bécsi egyetem, hittudományi kara f. hó 20-án 

ünnepelte fennállásának ötszázados jubileumát. A bécsi 
egyetem alapitási éve ugyan 1365. De ebben az évben 
csak három karral indult meg az egyetem. VI. Orbán 
pápa Albrecht herczeg óhajára 1384-ben engedélyezte a 
hittudományi kart . 

— A nagyméltóságú püspöki kar f. hó 20-án ő emi-
nentiája a herczeg-primás elnöklete alatt conferencziát 
tartott . Mindenekelőtt végleges határozattá lön „A ma-
gyarországi latin és gör. szertartású r. kath. tanitók se-
gély alapjá"-nak megalapitása. Az alapszabályok megálla-
pittattak és alapul 20,000 frt , tétetett le. A Szent-István-
Társulat világi elnökségének ügye is érdemleges megbe-
szélés tárgyát kepezte. Személyes kérdés lévén a dolog 
és ennek végeldöntése különben is a bizalommal megtisz-
telt nemes grófok elhatározásától függvén, jelenleg csak 
annyi hozható köztudomásra, hogy kegyelmes főpásztora-
ink egyelőre szintén a publicitás által pártolt két nagy-
nevű vezéregyéniséget óhajt ják a Szent-István-Társulat 
élére megnyerni. 

— Párisi katholikusok a párisi főegyházmegye kath. 
népiskolái fentartására a mult évben 640,000 forintot ada-
koztak. (The Catholic Times.) 

— Mily hígvelejű emberek vezetik napjainkban az 
államok sorsát, mutat ja Gambetta agyveleje. Halála után 
megmérték a nagy bonvivant statusférfi agyvelejét és azt 
1160 gramm súlyúnak találták. Megjegyzendő, hogy a női 
agyvelő átlagos középsulya a legalacsonyabb számítás 
(Bischoff) szerint 1245 gramm. Tehát Gambetta agyveleje 
a nőnem agyvelejének a mértékét sem ütötte neg. A pár-
huzam érdekes, kivált ha hozzávesszük, hogy p. Turgen-
jevnek agyveleje 2012, Cuvieré 1829 gr. sulyu volt. Gam-
betta agyvelejének könnyűsége a csekély sulyu állati agy-
velőhöz való hanyatlást jelenti. Es ezek a mai kor vezér-
férfiai ! 

— Angolországban katholikus nagygyűlést a notinghami 
katholikusok tartottak f. hó 6-án. Elnökölt a notinghami 
püspök, jelen volt a salfordi. A gyűlést az Albert Hall-
ban tartották. Tea-estélylyel (nálunk katholikusok közt 
hallatlan dolog) és az óriási terem nagy orgonáján való 
hangversenynyel volt összekötve a katholikus .meeting." 
Czél ugyanaz volt, mint a minap emiitett birminghami 
nagygyűlésnél. Petitio — iskolaügyben. 

— Olaszország megtámadta az egész katholika egy-
ház tulajdonát tevő Propaganda-intézetet. Liquidatio czimén 
ezt is elharácsolni akarja. Hát nekünk katholikusoknak 
már nem állna módunkban megvédeni szent atyánkat, meg-
védeni világegyházunk tulajdonát — evvel a legújabb 
zaklatással szemben ? ! 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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Berlin katholikus társaséletéről. 
(Vége). 

IV. Később ama hármas iparos kör : az inas-, 
legény-, és mester-egylet köre mellett a közép-
osztály más férfiai is összeálltak, annál is inkább, 
mert ama három egyletben csakis iparosok és 
pedig kath. szellemű iparosok lehetnek egészen 
otthonosak, miután a mester-egyletnek csak az 
lehet tagja, a ki 3 évig tagja volt a legény-egy-
letnek és ott kifogástalan kath. szellemű iparos-
nak bizonyult. 

Ez az ujabb kath. férfi-egylet 1867-ben „ Ön-
álló katholikusok Bonifácz-Egylete" nevet vett fel. 
Tagja lehet bármely katholikus férfiú, a ki ön-
álló állással vagy keresettel bir. Tagjainak száma 
700. Ülést minden héten tart. Foglalkozik a tár-
sasélet minden ügyes-bajos voltával és igényeivel. 

V. A Bonifácz-Egylet gondozása alatt van 
Berlin város területére vonatkozólag a Bonifácz-
Missió-Egylet, melynek, mondhatni, minden berlini 
katholikus tagja. 

VI. A kath. legény-egylet 24 év előtt hatal-
mas támaszt nyert az itteni felsőbb iskolai ka-
tholikus tanulók Mária-Congregatiójában, melynek 
tagjai a legény-egylet tanári karát képezik. A 
katholikus egyetemi, műegyetemi és művész-aka-
démiai tanulók eme Mária-Congregatiója szintén 
minden héten tart gyűlést, s a legény-egyleti elnö-
köt az egylet ügyeinek vezetésében és elintézésé-
ben hathatósan támogatja. 

Ez a Mária-Congregatio valóságos kis Cen-
trum a miveltebb körök kath. ifjúsága számára. 
Itt gyakorolják be magukat a katholikus társas-
életbe, a katholikus actióba tettel, szóval és 
tollal. Közönségesen csak „ Akademie "-nek nevez-

zük ezt a kis elite-testületet, azért, mert kezdemé-
nyezői és alapitói a művész-akadémia tagjai va-
lának. 

Ki nem mondhatom, mennyire üdvös ez a 
kis congregatio. A felsőbb körök ifjúsága általa 
szokja meg az iparos osztálylyal való érintkezést, 
s általa tanulja magához felemelni az alsóbb osz-
tályok érdekeit. 

VII. Mária- Congregatiók a) a tanuló ifjúság-
számára 1859. és b) hajadonok számára 1882. óta. 

VIII. Keresztény Anyák-Egylete. Neve mondja, 
mi akar lenni és mire képes. 

IX. Katholikus Társalgó-Egylet (Kath. Gresel-
lige-Verein) jobb módúak számára, u. n. Casino. 

X. Az imént említett egylet mintájára s an-
nak szellemétől befolyásolva három plébánia te-
rületén külön-külön Katholikus Körök alakultak, 
a melyeknek czéljuk a kath. társasélet ápolása, 
társadalmi szükségletek megbeszélése és kielégi-
tése, s ezen felül ez egyházi zene művelése. 

XI. A katholikus tanulók Olvasó-Egylete 1854-
ben alapittatott. Két év előtt „Ascania" nevet 
vett fel. Épen most van alakulóban katholikus 
felsőbb iskolai egyletek volt tagjai, u. n. philiste-
rek számára, u. n. Philister-Cirkel, hol az itt lakó, 
felsőbb iskolát végzett katholikus férfiak óhajta-
nak társaséletet kifejteni. 

XII. Afra-Stift, azaz: irgalmas nénék veze-
tése alatt menedék-hely bukott nők és elbocsátott 
fegyaneznők számára. Másutt a Jó-Pásztorról ne-
vezett szerzetesnők foglalkoznak evvel az ügy-
gyei, — csakhogy más alakban, mint a mi ir-
galmas nénéink, kik à la Bosco Turinban mint-
egy csupán családi viszonyban élnek clausura 
nélkül. 

133 
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Most jövök egy igen érdekes és nagy kiha-
tással biró dologra : a legényegylet házára, az u. n. 
Vereinshausra. 

1859-ben, a város közepén (Niederwallstrasse, 
Nr. 11.) egy házat szereztünk a legény-egylet szá-
mára. De hiányzott a nervus rermn r a pénz. Mi 
történt tehát? A egyleti elnök f'elliivta Berlin 
katholikusait kölcsönre. 1 tallérnyi kölcsön volt a 
minimum. Kamatot a legény-egylet 4°/0-ot igért. 
A gyűjtés fényesen sikerült, kölcsönök gazdagon 
folytak be. Leginkább kitüntették magukat a ka-
tholikus nöcselédek. Közmondássá vált, hogy egy-
leti házat szolgáló leányok vettek a legényeknek. 

Később a leányok, mivel p. férjhez menetel 
által rászorultak megtakarított tőkéjökre, vissza 
kezdték venni a kölcsönt. Uj adományokkal kel-
lett pótolni a hiányokat. Igy, az egyleti házra 
való kölcsön-adás folyamatba hozatala által, jöt-
tek létre 

XIII. Katholikus takarékpénztáraink, és pedig: 
a) szolgáló leányok, b) iparos segédek és c) más 
hitközségi tagok számára. 

Ezeknek a kath. takarékpénztáraknak támo-
gatásával épitettünk a szürke nénikék számára 
kolostort s rendeztük be azt. Ugyanezek a taka-
rékpénztárak adtak előleget a ,Germania' czimü 
politikai napi lap megalapításához. Általuk lett 
végül lehetséges a kath. legény-egyleti ház kibő-
vítése. 

Ez a ház a mi egyleti házunk, a melyben hit-
községünk mindenféle érdekei egymás mellett fejlőd-
nek. — ugy hogy már is valóságos keresztény de-
mocratic veszi körül. -

Ha további felvilágosításokat óhajtana fő-
tisztelendőséged, minden szolgálatra készen várja 

mélyen tisztelő 
testvére X-ban. 

Berlinben, 1884. f'ebr. 9. Müller E. 
missiói vicarius. 

kusok mellett a többi vallásfelekezetek a zsidók-
kal együtt véve csupán 7s minoritás ? ! 

Mikor Commendone bibornok 1560-ban Né-
metországban azzal a szándékkal járt-kelt, hogy 
a protestánsokat a trienti zsinatra meghívja, 
meglátogatta Berlint is. 

Itt, a brandenburgi választó-fejedelem aszta-
lánál. egy udvaroncz elkezdett vicczelődni a pá-
pai követtel. „Mí lenne bibornok ur, ha a halál 
eminentiáclat itt nálunk meglepné és mi önt — 
eretnek földben temetnők el?" 

— „Mi lenne?" — volt a válasz: „Csak 
5 lábbal kellene mélyebbre ásni. és én akkor is-
mét katholikus földön lennék." 

Ime! Berlinben 5 lábnyi mélyen van az 
uralkodó eretnek talajrétegek alatt a régi katho-
likus termőföld, — és mégis mily virágzó kath. 
társaséletet tudott a kath. papi kötelességérzet, 
lelkesedés, tapintat és kitartás teremteni! 

Nálunk a régi katholikus talaj felül van. Nem 
kell alulról kiásni vagy másunnan nehéz munká-
val hozni a kath. talajt. Csak az akatholikus 
szellem által óriási erővel folytatott behomokolás-
tól kell megmenteni a főváros hatalmas kath. 
talaját — és annak termő erejét a kath. társas-
élet minden irányában gazdagon kell tudni és 
akarni kamatoztatni: — akkor aztán jöhet a 
protestantico-zsidó-szabadkőműves hitetlen coalitio. 
Budapest egymaga eldönti a csatát a vallásosság, 
a katholicismus javára. 

De erre találékonyságban kifogyhatatlan, 
fáradságban kimeríthetetlen katholikus vezérek 
kellenek a papság és a világi előkelők, főleg az 
aristokraczia férfi és nő tagjai köréből. 

Ha érdemesek vagyunk a jobbrafordulásra: 
Isten majd megsegít; ha nem vagyunk: még 
sokáig kell nyögnünk a ziláltságunk által nagyra 
növelt idegen szellem járma alatt. 

Kérjük az Istent, hogy megpróbáltatásunk 
napjait megrövidítse ! 

Ezekhez ezúttal csak az a megjegyzésünk : hogy, A „ L e g ú j a b b p o l i t i k a i d i v a t " — p r o t e s t á n s Világi-
ba Berlinben lehetséges volt ily hatalmas katho- t á s b a n . 
likus társaséletet létre hozni, mely a protestan- (Két közlemény.) 

tismus fővárosában (!) a culturharcz elején még a IL 
zsidó és protestáns szövetség által összedobolt A protestánsok, vagy legalább azoknak egy 
népgyüléseket is képes volt összetartása és takti- jókora része, azt olvasták ki Timoleonból, hogy 
kus fellépése által paralysálni, sőt egyenesen fel- tűrhetetlen levén az állapot, a protestantismus 
oszlatni (V. ö. Berliner Bonifacius-Kalender. 1883. „egyesült erővel" keljen fel és „intézzen támadást 
78. 1.) : miért ie volna a kath. társasélet kifej- a katholicismus és annak hierarchiája ellen s ne 
lesztése lehetséges Budapesten, a hol a katholi- tűrje tovább annak reactionarius erőszakoskodá-
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sait. . ." És csodák-csodája! — ott a protestáns 
táborban egyik vezérférfi ajkáról a „meggyőződés 
parancsolta igazságérzet* hangzik fel „még a nyilt 
ellenségekkel" szemben is! Ezt jól meg kell je-
gyeznünk, habár kevés biztositékkal kecsegtet is 
a jövőben való türelem állandósítására és az igaz-
ság bátor kimondására nézve, a mennyiben ol-
vasói előtt is feltárta a t. szerkesztő az idéztem 
lapban, hogy bizony ő éber figyelemmel kiséri 
„a kath. klérus és kath. sajtó viselt dolgait és 
szándékait" s éles szavakkal kel ki mindannyiszor, 
valahányszor azt a meggyőződés parancsolta. Tisz-
telettel hajlunk meg a meggyőződés előtt, hanem 
a „Sárospataki Lapok" m. é. folyamában számról-
számra tapasztalok, hogy a meggyőződés ott vaj-
mi gyakran kétes becsű s nem tud egy-egy czif-
rán hangzó deákos tempótól megválni, ha a ka-
tholikusokról van szó. Tiszteljük a Timoleon 
„Legújabb politikai divat "-ára vonatkozó meg-
győződést; de attól tartunk, hogy nem lesz tar-
tós, ha ismét kath. ügyekről leend szó; mint pl. 
a folyó évi „S. P. L." minden számából kimu-
tathatjuk, (1 — 7. sz.) — mert mi türés-tagadás, 
mi is szeretjük szemmel tartani a protestánsok 
viselt dolgait s tiszteletreméltó irodalmi működé-
sét, — hogy ott egy komoly laphoz nem méltó, 
sallangos, de üres kifakadásokra bukkanni egé-
szen megszokott dolog. Lehet, hogy ezután fog 
kezdődni a Pál-fordulás, — s ha igazán igy lenne, 
a társadalmi béke egyik fontos tényezőjének tar-
tanok azt a lapot, mely Timoleon „politikai ud-
varlásaira" igy válaszolt: „Lsmerlek, szép maszk; 
felőlem tovább űzheted farsangi tréfáidat!" (114. 
1.) Tehát képmutatónak tart ja őt, de azért érde-
messé teszi arra, hogy tovább foglalkozzék vele. 
Nekünk sem árt meg, ha részt veszünk az ismer-
tető s bíráló ur kritikai sétájában. 

Ugyancsak azon alkalommal tudjuk meg, 
hogy Timoleon harczra hivó tette bizonyos párt-
nak könnyen átlátható fogásában leli magyará-
zatát, a mely párt a Timoleon háta mögött áll, 
hogy „igy czirógatva őket, t. i. a protestánsokat, 
beleugrassa a katholicismus ellen folytatandó küz-
delembe — faltörő kos gyanánt — és pedig ko-
rántsem az igaz szabadelvüség s talán a vallás-
egyenlőség nagy jogainak minél előbb való meg-
valósítása érdekéből, hanem egyszerűen politikai 
pártérdekből." Itt tehát a protestantismus cziró-
gatásának beismerése nyer kifejezést, miután előbb 
nyilt ellenségeikkel, — mint mondva volt, — 
szemben is bizonyos igazságérzettel vallották meg, 

hogy Timoleon könyve a katholicismusra vonat-
kozó részében hemzseg a történelmi ferdítés torz 
alakjaitól. — Láttuk tehát az imént a cziróga-
tást, a hizelgést; már pedig, a ki e nemes mes-
terséghez nyul, alig mond igazat, hanem — egé-
szen bizonyos, hogy mások igazságtalan kisebbí-
tésével akarja megnyerni kegyét annak, ki felé 
csúszva-mászva igyekszik. 

Ama czirógatás észrevevését csak növeli 
azon bevallás, hogy a „protestantismusnak hagyo-
mányos józan esze könnyen átlát az efajtáju, ügye-
sen szőtt szitán, s a körülte ilyen mézes-mázos 
beszédekkel udvarlónak azt mondja csábítgatásaira 
válaszul: ha Magyarország igaz állami és köz-
társadalmi érdekeinek útjában csakugyan (tehát 
ők, a protestánsok, maguk is kétkednek !) ott áll 
a katholicismus és annak hierarchiája, hát az el-
len tenni első sorban legnagyobb módjuk azok-
nak van, kik annak ügyeit vezetik. Annyi hydra-
f'ejet letörhettek volna már az illetők eddig is, 
(e szerint a Jaltörő kosnak csakugyan lett volna 
teendője?!) ha komolyan akarták volna; de nem 
tették." (L. az ici. sz. 113. 1.) Bár az igazságnak 
tiszteletreméltó kimondása után valami hydrafej-
féle dolog is eléjön, melyet le lehetett volna tör-
nie a kormánynak, vagyis a protestantismus meg 
nem tagadható természetének némi jelével talál-
kozunk; mindazonáltal az igazság kimondását csak 
annak ismerjük el ; s jól megjegyezzük, a nélkül, 
hogy annak erejét talán a protestáns szerkesztő 
ur megérintendő nyilatkozataival csökkenteni akar-
nók. Egészen magán ügye lehet, hogy mit 
óhajtana s óhajtott volna felekezete számára a 
kormánytól ; de a Timoleon felfogásaival szemben 
elfoglalt álláspontja olyan, hogy abból épen most, 
a legalkalmasabb időben, sokat okulhat Timoleon-
nak hosannát zengő serege s tiszteletreméltóbb 
hangon beszélhet ezután az egyházról, annak 
fiairól, s áldásos működéséről e hazában, melynek 
„még ma is katholikus jellege van," — mint 
olvastam Timoleon könyvének 25. lapján, azon 
gondolatom hozzácsatolásával, hogy hiszen a ka-
tholicismus adott létet államunknak, az volt leg-
hívebb dajkája, az a legbiztosabb útmutatója ma 
napság is; és csak nem kívánhatja jó .lélekkel 
senki, hogy a tizenhatodik századtól vegye kez-
detét a világtörténet, a felvilágosodás, a honfiúi 
erény és a műveltségre való törekvés hajnalha-
sadása stb. 

De messze vezetne, ha magával Timoleonnal 
is foglalkoznunk kellene e helyen. Akkor ugyan-
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csak lépten-nyomon arra a következtetésre jut-
nánk, a melyre jutott maga a „Legújabb politi-
kai divat" irója. Ezt a nevezetes részt kiválóan 
vagyok bátor ajánlani Timoleon olvasóinak figyel-
mébe. (L. a „Leguj. pol. div." 114. 1.) És adjon 
majd feleletet önmagának a szives olvasó, liogy 
mi módon történik mégis annak a meghurczolt ka-
tholicismusnak teljes erővel való megjelenése és 
állása szemben a támadások számtalan viha-
rával? „A detronizált pápa" miért „lett hatalma-
sabbá?" Timoleonnal szólva: „Hol van az ó-katho-
licismus? Hol van Döllinger, . . . hol a schizma 
tervezői?" Az egyházias érzületű embernek nem 
lesz nehéz e kérdésekre felelni ; és ha felelt a 
maga módja szerint, tegye ahhoz Timoleonnak e 
fontos jelenséget bizonyító szavait is : „ Ott van-
nak, a hová a többi schizmatikusok jutottak; sőt 
ctt sem. mert csak ezek legalább szektákat ala-
pítottak. Eltűntek nyomtalanul, alámerültek a fe-
ledésbe, a pápaság és a kath. egyház ellenben na-
gyobb és hatalmasabb, mint régen. Legyőzte min-
den ellenségét . . . sat." (Leguj. pol. div. 114., 
115. 1.) Ezek, ismétlem, figyelemre méltó vallo-
mások. Ily vallomásokat olvasva, valóban annyira 
csodálkozunk Timoleon munkájának, melyben 
önmagának mond ellen, dicsőitőin, — a mennyire 
elismeréssel adózunk a „Sárospataki Lapok" t. 
szerkesztőjének, ki ugyancsak észrevette, hogy — 
saját szavai, — ily körülmények közt „a protes-
tantismus politikai faltörésre nem vállalkozhatik;" 
nem az! még akkor sem, „ha valaki szebben be-
szél és nagyobbakat is mond, mint ezt Timoleon 
teszi; nem már csak azért sem,11 — mert törté-
netből okultak s el vannak készülve arra, hogy 
talán épen azok fogják ócsárolni, kik most kor-
tesparolával jönnek eléje. Hogy ez nem épen 
kristálytiszta s minden kis önzéslátszatot is tova-
üző okadatolás ugyan észre veszszük ; hanem előt-
tünk mégis sulylyal bíró beismerés marad Timo-
leon jellemzésére, hogy nagyokat mond. — mit 
bővebben magyarázgatni egészen fölösleges volna-

Miután csakugyan láttuk, hogy az a Timoleon 
nagyokat mond és a „Sárospataki Lapok" meg-
suhogtatták felette a kritika vesszejét, nem lehet 
elhallgatnunk, hogy ama protestáns lapok főszer-
kesztője, — mert hát végén csattan az ostor, — 
valami olyat is mond, mihez a katholikusok ez 
idő szerint eléggé hozzá vannak szokva. — noha 
ezzel korántsem szándékom a „Legújabb poli-
tikai divat"-nak protestáns világításban való be-
mutatása alkalmával hangoztattam igazságszolgál-

tatását gyöngíteni, sőt meleg köszönetet mondok 
azon lap t. szerkesztőjének a napirenden levő 
ügynek nem várt megvilágításáért. Hiszen szük-
ségét látjuk az igazság védelmének, mikor a tá-
madásokat annyira megszoktuk. Ugyanis addig 
jutottunk, hogy a protestánsok a czirógatásra 
sem készek beleugrani a katholicismus ellen folyta-
tandó küzdelembe; csak kezdje, — ugy mondanak 
ők, — a kormány maga a birkózást a nyakára 
nevelt hatalommal! De, ha az illetők, értsd: a 
kormányférfiak. — látható és komolyan számba 
vehető tények által adják majd tanújelét és csal-
hatatlan bizonyitékát igazán szabadelvű törekvé-
seiknek, majd ha látják pl. „a vallásegyenlőség, a 
tanulmányi alapok és az ezekkel Összefüggő nagy 
kérdéseknek a törvények és az annyiszor nagy 
hangon hirdetett moderji állami berendezés elvei 
szerint való megoldását— a protestantismus, 
melynek mindenkor „nemes ambitióját" képezte... 
a hazafias törekvések „ellenségei ellen" való küz-
delem, — majd akkor „igazán latba vetheti ere-
jét." Szinte sok egy lélekzetre ! Es azoknak a ta-
nulmányi alapoknak kérdésével igazán meg volna 
fejtve a talány? Ha az a modern elvek szerint 
(pl. Olasz- és Francziaországban lábra kapott el-
vek, — a modern princípiumok !) oldatott volna 
meg, csak akkor küzdene Timoleonnal a protestan-
tismus a „hazafias törekvések ellenségei ellen?" 
— Álljon akár hogy a dolog, mindettől eltekin-
tünk ez alkalommal; csak a jelenre függesztjük 
szemeinket s örvendünk, hogy az őszinte szer-
kesztő épen a jelen körülményeknek megfelelőleg 
nyilatkozott Timoleonról. s alkalmat adott a „Leg-
újabb politikai divat1' -ot bemutatnom a kath. kö-
zönségnek protestáns világitásban. Hő kivánatunk, 
hogy az a „ meggyőződés által parancsolt igazság-
érzet még a nyilt ellenségekkel szemben is" ne le-
gyen csak hamar muló legújabb divat; hanem 
maradjon meg állandóan, midőn kath. ügyekről 
van szó. Azért mondjuk ezt a kívánságot nyoma-
tékkal mert a „Sárospataki Lapok" igazságérzetét 
féltjük a divatot érni szokott változásoktól ! Ugyan, 
miről beszélnek a „S.-P. L." f . é. számaid Csak 
röviden. 

Az 1. sz.-ban, ott szenvedélyesen szólnak 
XIII. Leo — dicső pápánkról, mivel elitélte a 
titkos társulatokat; beszélnek a vatikáni „furcsa 
államszabályokról;" a bécsi templomi botrányról 
szóltukban azt mondják a jezsuitákról, hogy „a 
kik fejedelmeket mérgeztek meg és gyilkoltak le 
a templomokban, (hátborsóztató ódonság!) azok 
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maguk adnak példát a templom megszentség-
telenitésére . . . s a szabadság ellenségeinek 
nevezik őket. A 2. számból: „A zsidó-ker. házas-
ság'' cz. czikkben a kath. egyháznak esnek, mely 
„a modern állam fejlődési utján kétségtelenül a 
legnagyobb akadály a maga álizidori ábrándjaival 
s a kedvező (!) időkben ügyesen összeszerzett jo-
gaival." De ki győzné itt idézettel?! Nagy türe-
lem kellene itt a olvasáshoz. — A3. szám égig 
magasztalja a Klapka levelét, s annak kapcsán 
szól „az egyházi javak saecularisatiójáról," a „je-
zsuiták által" nevelt (!) aristocrata fiatalságról, a 
„prot. politikádról, mint a megbukott törvény-

javaslatról. A 4. szám jezsuitákról szólván, ily 
épületesen beszél: „E rendre illik: Légió azok 
száma, mint az ördögöké;" továbbá: „a hol e rend 
viselt dolgai és szelleme közvetlen közelből . . . . 
megismerhetők, (eltalálta!) ott le is jár becsüle-
tök;" és még: „minél magasabbra emelkedik a 
közmiveltség napja, (Sárospatakon!) e sötétben 
működő lovagok (!) szövetkezete annál inkább 
közeledik a felbomlás. . . elé." (Nagy dolog!) Az 
5. sz. a megmondhatója, milyen a „vatikáni szel-
lem!" Már csak bele kellett jönnie abba a czikkbe 
is, a melyik „a magyar calvinismus szégyenletes je-
lenségei "-ről szól! (Csupa testvéri ölelkezés!) A 
6. szám arról értesit. hogy a protestánsok „uri 
convictust " akartak felállitani, de csak 6 szál 
ifjú jelentkezett, — tehát az nem is a mai korba 
való, mert hiszen senki sem barátja többé a zár-
daszerű nevelésnek!" (Mégis akartak ilyet. ITva 
acerba est!) A 7. számmal, ott már csakugyan a 
javát szedvén ki, bővebben foglalkoztunk az előz-
ményekben. — Mindezek után kiváncsiak vagyunk : 
Csakugyan megmarad-e ezután is az a meggyő-
ződés parancsolta „igazságérzet" még a „nyílt el-
lenségekkel" szemben is ugy, mint nyilatkozott a 
„Legújabb politikai divat "-ban, 

Paszlavszky Sándor. 

Főm. és ft. Simor János 
bibornok hg-primás és esztergomi érsek nagyböjti főpásztori levele. 

(Vége). 

N O Y Í plures assignari posse, et reipsa assignari cau-
sas huius revolutionis morum : civilium legum laxitatem, 
nimiam erga vitia tolerantiam, quam multi velut primam 
et palmarem mali causam proferunt. Sed nemo in histó-
ria Ecclesiae primorum saeculorum plane rudis negaverit, 
illorum saeculorum leges erga quaelibet vitia, et quasli-
bet turpitudines longe indulgentissimas fuisse, imo tunc 
gravissima YÍX non vitia exemplo Deorum, qui vitiis in-
claruerunt, consecrata novimus. E t forte Christiani in me-
dio nationis pravae ac perversae non fuerunt sancti ? Vei 

forte Sacerdotes christiani Ecclesiae ministri etiam tunc 
ab Apostasiae crimine non abhorruerunt ? E t non potius 
tarn hi, quam illi vitám posuerunt, ut in üde, innocentia, 
virtute usque finem perseverare valerent? Vei forte tunc 
Christianorum fidei non insidiabantur monstra variorum 
de Deo, de Christo, yerbo de religione errorum ? Utique. 
Scimus enim S. Paulum monuisse fideles, ne se seduci 
patiantur per philosophiam et inanem fallaciam secundum 
traditionem hominum, secundum elementa mundi.1) E t 
Christianis illius aevi suffecit monitio Apostolica. — Quid-
quid vero sit de causa malornm, quibus hodie laboramus, 
seu rectius de concursu et concatenatione plurium causa-
rum, utinam mali causa repetenda non foret etiam inde, 
unde suo tempore m oralem coecitatem populi maligni 
repetiit dolore percitus Jeremias.2) Si enim omnes ministri 
Ecclesiae sanctitatis radios quaquaversum spargerent, si 
forent, ut esse deberent, sal terrae et lux mundi, ambu-
larentne tot christiani in tenebris, et non potius sicut in 
die honeste ambularent ? Si perfecti imitatores Christi 
essemus, fideles quoque essent imitatores nostri ; quia, ut 
S. Joannes Chrysostomus observât, discipuli super docto-
rum vitam intuentur, neque tarn considérant ea, quae a 
nobis dicuntur, quam quae aguntur. Laici videntes non-
nullorum Ecclesiae ministrorum mores Evangelio contra-
rios, vitám vitae Christi dissimilem ; audiunt illos e 
cathedra detonantes : „nisi poenitentiam egeritis, omnes 
similiter peribitis regnum coelorum vim pati, et a 
violentibus illud rapi ; arctam viam esse, quae ducit ad 
coelum ; qui spiritum Christi non habet, hune non esse 
Eius : interim clarissime vident, quod ipsimet viam latam 
et spatiosam ingrediantur, spiritum habeant mundanum, 
vident, quod qui super candelabrum positi sunt, ut lu-
ceant omnibus qui in domo sunt, non dent nisi irreligio-
nis exempla, quod qui deberent esse sal terrae ad condi-
endas hominum mentes, et ad homines a putretudine 
peccatorum praeservandos, non p r a e hean t , nisi laxioris 
vitae exempla ; quod haud pauci Evangelii praecones fac-
tis suis nonnunquam evertant veritates quas tanto zelo 
videbantur in cathedra asserere, hinc scandalum passi il-
lis fidem omnem detrectant observantes : „si concionator 
ille, quod edicit, ipse crederet, non utique contrarium 
ageret." Inde fit, ut fideles paulatim in fide titubent, tan-
dem illam perdant, passionibus frena laxent, et de crimine 
in crimen ruant. Ruina populi mali sacerdotes. 

Cum S. Paulo loquendo:3) „Confidimus de vobis, 
dilectissimi, meliora et viciniora saluti : tametsi ita lo-
quimur ; " vos omnes ardentissimum votum, desideriumque 
in iis, quae facietis, ss. exercitiis concepturos, salvandi 
animas, tarn vestram, quam curae vestrae créditas, ac id-
circo etiam toto pectore incumbendi in Evangelium et 
pastoralem laborem. Sed factis comprobandum est con-
cepta vota efficacia fuisse. Facto autem nonnisi ii com-
probabunt, qui omnes et singulas vigilantissimi pastoris 
partes ad amussim adimplere satagent, qui oves errantes, 
animas non corruptibilibus auro vel argento, sed sanguine 
Filii Dei redemptas,4) ast diabolica fraude deceptas, re-

>) Col. 2, 8. — 2) Thren. 4. - 3) Ep. ad Hebr. 6, 9 4) 1. 
Petr. 1, 18. 
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ducere ac salvare totis viribus studebunt, qui nullis par-
cent laboribus, quive in multa patientia, in vigiliis, in 
lenitate, in charitate non ficta, in spiritu humilitatis et 
mansuetudinis, rudes instruent, bonos firmabunt, discolos 
carpent, et ad frugem reduc^re adnitentur. 

Ex infinito porpemodum pastoralem officiorum am-
bitu in tribus his, bonorum propositorum efficacia se pro-
bet, seque exerat, est necesse : in praedicando Verbo Dei 
et docendo populo ; in dispensatione Sacramentorum ; in 
pascendo grege Domini per conversationis exemplum. Ig-
norantia veritatum fidei, ut apprime nostis, multorum 
malorum mater, et origo vix non totius mali, et ut S. 
Isidorus Hispal. observât, vitiorum et errorum nutrix est. 
xlaec causa est, quod tanti Christiani sint in rebus fidei 
velut parvuli fluctuantes, et circumferantur omni vento 
doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumven-
tionem erroris hominum, qui se dicunt naturae scrutato-
res et philosophos, de quibus jam Cicero notavit, nihil 
esse tarn absurdum, quod non asseruit aliquis philosopho-
rum, qui tamen ab ignorantibus suspiciuntur, quia pru-
riunt auribus ; illos intelligo, qui nihil aliud in homine 
detexisse garriunt, quam Organa corporea, quam sensibi-
litatem, seu sensualitatem, quibus omnes hominis functio-
nes peragi comminiscuntur. Error non novus, etsi novo 
eruditionis apparatu propositus, in cujus magistros jam 
S. Augustinus sicinvehebatur : „Vah foedissimos homines 
qui hominem ipsum jumentis insipientibus comparant. 
Non istos philosophos dicam, neque enim continuo verae 
sapientiae sunt amatores, quicunque appellantur philoso-
phé"1) Ubi autem ignorantia veritatum religionis viget, 
ibi peccatum regnet, est necesse, et ubi populus fidei ig-
norât veritates, ibi exterminium est fidei. Ante Christum 
nemo populum docuit, nemo docendum jussit : tantum 
singuli, imprimis divites ac potentes didicerunt, po-
pulus in ignorantia relinquebatur. 

Huius tenebras dissipaturus Dominus indefesse, ac 
indesinenter docuit populum in synagogis, in templo, in 
deserto, in vicis ac plateis, in monte ac de navi, prout in 
Evangeliis legimus ; omnes autem gentes docendas jussit, 
velut ultimam suae voluntatis dispositionem delectis a se 
Apostolis relinquens: „Euntes ergo docetes omnes gen-
t e s . . . Praedicate Evangelium omni creaturae."2) Manda-
tum hoc non illis undecim tantum datum est, sed omnibus 
animarum pastoribus, alioquin S. Paulus non dixisset: 
„Nam si evangelizavero, non est mihi gloria: nécessi-
tas emim mihi incumbit : vae enim mihi es t , si non 
evangelizavero."3) Nec Timotheum, quem Ephesinum 
constituit Episcopum, appellando ad tribunal illud ri-
gidissimum, in quo Christus praesidebit extrema die ad 
triumphum obedientium, et ad confusionem refragantium, 
suis monuisset verbis: „Testificor coram Deo, et Jesu 
Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos. per adven-
tum ipsius et regnum eius, praedica verbum, insta op-
portune importune: argue, obsecra, increpa in omni pa-
tientia et doctrina."4) Cum S. Augustino interrogo, „quis 
haec audiens ab hac diligentia, et instantia conquiescat ? 

quis sub tanta testificatione segnis esse audeat ? Hoc igi-
tur sit primum, sit etiam efficax propositum, in piis me-
ditationibus, sacrisque exercitiis concipiendum : assidue 
praedicandi Evangelium, et docendi populum, praedicandi 
opportune bonis et volentibus, importune pravis etnolen-
tibus, quibus insuavis est praedicatio, ut notât S. Augus-
tinus.1) 

Nullibi autem efficacius gloria Dei et salus anima-
rum promovetur, promoverique potest, atque in s. poeni-
tentiae tr ibunali .—Profecto, si omnes Confessarii tremendum 
illud munus digne Deo, et sacerdotali zelo administrarent, 
vix aliqua anima periret, et fere omnes Christi fideles ad 
aeternae salutis portum pervenirent. Verum enim vero, 
quod multi illuc non pertingant, sed pereant, indubitanter 
a perversa huius Sacramenti administratione repetendum 
est. Quid igitur, peribit in nostra scientia frater, pro quo 
Christus mortuus est? Absit.2) Armemus nos sacramentali 
zelo, ut tantum malum impediamus, faciamusque e parte 
nostra, quidquid fieri a nobis potuerit, ut animas ab in-
teritu vindicemus, juxta illud: „erue eos, qui ducuntur ad 
mortem, et qui t rahuntur ad interitum, liberare ne ces-
ses."3) Fixum Vobis sit, quod nolitis perfunctorie, negli-
genter, stupendaque pessimorum Confessariorum celeritate, 
tremendum illud ministerium peragere. Qui Confessarii 
infinita et nunquam satis deploranda mala patrant, quando-
quidem animas non salvant, sed perdunt, animas a ma-
culis non abluunt, sed foedius inficiunt, peccata non 
destruunt, sed magis augent, peccatores non absolvunt, 
sed decipiunt dicendo : pax, pax, ubi non est pax. Absit, 
ut confessarii illi sint Mysteriorum Dei dispensatores fide-
les ut potius dissipatores dicendi sint crudeles. Per suam 
gratiam concédât, misericors Deus, ut omnes fideles tanti, 
atque ad salutem aeternam tarn necessarii Sacramenti dis-
pensatores invenianimi, ut inter vos nullus rejjeriatur hu-
ius ministerii praevaricator, ut in hora mortis omnes au-
dire mereamini „Euge serve bone, et fidelis . . . intra in 
gaudium Domini tui."4) 

Unum adhoc Vos firmiter apud Vos statuisse, pro 
certo teneo, nempe, ut populo, curae vestrae credito, 
praeluceatis pie conversationis exemplo. Nos omnes, qui 
Sacerdotes, eo a fortiori, qui pastores animarum sumus, 
ad hoc obligatos esse, tota Scriptura, totaque Ecclesiae 
traditio clamat, omnes, quotquot celebratae sunt, Synodi 
inculcant. — Sed quotnodo id praestabimus, si non nos 
praebeamus „exemplum bonorum operum in doctrina sana, 
in integritate et in gravitate morum : si non in moribus 
nostris vita sic clarescat, ut populus fidelis et eligere, 
quod sequatur, et videre possit, quod in se corrigat? 
Hoc ipsum est, quod ab omnibns pastoribus exigit divus 
Petrus Apostolus, dum ai t : „Pascite, qui in vobis est, 
gregem, forma facti gregis ex animo."5) Forma, inquit, 
Angelicus Doctor, ad cuius aspectum informentur alii, et 
concipiant foetus similes diversarum virtutum ; sicut ad 
aspectum virgarum diversi coloris oves Jacob concipiebant 
agnos juxta colores, quos videbant; ita oves Christi ex 
aspectu vitiosi pastoris vitiorum maculas cortrahunt ; hinc 

') De Civ. Dei 1. 8. c. 1. — 2) Matth. 28, 18 ; Marc. 16. 15 
— 3) 1. Cor. 9 ; 16. — *) 2. Tim. 4. 1. 2. 

') Epist. ad Crescon.— *) 1. Cor. 1. 11. — s ) Prov. 24, 11.— 
*) Matth. 21. 23. - "•) 1. Petr. 5, 3. 
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illud : sicut pastor : in populus. Hucusque S. Thomas Aqu. 
— Forma ergo esto gregis, idest, ita vive inquit S. An-
selmus, ut sis omnibus forma vivendi, ut qui te viderint, 
legant in operibus tuis, velut in libro ac exemplari, quod 
agere debeant, quid agere liceat ; quid non liceat ; hinc 
liber laicorum recte a Concilio Turonensi vocatur vita 
clericorum. Beatus populus, qui talem librum semper 
prae oculis habe t : sequendo talem pastorem grex nun-
quam deviabit, sed recto t ramite ad coelestem caularn 
ibit ; verissimum enim est, quod SS. Patres passim docent 
„Salus populi boni Sacerdotes." 

Totius autem rei cardo in eo verti tur, ut concepta 
proposita in effectum quoque dirigantur ; ut bene coeptis 
constantia et perseverantia non desit ; non enim quidquam 
valent optima, sed inef'ficacia proposita. Non coronatur 
principium, sed finis ; nec etiam qui bene coeperit, sed 
qui perseveraverit usque finem, hic salvus erit. Haec 
perseverantia, ad consequendam aeternam salutem, jnxta 
effatum Divini Salvatoris necessaria,1) est donum Dei, 
per assiduas preces aliaque pia opera impetrandum. Quae-
renti ex me, qua ergo via incedendum, quaeve sint illa 
j>raemittenda bona opera, quibus praeparandus est animus, 
ut aptus reddatur ad accipiendum tarn pretiosum donum ? 
respondeo cum Apostolo „non coronabitur, nisi qui legi-
time certaverit."2) Bellidux decretoriam initurus pugnam, 
qua victoria obtineatur et bello finis imponatur, haec 
tria observet, est necesse : primo, ut se diligenter obar-
met ; secundo, ut fort i ter hosti résistât; tertio, ut noverit 
suo tempore, ubi opus est, caute ac prudenter receptui 
canere. Haec ipsa sunt, quae nobis, ut victoriam et coro-
nam referamus, seu quod idem est, ut in bono usque 
finem perseveremus, observanda sunt. Imprimis ut pectus 
obarmemus frequenti orationis et Sacramentorum usu, 
dein, ut fort i ter in fide resistamus telis igneis tentatoris 
i. e. resistamus vitiis, pravis habitibus, inveteratis malis 
consuetudinibus ; tandem, ut caute fngiamus occasiones 
ad peccandum, juxta illud „in fuga salus." Haec fere sunt 
media, quae si diligenter adhibuerimus, facile ac certo 
obtinebimus perseverantiae in bono donum, huicque indis-
solubiliter conjunctam, gloriae coronam omnibus ad finem 
usque in bono perseverantibus a Deo praeparatam, quam 
reddet Dominus in illa die Justus judex, cui gloria et nunc 
et in diem aeternitatis. 

Strigonii, die 11-a Februarii , 1884. 
Joanne.s- Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 24. Anti-Timoleon. — N o megjár ta 

az a Timoleon! Oly hamar röpiratot, legalább ily irány-
ban nem fog irni. Az a válasz, amit Anti-Timoleon neki 
adott, elég lesz, hogy megbánja a multat és kerüljön a 
jövőben hasonlót — ha ugyan tud legalább kerülni urá-
nak és megrendelőjének kegyelméből. 

Annyi ferdítés és czélzatos hazugság válasz nélkül 
nem maradhatott . Egyházunk meggyalázása, nemzeti 
multunk elferdítése, országos nagyjaink becsmérlése meg-

') Matth. 24, 13. — 2) 2. Tim. 2, 5. 

torlást követeltek. E megtorlás először abban az általános 
indignáczióban nyilvánult, mely szélesebb körben kelet-
kezvén, pálczát tört — a jogérzület méltó felháborodásá-
val — Timoleon „legújabb politikai divata" szelleme és 
iránya és — czélzatai felett. Nem csak ama körök, me-
lyeket Timoleon egyenesen megtámadott , de ezeken ki-
vül állók sőt — mint lapunk más helyén olvasható — mél-
tányosabb protestánsok is sokalták a kath. egyházra szórt 
rágalmakat és a protestantismusra pazarolt dicséreteket. 

Ilyen volt a közhangulat . 
De, scriptis scripta sunt opponenda. Igy is lett. S 

örülünk, hogy oly hamar, de méginkább örülünk, hogy 
oly helyesen, oly csattanósan lett. 

Igaz, hogy a liberális lapok eddigelé csak rövid pár 
sorban emiitették megjelenését ; igaz, hogy még a ka-
tholikus lapok sem igen siettek legalább annyi buzgalom-
mal megismertetni Anti-Timoleont, mint a maga idején a 
liberális lapok ezt Timoleonnal cselekedték vala. Az már 
ugy szokott l enni , hogy a támadásnak mindig több 
résztvevője akad, mint ahány prókátora van a védelem-
nek ; azt már egyszer igy és isteni szájból hallottuk : Filii 
hujus saeculi prudentiores sunt filiis lucis". 

Magunk is — legalább sokan ugy vagyunk — hogy 
inkább sietünk a támadást megtudni, mint a védelmet 
megbecsülni. Amaz érdekel, ezt kötelességnek tar t juk. 

Pedig hát másutt többre becsülik az elszánt és ki-
tűnő védőt, mint az alattomos gonoszlelkü orvtámadótól 
félnének. 

Anti-Timoleon elszánt, kitűnő védő. Mily sorsban 
fog részesülni ? Fogják-e ugy venni, ugy olvasni, mint 
Timoleont ? Az igazság érdekében azt igen ohajtanók. 
Annyi tüz és lelkesedés, annyi logika és satyra, annyi 
verve és szellem szikrázik lapjain, hogy a P. Napló is 
megjegyzi,miszerint „alig van pár ja a magyar irodalomban." 

Igenis, nincs. A röpiratok özönében mi sokat ol-
vastunk, kellemeset, talpraesettet és szellemeset, de any-
nyit egy rakásban nem. 

Fejezetenkint követi Timoleont. Több támadásai 
elől sehol sem tér ki. Mindent czáfolni roppant nagy és 
hozzá még hálát lan munka lett volna. Nem röpirat , 
könyv lett volna belőle. Könyveket a nagyközönség nem 
igen olvas. Anti-Timoleont pedig az is fogja olvasni, ki 
mint irodalmi gourmand csak Champagner-féle koszthoz 
szokott. 

Mily szellemes és egyúttal mily sarkasztikus mind-
já r t az első fe jezet : „Timoleon divattermében." 

Komolyabban, de azért nagyon talpraesetten van 
tar tva a második fejezet : „A liberalizmus és a magyar 
érdek." Egyik-másik nézetét mi ugyan el nem fogadjuk, 
hisz' in dubiis libertás. 

Fénypont ja a röpiratnak a harmadik fejezet : „A 
kath. egyház és a protestantizmus." Mily ragyogóan tün-
teti fel a kath. egyház államalapító és fentartó misszió-
j á t ! Őszinte^ részrehajlatlan. Ebben van ereje. Mily ha-
talmas a protestantizmus „török-vezető" takt ikájának le-
leplezésében? Látszik, hogy adefenzióra akar szorulni. 
Kilép ugyan nem ritkán azon szük keretből, de a talaj, 
amelyre lép, mindenütt a történelem, a tények, az igazság 
talaja. 
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A hang ugyan némelykor kissé erős, szenvedélyes ; 
de hát nem szabad elfelejtenünk, hogy — Timoleonnak 
válaszol. Pedig Timoleon perfidiától és eífronteriától duz-
zugó hangját ismerni kell. 

A IV. fejezet; „A főpapság" sokkal többet is ölel-
hetett volna fel. Főpapságunk nemzeti, kulturális és jó-
tékonysági működésének fényes képéből nem egy gyö-
györü vonás hiányzik. De enfin ! röpirattal van dolgunk. 
Amit mond, azt a bensőség melegével, az igazság hatal-
mával, a tények logikájával mondja. 

A következő két fejezet — terjedelemre kisebbek — 
a főnemesség szereplését, illetőleg Timoleon ide vágó 
támadásait kellő világitásba helyezi. 

„A fehér és fekete rém" méltó befejezése a fü-
zetnek. 

Kötelességünknek ismertük röviden bemutatni Anti-
Timoleont. Csak azt ohajtanók, hogy olvasnák és — meg-
szívlelnék. 

Közös jó anyánknak, szegény hazánknak, legelső 
sorban nagy szüksége van a belbékére, minden osztály-
harcz, minden gyűlölet veszedelem a hármas bérezek or-
szágára. 

S nem a ki védelmez, de a ki támad, az zavarja 
meg a békét, az dobja az osztályharcz és gyűlölet üsz-
két az úgyis sok robbantó elemmel saturált talajra. ? 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
= Syntagma theologiae dogmaticae fundamentá-

lis. Concinnatum per Joannem Ev. Zádori, doctorem 
Theol. et professorem in seminario Strigoniensi. Cum ap-
probatione Ordinariatus. Strigonii 1882/3. Typis deserip-
sit Gustavus Buzárovits. Legnagyobb nyolezadrét, 618 lap. 
Kapható Esztergomban Buzárovits könyvkereskedőnél és 
Budapesten Knoll Károly akadémiai könyvkereskedésében. 
Ara 4 fr t . 

A III. tractatus-ban („De ecclesia.") 4 részben ér-
tekezik sz. az egyházról (340—456 11.) (Demonstratio ca-
tholica.) Az egyház tüzetes meghatározása után az I. rész 
két szakaszának elsejében — miután előbb fogalmukat 
és alapjokat kifejtette volna — szól az egyház tulajdon-
ságairól : láthatósága, — fogyatkozhatlansága, csalatkoz-
hatlansága és egyedül üdvözítő voltáról ; — a második 
szakaszban — föltételeik előrebocsátával — a kath. egy-
ház ismertető jegyeit vitatja be, annak egysége, — szent-
sége, — egyetemessége -— és apostoliságában. A II. rész-
ben röviden szól az egyház alkotmányáról, melynek 
alapját azon kettős hatalom képezi, melyekkel Krisztus 
apostolait és ezek törvényes utódait fölruházta, hogy Krisz-
tus egyházába kegyosztói — papi, potestas ordinis — hatal-
ma t ; a második szakaszban, hogy kormányzói hatalmat 
— potest, jurisdictionis — rendelt. Ez utóbbiban benfog-
laltatik a tanitási hatalom is, mely Krisztus rendeletéből 
az ő isteni tanának közvetítő szerves közege. Végül ki-
fejti, hogy a Krisztus által szervezett apostoli egyház al-
kotmányának örök időkre kell fenmaradnia. Tüzetesebben 
nem fejtegeti sz. az egyház alkotmányát, mivel annak 

minden oldalú bevitatása részben a részletes dogmatica, 
részben pedig az egyházi jog körébe tartozik. — A III. 
részben beszél az egyház tagjairól. Kifejti, kik tartoznak 
s kik nem az egyház lelke és testéhez és szól a katholi-
kusoknak a más felekezetbeliek irányában való viszonyá-
ról, vagyis a tolerantiáról. A tractatus IV. (utolsó) részé-
ben értekezik az egyházi csalatkozhatlanság tárgyáról és 
kiterjedéséről. Szól arról, hogy az egyház csalatkozhatlan-
sága érvényesül : a kinyilatkoztatott igazságok megőrzése, 
-— kifejtése- és értelmezésében, továbbá dogmaticus Íté-
leteiben, n dogmaticus tények fölismerésében, a szentek 
canonisátiójában, a különféle tanok minősitési jegyeinek és 
a theologicus censurák meghatározásában. 

A IV. tractatus ezen feliratot viseli: „De romano 
Pontifice.a Ebben a pápai primátus fogalmának meghatá-
rozása után, a tárgy fontosságának megfelelő apparatus-
sal és terjedelemben, két részben beszél I. a római pápa 
legfőbb tekintélyéről ; a II. a római pápa csalatkozhat-
lanságáról. - Jelesen az első részben behatóan kimutatja, 
hogy sz. Péter Krisztustól a legfőbb hatalmat nyerte, 
hogy sz. Péter ez elsősége bebizonyul a szentírási tények-
ből és szólamokból, hogy e primátus Péter utódjaiban 
állandóan fenmarad, felhozza a római pápa primatusára 
vonatkozó hagyományi bizonyítékokat és kifejti a primá-
tus természetét s jogkörét. — A második részben a pápai 
tévmentesség historicumának rövid méltatása után meg-
magyarázza a vatikáni zsinatnak a pápai tévmentességről 
hozott dogmaticus határozatát ; begyőzi azt a sz. Írásból 
és hagyományból ; szól ezen pápai csalatkozhatlanság sa-
játságai és föltételeiről és értekezik Honorius pápa ügyé-
ről. (457—518 11.) 

Az V-ik és utolsó tractatusban „ De locis théologie is " 
felirattal, négy részben kifejti sz. a ker. kath. hittudo-
mány kutforrásairól szóló tant. Nevezetesen az I. részben 
szól a „magisterium petro-apostolicumról", mint a ker. 
kath. hittudomány első és a többieket magában foglaló 
kutforrásáról és hitszabályról ; előadja mit kell tudnunk 
és tartanunk ezen hitszabályról és mikép érvényesül az 
az egyházban (Systema centrale et periphericum.) — II. 
részben a sz. Írásról értekezik és a protestánsok szent-
írás elve ellenében 3 tételben alaposau kimutatja, hogy a 
sz. irás nem lehet a ker. kath. vallástannak kizárólagos 
kútforrása, mert üdvözülésünk nem a sz. Írásból veszi 
kezdetét, — mert a sz. irás nem foglalja mind magában 
a ker. kath. hitigazságokat és mert a sz. irás sok helyen 
homályos. — III. rész a hagyományról szól. Miután fo-
galmát és nemeit adta, kimutatja a hagyomány szüksé-
gességét, tekintélyét s a megkülönböztetésére szolgáló 
szabályokat, értekezik a módról és ezközökről, melyek-
kel a hagyomány fentartatot t és reánk átszármaztatott; 
beszél a sz. atyákról, mint a hagyomány tanúi, és anyagi 
kutforrásairól, a zsinatokról és ezek föltételeiről, szüksé-
gessége és hasznáról. Röviden szól a „disciplina ar-
cani"-ról. 

Vége köv.) 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

: Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál ; 
ï Budapesten a szerkesz-
Ë tőnél, és Rudnyánszky 
E A. könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
s bérmentes nyitott levél-
: ben, intézendők. 

Budapesten, márczius 1. 18. I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A papság és a politika. — Jegyzék. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Nagyböjt ele-
jén. — K a s s a : A kegyelem éve. — R ó m a : A szent atya beszéde a belga zarándokhoz. — Irodalom és Egyleti élet : Syntagma theolo-

giae dogmaticae fundamentális. — Vegyesek. 

A papság és a politika. 
A Megváltó még meg sem született, midőn 

már öntudatlanul zaklatva volt (szűz Anyja mé-
hében) az államhatalom „nagyravágyásától" (az 
akkori birodalmi összeirás súlyos körülményei ál-
tal), ugyancsak előre kizárattatott a társadalom-
ból (Betlehemből), amint halóira kerestetett a 
kényuralom által, mihelyt az csak az ő létéről 
értesült! Meg kellet avval elégednie, hogy a csa-
ládi erények egy-egy (ritka) mintaképe (Zakariásé), 
az állam és társadalom által nem számított egy-
két izolált egyén (a pásztorok, az elaggott Si-
meon és Anna) tárják ki sziveiket az érkező Meg-
váltó felé. 

S a mai világ ama közel kétezer év előtti 
lelki állapotokban a saját hű képét igen könnyen 
felismerheti. A vallást mai nap sokszor ép oly 
öntudatlanul s szándékon kivül is ép ugy zak-
latja áz állam, amint könnyen cserben hagyja a 
társadalom, mig őt megfesziteni legelőször készek 
a kényuralom emberei. Még boldog, ha isteni 
alapitójával nem kénytelen felkiáltani: „Filius 
hominis, veniens, putas, inveniet fidem in terra ? " 
s ha még egyeseknél talál meghallgattatásra, ő, 
ki az egész világot hivatva és küldve van boldo-
gítani. Yos estis sal terrae, vos estis lux mundi. 

De nem, mintha az államnak, a kényuralom-
nak, s a társadalomnak a vallás épen nem kel-
lene !.. Kell az neki ! azt maga is beismeri. Krisz-
tust sem azért feszitették volt meg, mivel Messiás 
volt, hanem hogy nem volt az az ő izlésök sze-
rint. Még a roszak-rosza, Heródes sem mondta, 
hogy nem kell neki Isten ! mert még templomot is 
épittetett neki, talán szebbet, nagyobbat mint Sala-

mon, — de divatból! liirvágyból! (teszik ezt nap-
jainkban is), miután egész Sziriát pogány épitmé-
nyekkel elárasztotta volt, s nem volt a vallásnak 
egyetlenegy pontja, amely ellen nem cselekedett 
— ugyancsak tüntetésből is! Vallást akar ő is, s 
a hozzá méltó társadalom is, — másoknak! jár-
szalagot másokra, — végével az ő kezeikben! 

Ettől aztán sem a mai állam, sem a mai 
társadalom nem volna idegen, kivált, mikor egy-
egy marok sörét által arezban, egy-egy kósza 
golyótól hátban találva érzi torkára forrasztva 
még ezen is tulcsapongó vallási elveit. 

S igy az egyház szava azzá lett ismét, ami 
egykor volt, — a pusztában kiáltó szavává. Ja-
vitó munkáját gyakran kell a társadalom hulló 
szemein kezdeni, anélkül azonban, hogy evvel 
megelégedhetnék, hogy a sikertelenség bizonyos-
nak látszó volta által nagyobb kisérletektől visz-
szatartathatnék, fel egészen az egyház és társa-
dalom alapjaira rohanó politikai hullámokig, 
melyek ellen a józan logika szerint bizonyára 
nemcsak azok végelhatalmasodása stadiumában 
kell mint erkölcsi rosz ellen is küzdeni. Keresz-
telő sz. János és isteni gazdája, valamint ennek leg-
nagyobb apostola, első sorban ugyan nem politi-
záltak, de minden kisérletet megtettek a végre: 
hogy miként a politikában, ugy annak vezetőiben 
a vallást és erkölcsöt érvényre emelhessék. 

S igy tett ily példák és tanok után a római 
egyház Spanyol-, Franczia-, Német-, Olasz-, An-
gol- és Magyarországban, midőn sem a barbarság 
durvaságai, sem az álmüveltség feszélyező, káp-
ráztató, tiltó korlátai által nem engedte magát, 
nép- és fejedelem, társadalom és állam, hit- és 
világ közti közbenjáró szerepéből kimozdittatni 
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Vajha soha be ne állott volna ebben a ha-
nyatlás korszaka ! vajha ne teremtek volna a né-
pek számára azon szerencsétlen korszakok, me-
lyekről nehéz volna eldönteni: a vallási vagy po- i 
litikai tehetetlenséget kell-e azokban az egyhá-
ziakban, az állam és társadalomban nagyobbnak 
mondani ? 

A 1(5. század eleje, a 18-dik vége. örökös 
mementói maradnak ugy a papságnak mint an-
nak első szövetségesének, a társadalomnak, hogy 
sem magát, sem a léte kérdését érintő dolgokat, 
milyen első sorban az állam, nem szabad elha-
nyagolnia. Különösen nem szabad azon modern 
szabadkőműves axiómát elfogadnia: hogy a poli-
tikának nincs köze a morálhoz ; hogy ezért is: „ma-
radjon a papság az oltárnál" s ne politizáljon! 
(adót, azt fizethet kétszereset is !) ; ami ellen lenn 
és kicsiben küzd, azt hagyja fenn nagyban ural-
kodni; amit kicsiben építget, azt hagyja nagyban 
lerontani ! Es hánynak nem tetszett közülünk ezen 
elv, — persze nem ezen végkifejlődésében ! mert 
kényelmes volt, s a hatalmasokat, kik előbb a 
becsesebbet vették el. nem látszott ellenünk „sze-
mélyes" üldözés és „fosztogatásra" ingerelni. Is-
mertem is egy tapasztalatdús öreg papot, aki min-
den morális falcidiánkra — a legkülönbözőbb al-
lusiók megeresztésével — gúnyosan azt mondta: 
„csak a sessio maradjon meg!" Azért hiszi ma-
gát az olyan „Timoleon"-féle ellenség győzhetet-
lennek, mihelyt bizonyos hasontermészetü fenye-
getések fegyverzetét ölti fel. I)e nem hiányoztak 
a legjámborabb és legönzetlenebbékből sem. a kik a 
világ elleni gyűlöletből nem szállottak vele szem-
be, feledve: hogy minél rosszabb az, annál töb-
bet kell megmentőinek tenniök. kik „se oppo-
nant murum pro Israel" ; s hogy Krisztus, a bé-
kesség fejedelme maga azt mondja : „Xe véljétek, 
hogy békét jöttem hozni a földre; nem jöttem 
békét hozni, hanem fegyvert." 

Bellarmin szerint az egyház a világ „lelke" ; 
pedig test és lélek állapota egymásra visszahat, 
s mig köztük a teremtett és visszaadott harmó-
nia megvan, nem lehetnek egymás állapota iránt 
közönbösek. Az egyházra a maga teste iránti 
gondoskodás kötelessége még akkor is fenn van, 
ha azon egység ez által akár ha szándékosan is 
megzavartatott. Aztán Krisztus nemcsak magán 
embereket ismert és jött boldogitani, hanem em-
bert és polgárt, fejedelmet és alattvalót; nem volt 
gondja kizárólag „csak" a lélekről, midőn szép 
imájában s e földön jártában csudatételeivel a 

test szükségeiről is megemlékezik. Az egyetemes-
ségébe Krisztus által a világ végéig támogatott 
egyház nem is sülyedhet annyira, hogy isteni 
mestere tanainak a politikáikkal szemben való in-
ferioritását elismerhesse. Hisz az mondatja a sz. lé-
lek által: „per me reges regnant, per me prin-
cipes justa decernunt." 

I)e az is bizonyos az ész és a történelemből, 
hogy minden dilettáns pályák közt legsikamlósabb 
és leghálátlanabb a pap állására nézve a „politi-
kai" ; mert az legmagasabb, legszámosabbak a 
birái és ellenségei. Az itt eshető hibák, mulasz-
tások kétszeres sulylyal hatnak vissza nemcsak a 
tulajdonosra, hanem a testületre s annak összes val-
lási tanaira is. S ki az az ember : aki egyenes szükség 
nélkül (mely létezik az uralkodóra) egy élő világ és 
lialhatlan történelemitéleteivel szemben felmerje a 
felelősséget venni, s annak sorsával az erkölcs és 
vallásét egy mérlegre akasztani? S ha a világ 
sokszor igazságtalan ezen Ítéleteiben, az lehet 
benső vigasztalás, de nem elég a gyakorlati vallás 
és ész követelményeivel szemben. „Si escascanda-
lizat fratrem meum, non manducabo carnem in 
aeternum, — ne fratrem meum scandalizem !" 

À pap tehát ne legyen első sorban politikus, 
amint ne legyen első sorban „művész", „földész", 
„bölcsész", — és mindenféle — „ész" (miben köny-
nyen legkevesebb a szentírás szerinti „ész"; -
„non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere 
ad sobrietatem") amint nem vált a papságnak 
javára, hogy első sorban sokszor „ur" és „katona" 
is vala! 

Ja j lesz azon községben, kivált mai nap, 
idővel a papnak, ahol ez bírót, jegyzőt nemcsak 
maga választ hatna, hanem választ is (kivált puszta 
„prima informatiókra" !). Azoknak hibáiért neki 
és osztályának kell talárjával a rájok dobott kö-
veket felfognia. 

Mi szükség volt a papságnak Francziaország-
ban a 17. században az országlási állást nemze-
dékeken át mintegy lefoglalózni. s a mi még 
sajnosabb. a hatalmat és fényt első sorban a 

római bíbor megszerzésére, aztán pedig az avval 
homlokegyenest ellenkező erkölcsök és „elvek" 
által ennek kiáltó nyilvános beszenyezésére for-
dítani ? 

De mi szükség volt máshol is, például Ausz-
triában, I. Leopold stb. alatt a döntő politikai 
körök és személyekre való befolyásra törni, s 
avval élni kívánni: ha avval egyszersmind min-
den nagyobb igazságtalanságtól is vissza nem le-
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hetett az illetőket tartani? Inkább az ily szomorú 
eshetőségekre tartották volna fenn (vagy kísértet-
ték volna meg minden külső jog, felhívás nélkül 
is) a befolyást (mint a próféták Nagy-Szent-Leo, 
Aranysz. János, Ambrus, Flavián, Széchenyi és 
Szelepcsényi, Feneion s több ily nagy főpapok 
tették) s hagyták volna a többiekben a „holtak-
nak eltemetni a holtakat!" Minő másképen alakult 
volna akkor az egész világtörténelem !... 

Előttünk tehát világosnak látszik — s ezt 
nem ujjunkból szoptuk, hanem a keresztény val-
lás fényénél vontuk le a történelemből — : hogy 
elmérgesedett állapotokban s égető esetekben való 
hősi közbevetést egyedül kivéve, a papságnak a 
befolyást a politikai ügyekben inkább az embe-
reknél, mint a közegeknél kellene keresnie. Azon 
kellene lennie, azért nemcsak nyugalmát, hanem 
életét is folyton ki kellene tennie, hogy a keresz-
tény vallás szelleme ne csak a t emplomban sza-
badon hirdettessék, hanem az iskolában is fej-
iesztessék, a nyilvános és magán életben pedig 
a pap összes emberi, papi és polgári magatartása 
(socialis életei) által folyton gyarapittassék. Amit 
Krisztus urunk és az apostolok tettek, az soha 
rosz nem lehet. 

Ha ezt Istenben való szent bizodalommal 
főszabályul vennők, akkor mindenütt „ott lenne 
az Üdvözitő köztünk" : akkor erkölcsét és vallá-
sát kivinné a mezőre magával a „földész", a 
kathedrára felvinné a „bölcsész," a fórumra a 
biró és törvényhozó, bársonyszékére a miniszter, 
trónusára az uralkodó ! A franczia festő-művészek 
sem tetszenének durva realismusukban annyira 
maguknak ! Akkor teljesítené a papság azt a tör-
vényt és érezné az áldást, amely azt mondja: 
„Keressétek először az Isten országát és az ő 
igazságát: és egyebek hozzá adatnak nektek." 
„Hoc f'ac et vives." 

Ezen dolgok elhanyagolása vagy azok néme-
lyikével való visszaélés által lett Németország a 
16. században megérlelve a hit-szakadásra és 
Francziaország a 18-dikban a hit-tag adásra, mi-
értis a t. szerkesztőség engedelmével bátorkodni 
fogunk azokról, mai alkalmazással, egyetmást el-
mondani. Rustikus. 

J e g y z é k , 
melyet Jacobini bibornok államtikár a Propaganda ki-

fosztása ügyében az apostoli nuntinsokhoz intézett : 
„ Excellentiád bizonyára értesült a hírlapokból a ró-

mai semmitőszék által hozott végleges ítéletről, mely-

nél fogva a Propaganda üde szent cougregatiójának 
ingatlan javai a conversióról szóló törvény határozatai 
alá esnek. Ennek következtében nem vonhatom ki ma-
gamat az alól, hogy ki ne fejtsem Uraságodnak azon 
súlyos aggályokat, melyeket az uj merénylet fölidéz, mely 
a Szent-Szék méltósága és szabadsága ellen van intézve, 
amelynek a Propaganda a legnemesebb és legmagaszto-
sabb eszközét képezi a hitnek és azáltal a polgárosodás-
nak terjesztésére. 

Ezen tiszteletreméltó intézménynek eredetéből és 
természetéből világosan kitűnik, hogy az ellene kimondott 
kifosztó ítélet egyenesen magát a Pápaságot sújtja apos-
toli működésében és az arra vonatkozó eszközök alkama-
zásában. Világosan következik magukból az alapítók 
okleveleiből, hogy a római pápák, és főkép XV. Gergely 
és VIII. Orbán, azt ugy tekintették, mint legfőbb apostoli 
hivataluk folyományát. 

Ennélfogva a Propagandát tevékenysége körében 
ugy kell tekinteni, mint kiválólag nemzetközi intézményt, 
amelynek végleges czélja a hit, âZâZ ä keresztény igazság 
terjesztése. A segédforrásokat, melyeket annak bőségesen 
juttattak, ezen czélra kell fölhasználni kegyes alapitóinak 
akarata szerint. Elég van mondva azzal, hogy patrimo-
niuma a nagy katholikus család tulajdona. Ennek meg-
fontolásából könnyű levezetni azon következtetést, hogy 
a Propaganda képviseli a Pápaság legnagyszerűbb és leg-
kihatóbb alkotását, hogy mindig rendelkezésére álljanak 
és foganatba vehesse a legalkalmasabb eszközöket az isteni 
küldetés teljesítésére, melyet vett, hogy a hitet s polgá-
rosodást elterjeszsze az összes nemzetek közt. 

Ami pedig azt illeti, hogy miként felelt meg a 
Propaganda mindig ezen küldetésnek, ott vannak a mis-
siók évkönyvei, ezek arról tanúbizonyságot tesznek. Elő 
vannak ott sorolva a katholikus apostolkodás által mű-
velt csodák Thibettől Skandináviáig, Islandtól Chináig és 
különösen a két Indiában. 

Még a dissidens írók is nem egyszer ismerték el, 
hogy az egyház központjából a legtávolibb vidékekig 
kisugárzó assimiláló tevékenység mindenütt békés hódítá-
sokat tett a vallás és polgárosodás számára. E tekintet-
ben, hogy még jobban constatáltassék a Propaganda 
egyetemes jellege, helyén van megjegyezni, hogy a római 
pápák ezen nagy intézmény segélyével nem csak a po-
gányok megtérítésén munkálkodtak, hanem azon régi 
keresztény vidékek fölvirágzásán is, melyeket a té-
vely és keleti szakadárság oly nyomorúságos állapotba 
juttattak. 

Elégséges emlékezetbe hozni itt Barberini Antal bi-
bornok nagylelkű adományait, aki tizenkét alapot alkotott 
a georgiaiak, perzsák, melchiták és koptok, hetet a sze-
rencsenek és hatot indusok és örmények számára. Ily 
természetű tehát ezen intézmény, mely eredetében, alkot-
mányában, működésében, patrimoniumában és történeté-
ben lényegesen egyetemleges és cosmopolita jelekkel tűnik 
föl, — ezt igénylik tehát alávetni egy elszigetelt kor-
mány részleges törvényeinek, egy helyi bíróság Ítéletének, 
amely kijelentvén, hogy az jogilag nincs képesítve bir-
toklásra, megfosztja tulajdonától. 

Nem elégedtek meg azzal, hogy arra kényszeriték 
18* 
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a Propagandát, hogy hosszú éveken át hagyja magát 
bíróságtól bírósághoz vonszolni és egy terhes pör súlyát 
viselni. Azzal sem elégedtek meg, hogy roppant adók 
fizetésére szorították, amelyek évi jövedelmünk úgyszól-
ván ötödrészét vették igénybe, amely ekkép elvonaték 
jótékony rendeltetésétől. Nem vették figyelembe tekin-
télyes személyiségek közbenjárását ; mit sem használtak 
a megkisérlett erőfeszítések, melyek jogi és gazdasági 
helyzetét kevésbbé súlyossá tenni czéloztak. Nem vették 
számba a megczáfolkatatlan érveket, melyek előbb más 
biróságoknál kedvező ítéleteket idéztek elő, melyeket 
minden becsületes elme helyeselt; még egy souverain sze-
mélyiség határozott akaratát sem akarták a siron tul 
tiszteletben tartani. 

Majdnem azt mondhatni, hogy valamely titkos erő hatá-
rozta el a Propaganda kifosztását, különösen azért, mert a 
Pápaságnak legkiválóbb megtestesülése ; amely idegen erő 
tulhatalma előtt elejétől fogva hiábavaló volt minden 
jogi és illendőségi érv, hiábavaló minden észrevétel. Hogy 
a fönnebbi észrevételek erejét meggyöngítsék, és az oly 
annyira gyűlöletes fosztogatás felelősségét alászállitsák, 
el akarják hitetni azt, hogy a Propaganda nem fog semmi 
kárt szenvedni azáltal, hogy reá alkalmazzák a törvényt 
ingatlan javainak conversiójáról, mithogy birtokai eltulaj-
donításának összege megfelelő számú járadék által kép-
viseltetnék javára az állam nagy (adósság) könyvében, 
maga az intézet j>edig megtartaná a jogot, hogy patri-
moniumát gyarapithatná a jövőben uj hagyatékok elfo-
gadása által. Hogy ezen sophisma a maga igaz valójában 
kitűnjék, helyén van midenekelött megjegyezni azt, hogy 
a Propaganda eltiltása a birtoklás jogától, jogi állapotát 
roszabbá teszi, mint amilyen bármely polgáré. Ha igaz, 
hogy a birtokjog biztosítja azon személyiségek autonómiá-
ját s méltóságát, akiknek helyök van a társadalmi test-
ben : mily sérelmet követnek el a Proj>agandán, amidőn 
képtelennek nyilatkoztatják ki arra, hogy birtoka legyen 
és függővé teszik egy más intézménytől, félévi járadékot 
fizetvén neki mint egyszerű haszonélvezőnek és bizonyos 
tekintetben alamizsna czimén ? 

De ha eltekintünk is az erkölcsi rendből folyó ezen 
reflexióktól, teljességgel nem igaz, hogy gazdasági és 
anyagi állapotát nem érinti ezen conversio. Mily helyzetbe 
jutna a Propaganda, ha a járadék leszállittatnék, vagy 
annak kiszolgáltatása egészen felfüggesztetnék, mint az 
más országokban megesett ? Ki adhatna biztosítékot, 
hogy az pontosan és hiány nélkül fogna fizettetni, tekin-
tettel a beállható p>énzválságokra, háborúra vagy más 
baleshetőségekre ! 

Elfeledték-e talán, hogy még nem régen, egyedül 
repressaliák czimén felfüggesztették az egyháziak nyug-
dijainak fizetését, amelyek a jjiemonti kormány által a 
közvagyonnal egyesitett javakhoz vannak kötve ? Másfe-
lől fölötte szükséges visszaemlékezni arra, hogy a Pro-
paganda sajátos helyzeténél fogva és annál fogva is, 
hogy világra szóló tevékenységének rendkivüli szükségle-
teit fedezze, gyakran kénytelen tőkéinek egv részét fo-
lyóvá tenni, midőn rendes jövedelmei bizonyos körülmé-
nyek közt elégtelenek. Ilyen eset előfordult például a 
legutóbbi éhinség alkalmával China és Tonking keresz-

tényei között, vagy midőn roppant összegek segélyével 
kellett segélyére lenni a konstantinápolyi apostoli vicaria-
tusnak súlyos megpróbáltatásai között. 

Ezenfelül a katholicismusnak mind nagyobb fejlő-
dése a hitetlenek közt és a közlekedés növekedő könnyű-
sége követelik, hogy ujabb központok alapíttassanak mis-
sióknak és ennek folytán seminarmmok, collegiumok, 
egyetemek, apostoli vicariatusok és praefecturák is ; e te-
kintetben elégséges emlékeztetni arra, hogy XIII. LEO 
dicsőséges jmjmsága alatt már tizenuyolcz apostoli vicaria-
tus állíttatott. 

Hasonló indokokból és azon czélból, hogy ezen mis-
siók növekedő mozgalmának elég legyen téve, a szent em-
lékű IX. P IUS pápa -külön osztályt állított föl a Propa-
gandánál a keleti szertartású ügyek számára, mely külön 
titkári hivatallal bir. 

Végül helyén van megjegyezni, hogy a Propaganda 
nem egyszerűen a missiók kormányzatának fő központja, 
hanem egyúttal első rendű nevelő és tudományos mérhe-
tetlen intézmény, mely száznál több növendékkel biró 
collegiumot foglal magában, számos tanszékkel az iroda-
lom, bölcsészet, hittudomány és nyelvészet számára, rend-
kívül gazdag könyvtárral, igen becses muzeummal és 
polyglotte nyomdával. 

Hogyha a Propaganda, eleget teendő összes szükség-
letei által megkövetelt roppant kiadásainak, néha kényte-
len vala tőkéjének egy részét folyóvá tenni, a Gondviselés 

és a hivQk kegyelete sohasem hiányzott bőven kiegészí-
teni patrimoniumát. 

Azt vethetnék ellene, hogy a conversióról szóló tör-
vény nem fogja gátolni a Propagandát, hogy gyarapítsa 
tőkéjét ujabb hagyatékok elfogadása által. Ám legyen ; 
de ezen lehetőség azon feltételhez van kötve, hogy a kor-
mány hozzá külön felhatalmazást ad, amely feltétel fölötte 
megalázó ily természetű intézménynél, amely ekkép 
kényszeríttetnék, mástól koldulni fenntartása eszközeit. A 
kormány pedig, mielőtt ily felhatalmazást adna, akarni 
fogná megvizsgálni, vájjon a Propaganda anyagi helyzete 
olyan-e, mely patrimoniumának gyarapítását követeli. íme 
tehát a Propaganda ekkép alá volna vetve a kormány el-
lenőrzésének, mely magának tartaná fönn, megvizsgálni 
anyagi helyzetét, jövedelmeinek hovaforditását, sőt még 
kormányzatának menetét is. íme mily ujabb megalázás 
árán kellene a Propagandának kérelmezni az engedélyt, 
hogy néhány hagyatékot elfogadhasson, vagy valamely 
adomány birtokába juthasson. 

Ha esetleg azt vélnék, hogy nem kell megadniok ezen 
felhatalmazást, akkor azon törvény rendelkezései illusoriu-
sokká válnának és a Propaganda kitéve látná magát 
nem kevésbbé igazságtalan, mint szerencsétlen visszautasí-
tásnak. De még azon legkedvezőbb feltétel mellett is, 
hogy amaz engedély megadatik, ez uj tőkéket szintén 
állami járadékká kellene változtatni és következéskép ki 
is tenni a fönnemlitett összes koczkázatnak. Mindezen 
okok, melyeknek világos volta oly nyilvánvaló, könnyen 
megerthetővé teszik, mily értékök van bizonyos sophis-
máknak, amelyeket előre bocsátottak, hogy meggyöngit-

{ sék azon ítéletnek súlyát, amelyet már elitélt az egvete-
1 mes kárhoztatás. 
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Ezen észrevételek alapján, Excellentiád szives lesz 
felhivni a külügyminiszter ur figyelmét a szent-szék jogai, 
a pápa hatalmának gyakorlása, a hitterjesztés elenged-
hetetlen eszközeinek szabad használata ellen intézett ezen 
ujabb merénylet kiváló jelentőségére. 

E sérelemből Excellentiád alkalmat fog venni 
magának, hogy megértesse ama sokszoros bántalmakat 
és zaklatásokat, melyek napról-napra kinosabbá és pre-
cariusabbá teszik az egyház legfőbb fejének helyzetét. 
Ha magasabb rendű okok és a leginkább tiszteletreméltó 
közbenjárás nem akadályozhatták meg az ép oly igazságta-
lan, mint a pápaságnak praejudicáló Ítéletet, melyet min-
den pártbeli itéletképes szellemek fölötte impolitikusnak 
tekintenek: joggal lehet attól félni, hogy a forradalom 
vakmerősége és szándékai mind parancsolóbban lépnek 
majd föl és a souverain pápát legszorongatóbb feszélyezett-
ségbe jut ta t ják. 

Mindez, annyira súlyos jelentőségű indokok fölkel-
tik a bizalmat, hogy a kormány, melynél nagyméltóságú 
uraságod meg van hitelesítve, szives lesz hatályosan érdek-
lődni oly intézmény mellett, amely a pápaság és a katho-
likus világ fő dicsőségének egyikét képezi, és éretten 
megvizsgálni, vájjon ennek folytán türhető-e, hogy a 
souverain pájia hasonló erőszakosságoknak ki legyen téve, 
amelyek fölötte nehézzé, sőt ugy szólván lehetelenné teszik 
lelki küldetése teljesitését. 

Excellentiád föl fogja olvasni e sürgönyt a külügy-
miniszter ur előtt, s másolatot hagy róla nála. 

Van szerencsém, stb. 
Rónict, 1884. ferbruár 10. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 28. Nagyböjt elején. — Igen helyesen 

tette Nagyságod, hogy Magyarország bibornok-herczeg-
primása ő eminencziájának nagyböjti főpásztori levelét 
becses lapjának két utolsó számában in extenso közölte. 

Kiválóan actualis és gyakorlati jellege van e fő-
pásztori szózatnak. Méltó, igen is méltó arra, hogy az 
esztergomi fomegye határain túl is olvassák és megszív-
leljék az ország áldornagyának aranyszavait az egyház 
papjai kivétel nélkül. 

Mély és nagy igazságok vannak benne. Egyszerűek, 
ismeretesek ezen gyönyörű eszmék, és mégis, vajmi sok 
tüneménynek, egész helyzetünknek kulcsát rejtik maguk-
ban ; ama sok tünemény megértésének kulcsát, egész 
helyzetünk kellő felfogásának kulcsát. 

E főpásztori szózat eszmegazdagságából egyetlen 
egy gondolatot kivánok kiemelni, mely reávezet a szám-
talan panasz és baj, ha nem egyedüli, de kétségkivül 
egyik fóokára : Ruina populi — mali sacerdotes ! 

Nagyságod kitartó következetességgel hangsúlyozza 
a kath. társasélet fontosságát, sürgeti életbeléptetését, ajánlja 
terjesztését. Czéltudatosan teszi. Törekvése indokolt, buz-
gólkodása üdvös. De engedje meg, hogy egy eszmével 
toldjam meg Nagyságod programmszerü törekvéseit, egy 
eszmével, mely kétségkivül Nagyságod lelkében is min-
denkoron élt és él, egy eszmével, melyet a biboros főpap , 
idézett szavai adtak tollamba. i 

Incipiat judicium a domo Dei ! Lehet-e egészséges a 
test, ha beteg a fej ? Nem. Capite sano omnes sensus 
vigent, mondja szt. Jeromos (epl. ad Paulin, de instit. 
mon.) Lehet-e világosság, ha a gyertya, melyet a gyer-
tyatartóra tettek, hogy világoskodjék mindazoknak, kik a 
házban vannak, nem ég, hanem elaludt ? Nem. Vos estis 
lux mundi. Lehet-e megóva valami a megromlástól, ha a 
só megromlott ? Nem. Vos estis sal terrae. Lehet-e biz-
tonságban és jó utón a nyáj, ha nem őrködik a pásztor, 
ha ő mercenarius, vagy ami rosszabb, fur et latro ? Nem. 
Pasee oves meas. 

Panaszkodunk, hogy terjed a hithidegség alkonyata, 
a közönbösség szürkülete, a hitetlenség sötétsége. 

Tudjuk, hogy ez a principis tenebrarum harum műve. 
De ne feledjük, hogy a sötétség azon arányban növek-
szik, a mely arányban fogy a — világosság. — Yos estis 
lux mundi. 

Panaszkodnuk, hogy a hitélet hanyatlik, a vallási 
buzgóság fogy, hogy számtalan kereszténynek élete az 
erkölcsi megromlás stadiumába került. Tudjuk : inimicus 
homo hoc fecit. De ne feledjük, hogy a mint bizonyos 
szerves dolgok megromlását a só megakadályozza, ugy 
az erkölcsi megromlás ellen is van bizonyos só, az, 
mely azon mértékben elveszti conserváló erejét, a mely 
mértékben megizetlenül. — Vos estis sal terrae. 

Panaszkodunk, hogy nyájunk veszélyben forog, hogy 
qualitative hanyatlik, quantitative legalább nem szaporo-
dik. Tudjuk, szemünkkel látjuk : lupum venientem. De 
ne feledjük, hogy szükségképen veszélyben forog a nyáj, 
ha nemcsak a beteg, tévedő és gyönge juhokat nem gon-
dozzák, mint sz. Ágoston mondja, hanem még az erőse-
ket és kövéreket is meggyilkolják. „Quomodo, inquis, 
occident P Male vivendo, malum exemplum praebendo." 
(S. Aug. sermo 165 de temp.) 

„Laici videntes noniiulloruiu Ecclesiae ministrorum 
mores Evangelio contrarios, vitám vitae Christi dissimi-
lem . . . quod ipsimet viam latam et spaciosam ingredian-
tur, spiritus habeant mundanum, vident, qnod qui super 
candelabrum positi sunt, ut luceant omnibus, qui in domo 
sunt, non dent nisi irreligionis exempla, quod qui deberent 
esse sal terrae ad condiendas hominum mentes et ad 
homines a putredine peccatorum praeservandos, non prae-
beant ni laxioris vitae e x e m p l a . . . Inde fii, ut fideles 
paulatim in fide titubent, tandem illa m perdant, passio-
nibus frena laxent et de crimine in crimen ruant." — 
Igy a biboros főpap. 

Ruina populi — mali sacerdotes. 
Incipiat judicium a domo Dei. Ha századokkal ez-

előtt folyton hangoztat ták: reformatio in capite et mem-
bris, mi sem elégedhetünk meg azzal, hogy a népben 
keressük a bajok okait, vagy más viszonyokban és körül-
ményekben, megfeledkezvén amaz igazságról, melyet III. 
Jenő pápa a rheimsi zsinaton mondott: Inferiorum cul-
pae ad mülos magis referendae sunt, quam ad desides 
negligentesque Rectores — ha mondom mindig csak másutt 
keressük a baj okait, akkor ezeket és ezeknek orvoslá-
sát nem igen t a l á l j u k . . . Incipiat judicium a domo Dei ! 

Minő viszonyok és körülmények voltak azok, melyekbe 
I a keresztény vallás először lépett ? A császár, a kormány, 
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a törvényhozás, a közvélemény, a politikai és nemzeti 
érdek ellenségei voltak az apostoloknak, az apostolok első 
három századbeli utódaiknak. Es mi történt ? Legyőzték-e a 
kereszténységet? Nem; elnyomatva hóditott az, gyaláztatva 
vonzott, üldöztetve terjedt. Nem a brachiummal, sőt a 
brachium ellen. Nem a kedvező viszonyok által, sőt azok 
ellenében. Nem az államhatalom segítségével, sőt en- ! 
nek ellenszegülése daczára. 

Krisztus malasztja a hivő nép állhatatossága és hű-
sége által győzött. Es ez ? Buzgó, odaadó, kötelességhü 
és hivatásszerű pásztorok által lett és maradt a mi volt : 
a vértanúk, a szentek népe. Vedd el az első három szá-
zad történetéből az Ignáczokat, Polykarpokat, Cvpriano-
kat, Corneliusokat, Délieseket és amaz ezer meg ezer kö-
telességhü és buzgó papot, és vájjon maradt és lett volna-e 
e nép — Isten rendkívüli csodája nélkül — a vértanuk, a 
szentek népe ? 

Nein. Salus populorum — sacerdotes boni. Ruina 
populi — sacerdotes mali. 

Vége volna sok panasznak, megujulna a föld szine, 
ha e két mondat, mely ő eminencziája főpásztori le-
velének lényegét képezi, mélyen vésődnék minden pap 
szivébe, hogy vezércsillag, életelv, életprogramm legyen. 
Faxit Deus! ? 

Kassa, február hóban. A kegyelem éve. — .Benedi-
ces coronae anni benignitatis tuae." (Pslt.) 1854 — 1884. 
Három évtizedet mutat lelkészi pályámból a két évszám 
közt vonalzott űr. E hó 5-dike volt a jubiláris nap,1) s 
ez év — a kegyelem éve, melynek második havában ün-
nepli az egyház bold, apám védszeutjét — Mátyás apos-
tolt. Isten kegyelméből egy helyen segédkeztem, egy he-
lyen lelkészkedtem s végre, mint az ecclesiae militans 
rokkant vitéze — ismét egy helyen, bár többféle alkal-
mazásban szolgálom a megye centrumát, hol a gondol-
kozni szerető fő mindig ujabb és ujabb tapanyagot keres 
és talál . . . Nagy kegyelem, ha szerény munkásságunkból 
egy nap sem volt sine linea." Az igazságért betört fejün-
ket többször érte a csajoás : de az elásott talentumok — 
az elcsenevészett idő vádja nem fog sújtani. „Non totus 
moriar." Hosszas és küzdelmes, többnyire alárendelt al-
kalmazásban töltött hivataloskodásunk nyomása alatt oly-
kor föl is j a jdu l tunk: Domine! vim pat ior ;" de miként 
Senecát Xantirpe edzette a türelem erényében: űgy min-
ket is a sors Xantippéje tüzel ker. önmegadásra. Nagy i 
fegyelem, kinek munkakedvét még betegsége sem lohasztja, 
kit bántalmak nem vernek le s ki megakasztott pályáján 
reménytelenül küzd, tűrve baját, mely közelébb viszi a 
sírhoz, semmint az élethez, hol annyi a búvirág . . . ! Nagy 
kegyelem ha a megpróbáltatás idején szelídek, engedéke-
nyek maradtunk, ha nem lázadott föl szívünk s fejünk 
meghajlott, hogy a sors rátegye a töviskoszorűt. 

E kegyelmi évben, a kegyelevr evyhitö balzsamát 
hozza sérveinkre az uj főpásztori szózat, melyben — a 

>) Mult évben, mint szerpap ültem azt meg. — Sajnálom, 
hogy paptársaim a székei es náclasdi lelkész urakhoz, nem lebete 
szerencsém, kik becses jelenlétökkel kedvessé tették volna a napot, 
melyhez 80 évnek emléke fűződik. Az előbbi káplán-társam volt 
S.-A.-Ujhelyben, az utóbbi, közvetlen elődöm Tróczonfalván. 

letűnt évre vonatkozólag — oly szép és példás önbeis-
meréssel nyilatkozik Atyánk : „Utinam et ego et singulus 
Vestrum de eodem dicere posset : Domine ! salutem 
meam nieorumque nullo non tempore prae oculis et cordi 
habui. — Tui solius studiosus eram, feci omne bonum 
quod facere poteram ; serva nunc et redde olim exopta-
tam mercedem. Sed, eheu, ego non et certe vix aliquis 
Vestrum tali calculo tumulum superati anni coronare va-
lebit" — — „Non intres in judicium cum servis tuis Do-
mine ! " A nagyratörő lélek szintúgy, mint az igénytelen 
napszámos édes megnyugvással olvasandja az intelmes s 
apai hangon szövegezett köriratban: „incumbe in minu-
tissima tui status munia : ne turberis erga plurima, — 
anhelent alii ad splendida ministeria, tu intra limites 
conditionis tuae, esto nefors ob obscurae, libenter 
quiesce, — intra te erit regnum Dei. — Cave et ite-
rum cave, ne angélus satanae transfiguret se in an-
gelum lucis, ut te seducat : digne ambula vocati-
one qua vocatus es. Euge, serve bone, sis in haec pauca 
fidelis ; haec enim agens, in his fidelis usque at mortem, 
quo placita sunt Deo, facies semper: morieris plenus die-
rum et divitiarum, ac a vanitate tutus. 0 quam laete 
morieris ! Supra multa te constituet misericors Dominus. 
Quam bonus Israel Deus his, qui ilium querunt in simp-
licitate cordis sui!" 

Ez évben állta út já t hazánk nemtöje a liberalismus 
túlterjeszkedésének : a hon nagyjai a kegyeleni évében 
ültek diadalt romlatlan népünk örömtapsai s hálafeliratai 
közt amaz örökre nevezetes parlamenti vitában, hol az 
alsó ház által szorgalmazott törvényjavaslat — a hírhedt 
zsidó-kérdés, — páratlan ékesszólás és nemes indignatió-
val lett visszautasitva, s általok a családok belbékéje és 
üdve egyelőre s tán mindenkorra biztosítva. 

Ez évben hallgatta meg a korona — a bukott li-
beralismus kapkodásai folytán — legfőbb tanácsadói sza-
vát, kiknek egyike a legmagasabb felhívás, a hivatalos-
já ra t áldozata lett. A kegyelem éve meghozta a nagy ha-
zafi számára az igazak halálában a legnagyobb kegyel-
met. Az emberi élet legnehezebb feladata : jól halni meg ; 
az ország zászlósainak főbbike, az aranygyapjas s pá-
pai rendek tulajdonosa, néhai gr. Cziráky János oly tö-
kélylyel oldotta azt meg, mint igen kevesen. Fájlalta, 
hogy élete munkáját nem fejezhette be, hogy mindazt, a 
mit kezdett, nem haj that ta végre ; még jobban fájlalta, 
hogy hűn s lényével összeforott nejét — a nagy honle-
ányt — szépreményű családjával el kelle hagynia, — de 
a halált, mely váratlanul érte, a tiszta öntudat nyugal-
mával s a keresztény vértanú ama hitével viselte, mely 
azt tar t ja , hogy nem szabad zúgolódni; mert nem tudjuk 
az Isten czélzatait s legszentebb akaratát, a kinek szemé-
lyes létében ő oly törhetetlenül hitt. Méltó, hogy orszá-
gos „requiema-ek tartassanak érte. A nagy halottat vá-
rosunk is gyászolja. 

A halál sápadt angyala kezében ismét a gyászlobogó ! 
Kegyelettel emlékszünk meg a kegyelmek évében Istennél 
kegyelmet talált halot t jainkról: a prémontreiek egy igen 
jeles, szellemdús, élezés, tndományosan müveit és a ma-
gasabb körökben általánosan ismert és nagyrabecsült ta-
got", ft. és tudós Stockinger Imre jászóvári perjelt vesz-
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tettek. A boldogabb hon lakóit szaporulat érte : a szent 
lapok bizonylataként — „qui erudiunt multos: fulgebunt 
ut stellae." A nagytekintélyű physices professor most 
már a physikai világ határain túl, a szellemi régiók ma-
gasaiban dicséri, sőt — mint jámbor hittel valljuk — 
látja a természet Urát, a mindenség nagy alkotóját, ki-
nek hatalmát ő, az akadémián oly szépen fejtegette a 
természet erőiben s elmét lekötő csodás tüneményeiben 
— ,Mirabilis facta est scientia Tua ex me' (63. 138). — 

Hervadhatlan koszorút fontak az égiek ama mystL 
eus jegyes számára, kit a sz. Orsolyáról nevezett kartárs-
nők nem rég ismét útnak bocsátottak körükből a mér-
hetlen csillagok felé ; — — a zárdaélet, a negyven éves 
önsanyargatás, melyből egyet mint segédfőnökné, hatot 
mint házfelügyelő, tizet mint tanácsadó, harminczöt évet 
pedig mint intézeti előljáró töltött — kiérdemelte M. 
Maria Szalezia (szül. Halmer Anna) részére siratóinak 
nagy számát és az örök jegygyűrűt. -— 

A kegyelmi év második havában, örök életre szen-
derült városunk egy igen tisztes és j>olgári érdemekben 
dús, régi lakója Régen György, a káptalani nagyprépost 
úr közeli rokona, kit minden jó érzületű ember szivében 
gyászol ; mert ő vele ismét a hithű katholikusok száma 
megfogyott. „Tuis da formulis jubar — Quo elemens 
animas beás." 

Mint kassai szülöttnek örülnöm kell a városi bi-
zottságnak ama határozatán, mely e — kegyelmi évben 
— kilátásba teszi — főutezáink nagy át alakulását : kiálló 
sorlámpák — széles asphalt járda, befásitás, u j torony-
óra, u j csatornák stb. A nagyon kedvező alkuegyezmény 
szerint, e nyár folytán, be lesz a nagy vállalat fejezve, s 
mire az ifjú facsameték megnőnek, dómunk is elkészül 
s kedves szülőhelyem a kis Drezda képét adandja. 

Vége köv.) 

Róma. A szent atya beszéde a belga zarándokhoz. 
— Mélyen meg vagyunk hatva, s üdvözlünk bennete-
ket kedves fiaink azon nemes érzelmekért, melyeknek az 
imént kifejezést adtatok saját magatok és nemzetetek jó 
katholikusainak nevében. Tudjátok, hogy régóta ismerjük 
buzgalmatokat a vallás érdekei iránt, fiúi odaadástokat s 
föltétlen hódolatotokat az apostoli Szék iránt. 

De ti joggal gondoltátok, hogy a szerencsétlen idő-
ben, melyben élünk, helyén van, hogy a katholikusok új-
ból fennen erősítsék hitöket, és ragaszkodásukat az oly 
nyiltan üldözött egyház ügyéhez. 

Valóban ti tudjátok, igen kedves fiaiuk, hogy ellen-
ségeink manapság különösen számosak és hatalmasak. 
Nincsenek többé elszigetelve, mint egykor. A sötétség 
társulataiba besorozva — convenerunt in unum, — egve-
sitették minden erőiket a szentegyház megtámadására, i 
Nem rejtegetik többé istentelen szándékaikat: vakmerően 
vallják és kiméletnélküli kitartással foganatosítják ezeket. 

Eme szándékaikat Belgiumban hosszú évek óta 
követik. Miket ép most érintettetek, ennek ujabb bizonyi-
tékát képezik. Az ifjúság nevelése minden keresztény eszme 
nélkül, a gyűlölet a katholikus intézmények iránt, maga a 
Szent-Székkel való viszonynak megszakitása : mindeme és 
más rendszabályok, melyeket ti jól ösmertek, és amelyek 

egyenlőképen ellenségesek a vallás és sérelmesek az egy-
ház jogai iránt, csak a szabadkőműves secták törekvései-
nek eredménye. 

Nincs szükség arra, hogy elmondjuk nektek, szeretett 
kedves fiaink, mennyire elszomorodik lelkünk a belga nép 
e bajainak láttára, amelyet régi és benső viszony Ne-
künk mindig kedvessé teszen. Fájdalmunknak azonban 
nem hiányzik vigasztalódása. Volt alkalmunk ezt tapasz-
talni személyesen, hogy a katholikus hit mély gyöke-
ret vert a belgák lelkében. Szilárdan bizunk benne, hogy 
misem fogja azt onnan kiszakitani, és hogy a vallás di-
adalmasan fog kikerülni e támadásokból, mint ezt a törté-
nelem igazolja a múltban. Valóban emlékezünk rá, mintegy 
negyven év előtt nuncius lévén Belgiumban, mennyire sze-
rettük újra és újra olvasni évkönyveiteket és nevezetesen ama 
dicsteljes lapokat, melyek atyáitok küzdelmeiről szólanak 
a miénknél nem kevésbbé hatalmas ellenfelekkel szemben. 

Hasonló érzelmek által lelkesítve, kövessétek e 
nagy példákat, és főpásztoraitok bölcs vezetése alatt vé-
delmezzétek lelketeket és gyermekeiteket az istentelen-
ség és vallástalanság ellen. Ti már is dicsőséges erőfeszí-
téseket tevétek és nem eredménytelenül számos áldozatot 
vállaltatok magatokra. Hogy nagyobb bátorsággal foly-
tassátok azokat és u j erőt merítsetek itt, ide jötte 
tek szorgalmazni Jézus Krisztus helytartójának áldását. 
Teljes szívből járulunk ohajotokhoz ; kérjük a jóságos 
Isten, részesítsen titeket legbőségesebb kegyelmében és 
adja vissza kedves országtoknak a vallási békét, az igazi 
jólét kiapadhatatlan forrását. Ez égi kegyelmek zálogául 
rátok, családaitokra és minden belga katholikusra apos-
toli áldásunkat adjuk. 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
= Syntagma theologiae dogmaticae fundamentá-

lis. Concinnatum per Joannem Ev. Zádori, doctorem 
Theol. et professorem in seminario Strigoniensi. Cum ap-
probatione Ordinariatus. Strigonii 1882/3. Typis deserip-
sit Gustavus Buzárovits. Legnagyobb nyolezadrét, 618 lap. 
Kapható Esztergomban Buzárovits könyvkereskedőnél és 
Budapesten Knoll Károly akadémiai könyvkereskedésében. 
Ára 4 fr t . (Vége). 

Végül a IV. részben értekezik az észről, mint az 
igazság megismerő tehetségéről. Kifejti, mi értendő ezen 
szólásmódok a la t t : „Intellectus quaerens fidem" és „Fides 
quaerens intellectumL ; szól a hit és ész közti viszonyról, 
a hit tulajdonságairól és végső indokáról. (519—606 11.) 
„Az utolsó 12 lapon (607—618 11.) elsorolvák a műben 
gyakrabban idézett és felhasznált szerzők szakmunkái 
nagybecsű kritikai megjegyzéseivel és a tartalom-jegyzék. 

Ez főpontjaiban az eszmemenet, melyet a szaktudós 
szerző alapvető hittanában követett, — és ép oly eru-
ditióval mint practicus módon megoldott! Szándékosan 
rész le tesük tüzetesebben a mű tartalmát, hogy ugy gaz-
dagsága mint a felosztás részeinek logikai következessége 
és összefüggése feltűnjék. E természetszerű, logicailag 
összefüggő beosztásnak köszönbető, hogy szerzőnknek a 
más auctoroknál divatos hosszabb bevezetések és digres-
siók helyett, — melyekkel müveik egyes részeinek össze-
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függését vitatni szokták és amelyekben azutan ugyanazon 
egy dolgot többszörösen ismételnek — egyszerűen csak 
néhány szóval kellett müve tractatusainak és részeinek 
egymással való szerves összefüggésére és egymásból való 
természetes kifolyására utalnia. Es ez által nem csak tér-
ben nyert a szerző ; de. ami fő, nyert a mii könnyű át-
tekintésben és világosságban és nyerni fog a theologus, 
a tanításban, és a tanultaknak emlékezetben tartásában. 

Nagyon elősegíti továbbá a mű megértését, — különö-
sen azokra nézve, akik a theologiaí speculatio nyelvezeté-
ben kevésbbé jártasak, szerző abbeli practicus eljárása is, 
hogy az egyes tractatusok vagy részek elején az elő-
adandó tárgyra vonatkozó műszavak (terminusok) ma-
gyarázatát adja. 

Sz. müvének jól át- és átgondolt és logicailag össze-
függő keretébe azután mindazt felölelte, amit a ker. kath. 
hittudomány alapvető igazságainak begyőzésére és megér-
tésére egyrészt a napjainkban divó nézetek és felfogások-
kal szemben szükségesnek, másrészt pedig hosszú tanári 
pályáján szerzett tapasztalatára való tekintettel, czélirá-
nyosnak talált. Nem kerülte el figyelmét semmi, amit 
akár a gyakorlati életben, akár az irodalomban az alap-
vető hittan keretében tárgyalni szokott igazságokkal 
bármily vonatkoztatásba hozatni tapasztalván, — ki nem 
fejtett, kellő világosságba hozni nem iparkodott volna ! 
Az ellenvetések (antithesis) nem légből kapott agyrémek 
(„monstra opinionum "), hanem oly állitások, melyeket a 
gyakorlati életben gyakrabban hangoztatni hallunk, nem 
is „suavioris triumj)hi gratia", hanem azért vannak szerző 
müvében megfelelő arányban felhozva, hogy a jegyze-
tekkel (scholia, parerga, lemmata) együtt a szöveget 
illustrálják. begyözzék és távolabbi reflexiókra csiráűl szol-
gáljanak. Kár, hogy az apró betűk és hosszú összeszorí-
tott sorok kissé megnehezítik e nagybecsű részletek ol-
vasását ! 

Irályában szerző, -— talán épen azért, mert senten-
ciosus és compediosus törekedett lenni, és mert a sok 
auctor használása közben a gondolkodási önállóság és 
egyöntetűség vajmi könnyen kárt vallhat még aly gya-
korlott irónál is, — némely helyütt nehézkesebb. Nincs 
meg itt-ott az egyes állitások és eszmék között a szoros, 
egymást föltételező következetesség és összetartozandóság. 
Egyes kifejezések mintha csak ugy oda volnának dobva, 
mi által az eszmemenetben hiátusok támadnak, melyek 
az olvasást döczögővé, a tanulást pedig nehézkessé teszik. 
Az interpunctiónak itt-ott hiányos és eltévesztett volta 
is több helyen szintén akadályozza a könnyű olvasást és 
érteményt. Mindezek azonban a mű egyéb nagy és fényes 
előnyei mellett kicsiségek, melyek annak absolut becséből 
semmit sem vonnak le. Különben is ha dr. Zádori Syn-
tagmáját minden fogyatkozás nélküli opusnak monda-
nók, — az emberek által létesíttetni szokott művek ter-
mészetét félreismerve, olyasmit mondanánk, ami okszerüleg 
émelygős hízelgés nélkül eddig semmi emberi műről nem 
volt és nem is lesz állitható. Annyit azonban megczáfol-
tatás félelme nélkül merünk állítani, hogy a tudós 
esztergomi senior tanár oly munkát végzett , mely 

meglepő olvasottságot és alapos tárgyavatottságot tükröz-
tet vissza, s mely sokoldalúsága, tárgyának önálló 
és czélirányos feldolgozása által ép ugy, mint tartalmi 
gazdagsága, becse és külső kiállítása tekintetében is méltó 
az ő elismert irodalmi jó hiréhez és egyházi irodalmunk-
nak a legjobb ily nemű termékei között diszhelvet fog-
lal el. 

Mi szivünkből csak azt kivánhatjuk, hogy e mű, 
mely a közép iskoláinkban kevésbbé méltányolt és a 
magasabb tanulmányoknál lépten-nyomon érezhető böl-
csészeti képzettség hiányait is telhetőleg pótolni ügyek-
szik, — a szent ügy érdekében minél nagyobb mérvben 
terjedjen és gyümölcsözzék A szép irodalmi múltú szer-
zőt pedig nemcsak a becsületesen végzett munkának tu-
data, de tartós jó egészség és megelégedés is még igen 
hosszií időn át boldogítsa! 

Dr. Való Simon. 

VEGYESEK. 
— Milyen az a laicus világnézet, melyet a franczia 

kormány a népiskolákban hivatalosan terjeszt, mutatja 
Montiéi Edgár „Manuel d'instruction laïque" czimü tan-
könyvének következő dialógja: „Kérd: Mi az Isten'? Fe l : 
Arról nem tudok semmit. K. Tehát ti tagadjátok az Isten 
létét ? F. Mi nem tagadjuk ezt, de nem is hiszünk benne. 
Mi egyszerűen nem tudjuk, az az (v. ö. Hermann Ottó, a 
fügetlenségi jjárt cultusministerjelöltjének agnosticiumsát) : 
mi nem tudjuk, mit jelent e szó: „Isten." K. Ti tehát 
nem ismertek el egy fensőbb vezérlő Lényt. F. Mire 
való volná êz ? Bizonyítsa be ön annak a szükségességét ; 
mutatassa meg nekünk őt. Minek bajlódnánk mi av-
val, a mit ön se megmutatni, se bebizonyítani nem tud, 
és a mit mi egyáltalán felfogni nem birunk . . . Nekünk 
az életben semmi szükségünk akár valamely magasabb 
princípiummal, akár valamely első okkal, akár a végren-
deltetéssel foglalkozni. K. Tehát nem kell Istenben hinni ? 
F. Egyáltalán nem szükséges evvel tovább bíbelődni. K. 
Mi hát Jézus Krisztus ? F. Egy embe r . . . K. A keresz-
tény vallás vájjon minden erkölcsnek forrása-e ? F. Ál-
talában véve nem. K. A régi tudomány megsemmisítésé-
vel a kereszténység bizonyára borzasztó hanyatlás volt 
azt emberiségre nézve ? F. Mindenesetre. K. Melyik az a 
kormányforma, mely a szabadságok valamennyi fajának 
gyakorlásával egyedül fér össze ? F. A köztársaság." — 
íme, az állami iskolák hova jutnak ! 

— Protestáns atyánkfiai sehogysem tudnak békét 
hagyni a katholicismusnak. A Kisfaludv-Társaság minapi 
ülésén dr. Tóth Lőrincz Mária Terézia királynő családi 
életéről értekezett. Elnevezte a nagy királynét „vak-
buzgóknak . . . A jogtudós maradjon a jogtudománynál. Már 
tavai, Majláth Gy. édes anyját is megtette vakbuzgónak. 
Mindinkább bebizonyul, hogy a tudor ur nem tudja meg-
vonni a határvonalat a buzgóság és a vakbuzgóság közt, 
és csak azt árulja el, hogy tulajdonképen ő a vakbuzgó 
— kath. jeleseink meghurczolásában. 

Kegyeletes adakozás. 
A szent atyának : 1) Klinger István egyet, tanár 2 frt. 2) M. 

J. áldozár 5 frt. 
A vakok orsz. önképző stb. egyletének Brém József 2 frt. 
Az országos központi kath. legény-egylet házára F. K. 3 frt. 

(Átadtuk). 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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leti élet. — Irodalom : Philosojjhiai Levelek. — Vegyesek. 

Aquinói sz. Tamás tana a világ kezdetéről törté-
nelmi összefüggésében. 

S t ö c k 1 n y o m á n . Dr. B ö h m J á n o s . 

A világ kezdetére vonatkozólag azon tételt 
állitotta fel sz. Tamás, hogy hitczikkely gyanánt 
kell elfogadnunk a világ kezdetét; de bölcsészet-
tanilag azt be nem bizonyithatjuk. Szent Tamás 
e tana már sokféle megbeszélés- és fejtegetésnek 
képezte tárgyát. Sokan — elfogadván az érveket, 
a melyekre sz. Tamás e tanát alapítja — egy-
értelemben vannak sz. Tamással; míg mások e 
kérdésre vonatkozólag ellenkező nézetet vallanak 
és védenek. 

Sokkal kevesebb figyelemre méltatták e fcan 
történelmi összefüggését, azaz, mig e tan érde-
méhez sokan hozzászóltak: úgyszólván teljesen 
megfeledkeztek arról, hogy miképen fejlődött ki 
sz. Tamás e tana történetileg a bölcsészet terén 
akkoriban uralkodott mozgalmakból. Már pedig 
— ha meg akarjuk alaposan érteni e tant s böl-
csészeti becsét kellően méltányolni — okvetlenül 
szükséges, hogy, ismerjük az emiitett tan erede-
tét, azon körülményeket, melyek irányadólag 
folytak be e tan keletkezésére, s fejlődése törté-
netére. 

I. 
Aristoteles arab követői mesterökkel együtt 

azt tanították, hogy a világ öröktől fogva való, 
azaz, kezdetnélküli; és pedig szükségképen kell a 
világnak öröktől fogva valónak, kezdetnélkülinek 
lennie. Az e tanuk védelmére felhozott érve-
lésök egészen megegyező mesterök érvelésével. 
Igy például Avicenna következőleg bizonyítja a 
világnak öröktől fogva való létét : 

Mivel a világ nem olyas valami, a mi in se 

önmagában szükséges, s következőleg megvalósu-
lását, létezését megelőzte lehetősége : önként is 
ezen alternatíva kínálkozik : A világnak a létezé-
sét megelőző lehetősége vagy valamely alanyban 
bírja forrását s ilyenben keresendő vagy nem 
rejlik alanyban e lehetőség. Ha nem rejlik alany-
ban e lehetőség, akkor e lehetőség in se állag, a 
mi lehetetlen. El kell tehát fogadnunk az elsőt, 
azaz, alanyt kell fölvennünk, mely magába zárja 
a világ lehetőségét. Es ezen alany nem más, 
mint az anyag. E szerint az anyag, mint a lehe-
tőség hordozója, feltétele minden valóban létező-
nek; és mivel a lehetőség öröktől fogva való, az 
anyagnak is öröktől fogva valónak kezdetnélküli-
nek kell lennie. 

De ha öröktől fogva való az anyag akkor a, 
világ is az. Mert az ok okozatot szül, és viszont 
az okozat okot tételez fel, és igy egyik sem le-
het el a másik nélkül. Épp oly kevésbbé képzel-
hetünk okot megfelelő okozat nélkül, mint meg-
fordítva okozatot ok nélkül. Már pedig Isten és 
világ ugy viszonylanak egymáshoz, mint az ok oko-
zatához. Következőleg: miként a világ nem kép-
zelhető Isten nélkül : ugy Isten sem világ nélkül. 
Ha pedig Isten öröktől való, a mit senki sem ta-
gad, a világnak is szükségképen ilyennek kell 
lennie. Csakhogy Isten öröktől fogva való Önma-
gától; mig a világ öröktől fogva való, mert Isten 
öröktől fogva való oka a világnak?) 

Áll ez annál inkább, mivel az anyag mint 
puszta lehetőség egyáltalában nem létezhetik alak 
nélkül. Ha eltekintünk teljesen az alaktól, akkor 
elenyészik az anyag is, mert az anyag csak alak-

Avicenna, Tractatus de definitionibus et quaesitis. (Vé-
nét. 1546). 
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ban és alak által nyer megvalósulást. Ha tehát 
öröktől fogva való az anyag, akkor öröktől fogva 
valóknak kell lenniök az alakoknak is, melyek 
által megvalósulását nyeri az anyag s melyek 
nélkül nem létezhetik. Más szavakkal: a világ, 
mint az auyag és alakból álló lények összege, 
öröktől fogva való. 

Hasonló érveléssel bizonyitja Averroes is 
a világnak öröktől fogva létét, kezdetnélküliségét, 
csakhogy Averroes Aristoteles nyomán ezen érve-
léséhez még eg}r másik bizonyitékot — a moz-
gás fogalmából meritett bizonyitékot is fűz. A 
mozgást, úgymond, szükségképen öröktől fogva 
valónak kell képzelnünk, részint azért, mert a 
motor primus (Isten) természete erejénél fogva 
szükségképen mozgató, részint pedig azért, mert 
az időt — melyben a mozgás történik — szük-
ségképen öröktől fogva valónak, kezdet- és vég-
nélkülinek kell gondolnunk. Már pedig mozgás 
nem képzelhető tárgy nélkül, mely mozgásba ho-
zatik; következőleg öröktől fogva valónak kell 
lennie annak is, a mi mozgásba hozatik t. i. az 
anyagnak. De a mozgás azt eredményezi, hogy 
az anyag alakot ölt, mert éppen a mozgás foly-
tán fejlődik az anyagban potentialiter rejlő alak 
valóságos alakká. Ha tehát öröktől fogva való a 
mozgás és a mi mozgásba hozatik, az anyag : 
öröktől fogva valónak kell lennie a mozgás ered-
ményének is, azaz öröktől fogva kellett az anyag-
nak azon alakot öltenie, melyet a világ-egyete-
met képező dolgok felmutatnak. Szóval: az első 
mozgató (Isten), a mozgás és a mozgásba hozott-
nak (anyag) öröktől "fogva való létezéséből szük-
ségképen következik a világnak öröktől fogva való 
létezése, kezdetnélkülisége.1) 

Ily módon akarták bebizonyitani Aristoteles 
arab követői a világnak öröktől fogva való léte-
zését. Mivel e gondolkozásmodjuk s törekvésök 
ellenkezik a Koránnal, mely azt tanitja, hogy 
Isten teremtette a világot, az arab tlieologusok 
— kik Motekallemin-okusik neveztetnek — eretnek-
ségről vádolták e bölcsészeket az ellenök irán}T-
zott támadó irataikban. 

Világos és a dolog természetéből önként 
következik, hog}^ — lia az arab tlieologusok czélt 
akartak érni támadásaikkal — tudományos térre 
kellett lépniök és bölcsészeti érvekkel küzdeniök 
a bölcsészek azon tana ellen, mely öröktől fogva 
valónak állitá a világot. És igy is tettek. De sa-

') Averroes, Destructio destructionis (ed. Venet. 1550.) 

játságos eljárást követtek e mellett. Ugyanis arra 
határozták el magukat, hogy elejtik Aristoteles 
metaphysikai elveit, nevezetesen az anyag és alak-
nak Aristoteles által adott fogalmait, mint me-
lyekből — nézetök szerint — szükségképen kö-
vetkezik a világnak öröktől fogva való léte; és 
ezek helyébe fölvesznek más metaphysikai alap-
fogalmakat és elveket, t. i. olyanokat, melyekkel 
könnyen megczáfolliatják a világnak öröktől fogva 
való létezését és bebizonyíthatják a világ kezdetét. 

Nézzük már most, hogyan jár tak el e tekin-
tetben. 

II. 

A dolgok lényeges alkatrészeit, — úgymond 
a Motekallemin-ok érvelése — nem képezi anyag 
és alak Aristoteles é?*telmében, hanem parányokat 
kell a dolgok ősalkatrészei gyanánt felvennünk. 
Minden test lényegileg nem más, mint bizonyos 
számú parányok egybegyűjtés, és egyesülése. A 
parányok in se oszthatatlanok és nincs mennyiségek ; 
mennyiséget csak akkor képeznek a parányok, mi-
dőn testté egyesülnek. A test, mint ilyen, nem állag ; 
a test az állagok egyesülése ; csak a parányok ál-
lagok. A parányok egyesülése életet hoz létre ; fel-
bomlást. romlást azok szétválasztása, A járulékok 
nem a testet illetik meg, mint ilyent, hanem csakis 
az egyes parányokat, melyek együttvéve testet 
képeznek. 

A parányok mind egyfajuak; nincs köztük 
faji különbség. Ugyanez áll a testekről, melyek 
parányokból állanak. Nincsenek meghatározott faji 
természetek, melyek alapján különbség léteznék 
a dolgok között. A különböző fajú egyedek kö-
zött nincsen tulajdonképen más különbség, mint 
az egy fajú egyedek között. A dolgok között létező 
összes különbség tisztán járuléki, esetékes. Es ép-
pen azért nem léteznek természeti vagy faji já-
rulékok, azaz olyanok, melyek természeténél fogva 
illetnék meg e vagy ama parányt; hanem min-
den paránynyal összeköthető bármely természet-
szerinti járulék.1) 

De járulék nélkül nem létezhetik állag. Mi-
ként nem képzelhetünk járulékot állag nélkül: 
úgy nem állagot járulék nélkül. Az állag létezése 
tehát járulékokat és viszont a járulékok létezése 
állagot tételez föl. De minden járulék természe-
ténél fogva hirtelen elenyészik, és soha sem tart-
hat két pillanatig. Azon pillanatban, mely kelet-

Moses Maimonides, Doctor perplexorum (ed. Buxtorf, 1629) 
p. 1. c. 73. p. 149. 
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kezese pillanatát követi, már ismét eltűnt. Eb-
ből következik, hogy njból kell teremteni minden 
pillanatban minden járulékot, hogy el ne vesz-
szen. És miután az állag nem lehet el járulék 
nélkül, ugyanez áll az állagra vonatkozólag is. 

A lehetőség semmiképpen sem tételez fel 
anyagot alanyának vagy hordozójának, hanem 
egyedül abban áll, hogy valami létezhetik és nem 
létezhetik, a mennyiben eszünk sem a egyikben 
(lét) sem a másikban (nemlét) nem talál semmi-
féle ellenmondást. Oly anyag, mely, mint a lehe-
tőség alanya, közép helyet foglalna el a valóban 
nem létező és a valóban létező között, nem kép-
zelhető. Mihelyt ugy tekintjük az anyagot, mint 
a mely tárgyilagos valami, akkor az többé nem 
puszta lehetőség, hanem valami valóban létező. 

Ellenben minden, a mi lehetségés képzele-
tünkben, az lehetséges eszünk szerint is. Azaz, a 
mit képzelhetünk, azt lehetségesnek kell tartanunk 
tárgyilag is. Mert lévén a dolgok közti különb-
ség csak esetékes, és Isten minden paránynyal 
tetszése szerinti járulékokat köthetvén össze: így 
minden lény másféle lény is lehetne, mint a mi-
lyen; és milyennek csak képzelhetjük, olyan le-
hetne valóban is. Lehetne nagyobb vagy kisebb, 
mint a milyen; lehetne oly alakja vagy minősége, 
mely egészen ellenkezője mostani alakjának.1) 

Nem létezik és nem is létezhetik végtelen 
nagyság. Minden test, — legyen az még oly 
nagy — csak bizonyos, meghatározott számú pará-
nyokból állhat, és következőleg véges, korlátolt, 
határolt. Végtelen nagy test nem képzelhető. Te-
hát a testek összege, a világ állván csupán véges 
részekből — sem lehet végtelen kiterjedésű. Ha-
sonlót kell mondanunk az időről. T. i. az idő is 
parányokból, időparányokból áll, azaz egymást kö-
vető pillanatokból, a melyeket többé kisebb ré-
szekre nem bonthatunk. De ha igy van a dolog, ak-
kor minden időtartamnak — terjedjen az bár-
mennyire is — bizonyos meghatározott számú 
időparányokból kell állnia, és igy végesnek kell 
lennie. Végtelen nem létezhetik e tekintetben sem. 
És éppen ugy nem képzelhetünk végtelen számú 
okokat. 

Ezek azon metaphysikai elvek, melyekkel a 
Motekalleminok éltek Aristoteles elvei helyett. Azt 
hitték, hogy ezen elvekre támaszkodva bebizonyít-
hatják Aristoteles követőivel szemben a világ 
kezdetét, azt, hogy nem öröktől fogva való a vi-

Mos. Maim. Doct. perplex, p. 1. c. 73. p. 158. 

lág, s ekképen megczáfolhatják a „bölcsészek" 
azon állítását, hogy be lehet philosophice bizonyi-
tani a világ örökkévalóságát. Lássuk már most 
melyek azon elvek? 

(Folytatjuk.) 

Közös iskolák és a vallásos nevelés. 
A liberális elv horclnokai a tanügyi téren folyton 

azt kivánják tőlünk katholikusoktól, bogy bizalommal vi-
seltessünk az úgynevezett közös iskolák, vagyis feleke-
zetnélküli községi és állami iskolák iránt, és indokolat-
lannak tar t ják álláspontunkat, midőn az ily jellegű iskolák 
ellen küzdünk. Legújabban a II. országos képviseleti ta-
nitő-gyülésen, a közoktatásügyi miniszter ur képviselője, 
Gönczy Pál tanácsos ur nyomatékos szavakkal buzdított 
minket a közös iskolák iránt tanúsítandó bizalomra, s ke-
reken eltagadta a bizalmatlanság jogosultságát, midőn 
imigyen szónokolt: „Miért nem szoríthatnák a szülők és 
az egyházak a községi iskolákat épen olyan szeretettel 
keblükre, mint a felekezeti iskolákat ? A községi iskolá-
nak mindazon előnyei meglehetnek, melyek megvannak a 
felekezeti iskolának."-—Ezen állitás és kérdés nyer fontos-
ságban azzal, hogy azt a közoktatásnak hivatalos közege 
koczkáztatja és intézi hozzánk. Mielőtt megadnék a fe-
leletet, sietünk megjegyezni, miszerint felette merev azon 
álláspont, melyet az állani elfoglal azon elemmel szem-
ben, mely éltető elemét képezi, ért jük a kath. egyházzal 
szemben. Az. álláspont kihivó ; nem alkalmazkodással, ha-
nem finom vagy durva erőszakkal találkozunk. Eleve ki 
kell jelentenünk, miszerint mi katholikusok egész határo-
zottsággal elvetjük, elitéljük a felekezetnélküli közös köz-
ségi és állami iskolákat. Es az állam hogyan viselke-
dik ezen hitünk szent tanaiból folyó meggyőződésünkkel 
szemben ? 

A felekezetnélküli községi iskolákat támogatja anya-
gilag, a kath. iskoláktól pedig a támogatást megvonja ! 
A kath. egyház iparkodik az államnak használni, javát 
előmozdítani, midőn saját keblében nagy áldozatokkal jó 
iskolák felállításáról gondoskodik. Az állam egy fillérrel 
nem hajlandó azok felvirágoztatását előmozdítani, csakis 
azért, mivel felekezetiek ! Mi ez ? jó vagy roszakarat ? Hi-
szen ezen tényével az állam fennen hirdeti : czélom a fele-
kezeti iskolák iránt támasztott bizalmatlanság segedelmé-
vel mindenütt felekezetnélküli közös iskolákat állitani ! S 
miután az állam megvonja bizalmát a mi felekezeti isko-
láinktól, már ezen egy ok is eléggé indokolja álláspontun-
kat, midőn mi viszont idegenkedünk az állam közös isko-
láitól. 

De nem ezzel óhajtottunk a tanácsos urnák az or-
szágos tanitó-gyülésen hangoztatott kérdésére felelni ; az 
anyagi érdekeknél sokkal magasztosabbak a szellemiek, 
és feltűnő, hogy az állam, mig a felekezeti iskolákat 
anyagilag sújtja, addig a közös iskolákat szellemileg nyo-
morítja, Igen, a tanácsos ur fenti kérdésére : „Miért nem 
szoríthatnák a szülők és az egyházak a községi iskolákat 
épen olyan szeretettel keblükre mint a felekezeti iskolá-
ka t?" mi azzal felelünk: nekünk kath. szülőknek és a 
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kath. egyháznak azért nem kell a községi iskola, azért 
akadályozzuk erőnk lehető megfészitésével, mivel a feleke-
zetnélküli községi iskola a gyermeket szellemileg meg-
nyomorítja, mivel nem neveli, legalább nem neveli vallá-
sosán, már pedig a tanácsos ur ugyan azon tanitó-gyülésen 
mondott szavai szerint is: „Feladatunk az, hogy a népet, 
amennyire csak tehetségünkben áll, neveljük jóerkelcsüvé, 
vallásossá..." 

Mi tehát nem viseltethetünk bizalommal oly iskola 
iránt, melyben a gyermek nem neveltetik vallásossá, ilyen 
pedig a felekezetnélküli községi iskola. Ámde épen ezt 
tagadja az állam, és ennek az oktatásügyben képviselői, 
tagadja ezt Gönczy Pál tanácsos ur, midőn mondja : „A 
községi iskolának mindazon előnyei meglehetnek, melyek 
megvannak a felekezeti iskolának. . . Az egyház ha teljesíti 
a maga kötelességét, nem panaszkodhatik, hogy a községi 
iskola vallástalant 

De ezt meg mi tagadjuk kereken: tagadjuk, mivel 
be tudjuk bizonyitani, hogy a községi iskolában az egy-
ház nem teljesítheti a maga kötelességét, és igy joggal 
panaszkodhatik, hogy a községi iskola vallástalan. Igaz, 
felszólalnak ez ellen a községi iskola barátjai, vezetői, 
tiltakoznak az ellen, hogy a községi iskola egyértelmű a 
vallástalan iskolával ; de ezen felszólalásuk és tiltakozásuk 
a dolgon nem lendit, a tapasztalat arra tanit minket, 
hogy a községi iskolának szelleme nem vallásos, hanem 
vallástalan vagy vallás-ellenes, s ezt a szellemet az iskolába 
vendégkép bejáró hitoktató meg nem változtathatja, reá 
döntő befolyást nem gyakorolhat, a világi tanitók által 
szórt vallásellenes elveket ellensúlyozni nem képes, szó-
val kötelességét nem teljesítheti, s igy a tanácsos ur sza-
vai szerint is, ha az egyház nem teljesitheti a maga kö-
telességét, joggal panaszkodhatik, hogy a községi iskola 
vallástalan. 

Hogy a községi iskolában uralkodó szellem meny-
nyire vallásellenes, ezt be tudjuk bizonyitani oly forrás-
ból, mely ellen — gondoljuk — a miniszteri tanácsos ur-
nák nem lesz semmi kifogása ; ki tudjuk ezt mutatni az 
államnak, a közoktatásügyi minisztériumnak, hivatalos 
tanügyi orgánumából : A „Néptanítók Lapjá"-ból. Ezen 
közlöny mult évi 33-dik száma „népnevelésügyünk né-
mely akadályairól" értekezve, szóba hozza a vallást is s 
erről felette kedvezőtlenül nyilatkozik. Körülbelül azt 
mondja, hogy a vallás a népiskolában oly mellékes, oly 
fölösleges valami, hogy az mai nap főkép a népiskolá-
ból végkép kiküszöbölendő ! Ez mindenesetre kemény 
beszéd, de még keményebb, még kellemetlenebb az, hogy 
ily beszéd a közoktatásügyi minisztérium hivatalos közlö-
nyének hasábjain napvilágot láthatott ! Hiába állítják 
egyesek: a közös iskola ápolja a vallást; nem áll, hogy 
a közös iskola nem neveli a gyermeket vallásosam Ez 
mind felesleges beszéd a „Néptanítók L a p j á é n a k a vallás-
ról tett fitymáló nyilatkozatával szembeu. Ezen vallás-
fitymáló nyilatkozat megjelenésének lehetsége a hivatalos 
tanügyi közlönyben minket megszilárdított azon külön-
ben is erős meggyőződésünkben, miszerint a felekezet-
nélküli közös iskola a vallási momentumot nem méltatja 
eléggé, vagy végkép mellőzi és elhanyagolja. Ha a kö-
zös iskolában oly szellem uralkodik, a milyenről „a Nép-

tanítók Lapja" tesz tanúságot, akkor ott kárba vész a 
hitoktató minden bnzgósága, ott paralyzálva van az egy-
ház befolyása, ott az egyház kötelességét nem teljesitheti, 
s ebből következőleg az egyház joggal panaszkodik, hogy 
a közös iskola vallástalan. 

Nem volna érdemes idézni a famózus vallásellenes 
czikket és érdemlegesen belebocsátkozni annak bírálatába, 
ha annyira életbevágó kérdést nem feszegetne. De hát lás-
suk már a közös iskolai szellemet! lássuk a közös iskolai 
vallásosságot ! Öt pontban fogjuk azt bemutatni, idézve 
azokat az emiitett czikkből. Arra azonban kérjük a tü-
relmes olvasót, ne sajnálja a fáradságot, üssse fel az 1882. 
évi 33-dik számát a „Néptanítók Lapjának", mivel ol-
vasva az idézeteket, bámulat támad keblében, hogy ilyes-
mi ott nyomtatva megjelenhetett, annyira idegenszerüen 
hangzik az. 

„A népnevelés fő czélja — igy a „Néptanítók Lapja" 
— az értelem és kéz ügyességeinek kifejtése : a vallás, a 
mi a szivet és kedélyt illeti, itt mellékes." 

Igy megfejtve olvasni a népnevelés főczélját, való-
ban megdöbbentő hatást gyakorol arra, a ki komolyan 
gondolkodott valaha a fölött, micsoda hatással bir a vallás 
a gyermekre, az emberre. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 25. Allam-papság. — Az egyház-

történet lapjai nem egy esetet mutatnak fel, melyekből 
megtanulhatjuk, hogy az államok majd kisebb, majd na-
gyobb befolyást törekedtek szerezni az egyház ügyeire. E 
czélt majd a rendelkezésükre álló hatalmi eszközökkel, 
majd a papság köréből egyeseknek megnyerésével töre-
kedtek elérni, a mennyiben ily használható papok min-
denféle kedvezményben részesíttetvén, fényes jövővel is 
kecsegtettettek. Az állam az ilyen papokat, kik neki szol-
gáltak mindig gazdagon szokta megjutalmazni és e tekin-
tetben. el kell ismerni, hogy hűséges szolgáinak mindig 
bőkezű ura volt. 

Amint pedig ezt az államra nézve a történet min-
den kételyen felül helyezi, úgy nem lehet másrészt ta-
gadni azt sem, mert azt is a történet bizonyítja, hogy a 
papság közt is, minden időben találkoztak élelmes fér-
fiak, kik elég ügyességgel birtak felismerni és felhasz-
nálni a körülményeket saját érdekükben, kik bár egyházi 
talárt viseltek, mégis mint ilyenek első sorban azt tekin-
tették, hogy mi kedves a hatalom birtokosai előtt, egy-
házi állásukból kifolyó kötelmeiket csak akkor és annyi-
ban teljesítvén, mikor és a mennyiben nem tarthattak 
attól, hogy ezáltal az állami hatalom kezelői előtt a ke-
gyet elveszíthetik ; igen, voltak minden időben, kik az 
egyház szolgáiból az állam rabszolgáivá szegődtek, kik a 
püspök és pápának tett engedelmességi Ígéretet felvál-
tották a világi hatalom urai iránti engedelmességgel, ezt 
első, azt másodrangúnak tekintvén. A francziák császára 
I. Napoleon is bírt ilyen állami püspökökkel és papokkal. 
Ismeretes az az egyházi bizottmány, melyet Napoleon 
1810-ben engedékeny püspökökből állított össze, kik az-
után a pápa jogait készek voltak megszorítani ; Il-ik 
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József császár alatt is voltak mint ezt jól tudjuk, az ál-
lami hatalomnak ily kész papi szolgái, kik megfelejtkezve 
hivatásukról, az egyház elnyomására segédkezet nyúj-
tottak. 

Akik a világ folyását csak egy kissé is figyelemmel 
kisérik, azok már észrevehették, hogy legújabb időben az 
állami papság bizonyos fajtája nálunk is tenyészőben van. 
A mag már megvan, adja az ég, bogy tovább ne terjed-
jen, mert ez a papságnak is, a mely pedig kell, hogy sal 
terrae legyen, corruptiójára vezet és akkor társadalmi vi-
szonyaink, melyek már ugy is oly mélyre sülyedtek, még 
mélyebbre fognak sülyedni — a papság bűne miatt, azon 
papságé miatt, melynek kötelme lenne még a sülyedt 
társadalmat is felemelni. A jelek, mint mondók, az állami 
papság fejlődésére nézve nem hiányoznak, a szolgálat-
készség az állam irányában oly kérdésekben, melyek lel-
kiismereti kötelességet szabnak a papnak egyháza iránt, 
már mutatkoznak és a példa nagyon könnyen ragadós 
lehet, ha a papság elfelejtkezve Jézus Krisztus és a hi-
vek lelki üdvéről, saját érdekét fogná, mondjuk, földi ér-
dekét fogná szeme előtt tartani. 

Ily körülmények közt mi sem lehet szentebb kö-
telesség, a testvéri szeretet mire sem kötelezhet inkább, 
mint figyelmeztetni e veszélyes áramlatra, mely a papot 
elvonja Jézus Krisztustól, kinek hűséget fogadott, hogy 
állami, modern hitetlen állami lelkületet öltve magára, a 
fogadott hűséget saját lelke kárára megszegje. 0 szent-
ségének a franczia püspökökhöz legújabban intézett encycli-
cájában egy nevezetes pont van, melyet ezúttal nem mu-
laszthatunk el idézni és a néhány szóból álló, de mindent 
magában foglaló jiassust paptársaink figyelmébe aján-
lani. „Sancta sit — mondja ő szentsége — apud sacerdo-
tes Antistitum suorum auctoritas : pro certo habeant, sa -
cerdotale munus, nisi sub Magisterio Episcoporum exer-
ceatur neque sanctum, neque satis utile, neque hone-
stum futurum." E szavak eléggé világosak, hogy megtudjuk, 
mit tartsunk a minden szolgálatra kész állami papokról. 
A pápa a püspökök tekintélyéről, az egyházi magisterium-
ról és nem az állami, nem a miniszteri tekintélyről be-
szél, nem ennek, hanem annak vezetése alatt akarja, hogy 
működjenek a papok, tehát azt akarja, hogy nem ennek, 
hanem annak engedelmeskedjenek, hódoljanak, hogy ne 
annak, hanem ennek akaratja előtt hajoljanak meg. Az 
állami lelkületű papok mind ennek ellenkezőjét cselekszik, 
előttük az állami tekintély több az egész püspöki kai-
tekintélyénél, annak akarata előtt meghajolni minden 
kérdésben első és fő feladatuknak tekintik, mi sincsen, 
mit bizonyos álürügy alatt fel nem áldoznának, melylyel 
saját tetteik indokát, az önérdek hajhászást akarják el-
fedni, sőt mit kézzelfoghatóla g az egyház érdeke, elvei, 
saját hivatásuk ellen követnek is el, azt is elég, hogy 
csak ezt mondjuk, elég bátrak az egyház érdeke szinében 
feltüntetni. Ilyenek, ismételjük, azon papok, kik magukat 
az államnak eladják, ezt kezdetben talán egy kis benső 
nyugtalansággal teszik. Később már a lelkiismeretet any-
nyira elaltatják, hogy annak furdalásait nem érzik, mig 
végre egészen kivetkőznek az egyházi érzületből és 
azokat, kik a kérdéseket ily érzülettel fogják fel és tár-
gyalják, azokat a liberalismustól eltanult nyelvezettel, 

ultramontánoknak, fanatikusoknak, szenvedélyeseknek ne-
vezik. 

Hogy pedig minden félreértésnek, sőt inkább félre-
magyarázásnak elejét vegyük, kijelentjük, hogy a mon-
dottakból épen nem következik, mintha a kath. papnak 
az állam ellenségének kellene lenni. Épen nem. A kath. 
pap, az a pap, a ki állásából kifolyó kötelességét telje-
síti, a ki hirdeti az Isten igéjét, a ki oktatja a felnőtte-
ket és kisdedeket, a ki szilárdul küzd az egyház elvei 
mellett, az államnak nemcsak nem ellensége, hanem a 
legjobb barátja, mert az államnak mire sincsen nagyobb 
szüksége, mint vallásos, erkölcsös polgárokra : a ki tehát 
ilyeneket nevel, az az állani alapját, fejlődését és haladá-
sát biztositván, annak legmegbízhatóbb barátja. Állami 
szolgálat ez, még pedig oly mértékben, minőt a tulajdon-
képeni legbuzgóbb állami hivatalnok sem gyakorolhat ; 
mig, ha megfordítjuk a dolgot, az államnak épen azon 
papok a legnagyobb ellenségei, kik az állami kegyért az 
egyház elveit feladják, mert evvel együtt feladják az ál-
lani alapját biztosító elveket és az államot beegyezésük, 
elnézésükkel oly útra terelik, melyen a talaj ingadozó 
levén, magának az államnak, annak rendjének is inga-
dozni, végre összedőlni kell. 

A mondottakból két irányban foly tanulság, és pe-
dig magára az államra, továbbá a pajiságra nézve. Az 
államra nézve foly az a tanulság, hogy ne keresse az 
állami lelkületű papok támogatását, mert ezek tévútra 
vezetik az államot és zavaroknak, oly bonyodalmaknak 
lesznek szülő okai, melyeket az állam később megbán 
és csak nagy áldozatok árán lesz képes bajaitól szaba-
dulni. A papságra nézve pedig foly az a tanulság, hogy 
ő Krisztust tartsa szeme előtt és nem saját érdekét, mert 
csak ekkor fog igazán az állam és hazánk javára üdvö-
sen működhetni. 

Budapest, márczius 4. Szoczialütavédö „honatya 
— Valaki azt mondotta egyszer : „Istennél és Magyaror-
szágban mi sem lehetetlen." Napról-napra jobban meg-
győződöm. hogy e tétel nem is oly nagy fokban téves. 
Van benne igazság. S a mint a viszonyok fejlődnek, min-
dig több valószínűség van, hogy sok fog megtörténni, 
quae fieri posse . . . 

Teszem azt — hogy konkrét esetről beszéljek — az 
anarchiával fenyegető soczialistákat. Londonban, Berlinben, 
Bécsben, Oroszországban védekeznek ellenük a közhata-
lom egész felhasználásával. Persze nem mulatságból, ha-
nem mert érzik, hogy felforgatásra törnek ezen forra-
dalmi elemek. 

Csak van elég szabadelvüség Angliában, hisz ezt 
prototypon gyanánt magasztalják ; Németországra meg 
legalább egy időben — roppant előszeretettel hivatkoztak 
és azt mindenben, majomhüséggel szokták volt utánozni 
az iskolai törvénytől egész a polgári házasságig; Bécs 
persze hogy "vesztett sokat nimbusából, mióta a liberális 
párt kisebbségben van, de végre ott is még elég van a 
szabadelvüségből : és mégis ezen három állani legújabb 
rendelkezései szigorú, részben igen szigorú intézkedé-
seket foglalnak masnikban az anarchisticus soczialismus o o 
ellen. 
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A reactio müve ez vagy a szükség parancsolta kö-
telesség ? 

Mind a kettő. Reactio oly actio ellen, melynek for-
rása szédelgés és ámitás, fegyvere igazságtalanság és erő-
szak, czélja utópia és agyrém. Nem tagadjuk, hogy a 
soczialismus gyökerei mélyen belenyúlnak a munkásosz-
tály elvitázhatatlan nyomorúságának ijesztő mélységeibe. 
Nem tagadjuk, hogy a liberális gazdálkodás a tőke, kor-
látlan felszabaditásával és mozgósításával a munkának, a 
becsületes munkának existentiáját aláásta. Nem tagadjuk, 
hogy a manchester-iskola uralma alatt a munkásosztály 
sorsa nem egy pontban hasonló lett a rabszolgasághoz. 
Ezeket mind nem tagadjuk. Tények, melyek csak a strucz- i 
madár módjára eljáró liberalismus előtt ismeretlenek 
vagy pedig tekinteten kivül hagyatnak. Azt gondol-
ták, a plebs misera veszélyes nem lesz. Azt gondolták, 
a lelkiismeretlenül felszaporodott proletarismus komolyan 
számba veendő tényező nem lesz soha. 

Csalódtak, mint sok egyéb liberális számitásaikban. 
Keservesen csalódtak. Az álliberalismusból természetsze-
rűleg fejlődött socialismus erősebb lett apjánál, és a socialis-
mus leánya, az anarchia, fejére nőtt apjának, végveszélylyel 
fenyegeti nagyapját . Iszonyatos, de méltó egy büntetés, 
mely a liberalismus fegyvereit felhasználja büntetésre, mely 
az elvek kérlelhetetlen logikájával az ellen fordul, ki ezen 
elveket először hangoztatta. 

S bár nem tagadhatjuk, hogy a munkás-osztálynak 
voltak, de kivált a liberális manchester-iskola uralma óta 
vannak jogosult panaszai, még sem engedhetjük meg, 
hogy ama következmények, melyeket az anarchia a mun-
kás-osztály nevében levont, helyesek, jogosak, üdvösek és 
czélirányosak volnának. 

Több kormány a törvényhozás utján — későn bár, 
de mégis — javítani és segíteni iparkodik a munkásosz-
tály sorsán, a többi függő kérdéseket is hasonló módon 
el lehetne intézni, szóval azt hiszszük, hogy békés, ren-
des utón sikerülne a munkás-kérdés méltányos megoldása. 
S azért határozottan kárhoztatjuk amaz üzelmeket, melyek 
a munkás-osztály jövőjét nem ezen az uton kívánják biz-
tosítani. Kárhoztatjuk pedig ezeket a jog és igazság ne-
vében, a társadalmi rend és béke érdekében, a haza és 
emberiség szempontjából — magának a munkás-osztály-
nak érdekében, mely bárminő készséggel és odaadással bo-
csássa is magát a lelkiismeretlen demagogok és izgatók 
vezetése alá, soha ezen az uton sorsának jobbra fordulását 
el nem éri. Rövid mámor után ismétlődni fog a régi 
nóta, talán még borzasztóbb, még zsarnokibb módon. De-
mokratikus alapra épített munkás-állam, minőt az anar-
chisztikus socialismus contemplál, valóságos utópia, igazi 
agyrém. Eszközei pedig utálatosak és alávalók. íme egy 
kis mutatvány a „Zukunft" czimü lapból, mely Bécsből 
ide, az ország fővárosába, átszármaztatott. „Az anarchis-
tikus socialistikus társadalom — igy ír e lap — csak 
nemzetközi és socialis forradalom által fog megszületni . . . ö o 
A forradalomnak nem szabad visszarettennie, ha arról van 
szó, hogy szét kell tépni egy a régi világhoz tartozott 
kapcsot, hogy meg kell semmisíteni valamely intézményt 
vagy valamely embert. Mindent és mindenkit egyaránt 
kell gyűlölnie. Csak benső egységes együttműködés által, 

természetesen saját szerény erőnk hozzáadásával lehet a 
megsemmisítési harezot nyomorult ellenségeink ellen siker-
rel kezdeni és sikerrel befejezni." 

íme ilyen az a párt, mely mindenünnen és utoljára 
Bécsből kizavarva Budapestre tette székhelyét. Már rég 
vetette szemét e párt hazánk fővárosára és pedig rend-
őrségünkre való tekintettel. Es most a végszükség ugy 
hozta magával, hogy csakugyan közénk jöttek. De a 
rendőrség éberebb volt, mint gondolták. Figyelemmel 
kiséri működésüket és egynehányat ki is utasított. Min-
denki azt fogja mondani, jól történt. De ime ! f. hó 1-én 
felszól a fősaktervédő Eötvös Károly képviselő ur és 
kérdőre vonja a belügyminisztert, vájjon a Bécsben élet-
beléptetett állapotok képezhetnek-e „indokot arra nézve, 
hogy nálunk is megszorítsák a socialistáknak nevezett 
iparos munkások egyéni és politikai jogait ? . . Nálunk jól 
megfontolandó, hogy forog-e fenn elégséges ok arra 
nézve, hogy az egyéni szabadságnak Bécsben történt kor-
látozása nálunk is folytattassék ?" 

Csodáljuk, hogy egy „honatya", kinek szélesebb lát-
körrel kellene birnia, mint egy egyszerű alattvalónak, 
hogy egy „honatya", ki a t. házon belül és kivül oly 
kiváló következetességgel védi egy népfaj nyugalmának 
és biztonságának legkiterjedtebb biztosítását, hogy ez a 
„honatya", kit még a legszerényebb antisemita nyilvánu-
lás fűzbe tud hozni, ilyetén bangók, mint az általunk 
idézettek, nyugalomba és álomba tudnak szenderiteni ? 

Szépen vagyunk ! Az antiszemiták legirgalmatlanabb 
üldözői a felforgatást nyíltan hirdető anarchia lelkes védői 
lettek ! Hazánk nyugodt lehetsz ! Mig ilyen „honatyáid" 
vannak, békédet, nyugalmadat, polgáraid biztonságát nem 
kell féltened az anarchistáktól. 

Reméljük, hogy a kormány süket marad ily sirén-
hangok iránt, — s hogy a rendőrség továbbra is telje-
sitendi kötelességét. ? 

Róma. A Propaganda ügyében az „Osservatore 
Romano" következő vezérczikket közölt : 

Amint mult szombati utolsó hireink közt jeleztük, 
a semmitőszék osztályainak együttes ülésében kimondta, 
hogy a Propaganda ingatlan javai alá legyenek vetve a 
conversiónak az 1866. és 1873-diki törvény alkalmazásá-
val. Ami annyit tesz, hogy az emiitett javak is az olasz 
kormány birtokába mennek át, mely saját kénye-kedve 
szerint fogja fizetni az évi járadékot. Szükséges tehát, 
hogy a katholikusok jól értsék meg a nagy lépést, mely 
ezen elhatározással történt. Minthogy a Propaganda azon 
közeg, melylyel a pápa az öt világrész közül négynek 
hiveit kormányozza, és az által ezen intézmény azon 
eszközök közé tartozik, melyek lehetővé teszik neki a rá-
bízott hivatal teljesítését : az egész szabadság, melyet a 
famosus garantia-törvény a pápának lelki hivatalában ígéri 
legnagyobb részében elesik és illusoriussá válik. 

Az ország bíróságai hosszasan megvitatták a Pro-
paganda intézményének jellegét, hogy meghatározzák ter-
mészetét. Es ha kérdés merül fel, hogy mi constatálható 
a különböző Ítéletekből, a válasz az, hogy a Hitterjesz-
tés sz. Congregatiója oly intézményt képez, mely a fent 
idézett két törvényben foglaltatik, vagyis ugy tág, mint 
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szoros értelemben egyházi természetű és a legfölvilágoso-
dottabbak azt sajátos, sui generis intézménynek mondák, 
mely főképen a hit és polgárosodás terjesztésére irányul, 
és csak közvetve s másodsorban szolgál cultusczélokra. 
Nagyon bölcsen mondja az 1881. évi junius 9-iki Ítélet: 
„Az mondatik csupán, hogy a Propaganda a katholikus 
cultus gyarapítását czélozza, de egy vallásos czél, egybe-
kötve egyenlőképen a humanitás, nevelés és polgárosodás 
főczéljaival, nem változtatja a lényeg természetét annyi-
val is inkább, mert azon czél a többi czéloknak követ-
kezménye ; a minthogy nem könnyű, nyers vadság nyers 
hitének helyébe más hitet állítani, a mely megújítandó 
nevelőrendszerrel és oly eszközökkel, melyek megfelelők 
és szükségesek, hogy u j hitet öntsenek a lélekbe. Ezen 
tekinteteknél fogva a Propaganda-intézmény sui generis, 
melyet nagy humanitárius és világraszóló fogalom lel-
kesít, a mennyiben nevelő functióihoz tartozik a polgáro-
sítás, nem zárva ki a katholikus vallás diadalát." 

Mások ellenkezőleg ugy ítéltek, hogy a Propaganda 
mint egyházi jogalany azok közé tartozik, melyek az 
egyházi javak elnyomásából szóló törvény alá esnek mint-
egy javadalom, vagy püspöki asztal. Végül mások (és 
ezen eszme az anconai törvényszék ítéletéből következik, 
szemben a római semmitőszékével) megállapitották, hogy 
az 1866. évi julius 7-diki törvény 11. szakaszának mon-
dása „a bármely erkölcsi egyházi jogalanyról" szántszándé-
kosan mondatott ki azért, hogy ezen rendelkezés körébe 
belevonjon bárminemű erkölcsi egyházi jagalanyokat, akár 
legyen céljuk a cultus gyakorlása, akár nem, amiért is 
ezek, melyeket az utóbbi törvény fentart , ezen értelem-
ben a conversio alá esnek. 

A semmitőszék ítélete, amely a törvény értelmét 
ezen kiterjesztésre nyúj t ja ki, igen komoly, sőt roppant 
következményekkel kell, hogy birjon. 

Azonban az előbbiek, melyek inkább közel állanak 
az igazsághoz, fölértették a szóban levő intézmény mér-
hetlen becsét. Mert az valóban humanitárius, nevelő és 
polgári alapítvány, fönséges intézmény, melyben gyako-
roltatik az igazság terjesztésének pápai apostoli tiszte 
a földgömb nagyobb részén. A kormány nem bir olyan-
nal és mégis van bátorsága a világ előtt a garantiákat 
emlegetni. 

De talán nem marad meg a Propagandának az 
ingatlan javainak megfelelő járadék ? Igen, de a kormány 
kénye-kedve szerint. Es a szabadság miként egyeztethető 
ezzel össze ? De föltéve még minden jóhiszeműséget, jö-
het pillanat, midőn az államnak lehetetlen lesz fizetni, és 
ez esetben nemcsak tönkre jutnak a nagyszerű intézmé-
nyek, melyek s világ különböző részeiben szükségesek és 
melyek ezen eszközökből tartatnak fönn, hanem magának 
a központnak, a hit és polgárosodás góczpontjának, mely 
a római intézményben foglaltatik, nem lesz többé táp-
ereje. 

Es azután, ismeretlen-e talán, hogy a Propagandá-
nak rendkívüli szükségletei is vannak, melyeknek az által 
tesz eleget, hogy a tőkéket részben eladja? 0 ugyanis 
nyomorúságos és ügyefogyott népek közt gyakorolja te-
vékenységét, amelyek folytonos segélyre szorulnak és gya-
kori szerencsétlenségeknek vannak kitéve ; minden munkál-

kodás tökéletlen maradna, ha alkalmas segély nem támo-
gatja. Ama nagylelkűséggel, mely a Szent-Szék tulajdona, 
tetemes tőkéket fordit e czélra azon reményben, hogy a 
hivők kegyelete ujabb adományokkal fog járulni a hiány 
pótlására. Ám tegyétek kezeteket ezen leghatalmasabb 
tényezőre ! vegyétek el a szabad javakat, és erői semmivé 
lesznek. Ha nem állanának parancsára milliók, vájjon 
meg lett volna-e mentve a konstantinápolyi missió ? Lehe-
tett volna-e oly hatályosan segélyezni az utóbbi éhínségek 
idején a keresztényeket Tonkingban és Chinában ? Segélyez-
hette volna-e a hívőket Egyiptomban és Közép-Afrikában ? 
Lehetett volna-e alapítania missiót a Gallas-népek közt, 
hol a polgárosodás nagy apostola, monsignore Massaia 
Vilmos működött ? Lehetet t volna-e megnyitni a missió-
kat Uj-Brittaniában ? 

Sztigséges-e ismételni ? Ez a helyzet tűrhetetlen, és a 
katholikus világ nem fogja elviselni. Talán egyedül Olasz-
országnak van szüksége a Proi:>aganclában tönkre tenni 
minden tekintetben az evangelium terjesztésére szolgáló 
eszközöket ? 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Szerény kérelem a ftdö magyar kath. papsághoz. 

Alulírott szerény kérelemmel fordul a magyar gyá-
szoló clerushoz, miszerint kegyeskedjenek velem, ha csak 
levelező lapon is, mindazon helyeket közölni, hol egyhá-
zunk és hazánk boldogult nagy halottjáért, Cziráky János 
grófért gyászmise tartatik, hogy eképen egy koszorút 
fonhassak abból, mely az általam szerkesztendő s a grófi 
család archívumában megőrzendő emlékkönyvben leend 
feljegyezve. Hisz az nem lehet, hogy a „Jók legjobbjá-
nak" emléke a késő utódok számára fenn ne tartassék ! 
Példa kell nekünk s utódainknak ; példa, melynek lát-
tára lelkesüljön a sziv, égjen a hit, és forrjon a honsze-
re te t ! De szebb, dicsőbb példát, mint boldogult Cziráky 
János élete volt, hasztalan keresünk ; exemplum dedit 
nobis, quemaclmodum f'ecit ille, facianius et nos. Még egy-
szer kérem felhívásom figyelembe vételét. 

Lovasberény, 1884. február 22. 
Edelmann Mihály, 

plébános. 

Adakozás a kis pesti r. k. templomra. 
Csak az, ki annyi gondon megy keresztül, annyi 

fáradságot kell vállalnia, mint e sorok Írójának, kinek nem 
kisebb a föladata, mint templomot, plébániát, kántor- és 
egyhâzfilakot, sőt felekezeti iskolát is felállítani s a szó 
szoros értelmében, semmiből létrehozni; csak az érezheti a 
keresztény szeretet hatalmát s szivet; lelket emelő jótékony 
malasztját. 

Könyörgő soraim szétmentek a kettős hazába. Több 
iv üresen jött vissza, de oly sorok kíséretében, melyek a 
lehetetlenséget teljesen igazolták. Sok levél bontatlanul 
jött vissza, — tán azért, mert attól féltek a megkeresett 
urak, hogy sorsjegyekkel alkalmatlankodunk. Fájdalom; ha 
nem is sorsjegyeket küldözgetünk, azért a sok kéregetés 
mégis csak alkalmatlankodás. De bocsássanak meg hitsorso-
saink, most rajtunk van a szükség, az inség ideje; ha a jó 
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Isten kisegít bennünket, jövőben bizonyára mi is részvéttel, 
ker. szeretettel fogunk viseltetni a szükség, a szegénység 
iránt, melyet bár egy hitsorsosunknak soha sem kellene 
éreznie. 

Daczára a sok, eredménytelenül visszajött levélnek, 
még sem vesztettük el reményünket, bíztunk az egyház s 
a haza nemes kebleiben. Es nem hiába bíztunk, találtat-
tak, kik főt. M a r c z e 11 Á k o s kőhidgyarmati plb. ur lelkes 
példáját követve, fájdalmainkat együtt érezték velünk s ké-
nyeinket a keresztény szeretet szellemében fölszántani igye-
keztek. íme itt a névsoruk : 

Ft. D e g r ó P é t e r sztropkói plb. ur gyűjtetett 11 
frt. Ft. L i s z k a i F e r e n c z f o r m plb. ur gyűjt. 4 frt. 
Ft. K o m p a n e k J ó z s e f u.-sztriezei plb. ur gyűjt. 9 
frt 28 kr. Ft. G a b r i e l y J á n o s nyerges-ujfalusi plb. 
ur gyűjt. 12 frt 63 kr. Ft. S z t a r i l l I g n á c z pecze-szől-
lősi plb. ur gyűjt. 15 frt 70 kr. Msgos gr. P o n g r á c z J á -
n o s békés-szt-andrási plb. ur adott 5 frtot, a hívek 6 
frtot. Ft. F r a n k J ó z s e f szinyér-váraljai plb. ur gyűjt. 
10 frt 20 kr. Ft . dr. M i k s ó I s t v á n szomori plb. ur 
gyűjt. 5 f r t 90 kr. Ft. D u d á i F e r e n c z ribényi adm. 
ur gyűjt, 23 frt 50 kr. Ft, G r ó c z B é l a csorvási plb. ur 
adott 10 frtot, a hívek 3 frtot. Ft. M i l l e r J ó z s e f 
akna-sugatagi plb. ur gyűjt. 10 frt 40 kr. Ft. H a l k ó c z y 
J á n o s jászó-ujfalusi esp. plb ur gyűjt. 24 frt. Ft. S o-
r e c z J á n o s kesztölczi plb. ur gyűjt. 2 frt. Ft. N e d e c z k v 
G á s p á r dömösi plb. ur gyűjt. 3 frt. Ft. P a t a k y J á n o s 
szklabonyai plb. ur gyűjt. 3 frt. Ft . s i k l ó s i f e r e n c z -
r e n d i z á r d a 16 frt. Ft. E j j e r Z s i g m o n d pécs-szig. 
külváros plb. ur gyűjt. 6 frt 30 kr. Ft. S c h w e r e r N á n -
d o r szabad-szt-királyi plb. ur gyűjt. 12 frt. Szabad-Szent-
Királyon maga a község bírája, nemes K a t a Y i n c z e ur 
hordta körül az ivet. A d j o n az I s t e n m i n d e n k ö z -
s é g n e k i l y n e m e s e n g o n d o l k o d ó b i r ó t és s o k 
i l y p o l g á r t a h a z á n a k ! Ft. A u e r h a m m e r A n -
t a l nagy-azari esp. plb. ur gyűjt, 32 frt 79 kr. Ft. T a -
m á s M á t y á s somodi plb. ur gyűjt. 7 frt . Ft. D á v i d 
J á n o s ny. plb. ur 10 frt. Adakoztak még: Nsgs r o z s -
n y ó i k á p t a l a n 10 frt. Ft. B í r ó E m i l székelyhídi 
esp. plb. ur 5 frt. Ft. S c h i fn e r E d e endrődi plb. ur 
5 frt. Nsgos M e n d l i k Á g o s t o n kanonok plb. ur 3 frt. 
Azonkívül számosan adakoztak még 1 — 2 írtjával, kiknek 
becses névsorát a beérkezett ivek után fogjuk kiállítani. 
Minden bőkezű adakozónak szivünk mélyéből köszönetet 
szavazva, kívánjuk, hogy az áldások Ura jutalmazza őket. 

Végül kérjük a nsgos és főt. lelkész urakat, szíves-
kedjenek, még az eredménytelenség esetében is ; iveinket 
visszaküldeni, szolgálván azok nekem igazoló okmányul. 

Kis Pest, 1884. márczius 3 
Ribévyi Antal 

lelkész. 

EGYLETI ÉLET. 
— A jászóvári prem.r. növendékpapság „Remény" 

önképző-egylete f. hó. 6-án aquinói Szent-Tamás tiszte-
letére ünnepélyt rendezett. 

— Az ungvári g. sz. kath. papnövendékek egy-

házirodalmi köre Nagy sz. Bazil, nazi sz. Gergely és 
aranysz. sz. János védszentjeinek emlékére f. évi febr. 
24-én tartotta ünnepélyét, 

— A budai kath. legény-egylet f. hó 2-án nép-
szerű felolvasást rendezett. Tárgyak voltak: 1) „A mi 
katholikusaink" Kántor Lajostól és 2) „A halálbüntetés" 
dr. Wolafka Nándortól. 

— (Meghívás) A Szent-István-Társulat folyó 1884. 
évi márczius 20-án délelőtti 9x/2 órakor Budapesten, a 
központi papnövelde dísztermében tartandja XXXI, rendes 
közgyűlését, (9 órakor szentmise az egyetemi teplomban 
s utána közvetlenül a gyűlés megnyitása), melyre a tár-
sulat t. cz. tagjai tisztelettel meghívatnak. Ágoston Antal, 
t i tkár. 

IRODALOM. 
= Philosophiai Levelek (I—XVI.) Ir ta Vogl Már-

ton. Budapest, a „Hunyadi Mátyás" intézet betűivel, 1884. 
8-adr. VII. 119 lap. Ara 1 fr t . 

Az if jabb nemzedék körében, mint bölcselő író, 
Yogi Márton pécsmegyei áldozár ur ri tkítja párját . Tár-
gya fölött, bármily subtilis legyen az, bizonyos könnyed-
séggel uralkodik. Stílje a megérett gondolkodás hű ki-
nyomata ; magvas, szabatos, világos, és — a mi bölcseleti 
munkánál igen fontos, — elejétől végig tőzsgyökeres ma-
gyar zamatu. 

A mi az előttünk fekvő mű tartalmát illeti, az t. 
olvasóink előttt a Religióból már ismeretes. Annyit mégis 
ezúttal kedves kötelességünk constatálni, hogy Vogl Márton 
e Levelei a XIII. Leo pápa által megindított bölcselő 
szellem egyik legkiválóbb terméke hazánkban ; különösen 
pedig leveleinek II, III, és IV-ike a bölcseleti mozgalom 
legújabb történetének Magyarországban becses lapja fog 
lenni az utókor előtt is. 

A t. olvasó-közönség lelken pártolása szerzőnek 
méltó elismeres lesz és buzdítás kiváló becsű irodalmi 
munkálkodásának folytatására. 

Műve megrendelhető nála, Babarczon, u. p. Mohács. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa febr; 20-ika óta 7-ik évében van 

áldásos egyházkormányzásának. Mindjárt kezdetben ki-
tűnt, hogy a lumen de coelo pápájának egyik vezéresz-
méje az ^egyház és államok közti béke gondos ápolása 
leszen. Es a lefolyt 6-ik év e nagy igyekezetre nézve há-
rom kimagasló eseményt jegyzett fel XIII. Leóról. Mult 
évi márczius 15-én hirdette ki ő szentsége az Oroszor-
szággal létre jött egyezményt. Ugyanakkor hirdette ki, 
hogy Mermillod száműzött genfi püspök a lausannei székre 
lett áthelyezve, mely actus a svájczi kulturharcz meg-
szüntetéséhez az első lépésnek tekinthető. Végre nem 
rég közöltük f. évi február 8-ikán kelt Nobilissima 
G'illoram gens kezdetű apostoli iratát, melylyel Fran-
cziaországnak óhajt ja megadni az egyházzal való béke 
áldásait. Adja Isten, hogy az egyház elsőszülött le-
ánya az egyház iránt való békés szellem ápolásában ne 
maradjon hátra más nemzetek mögött. Francziaország 
vallási pacificatiója : ez legyen, hőn óhajtjuk, XIII. Leo 
pápa uralkodása 7-ik évének egyik vívmánya ! 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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Aquinói sz. Tamás tana a világ kezdetéről törté-
nelmi összefüggésében. 

S t ö c lv 1 n y o m á n. Dr. B ö h m J á n o s . 

III. 

A ki elfogadja a világ örökkévalóságát — 
így érvelnek a Motekalleminok, — annak a nem-
zetségek sorában vissza kell mennie a végtelenig; 
föl kell tehát vennie a nemzők és nemzet-
tek végtelen sorát. De ez ellenkezik az észszel, 
mert ily végtelen sor nem képzelhető. Szükség-
képpen fel kell vennünk végül első nemzői. És itt 
ismét ama kérdés tolul elénk: Honnét vette lé-
tét ezen első nemző? Vájjon porból vagy vízből 
keletkezett-e? De ismét mi hozta létre a port 
vagy vizet? Fel kell tehát vennünk szükségkép-
pen első nemzőt és el kell fogadnunk, hogy Isten 
teremtette ezen első nemzőt a semmiből és a 
semmi után. Ezzel be van bizonyítva, hogy kezdete 
volt szükségképpen minden teremtett dolognak. 

El kell továbbá fogadnunk a világ kezdetét 
azon okból is, mert a világot kitevő parányok 
bizonyos meghatározott összeköttetésben vannak 
egymással, melyet in se semmiképpen nem igé-
igényelnék, mivel lehetséges másféle összekötteté-
sök is. Mert mindaz a mi lehetséges képzeletünk-
ben, lehetséges eszünk szerint is. Azt kell t. i. 
ebből következtetnünk, hogy Isten eszközölte va-
lamikor tetszése szerint a parányok említett össze-
függését. Következőleg nem lehet a világ öröktől 
fogva való, hanem igenis azon pillanatban kel-
lett támadnia, midőn Isten összefűzte említett 
módon a parányokat. 

Ehhez járul, hogy minden a világon állag-
ból és járulékból áll, és miként nem létezhetik 

járulék állag nélkül, ugy viszont nem állag járu-
lék nélkül. De a járulékokat Isten teremtette 
és hogy továbbra is létezhessenek, újból kell azo-
kat teremtenie minden pillanatban. Ha pedig te-
retés müvei a járulékok : ilyeneknek kell lenniök 
állaguknak is, melyekhez tartoznak; mert annak, 

a mi annyira összefügg bizonyos teremtett 
dologgal, hogy e nélkül amaz nem létezhetik — 
hasonlóképpen teremtettnek kell lennie. De ha 
mindazon állagok, melyekből a világ áll, teremtett 
állagok : szükségképpen kell, hogy kezdete legyen 
a világnak ; mert kétségen kívül azon pillanat-
ban veszi kezdetét a világ, melyben teremtetett. 

Továbbá, másként lehetne a világ minden része, 
minden test, mint a milyen; mert: mindaz a mi 
lehetséges képzeletünkben, lehetséges eszünk sze-
rint is. Ha valamely testnek bizonyos nagysága, 
alakja van; lia valamely test bizonyos helyet 
foglal el, bizonyos időben létezik, úgy minden 
reá nézve nem valami szükségképpeni; épp úgy 
lehetne más nagysága, alakja, más helyet foglal-
hatna el, más időben létezhetnék. A föld a viz 
alatt van, épp úgy lehetne a föld a viz fö-
lött; a nap gömbölyű test; épp úgy lehetne há-
rom vagy négyszögű; a növénynek zöld a szine; 
épp ugy lehetne vörös szine. Oly okot kell te-
hát fölvennünk, mely minden dolognak megadta 
a maga alakját, helyét, szinét sbt.; következőleg a 
világ azon pillanatban vette kezdetét, midőn a 
fölvett ok, végrehajtotta jelzett ténykedését. Ezek 
után is azt kell mondanunk, hogy a világ nem 
öröktől fogva való, hanem kezdete volt szükség-
képpen.1) 

') Moses Maimonides, 1. c. p. 167. 
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El kell továbbá ismernie mindenkinek, bogy 
a világ — tekintve azt önmagában — létezhetik 
és nem létezhetik. De tényleg létezik. Előnyben 
van tehát a világot illetőleg a Ut a nemlét fölött. 
Ezen előny feltételez oly tényezőt, mely oka an-
nak, hogy a világ létezik. E szerint a világ lé-
tezése okozata Istennek, mint oknak. Következő-
leg nem önmagától létezik a világ, s igy nem is 
örökkévaló. 

Ezek azon érvek melyekre támaszkodva be 
akarták bizonyitani a Motekalleminok a világ kez-
detét, mint bölcsészeti igazságot. Nem feladata e 
dolgozatnak bírálni ez érveket, de mégis lehe-
tetlen elhallgatni azon észrevételt, hogy ez ér-
vekben több helyes és igaz irányelv foglaltatik; 
de — gyökerezvén ezen különben helyes irány-
elvek alapja a Motekalleminok sajátságos parány-
tanán, — mely nem igényelhet magának helyes-
séget és így bizonyitó erőt, — semmiféle bizonyító 
erőt nem tulaj donithatunk ezen érveknek. 

Ez az arab tlieologusok — Motekallemin-
tana, mely szerint be lehet igazolni demonstratíve 
a világ kezdetét, mint bölcsészeti igazságot; és e 
tanukkal állást foglaltak a Motekalleminok a bölcsé-
szek azon tételével szemben, hogy a világ örök-
kévalóságát be lehet igazolni, demonstrative. 
Elénk szellemi harcz folyt a két fél között, és 
nem volt semmi kilátás és remény békés kiegyenlí-
tésre. Ekkor lépett föl Maimonides Mózes, a ki azt 
hitte, hogy közép utat választván a két fél me-
rev ellentétet képező állításai között, véget vet vi-
tatkozásaiknak. 

IV. 

Aristoteles nézeteinek első képviselője a zsi-
dók között a középkorban Maimonides volt. De 
bár buzgó követője volt Aristoteles bölcsészeté-
nek. másrészt a zsidó „törvénynyel" sem akart 
ellenkezésbe jönni, s azért mindenképen azon 
volt, hogy Aristoteles bölcsészeti nézeteit össze-
egyeztesse a törvénynyel, ellentétben Aristoteles 
arab követőivel, kik éppenséggel nem törekedtek 
a bölcsészetet összeegyeztetni a Koránnal. Ezen 
törekvés vezérelte Maimonidest a világ kezdetét 
illető kérdésben is. Mint Aristoteles követője nem 
akarta tökéletesen feladni Aristotelesnek a világ 
örökkévalóságáról szóló elméletét ; mint zsidó pe-
dig nem akart a törvénynyel — mely a világ 
kezdetét tanítja — ellenkezésbe jönni. Oda irá-
nyult tehát törekvése, hogy közvetítőt találjon 
e két ellentétes nézet kiegyenlítésére. Nézzük 

már most, mi volt ezen közvetítő és általában 
hogyan járt el elmélete levezetésében. 

A „törvény," úgymond Maimonides, tanítja, 
hogy Isten teremtette a világot semmiből, és 
azért kezdete volt a világnak. Aristoteles bölcsé-
szete ellenkezőleg azt tanítja, hogy a világ kez-
detnélküli és ilyennek kell lennie. Itt tehát hatá-
rozott ellentétben van a bölcsészet a törvénynyel 
és képes a törvényt alapjában megdönteni, fel-
forgatni. Mert ha a világ örökkévaló és változ-
hatatlan s minden a világon a szükségesség törvé-
nye alatt áll: ez esetben többé semmi sem hathat 
a világra; lehetetlennek bizonyul tehát mind-
azon jel és csoda, miket a törvény említ, érvény-
telen és semmis a törvényben letett minden Ígé-
ret és fenyegetés. 

Ennek tudatában, folytatja Maimonides, azon 
tant állították fel az arab Medabberim-ek1) : a világ 
kezdetét be lehet igazolni demonstrative bölcsé-
szeti érvekkel, és fel is hoztak valóban ily böl-
csészeti érveket. Azonban nagyon könnyűnek 
képzelték e feladatukat. Nem maradtak meg 
ugyanis Aristotelesnek e tekintetben kétséget ki-
zárólag igaz tana mellett, hanem egészen önkén-
tes tantételeket állítottak fel, — tantételeket, mi-
ket teljességgel be nem bizonyíthattak, s melyek 
azonfelül önmagukkal ellenkeznek. És ezen tel-
jességgel be nem bizonyított és tarthatatlan föl-
tevésekre alapították azután a világ kezdete mel-
lett felhozott érveiket. Ezen eljárásukat azonban 
nem lehet megengedni, annál kevésbbé pedig he-
lyeselni. S igy nem oldották meg a feladatot, 
melyet maguk elé tűztek ; érveik semmisek és 
nincsen semmi bizonyitó erejök. Mindezt részle-
tesen akarja bevitatni Maimonides, midőn boncz-
kés alá veszi a Motekalleminok érveit egyenként. 
Érvénytelen és minden bizonyitó erőt nélkülöz, 
úgymond Maimonides, azon érvelés, mely szerint 
lehetetlen a nemzetségek végtelen sora, mert tel-
jességgel nincs bebizonyítva, hogy ily végtelen 
sor lehetetlen. Lehetetlennek kell jeleznünk min-
denesetre az ugyanazon egy eredmény létreho-
zására működő okok végtelen sorozatát, melyek 
egy időben léteznek és melyek mindenikének az 
egy eredmény létrehozására irányuló működése a 
másikétól függne. De itt nem együtt létező és 
együtt működő okokkal van dolgunk, hanem in-
kább egymást követő, egymásután jelentkező 

') Medabberim = Motekallemin = arab theologusok. 
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okokkal. 8 liogy lehetetlen volna ily okok vég-
telen sora, azt be nem bizonyíthatjuk. 

Ha továbbá azt következtetik a Motekalle-
minok a parányoknak egymáshoz való in se közö-
nyös viszonyából, hogy felsőbb ok kötötte össze 
a parányokat testekké, — a miből a világ kez-
dete önként következik; — hogy megálljon ezen 
érvelésök, előbb azt kellene bebizonyitaniok, hogy 
a testek nem anyagból és alakból állanak, ha-
nem parányokból. De a Motekalleminok ezt nem 
bizonyítják, hanem egyszerűen föltételezik, mert 
szükségök van rá. Tehát az erre alapított ér-
velésnek sincs bizonyító ereje. Ugyanazt kell 
mondanunk a világ kezdete mellett felhozott 
azon érvökről, melyet abból merítenek: hogy Is-
ten teremtette a járulékokat. Teljesen önkénytes 
és minden alapot nélkülöz azon feltevések, hogy 
az állag léte a járulékoktól függ, és hogy újból 
kell teremteni a járulékokat minden pillanatban. 
Tehát itt is semmis az érvelés alapja, következő-
leg ilyen maga az érvelés is. 

Még szembetűnőbb azon érvelés helytelensége, 
mely szerint felvesznek oly okot, mely megadta 
minden dolognak a maga alakját, helyét, sziliét 
stb. miből azt következtetik, hogy a világ azon 
pillanatban vette kezdetét, midőn a fölvett ok 
végrehajtotta jelzett ténykedését. — De e bizo-
nyítékuk ismét azon föltevésen alapszik, hogy 
„mindaz, a mi lehetséges képzeletünkben, lehet-
séges eszünk szerint is." És e föltevések nemcsak 
egészen önkényes, hanem ellenkezik az észszel 
is ; mert a képzelődés alkotásai sohasem lehetnek 
irányadók a dolgok tárgyilagos lehetőségére vo-
natkozólag. 

A mi végre a Motekalleminoknak a világ kez-
dete mellett felhozott azon érvét illeti, melyet úgy 
állitnak össze: „el kell ismernie mindenkinek, 
hogy a világ — tekintve önmagában — lé-
tezhetik és nem létezhetik. De tényleg létezik; 
előnyben van tehát a világot illetőlega lét a 
nemlét fölött. Ezen előny oly tényezőt tételez 
fel, mely oka annak, hogy a világ létezik. Kö-
vetkezőleg nem önmagától létezik a világ s 
igy nem örökkévaló" — ezen érvöknek sincs 
bizonyitó ereje. Mert ez az érv már előre be-
bizonyitottnak tételezi föl azt, a mit be kell 
bizonyitani, t. i. a világ kezdetét, a mi a józan 
gondolkodástan törvényeibe ütközik. „Dico ergo, 
quidquid dicant illi ex „Loquentibus" (Medabberim 
— Motecallemin), qui existimant, se demonstrati-

ones attulisse pro novitate mundi, me nequaquam 
rationes illas approbare neque unquam ita decep-
tum iri, ut fallacias et sopliismata eorum pro de-
monstrationibus agnoscam ; illas praeterea, qui glo-
riantur, se demonstrationes conficere in quaesti-
one aliqua per fallacias, nequaquam robur ártérre 
et üdém aequirere Tv £17*017*isvo? sed potius illud 
debilitare et occasionem ad contradicendum prae-
bere, et longe satins esse, ut res illa, de qua 
nulla demonstratio affertur, in quaestione vel in 
dubio remaneat, et aliquod extremum duorum 
contrariorum, quod magis congruum et conve-
niens videtur, recipiatur." ') 

(Folytatjuk.) 

Közös iskolák és a vallásos nevelés. 

Es e megdöbbentő hatást növeli az a körülmény, 
hogy a népnevelés főczéljának ilyen esztelen meghatáro-
zása a közoktatásügyi minisztérium hivatalos tanügyi köz-
lönyének lapjain jelent meg. 

Ha a közös iskola — mert csak ilyenről lehetett a 
szó — a népnevelés főczéljául az értelem és kéz ügyes-
ségeinek kifejtését tekinti, a vallást, a szívnek, a kedély-
nek kimivelését pedig valami mellékesnek t a r t j a : akkor 
a közös iskola elvesztette létjogát. 

A vallás legyen a népnevelésnél mellékes ? ! Micsoda 
kegyetlen szavak ezek, melyek a mellett hogy niegseb-
zik az ember természeténél fogva vallásos szivét, még 
borzadalmas veszélyt is rejtenek magukban ? ! Mert, mi-
helyt valaki a vallást nem okvetlenül szükségesnek, ha-
nem valami mellékesnek állítja, eo ipso utat egyenget az 
Isten eszméjének tagadásához. Vallás és Isten viszonyla-
gosan föltételezik egymást. Azon közös iskola, melyben a 
vallás mellékes valami, az Isten eszméjét kidobta az ab-
lakon és ilyen iskoláról meri valaki mondani, hogy val-
lásosán nevel ! 

Es vájjon nem kegyetlenség-e azt kívánni, hogy a 
szülők, hogy az egyház az ily szellemű iskolát szeretettel 
keblükre szoritsák ? 

Komoly gondolkozású szülő gyermekét ily iskolába 
nem küldheti, nevelését reá nem bizhatja. A gyermeknél 
szellemi fejlődése legelső pillanatában előáll a vallásnak 
szükségessége, mivel tud már az Isten eszméjének öntu-
datára emelkedni. A gyermek az atyai házban már vallá-
sos ; alig ejtette ki szája Isten nevét, kezecskéit önkén-
telenül imára kulcsolja. A kis gyermeknél a vallás nem 
mellékes, hanem főtényező, s hála legyen az isteni gond-
viselésnek, a családokban rendesen nem hiányzik a neme-
sen gondolkodó, Isten szeretetétől lángoló vallásos anyai 
sziv, az okos anya, kinek útmutatása mellett a 4 éves 
apró leányka keze ügyességeinek kifejtése kedvéért tanul 
kötni, horgolui, de e közben anyja a jó Istenkéről is 
mesél, szivét felemeli az égbe s belé vallásosságot cse-
pegtet. 

l) Mos. Maim. ps. 2. c. 16. 
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De a házi nevelés befejeztetik, a gyermek iskolába 
kerül. Es milyen iskolába ! borzasztó hallani: ahol a val-
lás, a sziv és kedély csak mellékes ! ! A gyermek vallásos 
érzelmei itt nem fejlesztetnek tovább, szive, kedélye nem 
miveltetik, sőt talán a kebelébe eddig gondosan plántált 
érzelmek elnyomatnak, kiirtatnak ! és • csupán az értelem 
és kéz ügyesittetik ! — Es mit várjunk az oly felnőttektől, 
kiknél az értelem, a kéz ügyessége ki van fejtve ugyan, 
de el van hanyagolva a vallás, a sziv, a kedély ? Ügyes 
kéz, elhanyagolt sziv, micsoda monstrum ez ? A sziv ne-
mesítése nélkül az embernek nincsen értéke, sőt e nélkül 
az ember joggal nem is nevezhető embernek. Ember kép-
zett sziv nélkül annál veszélyesebb, minél nagyobb az ér-
telmi vagy kézügyesség. Vájjon az értelem, a fej, a kéz 
forrása-e minden jónak, nagynak és szépnek ? Es a sze-
retet hol székel ? Szeretet nélkül pedig mennyit ér az 
ember ? Ha embert akarunk nevelni, embert a szó nemes 
értelmében, akkor neveljük őt, tudományra, ügyességre 
igen, de vallásosságban is. Erkölcsi jóság nélkül az em-
ber nem ember, hanem közeledik az állathoz ; ezen er-
kölcsi jóságot pedig szüli bennünk nem a tudomány, nem 
az ügyesség, hanem a vallás. 

Tán nem lesz fölösleges megszivlelésiil ide igtatni 
az agg Vilmos császár annyiszor idézett nyilatkozatát: «Ha 
politikánk irányát nem változtatjuk ; ha nem gondolunk 
arra, hogy ifjuságunk egészséges és szolid nevelésben ré-
szesüljön ; ha nem a vallásoktatásnak adjuk az első he-
lyet : úgy trónunk össze fog dőlni, s a társadalom borzal-
mas eredmények martaléka lesz." 

Mi a nevelés főczélját épen a sziv nemesítésébe he-
lyezzük, s erre a leghathatósabb nevelési ezközt a val-
lásban találjuk. A közös iskola, bevallott tana szerint, a 
nevelés főczélját az értelem és kéz ügyességeinek fejlesz-
tésébe helyezi, a sziv képzését pedig mellőzi. Ennélfogva 
mi a közös iskolától idegenkedünk, és nem ezt, hanem a 
tisztán katholikus szellemű iskolát szeretettel szorítjuk keb-
lünkre, mivel a gyermek csak is ebben részesül egészsé-
ges és szolid nevelésben, csakis ebben neveltetik vallá-
sosán. 

De a „Néptanítók Lajjja" a felekezetnélküli közös 
iskolák programmját ezzel még ki nem merítette, hanem 
igy folytat ja : Az államnak „a különböző hitformákra, 
és templomokra, arra, hogy miképen imádja istenét, 
figyelni sem ideje nincs, sem feladatában nem áll." 

Ime a közös iskola feladata ! elhanyagolni a hitfor-
mákat és a templomokat ! No a programmnak ezen része 
sem olyan, hogy bizalmat gerjeszthetne bennünk a 
közös iskola intézménye iránt. Az olyan iskolát, melynek 
nincs ideje figyelni a hitformákra, a templomokra, mi 
keblünkre nem szoríthatjuk, hanem azt perhorreskáljuk,. 
Mi az ily szellemű iskolát vallástalannak tart juk, ilyen 
szerencsétlen elvekkel vallásosan nevelni lehetetlen. 

A közös iskola nem figyel a hitformákra. Ez ter-
mészetes ; akinek bensőleg nincs vallása, annak külsőleg 
nincs szüksége hitformára. Az ember ugy van alkotva, 
hogy mind az, a mi bensejében él, külsőleg is nyilvánulni 
törekszik. A vallás semmi esetre sem tisztán benső valami, 
nem a lélek mélyében végződik be, hanem inkább lénye-
gesen mint külsőleg megjelenő, tárgyi valóság lép a vi-

lágba. A ki a külső hitformára nem figyel, ezt elhanya-
golja, vagy ellene ágaskodik, abban kihalt a vallási erény 
élénksége és erélye is, mig végre egészen a lanyhaság és 
közöny homokjában senyved el, sőt a vallásos érzület 
utoljára épen minden positiv vallás, minden vallásos érzelem 
gyűlöletévé fajul. Miután a közös iskola erre nem figyel, 
iránta bizalommal nem viseltethetünk. 

A közös iskolának továbbá nincs ideje figyelni a 
templomokra, elhanyagolja a külső isteni tiszteletet. Ez 
is rettenetes baj. A külső isteni tiszteletet a józan ész és 
az emderi természet követelik, és szükséges voltát csakis 
azok tagadják, kik szenvedélyeiktől elvakittatva, Istennek 
és az emberiségnek hadat izennek, s önmagukat az esz-
telen állatokkal egy színvonalra állítják. Az olyan szellemű 
iskolában, mely nem figyel a templomra, elhanyagolja a 
külső isteni tiszteletet, embert nevelni lehetetlen ! 

Hát az imával hogy bánik el a közös iskola? Ezt vagy 
végkép kiküszöböli, nincs ideje erre figyelni, az nem áll fel-
adatában, vagy megnyirbálja. Ez eljárásával pedig a közös is-
kola nem épit,hanem ront. Mert mi az ima ? Az imádság a val-
láshoz tartozik, lényeges ténye s lényeges kötelessége a 
vallásnak. Az ima az emberre nézvé vallási kötelesség. Az 
imádság az emberre nézve a legnagyobb fontossággal bir. 
Benne van az embernek minden nagysága és vigasztalása. 
Vedd el a szegénytől az imát, s elvetted mindenét, az-
után már csak buta dolgozó teherhordó állat marad. 

A ki nem imádkozik, az nem él, az csupán vegetál, 
tengődik ; a ki rosszul imádkozik, rosszul él. — A közös 
iskola ezen' tényeket és igazságokat ignorálja, ezen fontos 
nevelési eszközre figyelni nincs ideje ! Ez igen igen nagy 
vakmerőség, melynél csupán az nagyobb, hogy a szülők 
és az egyház részéről bizalomra mer igényt tartani. 

Igen természetes ; a közös iskolából ki van küszö-
böl vé végleg az egyházi ének is, tudjuk pedig hogy az 
egyházi ének a gyermek kedélyére és vallásos érzületére 
igen jótékony befolyást gyakorol. Az emberi ének a leg-
utánozhatlanabb, legnagyszerűbb, semmi művészet által 
utói nem érhető kifejezése a mi érzelmeinknek és gondo-
latainknak ; ennélfogva legméltóbb és legalkalmasabb a 
legmagasabb lény, Isten imádására. Az egyházi ének még 
a legmüveletlenebb emberben is mély, megmagyarázhat-
lan érzelmeket gerjeszt. Tudjuk, volt rá eset, hogy az 
ének a gyilkost borzasztó tettének kivitelében meggátolta. 
Láthatjuk ezekből, hogy a tani tó mily sikerrel hathat az 
egyházi ének által is a gyermek vallásos érzületére. — 
Ámde a közös iskolában a vallás vallami mellékes, a val-
lásos érzelmeket ápoló eszközökre figyelni nincs ideje s 
feladatában nem áll. De ebből meg az következik, hogy a 
közös iskola vallástalan. 

Hogy a közös iskola szelleméről annál tökéletesebb 
legyen fogalmunk, kiterjesztjük figyelmünk a „Néptanítók 
Lapjának" további enunciátióira is. 

„Mai nap nem is oly igen uralkodó elv a religio, 
nem foglalja el, s nem hatja át ugy a lelkeket, mint 
hajdan, lanyhább a vallásos érzület, objektivebb, reálisabb 
a gondolkodásmód." 

(Folytatjuk). 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 1. A civilizatio és vallás össze-

függése az öngyilkossággal. — Dr. Laufenauer Károly, nyil-
vános rendkívüli tanár ur, igen érdekes, ha ugyan ily 
szomorú tények érdekesnek mondhatók — tanulmányt kö-
zöl a ,Közegészségügyi és törvényszéki Orvostanban'-ban, 
Budapest öngyilkossági statistikája felől. E tanulmánynak 
kivált egy pár pontja annyira érdekes, hogy azokat ref-
lexióinkkal ellátva bemutatni el nem mulathasztjuk, annál 
kevésbé pedig, minthogy az ott nyilatkozó elfogulatlan 
Ítélet ismét egy ujabb bizonyítékot szolgáltat a mult iga-
zolására, hogy az úgynevezett ultramontánok világnézete, 
korunk irányának tévessége feletti ítélete, a leghelyesebb, 
és igy ha a világ saját javát akarja előmozdítani, nin-
csen más mit tennie, mint hogy az ultramontán elveket 
elfogadja élte irányadójául. 

Dr. Laufenauer, Budapest öngyilkosségi statistikájá-
nak fejtegetésénél, mint locális természetű tényezőt min-
denek előtt a lakosság műveltségi fokát emliti fel, ugy, 
hogy a civilisatio és az öngyilkosok számának sza-
porodása közt összefüggés van. Miután előre bocsátotta 
volna, hogy a statistikusok egybehangzóan arról értesíte-
nek, hogy az előrehaladó általános civilisatio nagyobb 
számú öngyilkosságokat idéz elő, és e tekintetben hivat-
koznak az egészen vad és félig müveit népekre, melyek-
nél az öngyilkosság a mienkhez viszonyítva elenyészőleg 
csekély, igy fo ly ta t ja : „e szempontból tekintve a buda-
pesti öngyilkossági statistikát, kétséget nem szenvedhet, 
hogy a közművelődésben, az utóbbi évtizedekben oly óriási 
lépésekkel előhaladó Budapest világ-városi positiójának 
előnyeit és áldását évről-évre szaporodó öngyilkosokkal 
fizeti meg. Bizonyára érdekes lesz, úgymond, lia valaki 
kezében az utolsó tizévre vonatkozó közművelődési ada-
tokkal, azok alapján sokkal meggyőzőbben bizonyítja be 
mint én : hogy a nagyobb általános műveltség sokkal 
több áldozatot követel, mint a civilisatióban hátrább ma-
radt városok conservativ élete és gondolkozásmódja. A 
népek általános statistikájában is azt találtuk, hogy az 
európai nemzetek közt legműveltebb német népnek leg-
több öngyilkossága van." 

Ezek szerint tehát nem lehet tagadni, hogy a modern 
civilisatio és öngyilkosság, e nemzeti, családi és egyéni bűn 
közt benső összefüggés létezik ; de ha igy van, úgy mit 
kell az ilyen civilisatioról tartani ? Üclvös és igy meg-
tartandó-e, vagy üdvtelen és elvetendő-e az ily civilisatio ? 
Azt hiszszük az itélet felett senkinek sem kell soká gon-
dolkozni. Dr. Laufenauer lesújtó Ítélete után csak egyet-
len egy lehet a magyar nemzet józan Ítélete, hogy az 
ily civilisatio hazánk határai közül kiküszöbölendő. Mond-
juk az ilyen civilisatio, melynek ilyen eredménye van, te-
hát nem minden civilisatio, mert van civilisatio, mely 
nem űzi az embereket öngyilkosságba, hanem az önfen-
tartást, mint lelkiismereti kötelességet hirdeti és az em-
berek szivébe beoltja. Ez az öngyilkosságra kergető civi-
lisatio a liberális civilisatio, ez az, mely megfosztja az 
embert hitétől Istenben, mely megfosztja a vallás viga-
szától, mely megfosztja a túlvilág reményétől, mely az 
ember szivét csak az anyaghoz, az élvezethez szegezi és 
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ha ezeket fel nem találja, az öngyilkosságra utalja, mint 
oly eszközre, mely megmenti őt minden nyomortól, mert 
szerinte más világ nem levén, sem jutalmat türelmeért 
nem várhat, sem a büntetéstől bűnei miatt nem félhet. 
Evvel szemben áll az ultramontán, illelletőleg keresztény 
civilisatio, mely megadja az embernek azt, a mire legna-
gyobb szüksége van, hitét, reményét és szeretetét, mely 
erények gyakorlása által szive lelke nemesedvén, oly mű-
veltségnek lesz részesévé, mely őt hasznos tagjává avatja 
a nemzetnek, a családnak és magának földi és örök boldog-
ságát biztositja. Ez a ker. civilisatio, és csakis az érdemli meg 
a műveltség nevét, melylyel szemben ama másikra a ci-
vilisatio név csakis visszaélésképen alkalmaztatik és csak 
sajnálni tudjuk, hogy a tudós tanár ur a következtetést 
ki nem vonta és a keresztény civilisatiot olvasóinak egész 
világosan nem ajánlotta. 

Egész világosan, mondjuk, mert egy ujabb pontban 
a tudós tanár úr tanulmányában mégis találunk legalább 
indirect uj jmutatásra és ezt annál inkább fel kell enilite-
nünk, mert a Timoleonok a kath. vallást ugy mutatták 
be, mint mely az államnak csak romlására vau. Dr. Lau-
fenauer ugyanis az öngyilkossági eseteket vallási és az 
evvel szoros összefüggésben levő erkölcsi szempontból is 
vizsgálat alá veszi és mondhatjuk, hogy az ultramontá-
nok az eredinénynyel nagyon meg lehetnek elégedve. „A 
statisztikai munkák számadatai, úgymond, meggyőzően 
azt tanusitják, hogy a vallás és az öngyilkosságok százaléka 
közt igen szoros az összefüggés. Igy Legoyt számitása sze-
rint egy milliió ember után esik öngyilkos : a protestán-
soknál 102, katholikusoknál 62 . . . Különben az európai 
népek öngyilkossági viszonyainak általános áttekintésénél 
is már feltűnt, hogy a kiválólag protestáns országokban 
volt az öngyilkosság százaléka a legmagasabb. A kezeim 
közt levő adatok is, folytatja tovább, ezen általános tör-
vény mellett szólanak, mert 1882 —1883-ban Budapesten 
10,000 római kath. lakos közül öngyilkos lett 6.31 °/p, 
református 11.54%, lutheránus 7.10°/o- Hogy a Legoyt-
féle theoria alól számos kivétel van, az természetes, de 
egy bizonyos, és ez az, hogy a vallásfelekezetnek — érti 
a tant — az öngyilkosságra határozott befolyása van." 

Csak ennyit idézünk : azt hiszszük elég ennyi ; mel-
lőzzük még ama pontot is, mely az öngyilkosságok szá-
mának szaporodását összeköttetésbe hozza és pedig he-
lyesen az erkölcstelenség terjedésével; az idézet azonban, 
ha van még és pedig, mint látszik van higgadt, elfogu-
latlan itélet, — az ilyen előtt megsemmíti ama roszaka-
ratú törekvést, mely a nemzetnek a katholicismust mint 
nemzet-, mint állaiurontót akarja bemutatni. Ha, mint az 
fennebb számokban van kimutatva, a katholikusok közt 
kevesebb számmal találhatók öngyilkosok, mint a pro-
testánsok közt, ugy a katholicismus szellemének üdvösebb 
volta a protestantismusé felett kézzelfogható, miből az-
után önként^foly, hogy a katholicismus befolyása üdvö-
sebb a társadalomra, az államra, mint a protestantismus. 

Ezek után nem lehet többé kétséges a nemzet fel-
adata. Ami kultúránk keresztény volt mindaddig, mig azt 
a liberalismus meg nem rontotta ; a liberalismus által ter-
jesztett civilisatio az oka, hogy a nemzet oly sok tagjá-
tól fosztatik meg, hogy a családok az öngyilkosság által 
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annyi fájdalom, annyi keserűségnek vannak kitéve ; ez a 
civilisatio a nemzetre határozottan vészes : azért a nemzet 
feladata, hogy szakítson a liberális művelődéssel, mely 
egyenesen vesztére tör. A másik feladata pedig a nemzet-
nek az ellenkező törekvésekkel szemben a katkolicismus 
támogatása és erősítése, mert nélküle a liberális vészthozó 
culturától meg nem menekszik, hanem elveszíti még a 
keresztény civilisatiónak létező töredékét is. I t t az idő, 
hogy e nagy igazságot a nemzet belássa, mert ha még 
ma sem látja be, ugy halálos ítéletét saját kezével irja alá. 

Budapest, márczius 7. A budapesti reform, egyház-
község uj gondnoka. — Nem mindennapi ünnepet ült a 
református eklézsia múlt vasárnap. Beiktatását tartá 
az újonnan választott egyháztanácsnak és az uj egyház-
községi gondnoknak : gróf Tisza Lajosnak. Mi nem foglal-
koznánk evvel az extra muros történt ünnepélylyel, ha az 
uj egyházgondnok beszédet nem mondott volna, mely ké-
pes szélesebb körökben is feltűnést kelteni. 

Tisza Lajos, a szegedi gróf, erélyes, tetterős és 
munkaszerető egyéniség. Azt legnagyobb ellenei sem ta-
gadhatják. 0 egyúttal határozott és prononcirozott irányú 
kálvinista. Ezt leginkább szegedi működése bizonyítja, 
a hol ugyanis a protestánsok feltűnő aránytalanságban 
lettek segélyezve azon érveléssel, hogy hát a város — 
amelynek roppant adósságai közismeretesek — mint pat-
rónus gondoskodjék a katholikusokról. 

Ilyen egyéniség, mely még hozzá a miniszterelnök 
testvére, gondnoka a budapesti református egyházköz-
ségnek. 

Kétségkívül kitűnő nyeremény az eklézsiára, külö-
nösen ha fog tudni a kissé erélyes gróf urnák eléggé 
deferálni. 

Beszéde, melyet az újonnan beiktatott egyházgond-
nok mondott, határozott és nyílt programul, jjersze pro-
testáns programm. Azt már megszokták, és azért az u j 
gondnok beszédéből sem maradhatott el, hogy a protes-
tantismus, mint mindenütt, ugy a fővárosban is, „más hit-
felekezetek közt hivatva van vallásos buzgalma, felvilá-
gosodott türelmessége, ildomossága és a közművelődés 
iránti fogékonyságáról naponta bizonyságot tenni és e 
tekintetben összes reform, hitközségeinknek példát mu-
tatni." 

Mi akarjuk hinni, hogy mindezek a nemes gróf 
óhajait képezik. S e tekintetben prot. atyánkfiainak lesz 
kétségkívül miben haladniok. különösen, ha a felvilágo-
sodott tiírelmességet és ildomosságot veszszük. Mi is na-
gyon örülnénk, ha a protestantismus nemcsak szótárában, 
de fellépésében és magaviseletében is, csakugyan tanúsí-
taná ezen magasztos erényeket, kivált mihozzánk való vi-
szonyában. Nem azért szeretnők pedig ezt, mintha félnénk: 
kath. egyházunk más keményebb viharokat,mint a protestáns 
„türelmesség" és „ildomosság" nyílt és titkos documen-
taczióját, fényesen kiállott ; de hát szükségünk volna édes 
mindnyájunknak a belbékére, kivált midőn a hivő ele-
meknek sorakoznia kellene a mind inkább terjedő atbeis-
mus és nihilismus ellen. 

Az uj gondnok igy folytatá beszédét: „Nem a tűn-
tető bigottság, nem a más felekezeteknek szűkkeblű szen-

vedélyes támadása az, a mi egy hitfelekezetnek súlyt és 
tekintélyt ad : a mély gyökeret vert vallásos meggyőző-
dés, a felebaráti szereteten alapuló keresztyén vallás ren-
deleteinek a gyakorlati életben való alkalmazása, a köz-
művelődés terjesztésére való képesség és áldozatkészség, 
az arra irányzott törekvés és lankadatlan munkásság és 
az összetartás az, ami egy hitfelekezetnek ugy az állani, 
mint más hitfelekezetek becsülését és tiszteletét kivívja 
és biztosítja." 

Az „a tüntető bigottság" nézetünk szerint igen 
elasztikus fogalom. Bigott a vallásos ember, ha a világ 
fiaira tekintünk ; bigott a rajongó, lia a dolog mélyére 
tekintünk. A nemes gróf bizonyára az utóbbit értette. 

Ugy hiszszük legalább mi. Amint azt is akarjuk 
hinni, hogy „a más felekezetnek sziikeblü szenvedélyes 
támadása" az uj gondnok szándéka szerint nemcsak an-
tiszemita tüntetésektől való tartózkodást, de a katho-
likus anyaszentegyház tiszteletbentartását is involválja. 
Abban már teljesen igazat adunk az u j gondnoknak, hogy 
„az összetartás az. ami egy hitfelekezetnek ugy az állam, 
mint más hitfelekezetek becsülését és tiszteletét kivívja 
és biztosítja." Aláírjuk, sőt azt is konstatáljuk, hogy a 
protestantismusnak hazánkban csak ezen SZÍVÓS összetartás 
által sikerült ama helyzetet kivívni és biztosítani, melyet 
jelenleg elfoglal. Bárcsak másutt is hasonló összetartást 
tanúsítottak volna, vagy tanúsítanának legalább most ! . . . 

Yégre tiltakozik az u j gondnok azon nem egyszer 
hangoztatott vád ellen, hogy a protestánsok egyházi ügyeik 
intézésében gyakran nem annyira a vallás és a hitfeleke-
zet érdeke, „mint egy vagy más politikai pártirányzat-
nak elősegítése" által vezéreltetnek. 

Ha a történelmet nézzük, akkor azt találjuk, hogy 
e gyakran hangoztatott vád talán nem oly alaptalan. 
Tényleg mindig egy vagy más politikai pártirányzat elő-
segítésében találjuk protestánsainkat. Öntudatosan avagy 
véletlenül történt-e ez, nem kutatjuk, de a protestantismus 
lényegéből sejtjük, hogy inkább az előbbi mint az utóbbi 
történt. Részleges, nemzeti egyházak fentartásuk végett 
többé-kevésbé utalva vannak az uralkodó hatalom támo-
gatására avagy ellenséges áramlatok elleni ellenszegülésre. 

Regisztráltuk e programmbeszédet, hogy t. olva-
sóink tudják, mit ígértek ; majd lesz gondunk, megfi-
gyelve a dolgok fejlődését, konstatálni, mennyire fognak 
majd megfelelni a tettek e szép szavaknak. V 

Kassa, február hóban. A kegyelem éve. — „Benedi-
ces coronae anni benignitatis tuae." (Pslt.) (Vége). 

Még költői zománcz is érte e kegyelmi évet. Rend-
jeles írónk Jókai Móricz városunk meghívására, kövér 
csütörtökön felolvasást tartott s érdemlegesen megfáklyás-
zenéltetett. Gyógykezelés — s a jó nővér ápolása alatt 
lévén — nem hallhattuk, nem láthattuk ; hanem több he-
lyen és nyelven tartott felolvasásai után ítélve, nem nagy 
súlyt fektetünk a kassaira sem. Mint iró, nagyon szét-
forgácsolja erejét, — nevét czégérül használtatja : a .Hon' 
a „Nemzet", „Üstökös" firmája alatt tenyésztek és tenyész-
nek : — a képviselőházban a bohóezot játszsza, válaszbeszéd-
jeiben, dictióiban (à la Debreczen) pedig, — a liberalis-
must affectálja, no — még a protestáns felvilágosodást 
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mint biztos győzelmi jelt, szemben a sötét katholicismus-
sal, — fényben akar ragyogni és ragyogtatni : hol (aka-
ratlanul) homályba burkolja magát és magasztolóját. Ki 
nem emlékszik Petőfi fölött tartott emlékbeszédjében 
eme szavaira: „az a bolond kozák, ki Petőfit leszúrta, egy 
templomot ölt meg teli istenséggel ." (Valóságos istenká-
romlás, blasphemia) Ezen tiílhajtott mondata által többet 
ártott mint használt a „Nemzet költő"-jének, a pogány 
módra istenitett versfaragónak. „Isten ! kit a bölcs láng-
esze föl nem ér" — „Törjön is mind ég félé az a mi 
gyöngy." A kik igy irtak : azoknak lantján égi fény de-
rengett. S hol az emlékkő, mely az ország szivében ne-
vöket örökitse ? ! 

Az 1884. esztendő sok czimen kegyelmi év lesz rám 
nézve, hahogy a kegyes ég még Kómát engedi meglát-
nom. Hogyhogy ? Szegényen, betegen ? Igen ! hisz nem 
nagy dicsőség egészséges és — hozzá — pénzes ember-
nek az örök városba elzarándokolni. „Infirmitas mea — 
duplicabitur mihi in coronam" — — „cum (enirn) infir-
mior : potens sum." (II. Cor. 12.) Különhen, „est etiam 
infirmitas ad salutem." Megyünk Jekelfalusyval Rómába 
— meghalni ! 

E kegyelmi év önmagát tisztelné, koronázná : lia a 
Vaticán rabját, szorongatott szent Atyánkat nyomatott 
egyházával a nagyhatalmú Isten kegyelme folytán — dia-
dalra segítené, jogszerű szabadságába visszahelyezné. Ket 
tös nyeremény volna a szabad, Kómát és a szabad pápát 
meglátni, melyet aztán, nem kellene a zsoltárnak panasz-
szavaival elhagyni : „Vidi iniquitatem et confraclictionem in 
civitate" — — sem a bitorlók álnokságát bélyegezni: 
„Ore suo benedicebant et corde suo maledicebant.u 

Az az év lesz az igazi kegyelmek éve, melyben a 
zsoltárnokkal elmondhatom: „extendit nianum suam in 
retribuendo", azt a retributiot értem, mely a választottak 
rendjelét, a szellemi kitüntetés csillagos „ordó"-ját — a 
„finalis gratiá"-t hozza meg. Bona mors : totum bonum. 
Ha mindazon áldás, mely a hivatalos iratokra annyi éven 
át a toll csatornáján kezeim közt folyt le — csak mil-
liomod részben tapad r á m : beérem vele. „Satiabor cum 
apparuerit gloria Tua." Nem osztom azok véleményét, 
kik a fenti köziratban „consolatio ad lacrimas"-féle szó-
lamnál egyebet nem látnak. „Unam petii a Domino, hanc 
requiram : ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus 
vitae meae, et ut videam voluptatem Domini et visitem 
templum ejus. (P. 20.) 

Még a tormába esett féreg sorsa, a vég-elejtés sem 
alterál itt. Ezzel is kevesebb ok lesz egykor az örök 
Biró szavaitól re t tegni : „Amen dico t ibi: recepisti mer-
cedem tu am." •— ,Beati ! quorum remissae sunt iniquita-
tes — et cui non imputavit Dominus peccatum' — — 
Mi szép : becsületből szolgálni a jó ügyet, vallásunk ügyét 
és irodalmát ! Legkényesebb dolog az utóbinál az egyéni 
jellemzés, mely tárgyunkba vág s melyet azután kikerül-
nünk nem lehet. El voltunk rá készülve, hogy oly-
kor meg is nehezteljenek, kik az irónak — sokszor 
igen is kritikus — helyzetébe magukat beleképzelni nem 
tudják. Erősebb árnyalatot használ a festő, hogy az esz-
ményi alak, a nemes vonások jobban kitűnjenek, kidom-
boruljanak : a védiratoJavÁl azt tettük és teszszük mi is 

anélkül, hogy akaratos, vagy épen roszhiszemü czélzást 
követnénk el. A néphangulatot elferditeni nem sza-
bad, de helyes irányba terelni — kötelesség. Bajos a 
mérleget, az események mérőjét oly balanceba hozni, hogy 
a justitia et, pax invicem osculentur, a való és az igazság 
kezet adjanak egymásnak. A nagy tudományu Biró Lászlót, 
Szatmár hirneves püspökét, elöljárói, ily minősitvénynyel 
(informatióval) küldték egykor a római collegiumból visz-
sza hazájába: „Misistis nobis monstrum naturae: nos re-
mittimus vobis portentum sciential um." E passus a milyen 
naiv, ép olyan szép és találó. 

A végsorok bezártánál bocsánatot kell kérnem a 
,Religió'-nak igen tisztelt olvasóitól a szaklapi közlemé-
nyek szinvonalán nem álló czikkekért, •— bocsánatot 
főt. paptársaim — s több érdeklett egyénektől, kiket — 
évi tudósításaim folyamában, tollammal érintenem levele-
zői tisztem parancsolt. Kassai siirü levelezéseim, olykor 
terhére is voltak a nagy türelmü és tiszteletű szerkesztőség-
nek is,*) ki azokat, mint egy pihenni nem tudó munkásnak, 
mint egy beteg levitának több jóakarattal mint tehetség-
gel szorgalmazott, iratait kiadásra méltatta, hisz csak egy 
pihenést nem ismerő munkásnak, egy szánalmas betegnek 
eszmeszüleményei voltak, több jóakarattal mint tehetség-
gel összeállítva. Azért még egyszer bocsánat ! Vajha egy-
koron, midőn halálom ágyán leendek, bűneim ellensúlyo-
zására, számba venné Isten az 0 dicsőségére szentelt toll-
munkámat! Vajba mindazok, a kikről a „Religió"-nak 
emlékvirágos számaiban megemlékezni volt szerencsém — 
imáikba zárnának. Ezt téve: a legjobbat teszik értem. 
Szebb viszonzást nem adhatnak. Isten velünk ! 

Horváth Károly. 

IRODALOM ÉS EGYLETI ÉLET. 
A Katholikus Theologiai Folyóirat 

1. évfolyamáról 

az egri Irodalmi Szemle márcziusi száma birálatos 
ismertetésben volt szives megemlékezni. Joga volt hozzá, 
és jól tette ; mert habár, mint bármely más öntudatosan 
és „kellő" szakismerettel dolgozó munkása az irodalom-
nak, körülbelül legjobban ismerjük a kezünkből kikerült 
mű gyengébb oldalait, és habár a folyóiratnak melegkeblii 
munkásai, jóakarói és barátai nem szoktak fukarkodni 
minden nyilvános bírálatnál értékesebb észrevételeik privát 
közlésével: mégis márcsak a szokás kedveért is, t. i. liogy 
a „kritika" is elmondja a magáét, vártuk, hogy valaki 
majd csak elszánja rá magát, hogy többet mondjon egy 
komoly tudományos vállalatról, mint egy laptársunk iro-
dalmi reportere, kinek egész krit ikája abban állt, hogy 
constatálta, a mi minden könyvnél megszokott történni, a 

I sajtó-hibák külön rovatban történt utólagos jelzését. 
Egri derék laptársunk tehát teljesítette kötelességét; 

és ha ő, a kritika szempontjából, általán véve meg van 
elégedve a folyóirattal, nekünk nincs okunk az ő bírála-
tával elégedetleneknek lenni. 

Haneni azért néhány észrevételét a dolog jelentős-
sége miatt lehetetlen szó nélkül hagynunk. 

Biráló ellentétbe helyezi a folyóirat szerkesztőjének 
és a bibornok herczegprimás sz.-István-társulati tavaii 

*) Dehogy voltak ! Sőt élvezetet nyújtottak. Isten éltesse 
sokáig ! Szerk, 
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beszédének egy-egy állítását, azzal a kijelentéssel, hogy 
„első pillanatra" ugyan bajos megmondania, melyik az 
igaz, de azért ő mégis az utóbbi állitást „hiszi" igaznak. 

Biráló ur engedelmével legyen mondva : mind a kettő 
. . 

Mit mondott a folyóirat szerkesztője és nn van a 
szent-István-társulati beszédben mondva ? 

Azt mondja biráló először is, hogy a folyóirat szer-
kesztője „sz. Tamás feletti lelkesedésében elragadtatva" 
irta, a mit tőle biráló idéz. 

Még egyszer engedje meg, hogy erre a kijelentésére 
— a scholastikai vitatkozás hideg s rideg nyelvén azt 
mondjuk : Nego, — nem igaz. 

A mit a f. szerk. állított, nem a „lelkesedés elragadta-
tás "-ából pattant ki, hanem az a szakértők előtt a hit-
es bölcseleti tudománynak rideg axiómája. 

Mert mit mondott a f. sz. szent Tamásról ? 
Ezt : „ A mit ő elmélkedésébe felölelt, — pedig min-

dent felölelt, a mivel mások (t. i. a contextus még szo-
rosabb értelme szerint „előtte") foglalkoztak, — abban, 
lángeszének páratlan világitása mellett, nem maradt semmi 
sötétben, sőt még, ha szorosan veszsziik, félhomályban sem." 

Nos, hát mi van itt mondva ? 
Kettő. 
1) az, hogy sz. Tamás elmélkedésébe, azaz bölcseleti 

és speculativ theologiai (tehát nem természettudományi 
felfedezésekről van szó) mindent felölelt, a mivel előtte 
in ások foglalkoztak. 

2) Hogy a mit igy aq. sz. Tamás elmélkedéseibe fel 
ölelt, abban nem maradt semmi homályban. 

Nem igaz-e ez? n<s vájjon a lelkesedés „elragadta-
tása" mondhatja-e ezt csupán, és nem a tudomány és 
kritika szabályai szerint is ezt kell-e mondani ? 

Ugyanazon a lapon, honnan biráló idézett, megol-
vashatta volna az Aeterni Patris következő nyilatkozatát, 
mely, mint általában az egész pápai körlevél, koránsem 
a „lelkesedés elragadtatásának" szüleménye, hanem a 
bölcselő elmék magasztos véleményének sz. Tamásról 
higgadt összegezése. Qui, uti Caietanus animadvertit, 
mondja XIII. Leo, veteres doctores sacros, quia summe 
veneratus est ideo intellectuvx omnium quodammodo sorti-
tus est.íl Mi ez más, mint a mit a f. sz. mondott, t. i. 
hogy aq. sz. Tamás elmélkedéseibe mindent felölelt, a 
mivel mások előtte foglalkoztak, és azt mind megértette, azaz 
fényesebb speculativ lángész levén a többieknél és valameny-
nyinek „értelmét" magában egyesitvén, világosabban látta, 
értelmesebben értette és fejtegette valamennyinél. Es nehogy 
valaki azt mondhassa, hogy aq. sz. Tamás lángeszének 
ily kiemelése scholastikus tetszelgés, vagy mint biráló ur 
mondja „lelkesedés elragadtatása" : azzal a praecautióval 
éltünk értekezésünkben, hogy egy nem scholastikus, de jeles 
mathematikus és természetbúvár hirében álló, egészen mo-
dern tudóst is idéztünk, kinek bizonyára nem vetheti 
szemére biráló ur, hogy a „lelkesedés elragadtatásában" 
beszél sz. Tamásról. Ez Boncompagni, ki ezt mondja : 
„San Tamaso è di g ran lunga superior e ad Aristotele ed 
a tutti gli antichi." Miben múlja felül minden előzőit? 
Az ismeretek körének szélességére nézve nem ; mert e 
tekintetben constatáltuk, hogy vetélytársai vannak, sőt 
olyanok is, kik felülmúlták, minthogy ő p. semmathema-
ticus, sem természetbúvár nem volt, mint Pythagoras és 
Aristoteles, hanem a felölelt bölcseleti és theologiai elmé-
lődés anyagjának világos, azaz homályt, sőt félhomályt 
nem ismerő tudására nézve. 

Szóval : nem mondtunk mi egyebet, mint azt, hogy a 
mit sz. Tamás speculativ tudásába felölelt, azt homály, 
azaz tévedés nélkül, tehát sokkal világosabban fogta fel, 
sőt adta is elő mint bárki előtte. 

Tessék ezt megczáfolni. 

És ezzel a Sz.-István-társulati beszéd állítása sem-
miféle ellentétben sincs. 

Mi ezt mondtuk : A mit. sz. Tamás elmélődése körébe 
felölelt, annak világosabb azaz hibátlanabb tudatában volt 
mint valamennyi elődje. 

A Szent-István-társulati beszéd idézett állításának 
veleje pedig ez: Szent Tamás nem minden tudhatót vont 
be elmélkedései körébe ; mert ő is korának gyermeke volt, 
mert az elvekből nem minden lehozhatót vont le és mert 
nem a felfedezések korában élt. 

Hol itt az ellenmondás ? 
A haladás lehetőségét valamint ez, ugy a f. sz. tétele 

is magában foglalja, rmit a f. sz. más helyen ex professo igy 
fejezett k i : „Aq. sz. Tamás rendszere a haladás szülöttje, 
a haladás szülője, a haladás eszméjét hordja homlokán." 

Tehát mindakettő igaz ; — egyik sem a lelkesedés 
elragadtatásának szüleménye, hanem a szakértő tudósok 
által általánosan elismert rideg tény mindakettő. 

A mi azt illeti, hogy aq. sz. Tamás, S. th.-jának 
tanulmányozásánál éretteszü középszerű tehetség, ha elméjét 
bölcseleti (értsd scholasticus bölcseleti) iskolázásnak ve-
tette alá, szemben a német philosophia termékeivel arány-
lag akadálytalanul, könnyen haladhat előre, erre nézve 
is csak azt mondhatjuk, hogy probatum est. Sz. Tamás 
műve középszerű tehetségek, nem geniek és pedig kezdők 
számára irt tankönyv. Ha tehát kellő bölcseleti iskolázást 
végzett középszerű tehetség kezdi tanulmányoznia Sum-
mát : lehetetlen, hogy czélt ne érjen — és pedig könnyen. 

Végül a folyóiratok repertoirját és a könyvészetet, 
kivált a külföldit, bármit mondjon a biráló ur, nem hagy-
hat juk el. Először azért, mert a Handvveisert és Rund-
schaut a Th. F . olvasói közül csak talán minden 30 — 
40-ik járat já . Másodszor, mert e két német folyóirat 
„zunächst für das kath. Deutschland" vannak irva, ne-
künk pedig egy kicsit talán illik, ha magunk kezdjük 
magunknak beadagolni a szellemi eledeleket s nem a né-
met által adagoltatjuk be, és mert talán a néme-
ten kivül más katholikus nemzetek is tudnak valamivel 
szolgálni. P. legyen csak a Polybiblion. Harmadszor, mert 
a Th. Folyóiratban egy tekintetben kevesebb van ugyan 
mint a Lit. Handvveiserben, mivel az utóbbi egyetemen 
csupán theol. és philos, kath. irodalmi lap ; de másrészt 
ismét valamivel többet ad, kivált a könyvészeti részben, 
mind a két német lapnál, melyek szintén a Polybiblionból 
és más, német forrásokból merítenek. Negyedszer és ez a 
döntő, mert ennek a honi tájékozásnak kézzelfogható hasz-
nát láttuk és látjuk. Ötödször —• de minek folytatni ? ! 

Ha fölöslegessé válik a dolog : nem fogjuk bevárni 
a figyelmeztetést megszüntetésére. 

A recensio végén nyilatkozó meleg jóakaratért 
fogadja az I. Sz. köszönetünket. 

VEGYESEK. 
— Angolországban a szegények lakás-ügyének javi-

tására a walesi herczeg inditványára királyi bizottság kül-
detett ki, melynek tagjává a kormány meghivta Manning 
bibornokot is. Hihetetlen mennyi irányban veszik igénybe 
ő eminentiája támogatását ! A szerzők szövetsége, melynek 
czélja az irói tulajdonjog biztosítása, ő eminentiáját alel-
nökévé választotta. London lord mayorja pedig felkérte, 
hogy egy általa összehívandó nagy meeting elnöklő bi-
zottságában részt venni szíveskedjék. „A katholikusok tár-
sadalmi állása, igy fejezi be egy londoni tudósító levelét, 
tíz év óta tetemesen izmosodott ; és ezt ő eminentiájának 
kell köszönni." 

— Sajtóhiba. Utolsóelőtti számunkban a kegyeletes adomá-
nyok közt dr. Klinger István egyet, tanár ur nem 2 frttal hanem 
2 aranynyal jelezendő. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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Aquinói sz. Tamás tana a világ kezdetéről törté-
nelmi összefüggésében. 

S t ö c k 1 n y o m á n . Dr. B ö h m J á n o s . 

y . 

Következőleg foglalja össze Maimonides bi-
ralata eredményét: Hogy a világvak kezdete volt, 
nem lehet demonstrative beigazolni. De ezzel nem 
azt mondom, így folytatja Maimonides, hogy iga-
zuk van a bölcsészeknek, kik azt tanítják: a vi-
lágnak nem lehetett kezdete, örökkévalónak kell 
lennie. Ezen tételt, hogy a világnak nem lehetett 
kezdete és így örökkévalónak kell lennie, épp oly 
kevésbbé lehet demonstrative beigazolni, mint az 
ellenkezőt, hogy a világnak kezdete volt. Azon 
érvek, melyeket felhozott Aristoteles a világ 
örökkévalósága mellett, teljességgel nem begyőzők, 
és nem is valószínű, hogy Aristoteles ezeket de-
monstrativ erejüeknek tartotta volna; csak kö-
vetői és tanítványai ruházták fel azokat ily 
erővel. 

Aristoteles, úgymond Maimonides, azon vé-
leményben volt, hogy örökkévalónak kell lennie 
az anyagnak, mert ha kezdete volt volna, föl 
kellene vennünk ismét más anyagot, melyből lett, 
és igy tovább a végtelenig. (Az anyag örökké-
valóságából azután a világ örökkévalóságára kö-
vetkeztet, mert az anyag csak a világot kitevő 
dolgok alakjai összességében nyerhette megvaló-
sulását. Elfogadni az anyag örökkévalóságát csak 
azon esetben jogosult, ha itt a világ keletkezését 
illető kérdésben tisztán természeti okról volna szó. 
Ily ok kétségkívül csak oly anyagból létesíthet 
valamit, mely meg volt már előbb; ha tehát a 
világot alkotó ok tisztán természeti ok, akkor 

igenis föl kell vennünk, hogy öröktől fogva 
létezik az anyag, melyből ezen természeti ok lét-
rehozta a dolgokat. De itt a világ keletkezését 
illető kérdésben nem tisztán természeti okról van 
szó, hanem független absolut okról, és ily ok nem 
tételez föl anyagot, hogy felmutathasson ered-
ményt ; a független ok létrehozza a dolgokat, úgy 
anyaguk mint alakjokra nézve egyszerre. Ezzel 
tehát elesik a világ örökkévalóságának az alapja, 
— t. i. az anyag örökkévalósága, — következő-
leg amaz is. 

Azt mondják ugyanis — folytatja Maimoni-
des — ha nem öröktől fogva teremtette Isten a 
világot, hanem időben, ez esetben általment Isten 
a teremtés pillanatában a teheték — potentia — 
állapotából a tény actus — állapotába, a mi vál-
tozást tételez fel, holott Isten teljesen változhat-
lan. — Erre az a válasz, hogy a potentia és ac-
tus közti különbséget nem alkalmazhatjuk Istenre, 
lévén ő actualitas absoluta. E szerint a teremtés 
ténye Istenben nem időbeli, hanem örökkévaló. 
De ebből nem következik, hogy a teremtett dol-
goknak is örökkévalóknak kell lenniök. Mert, hogy 
mikor jelenkezzék Isten ténykedésének a hatása, 
hasonlóképpen Isten akaratától függ. Azt mond-
ják továbbá, ha nem öröktől fogva teremtette 
Isten a világot, akkor vagy akadályozva volt Is-
ten a világ teremtésében, vagy egészen uj in-
doknak kellett idő folytán közbejönnie, mely arra 
birta Istent, hogy teremtse a világot. De mind-
ezeket kizárja Isten fogalma, — Csakis oly akarat 
— igy hangzik Maimonides válasza — mely külső 
czél kedvéért akar és tesz, akar és tesz elhatározó 
indok ösztönzésére, és csakis ily akaratot tarthat 
vissza a cselekvéstől akadály. De itt független — 
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absolut — akarattal van dolgunk, ki cselekvése 
czélját és indokát önmagában birja!6) 

Miként a világ kezdetét, ugy örökkévalóságát 
sem lehet demonstrative beigazolni. A bölcsészet 
nem képes sem az egyik, sem a másik tételt tu-
dományos uton bevitatni. Nincs e szerint igaza 
sem annak, ki azt állit ja, hogy a világ kezdetét 
be lehet igazolni demonstrative, sem annak, ki azt 
vitatja, hogy a világ örökkévalóságát lehet de-
monstrative beigazolni. 

Mi követketkezik tehát mindebből ? 

VI. 

Az eddig mondottakból szükségképpen kö-
vetkezik: in et pro se mindkettő lehetséges: lehetsé-
ges. hogy örökkévaló a világ, és lehetséges, hogy 
kezdete volt a világvak. Lehetséges, hogy örökké-
való a világ, mert nem lehet demonstrative be-
igazolni. hogy kezdetének kellett lennie. De épp 
oly lehetséges az, hogy kezdete van a világnak, 
mert épp oly kevésbbé lehet demonsrative be-
igazolni, hogy kezdetnélkülinek kell lennie. Ezzel 
kell beérnie mindkét felnek; egyiknek a nézete 
sem tarthat tisztán bölcsészeti szempontból többre 
igényt, mint a lehetőségre. 

Tökéletesen elég ez a törvény igazolására, a 
mennyiben azt tanítja, hogy kezdete volt a vi-
lágnak. A bölcsészetnek el kell ismernie a tör-
vény e tana belső lehetőségét ; a bölcsészet nem 
mondhatja, hogy a világ kezdete lehetetlen. Mert 
— mivel be nem bizonyíthatja, hogy a világnak 
örökkévalónak kell lennie — nem marad más 
hátra, mint megengedni a világ kezdetét. A böl-
csészet ugyan azt mondhatja : Nem vagytok ké-
pesek tudományosan beigazolni, hogy valóban 
kezdete volt. vagy pedig, hogy kezdetének 
kellett lennie a világnak; de el kell is-
mernie, hogy a törvény nem tanit észellenest 
vagy lehetetlent, midőn a világ kezdetét tanítja. 

Sőt tovább is lehet menni. A bölcsészetnek 
a világ kezdetére vonatkozólag nemcsak a lehe-
tőséget kell elismernie, hanem azt is ki lehet mu-
tatni, hogy a törvény tétele, mely a világ kez-
detét tanítja, in se sokkal valószínűbb, mint az 
ellenkező tau. A világot tevő dolgok ugyanis 
arról tesznek tanúbizonyságot már tennészetök-

') Mos. Maim. 1. c. p. 233. Et kaec omnia verissima sunt, si 
fiant actiones propter rem quampiam extra voluntatem ; verum quan-
do agens nullum omnino finem habet (externum), sed, simpliciter 
et solum sequitur voluntatem suam, tum voluntas ilia nequaquam 
indiget impellentibus. 

nél fogva, hogy az isteni bölcsesség és akarat 
müvei. Mert ha igaz Aristoteles tana, hogy ugyan-
azon egy anyagból állanak a földi és égi testek, 
jogosult azon kérdés, miképpen van az, hogy 
ezen egy anyag annyira különböző módon az 
alakok által határoztatik meg a különböző dol-
gokban. Arra vall minden, hogy a dolgok külön-
féleségének alapja magasabb, isteni bölcsességben 
keresendő, mely tetszése szerint szabad akaratából 
hozta létre a dolgok különféleségét. És ez esetben 
igen valószínű, hog3T az isteni bölcsesség akarata 
hozta létre a világot és ebben a dolgok különfé-
leségét s igy kezdete volt a világnak. 

E szerint a világ kezdete nem csupán lehet-
séges, hanem valószinünek kell azt bölcsészeti 
szempontból tartanunk. De tudományos bizonyos-
ságot nem nyújthat nekünk e tekintetben a böl-
csészet. A ki azt lehetőnek tartja, csalódik maga 
is és tévútra vezet másokat is. 

Maimonides okoskodása végeredményét a kö-
vetkező mondatban foglalja össze : A világ kez-
dete hittétele a törvénynek, nem bölcsészeti igazság, 
nem bölcsészeti eredmény. El kell hinnünk, hogy 
kezdete volt a világnak, mert a törvény paran-
csolja; de* e hittételt nem tudjuk ]b öles ész etileg 
beigazolni. De eszünkkel sem ellenkezik e hitté-
tel, mert el kell ismernie az észnek és bölcsé-
szetnek, hogy a világ kezdete lehetséges, sőt való-
szinü. 

Ilyképen eg}renlittettek ki némileg a világ 
kezdetére vonatkozó ellentétes vélemények. A 
bölcsészek nagyon messzire mentek, midőn azt 
mondják, bog}7 a világ örökkévalóságát be lehet 
igazolni demonstrative; a (arab) theologusok ha-
sonlóképpen nagyon messzire mentek, midőu azt 
mondják, hogy a világ kezdetét be lehet igazolni 
demonstrative. Helytelen mindkét állítás. Veritas 
in medio. Hogy a világnak kezdete volt, hittétel, 
melyet tudományos módon demonstrative sem 
beigazolni, sem megezáfolni nem lehet. 

(Folytatjuk.) 

Közös iskolák és a vallásos nevelés. 
Ez az indokolása az előbbi vakmerő közös iskolai tan-

ügyi tételeknek. A népnevelésnél a vallás mellékes, a 
hitformákra templomokra, figyelni fölösleges, mert hiszen 
„mai nap nem is oly igen uralkodó elv a religio", hogy 
pedig uralkodóvá legyen ismét, arra szükség nincs, s igy 
igen helyes, lia a népiskolában sem uralkodó elv a re-
ligio. 

Itt tagadtatik a vallás jogosultsága, szükségessége ! 
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A „Néptanítók Lapja", népoktatásügyünk hivatalos köz-
lönye, nem tartozik ugyan azok közé, kik a vallást ká-
rosnak tartják, ele igenis azok közé, kik bizonyos vallást 
még eltűrnek ugyan, de nem engedik meg, hogy annak 
jó befolyása van az ember morális életére, társadalmi ér-
dekeire, és az emberiség socialis jólétére, hanem inkább 
azt állítják, hogy a vallás az erkölcsiségre és a társada-
lomra nem csak nem szükséges, hanem egyenesen fölös-
leges. 

I t t kirí a törekvés, a vallást a nyilvános életből, az 
iskolából és nevelésből végkép kiszorítani. Ez a modern 
társadalmi atheismus ! Már nem állanak többé Cicerónak 
örökké figyelemre méltó szavai : „Sua cuique civitati re-
ligio est. Deum quippe creatura venerari novit, nec quis-
quam est homo, qui lege, quae hoc praecipit (Deum ve-
nerari), careat." — Eddig ugy hittük, hogy az ember 
természetébe van beoltva a vallás, hogy az emberiség 
nem élhet, sem erkölcsi, sem társadalmi intézményeit ki 
nem fejlesztheti vallás nélkül. S szomorúsággal tölt el 
azon tapasztalat, hogy épen a „Néptanítók Lapjának" 
jutot t azon szerep minket az ellenkezőről meggyőzni 
akarni, arról t. i., hogy „mai nap nem is oly igen ural-
kodó elv a religio, nem foglalja el s nem hat ja át a lel-
keket, mint hajdan." — Azt lehet gondolni a Néptanitók 
Lapja" szavai után, hogy közéig az idő, midőn a vallá-
sos érzület, a religio mindinkább távozván az emberi 
szivek köréből, utóvégre elenyészik a hit, fölöslegessé vá-
lik az egyház, s kezdetét veszi a rationalismus országa ! 
Ámde mi, bár megdöbbentve látjuk a rationalistikus el-
vek terjedését, mind ettől nem tartunk, hanem valljuk, 
hogy a vallásos érzület, a religio végkép ki nem vesz-
het az emberek kebléből, bár menuyire óhaj t ja ezt a 
„Néptanitók Lapja," mely hivatalos tanügyi közlönyt sie-
tünk figyelmeztetni arra, miszerint még az atheisztikus 
állam is kényszerül elismerni a vallásnak a népre való 
szükséges voltát, mert a népet aminő jelenleg, csak val-
lásos eszmék által lehet vezetni és az állam törvényei 
iránt engedelmességre birni. Az atheus állam ugyan azt 
hiszi, hogy a népoktatás utján majd odáig fejlődhetik, s 
kell is fejlőnie, hogy a vallást nélkülözheti. Azonban az 
atheisták és materialisták is csak a maguk számára kö-
vetelik a vallástól való felmentetés jogát ; mert a gyakor-
lati életben előforduló tények logikája által kényszerítve, 
kénytelenek a vallás szükségességét legalább annyiban 
beismerni, hogy állitják, miszerint a vallás a népre nézve 
elkerülhetetlenül szükséges, mivel szerintök a nagy tö-
meg nem emelkedik föl még most oly magasra, hogy a 
törvényt, azért mert törvény, tiszteletben tartsa, és igy 
vallásos eszmék által kell a népet féken tartani, nehogy 
az állami rendet felforgassa. 

Felette sajnáljuk, hogy mig a bevallott atheusok i 
és materialisták így beismerik a vallás szükségességét a 
népre : Magyarország népoktatásügyének hivatalos köz-
lönye, a „Néptanitók Lapja", az ellenkezőről iparkodik 
meggyőzni olvasó közönségét ! 

De positiv tényekkel homlokegyenest ellenkezik 
azon állítás, miszerint „mai nap nem is oly igen ural-
kodó elv a religio." „A Néptanitók Lapja" saját czikke-
zőit tartotta csupán szem előtt, midőn ezen merész állí-

tást koczkáztatta ; az bizonyos, hogy ezeknél nem ural-
kodó elv a religio, ezeknél nem uralkodó elv a magasabb 
tisztesség sem, mert minden tisztességes atheus vallja 
azt, hogy ha ő neki nincs is vallása, mást vallásában 
megrontani tartózkodik, másnak meggyőződését tisztelet-
ben tart ja, a „Néptanitók Lapjának" czikkezői pedig val-
lásellenes eszméket néptanító olvasókra tukmálni ügyek-
szenek ! De mai nap a „Néptanítók Lajának" czikkezőin 
kívül még mások is léteznek széles e világon, kiknek túl-
nyomó többségénél mai nap is uralkodó elv a religio. 
Ugyan azon Magyarországnak, melynek a „Néptanitók 
Lapja" hivatalos tanügyi közlönye, fenséges trónörököse 
1881. évben tar tot t fényes lakodalma alkalmábából e val-
lásos szavakat hangoztatta ; „Az imádságban vigaszt talá-
lok, és általa boldog jövőt remélek." Ki igy nyilatkozik, 
annál uralkodó elv a religio. S ilyenek sokan vannak 
„mai nap" is, hiába óhaj t ja az ellenkezőt a „Néptanitók 
Lapja." 

A „Néptanitók Lapijának" ezen óhaja megerősít ben-
nünket azon eddig is alapos véleményünkben, hogy a 
közös iskola vallástalan, mert a mely iskolában nem ural-
kodó elv a religio, nem foglalja el és nem hatja át a 
lelkeket, hol lanyha a vallásos érzület, az vallásosan nem 
nevelhet s igy eredménytelenül hangzik el a miniszteri 
tanácsos ur abbeli felhívása, hogy a községi iskolákat sze-
retettel szorítsuk keblünkre. 

De a „Néptanitók Lapjának" még más mondani 
valója is van; ugyanis: „Azt hiszik, a népiskolában nem 
neveltethetnek az i f jú növendékek vallásosan. — — Val-
lásosan igen, de felekezetiesen nem." 

Mit tesz az vallásosan igen, de felekezetiesen néni ? 
vagy : valásosan igen, de katholikus módon nem ? Mi 
lap>paiig e szavak alatt ? Szóljunk világosan : A vallás el-
választása a morál tól! Felekezetnéküliséget negélyez i t t a 
„Néptanitók Lapja." Ámde a felekezetnélküliség egyenlő 
a vallástalansággal. A morált a vallástól függetleníteni 
nem lehet. Már Seneca is tudta azt, hogy Isten nélkül 
nincs jó ember. Nem a tudomány, vagy az ugy nevezett 
miveltség szüli bennünk az erkölcsi jóságot, hanem a 
vallás. Vallás nélkül valódi és boldogító műveltség a lehe-
tetlenségek közé tartozik. A vallásnélküliség egyenlő a rom-
lottsággal ; ez lehet tökéletesítve a miveltség álfényü 
mázával, de más korrektivuma nem lehet, mint a tömlöcz 
és fegyház: azonban ez nem annyira javít, mint inkább 
csak néhány évre megakadályozza a gonosztevőt ujabb 
gaztettek elkövetésében. Állandó és gyökeres orvosság a 
romlottság ellen nem a modern műveltség, hanem a 
vallásos érzet ápolása és a valódi vallásosság. A vallás-
nélküli műveltség chimaera. 

Azt akarja a „Néptanitók Lapja" mondani: a nép-
I iskolákban neveltessenek az ifjú növendékek műveltségre, 

becsületességre, de mindehez a vallásnak ne legyen semmi 
köze. Ezt jelenti az a „vallásosan igen, de felekezetiesen 
nem." A -Népt. Lapja" perhorreskálja a positiv vallást. 
Minden positiv vallás valamely felekezethez, felekezeti 
társulathoz: az egyedüli igazi vallás a ker. kath. egy-
házhoz kapcsolódik; kath. egyház nélkül nincs kath. 
vallás, felekezetek nélkül semminemű positiv vallás. Mi-
dőn tehát a „Néptanitók Lapja" az ifjú növendékeket 
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felekezetnélküli vallásosságban akarja neveltetni, akkor 
igen rosz dolgot akar, mivel az ilyen felekezetlen vallásos-
ságban való nevelés vallástalan nevelés : igy nem lehet a 
fiatalságot nevelni, sem valódi műveltségre, sem becsüle-
tességre, sem erényre. 

A tapasztalás és a történet bizonyitják, hogy az 
erény vallásos alap nélkül üres név csak, melynek valóság 
nem igen felel meg ; vallás nékül az ember olyan, mint 
a szárnyától megfosztott sas, mely hasztalanul törekszik 
a magasba emelkedni. Műveltség, becsületesség, erény, 
igen szép dolgok, de az bizonyos, hogy vallás nélkül üres 
dolgok, talmi arany csak, mely csillog ugyan, de nem 
állja ki a tüzpróbát. (Lásd : Répászky, Fundament. 292). 

Az állam, a társadalom, a család minden tekintet-
ben a valláson nyugszik, és ha a vallási alapot, a vallási 
eszmét kirántjuk alóla, szükségkép el kell vadulnia és 
szétmállania. Vallás nélküli becsületes emberekre az állam, 
a társadalom, a család nem támaszkodhatik ; s miután a 
„Népt. Lapja" szerint a közös iskola felekezetnélküli 
vallásosságban, vagyis vallástalan becsületességben, t. i. 
vallástalanságban neveli az ifjú növendékeket, azt hatá-
rozottan el kell Ítélnünk, ahoz bizalommal nem viseltet-
hetünk, annál kevésbbé, mivel az ilyen „Népt. Lapja"-féle 
nyilatkozat feljogosit azon gyanúra, miszerint a közös is-
kolák védői ezen elvet vallják : nem csak minden vallási 
felekezetet, hanem magát a vallást, magát az Istenben való 
hitet is le kell ráznunk. 

Ezen vallásellenes kitételeit a „Népt. Lapja" vége-
zetül betetézi a következő cynikus modattal : „Az a nézet, 
hogy csak e vagy ama hit üdvezit, rég elavult : komoly 
gondolkozású ember ilyet nem tanit." 

A vallási közömbösséget, az indifferentismust ily 
leplezetlenül tanügyi lapnak nem volna szabad hirdetnie ! 
Nem volna szabad hirdetnie különösen a „Néptanitók 
Lapjának", miután 14 ezer katholikus vallású tanitó ol-
vassa ! Bizony komoly gondolkozású ember a vallási 
közömbösséget nem fogja terjeszteni, miután tudni fogja, 
hogy a vallási indifferentismus tulaj donképen vallástalan-
ság. — A ki a vallás egysége és egyetemessége ellen 
harczol, az a vallást gyökerében támadja meg. A ki több 
vallás egyenjogosultságát vitatja, az az igaz vallást is 
megsemmisiteni akarja. Mert ha minden vallás egyformán 
igaz, ugy egy sem az. Korunk egyik végzetes tévedése 
az indifferentismus. A vallások sokasága nincs Istentől, 
nem is lehet az ő tetszése szerinti ; az az emberi nemre 
szerencsétlenség. Az összes emberi nem számára csak egy 
igaz vallás lehet. Valláselvi tekintetből csak egy igaz 
vallás van : csak ezen egy igaz vallás bir jogosultsággal, 
és a többi vallások, melyek nem lehetnek igazak, okvet-
lenül elvetendők. 

A sok létező vallás között mi a kereszténységet és 
ennek körében a katholika vallást tar t juk és valljuk az 
egyedüli igaz üdvözitő vallásnak ! Az emberinem csak 
Jézus Krisztusban, vagyis az általa alapitott ker. kath. 
vallásban és egyházban üdvözülhet. Az igaz keresztény-
ségen és egyházon kivül nincsen üdv. Az önhibájokon 
kivül tudatlanságban élőket az egyház nem itéli kárho-
zatra, s nem is tart jogot arra, hogy kárhozatra itélje 

az embereket, jól tudván azt, hogy minden Ítélet az Is-
ten Fiát illeti. 

A „Néptanitók Lapja" ezzel szemben más vallást 
tar that az egyedüli igaz vallásnak, ez szabadságában áll, 
ettől utoljára nem függ sok, de ne hirdesse az indifferen-
tismust, ne mondja, hogy minden vallás jó, mert midőn 
ezt teszi, egyrészről az igazság ellen árulást, s Isten el-
len bünt követ el, másrészről vétkezik az emberinem el-
len, s szándékosan vagy öntudatlanul csalja meg az em-
bereket. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 10-én. A berlini centrumpárt és 

a P. Lloyd. •— Még nem tudni, mikor lesznek nálunk a 
választások és már is rojjpant hullámokat vernek a vá-
lasztási mozgalmak. A „Nemzet" vádolja a „P. Naplót", 
illetve a mérsékelt ellenzéket, hogy ő okozta ezen korán 
megindult választási mozgalmakat. A P. N. persze nem 
maradt adós a válaszszal és a kormánysajtóra hárította 
az egészet. Általában politikai napilapjaink leggyakoribb 
és legtöbb következetességgel hangoztatott themája már 
hetek óta : a küszöbön levő választások. Ugy látszik, erős 
küzdelmeknek, mozgalmas választásoknak nézhetünk elébe, 
valóságos „létért való küzdelem" van kilátásban. 

A „P. Lloyd", köztudomásúlag a kormány félhiva-
talos főorganuma, eddigelé meglehetős reservát tanúsított 
a választási mozgalmak tekintetében. Ma sem lép ki ezen 
reservájából, de másról beszélvén, aliud agendo, ugy lát-
szik mégis csak „hazabeszél." Ha csalódnánk is a P. 
Lloyd nemes intencziója tekintetében, még sem tehetjük, 
hogy a mai reggeli számában foglalt egy dologra ne 
reflektáljunk. 

Németországról beszél a P . L. és birálat alá veszi 
az ottani legújabb politikai pártcoalitiót. Semmi közünk 
hozzá. De a P. L. birálata ugy van tartva, hogy a ber-
lini centrum-párt felett megsemmisítő Ítéletet mond. Azt 
ugyan tudtuk, hogy egy katholikus czélokért hősiesen 
küzdő párt kedves és rokonszenves nem lehet oly lap 
előtt, melynek élesen kidomborodott szemita jellege nyil-
vános titok. De olyan világlajjtól, minőnek a P. L.-ot ön-
maga és mások tart ják, talán mégis csak több részre-
hajlatlanságot és kevesebb elfogultságot várhatunk. Még 
az ellenfél iránt sem szabad igazságtalan lenni. Pedig a 
P. L. az, még hozzá nagyon is. 

Ja jgat , hogy a vaskanczellár az u j politikai coalitio 
következtében kénytelen leend „az ultrámontanismusnak 
még ujabb concessiókat tenni." Szörnyű dolog! ujabb 
concessiók az ultramontanismusnak ! Ugy tűnik fel a do-
log, mintha a vaskanczellár az állam lényeges jogaiból, 
elengedhetetlen hatalmi attribútumaiból kénytelenittetnék 
engedni annak a gonosz ultramontanismusnak. Pedig hát 
valóságban csak ugy áll a dolog, hogy a centrumpárt 
revindikálni akarja, amit igazságtalanul elvettek, vissza-
szerezni a katholicismusnak azt a még hozzá nem is va-
lami nagymérvű szabadságot, melyet az alkotmány biz-
tosított és tényleg soká is birt háborítatlanul a kath. 
egyház. Nincs ott szó ujabb kiváltságok megszerzéséről, 
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hanem csak igazságtalan rablánczok elvételéről. Hanem 
hát persze a zsidó-journalistikus szótárban a kath. egy-
ház jogos és törvényes szabadságára irányuló minden in-
tézkedés kegyes „concessio" a mindenható állam részéről, 
mig a „zsidók" vagy más felekezetek számára követelt 
messzeterjedő kiváltságok a szabadság és jogegyenlőség 
elodázhatatlan postulatumai ! 

S különben mik azok a concessiók, melyeket a P . L. 
szerint megtoldani kényszeritve leend Bismarck herczeg ? 
Egy nyomorúságos „modus vivendi", mely a diskrecio-
nárius" hatalom kénye-kedvétől teszi függővé a jogos kí-
vánságok megadását vagy megtagadását . Amint különben 
egyebütt is a más czim alatt gyakorolt „discrecioná-
rius" hatalom jóvoltától függ, az elméletileg biztositott 
szabad mozgást befolyásoló viszonylatokat ugy enyhiteni 
vagy megszorítani, amint ez az illető közegnek pro me-
rítő vagy demerito jónak látszik. Minden más vallási tár-
sulat ilyetén állapotot barbárnak, közéjikorinak, szégyen-
letesnek nevezne, amint valóban is a német katholikusok 
helyezete ép oly szégyenletes a kormányra, aminő teher 
és nyomasztó ő reá juk nézve. 

De a P. L. erkölcsi felháborodásában nem annyira 
Bismarck herczeg, ki a „concessiókat" adta, hanem in-
kább a centrumpárt ellen fordul. Ezen pár t — horribile 
dictu — minden szavazatát csak kézpénz-fizetés mellett 
adta, és „az igazán eltaszitó példát adta, hogy lehet min-
den titkolás nélkül az ország törvényhozását feladni a 
részleges pártczélók fejében." S mivel az antithesis még 
inkább feltünteti a tételt, azért igy folytat ja pharizeus 
hangon : „Ha a liberalismus valamikor ily üzleti fogásokra 
adta volna magát , akkor a conservativ pártok legbor-
zasztóbb gúnyja szüntelenül üldözte volna őt." Német 
lappal lévén dolgunk, egyszerűen azt mondhatnók : „Wie 
der Schelm ist, so denkt er." Aki „ H a n d e l s g e s c h ä f t " - b e n 
(mert ezt a kifejezést használja a P . L.) találja életének 
feladatát, az persze másról sem igen tehet fel jobbat . 
Ami a „készpénzfizetést" illeti, meg vagyunk győződve, 
hogy a P. L. nem kis zavarba jönne, ha szaván fognók 
és az egyes esetek elősorolását kérnők. Mi figyelemmel 
szoktuk volt kisérni a tárgyalásokat és azt tudjuk, hogy 
némelykor, midőn jobb belátása azt követelte, a centrum-
párt ellenezte a vaskanczellár akaratát , máskor, még pe-
dig talán több esetben, győzelemre segitette az ő javas-
latait. S hogy milyen kevés az a „készpénzfizetés", amit 
kaptak, muta t ja , hogy még mindig kell küzdeniök jogos 
kivánalmaik keresztülvitele érdekében, és hogy ma is 
alig a kezdet kezdetén vannak. Persze a centrum-párt 
nem já r t és nem akart járni a szemiták iskolájába ; ott 
— ha tehet te volna — kétségkivül más, gyümölcsözőbb 
és több hasznot biztosító üzleti módszert tanulhatot t 
volna, amint a példák mutat ják. 

Egy a baja a centrum-pártnak, — még pedig az 
elég nagy a baj a P . L. szemben, — hogy katholikus 
czélok érdekében érvényesíti idejét és erejét. Ilyen czé-
lok a liberalismus szemében csak „pártczélók," holott 
minden más törekvés, kivált ha a semitismus érdekében 
áll, az állam és a közjó követelte jogos, dicséretes 
mozgalom. Pedig hány ily czélja van a liberalismusnak, 
mely valóságban csak egy törpe kisebbségnek, egy ele-

nyésző fractiónak szolgál, de a mi a liberalismus nevé-
ben elodázhatatlan államérdeknek deklaráltatik ! . . . 

Ezeket véltük elmondandóknak már a katholikus 
solitáritás elvénél fogva is, mely szerint szó nélkül nem ve-
het jük, hogy kath. testvéreinket igazságtalanul rágal-
mazzák ; de azért is, hogy az ilyen burkolt oldaltámadá-
sok, ha ilyenekhez meg lett volna a szándék, — viszon-
zás nélkül ne maradjanak. ? 

Szeged. Főpásztori alapítvány a fogadalmi temp-
lomra. — Egyházmegyénk angyali lelkű főpásztora, ft . 
Bonnaz Sándor püspök ur ő exclja, mint már hire ment, 
100,000 f r to t és 500,000 téglát adományozott az itt épí-
tendő fogadalmi templom számára. O excellentiája, a 
nagy alapitó, ez ügyben következő levelet intézett Sze-
ged város közönségéhez : 

„Minél inkább közeledik a Szegeden, a nemes vá-
ros által fölajánlott telken állítandó zárdai nőnevelő inté-
zet felépítésének határideje, annál nagyobb aggodalommal 
tölt el, nem annyira az épület felállítása, mint inkább 
annak a fölépítés után leendő benépesítése. Eltekintve 
ugyanis attól, hogy naponkint súlyosabb mérvet öltő be-
tegségem mellett nem vállalkozhatom arra, hogy az épí-
tést személyes intézkedésem alatt foganatosítsam és alig 
remélhetem, hogy annak megkezdését és befejezését meg-
érhessem, a benépesítés iránt már most azon fájdalmas 
meggyőződésemnek kénytelenit tetem kifejezést adni, hogy 
az ez idő szerint lehetetlen és a most fenforgó körül-
ményeknek kedvezőbbé alakulása esetében is előrelátha-
tólag még hosszú ideig lehetetlen fog maradni. A Miasz-
szonyunkról nevezett iskola-nővérek szerzete ugyanis, 
melyre a Szegeden tervezett nőnevelő intézet bizandó 
volna, az utóbbi években előfordult gyakori halálozások 
folytán, tanerőkben olyannyira megfogyott , hogy a hiányt 
az eddig fönnálló intézetekben is világi tanerők által kell 
pótolni, mi, el is tekintve attól, hogy a szerzet szabá-
lyaival nem igen egyez meg, a tanügy terén sem hozza 
meg az óhaj to t t eredményt. Igaz ugyan, hogy a szerzet 
az utóbbi években kisebb mérvben egyházmegyém terü-
letéről nyeri ujonczait, de a hőn várt növekedés még 
több éven át arra lesz szükséges, hogy a most fönforgó 
hiányok j>ótoltassanak, anélkül, hogy u j intézetek fölál-
lítására és átvételére gondolni lehetne. Ez volt oka an-
nak, hogy egyházmegyém némely városának és községé-
nek, melyek nevelő intézetek fölállítását kérelmezték, 
vagy legalább leányiskoláikat szerzetes nőkre óhajták bízni, 
fényes ajánlatait is el kellett utasítani. Ily körülmények 
között, miután az intézeti épület fölállítása czéltalan volna, 
ha azt benépesíteni és rendeltetésének átadni ugy sem 
lehetne, az építésről legalább egyelőre jobb körülmények 
beálltáig le kell mondani, akkor pedig már nem az én, 
hanem utódom gondjai közé fog az tartozni. — Tekintve 
azonban azt, hogy Szeged szab. kir. városa az ujabb idő-
ben több jól berendezett elemi népiskolát állított, hogy 
jól berendezett elemi és polgári leányiskolája is van, és 
hogy az alsóvároson az iskola-nővéreknek már 10 év óta 
a város által is elismert dicséretes eredménynyel működő 
leányiskolájuk van, jelenleg talán nagyobb és kiáltóbb 
szükséget képez egy a belvárosban építendő plébániai tem-
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plom. Ezen meggyőződésemet annyival alaposabbnak tar-
tom, mivel a hozzám beterjesztett iratokból és hirlapi 
közleményekből tudom, hogy maga a város is egy tem-
plom szükségéről meggyőződve lévén, az 1879. évi vész-
esemény emlékére egy nagyobbszerü fogadalmi témplom-
nak épitését határozta el és ezen határozatnak foganato-
sítását eddig csak az akadályozta, hogy a város újjáépí-
tése által a városi pénztár kimerittetvén, a fogadalmi 
templom építésével járó tetemes költséggel nem rendel-
kezett. Tekintetbe véve ezt és figyelemmel azon további 
körülményre, hogy az esetben is, ha az 1879. évi vész 
nem következett volna be, a mostani palánki templom 
a nagyszámú katholikus lakosság igényeinek többé 
nem telelhetne meg és a kegyuraságot gyakorló városra 
nézve a kényszerűség egy u j templomot épiteni ugy is 
beállott volna, azon indítványt terjesztem a tekintetes 
tanács elé : tekintsen el Szeged szab. kir. város az el-
kerülhetlenül ez időszerint nem szükséges nevelő intézet 
telepítésétől, melyet legkedvezőbb esetben is a bizonyta-
lan és talán távol jövőnek kellene fentartani és vegye 
inkább foganatba a fogadalmi templom fölépítését, mely 
egyúttal plébániai templom is leendvén, sokkal kiáltóbb 
szükséget képez. En végrendeletíleg ugy intézkedem, hogy 
a Szegeden foganatosítandó építkezés költségeinek fedezé-
sére hagyatékomból 100,000 f r t tétessék le a főtisztelendő 
csanádi székesegyházi káptalannál, mely azt egész az épí-
tés fonganatositásának idejéig kezelné, ezután pedig az 
elhalálozásom napjától egész az épités idejéig befolyó 
kamatokkal együtt, levonva ezekből kezelési dij czimén 
egy tizenhatodrészt, kifizetné, és ha a városi közönség 
az intézet építésétől eltekintve, inkább templomépitésre 
határozná el magát, kész vagyok ezen összeget a templom-
épitésre is átengedni, ez esetben csak azt kötve ki, hogy 
az időközben befolyó kamatokkal a fogadalmi templom-
ban a hazánk védasszonyának Máriának tiszteletére szen-
telendő diszes főoltár állittassék föl. Kész vagyok továbbá 
azon 288,000-nyi téglamennyiséget, mely a nevelő-intézet-
nek szánt helyen már készletben áll, a templomépités-
hez szintén átengedui és azt a püspökség lelei pusztáján 
álló készletből 500 ezerig kiegészíteni, melyre nézve a 
várost csak azon kötelezettség terhelné, hogy az átszállí-
tást eszközölje. Ha mindezekhez még hozzáadatnék azon 
összeg, mely a házhelyekiil elárusítandó intézeti telekből 
folyna be, ugy hiszem, hogy a templomépitést néhány 
év múlva fönnakadás veszélye nélkül el lehetne kezdeni 
és anélkül, hogy a város kénytelen volna elviselhetetlen 
terhet magára vállalni, be is végezni. Az általam hagyo-
mányozott összegnek a főtisztelendő káptalan által leendő 
kifizetése iránt oly intézkedést lehetne tenni, hogy annak 
egy harmada az épités tényleges megkezdésekor, másik 
harmada akkor, midőn a munkálatok már felényire elő-
haladtak, és az épités teljes befejeztével a maradék fizet-
tessék ki. Szíveskedjék a tekintetes tanács ezen indítvá-
nyomat közgyiilésileg tárgyaltatni és a város közönségé-
nek határozatát velem közölni. Az általam megajánlot t 
adomány minden esetben, akár az intézet felállítását, 
akár a templomépitést határoza el a tekintetes közönség, 
érvényben marad, csakhogy én, újra hangsúlyozom, a 
fönforgó körülmények között a templomépitést szüksége-

sebbnek és rövidebb idő alatt kivihetőnek is tartom ; az 
intézet fölépítése azonban a bizonytalan jövőre maradna 
és utódomnak volna föntartva az építésnek idejét, mely 
most még hozzávetőleg sem határozható meg, egyetértő-
leg a városi közönséggel kitűzni. Temesvárott, 1884. 
márcz. 5. Bonnaz Sándor s. k. csanádi püspök." 

Róma, márcz. 2. A bibornoki Collegium kódolása 
és a szent atya beszéde. — F. hó 2-án, böjt első vasár-
napján, a sz. collegium a Vatikánba ment, hogy ő szent-
ségét valamint legmagasabb születésnapja ugy meg-
koronáztatásának évfordulója alkalmából üdvözöljék. 

A sz. collegium nevében di Pietro bibornok, a szt. 
collegium decánja, a következő beszédet mondotta : 

Szentséges atya ! 
E napon, mely a katholika egyházra nézve két igen 

kedves eseményre emlékeztet, t. i. szentséged világra jö-
vetelére, s a hármas koronájú tiarával való megkoronáz-
tatására, pápává választása alkalmából, én levén ismét 
szerencsés a bibornokok sz. collegiumának szavát tolmá-
csolni, a legjobban, egyik tudós elődének, szt. Leo pápá-
nak szavaival vélem szavaimat szentségedhez intézni : 
Jus tum et rationabile verae pietatis obsequium est in 
diebus, qui divinae opera misericordiae protestantur toto 
corde et honorifice ea quae ad salutem nostram gesta 
sunt celebrare. 

Oly igazán az isteni könyörületnek nyilvánítása 
az a látvány, hogy azon küzdelemmel szemben, melyet 
szent Péter székének századok óta kell folytatni pokoli 
gonoszság ellen, megmaradt az apostolság folytonossága, 
rendethetlenül áll ezen szék, mely előtt reszket a gőgös 
vallástalanság és az ellenség, de melyhez mindennünen 
sereglenek a hivek, kik tiszteletteljesen haj t ják meg előtte 
homlokukat, s bár sokszor van alkalmuk sajnálkozni a, 
fájdalom, meg-megujuló szerencsétlenségek fölött, mégis 
ujabb diadallal látják fölmagasodni s erélyesen ismételni 
a zsoltáros eme szavait : Si mihi Dominus salvator fuerit, 
non timebo quid faciat mihi homo : ugy hogy mindnyájan 
részesülnek szent tanaiban, s csodálhatják, hogy mint 
maradtak fel századok óta, s mint terjedtek el mindenüvé 
a civilisatio és jólét ezen terjesztő elvei. 

Önhöz, szent atya, ki tudományával, ékesszólásával 
s eszélyességével oly dicsőségesen folytatja azon traditó-
kat, melyeket az egyház történelme évkönyveiben beje-
gyezve őriz, születésének és megkoronáztatásának ezen 
évfordulója alkalmából a bibornoki sz. collegium, mely e 
legfőbb méltóságra kívánta emelni, mialatt megköszöni 
Istennek azt a legfőbb sugallatot, melynél fogva az On 
személyére öszpontosultak szavazatai, nem vél jobb sze-
rencsekivánatot intézhetni, s nem vél jobbat kérni a 
Mindenhatótól, mint hogy adjon Önnek hosszú életet, s 
bőségesen nyújtsa azon eszközöket, melyekkel, mint a 
katholika vallás pápája, mindjobban terjesztheti a hitet, 
változatlanul megóvhatja a társadalmi kötelességeket, ugy 
hogy ezen földgömbnek legtávolabbi részeiben is XIII. 
LEO és fáradhatatlan missionariusainak buzgó fáradozá-
sai folytán vagy földerüljön, vagy növekedjék az Evan-
gelium jótevő világossága, oszoljék a barbárság sötétsége 
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s a katholicismus javával együtt fennmaradjon s vele 
együtt járjon a római pápaság nagysága és Róma dicső-
sége. 

Fogadja szent atya jó szivvel e jó kivánatokat, s 
legyen ennek záloga az az apostostoli áldás, melyet 
magam, s az itt összegyűlt sz. collegium számára kérek. 

0 szentsége erre a következőleg válaszolt: 
„A szerencsekivánatok, melyeket e Ránk nézve 

kétszeresen emlékezetes nap alkalmával nyilvánít a szent 
collegium, s az Er tünk égbe küldött imák különösen 
meghatják szivünket, s bennünket a legélénkebb és leg-
teljesebb hálára késztetnek. A sz. collegium, mely velünk 
együtt osztozik az egyház kormányzásának gondjaiban, 
nagyon is jól ismeri, hogy gyöngeségünk erősitésére mily 
nagy szükségünk van az emberi, de méginkább az égi 
segedelmekre. Az a mély megrendülés, mely szivünket 
elfogta, mikor minden érdemünk nélkül meghivattunk 
a pápaságra, igen élénken föltámad bennünk ezen hatodik 
évben, mely fájdalmasan záródik az után, hogy Nekünk 
igen kedves, kitűnő tagok ragadtat tak ki az önök sorai 
közöl, s ujabb csajmsok intéztettek az egyház ellen. 

Az egyháznak minden rendü-rangu s folyton növekedő 
nehézségekből kitűnik isteni küldetése. De még sajná-
latraméltóbb és nagyobbak azon sértések, melyek itt 
Rómában érik, mert megsértik életének központját, s oda 
irányulnak, hogy legfőbb fejének tevékenysége elé aka-
dályt gördítsenek. Nagy keserűséggel láttuk, hogy ke-
mény ítélettel súj tatot t egy intézet, mely büszkesége az 
egyháznak, a római pápaságnak, de sőt Olaszországnak 
is. A Propagandát ért jük. Könnyű belátni, hogy ezen 
ítélet által mennyire megnehezittetnek patrimoniumának 
föltételei, egyrészt az által, hogy tőkéi egy közjáradék 
folyton változó esélyeinek vannak alávetve, másrészt az 
által, hogy még a legsürgősebb szükség esetén sem ren-
delkezhetik szabadon tőkéivel, s nem növelheti ezeket 
ujabb jámbor hagyományokkal, idegen hatalom beavat-
kozása nélkül. 

De, hogy magasabb tekintetekre emelkedjünk, a 
Propaganda teljesen felsőbb jellegű intézménynek látszik. 
Nekünk — mint ahogy valóban is az — s természeténél 
fogva teljesen független minden világi tekintélytől ; mert 
a római pápák által azon legfőbb apostoli működés gya-
korlására alapittatott, amelylyel fölruháztattak, s egyene-
sen arra rendeltetett, hogy a föld különböző részein a 
hitet terjeszsze, s megvalósítsa az egyház legfőbb külde-
tését a világ javára. 

E végből a római pápák ráruházták fenséges ha-
talmuk nagy részét, s ő általa jut tat ták el a legtávolabb 
lakó népekhez is a megváltás jótéteményeit. Afrikának, 
Ázsiának, a két Amerikának, Óceániáitok, de sőt Euró-
pának is számos országa, hogy részök lehet az Evange-
lium világosságában s azon igazi civilisatióban, mely be-
lőle következik, ezt ezen áldott intézetnek köszönik. 
S hogy megfelelhessen magas hivatásának, a pápák gaz-
dag, bőséges adományokat jut tat tak neki, s példával és 
szóval hasonlóra bírták az egész katholicismust. S ezért 
nem csoda, hogy még az egyház iránt nem valami jó-
akaró emberek is bőséges dicsérettel adóztak ezen inté-
zet iránt ; nem csoda, hogy vagyonát respectálta még a 

franczia császári kormány is, s az a hatalmas, ki akkor 
Európa sorsát intézte, fennen dicsérte és protegálta. 
Ilyen levén ezen pápai intézetnek jellege, minden actus, 
melynek következménye az, hogy ezen intézet akármi 
módon valami idegen hatalom alá vettessék, s akadályoz-
tassák tevékenységében, merénylet az egyház fejének sza-
badsága ellen, szellemi hatalmának gyakorlatában s apos-
toli hivatalának teljesítésében. Ezen fensőbb okoknál fogva 
érezzük magunkat késztetve fölemelni szavunkat, s érté-
sére adni minden nemzetek katholikusainak, kiket any-
nyi érdek köt hozzá, az apostoli Szék ellen elkövetett 
ezen ujabb sérelmet. 

Részünkről, tehetségünkhöz képest fogunk igyekezni 
ezen terjedelmes és fényes intézet igazgatási szükségletei-
nek ellátására. De mentől inkább növekednek számúnkra 
a nehézségek, mentől súlyosabb lesz helyzetünk, annál 
nagyobb mérvben elvárjuk a szent collegium támogatá-
sát s az egész világ katholikusainak segélyét, ugy imával, 
mint közreműködéssel és nagylelkűséggel. Ily módon re-
méljük, bibornok ur, hogy bőségesen fognak teljesedni jó 
kivánatai, t. i., hogy az ellenséges erőködések daczára a 
Szentszék nem fogja nélkülözni azon eszközöket, melyek-
kel az evangéliumot és az apostolkodás müveit ter-
jesztheti. 

E reményben, ismételve megköszönve a sz. colle-
giumnak jó kivánatait, különös jóhajlandóságunk zálogául 
ajíostoli áldásunkat adjuk minden tagjára." 

EGYLETI ÉLET. 
-— Meghívót kaptunk a budai Kath. Legémj-Egylet 

helyiségében Budapest II. ker., iskola-utcza 18. sz. vagy 
Donáti-utcza 4-3. sz. vasárnap 1884. márcz. hó 9-én este 
6—8 óráig tartandó népszerű felolvasásra. Tá rgy : 1) 
„A család" Kád or Sándortól, 2) „A budavári főtemplom 
hajdani kincseiről," Némethy Lajostól. A felolvasáson csak 
felnőttek jelenhetnek meg. 

— „Az orsz. közp. kath. legény-egylet évköliyve 
fennálásának 28-ik évében" czim alatt most jelent meg a 
nagyérdemű egylet 1884. évi működésének kimutatása. 
Bevezetésül az elnöktől lelkes czikket olvasunk benne e 
czim a la t t : „Isten áldja meg a tisztes ipart ! " Következik 
az évi jelentés, mely az idei közgyűlésen olvastatott fel. 
Következik az alapító, fővédnök, egyházi védnökök név-
sorának fényes jegyzéke, majd a tiszteletbeli, igazgatósági 
s rendes tagok jegyzéke. A tagok száma 10920. A bevé-
telek és kiadások áttekintete : Bevételek: 4818 frt , 02 kr. 
o. é. Kiadások 2570 f r t 30 kr. o. é. marad: 2247 fr t 72 
kr. o. é., mely összegből 2222 frt , mint „AuP-féle ha-
gyaték kezeltetik, 25 f r t 72 kr. az 1884. évi számadásba 
tétetik át. A részletes számadás 1883. nov. 26-án meg-
vizsgáltatván, az erre külön megkért urak a fölmentvényt 
megadták. .A pesti légszesztársulat igazgatósága egy ko-
csival kokszot ajándékozott. Az egyleti ház építésére a 
következő tőkék állanak rendelkezésre : a) a „munkaki-
állitási alap" czime alatt levő tőke 2219 frt . 10 kr. b) 
az „Aul"-féle hagyaték 2310 fr t 14 kr. c) a ,.Scitovszky" 
alapítvány 1000 frt, d) a „Magyar Állam" gyűjtéséből 
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2411 fr t 52 kr. és 3 drb. 100 fr tos kötvény, e) gyüjtőivek 
után 1900 f r t 71 kr., egy kályha és 1000 drb. tégla. Ösz-
szesen: 9831 f r t 47 kr. 3 db., 100 forintos kötvény, egy 
kályha és 100 darab tégla. 

IRODALOM. 
= A katholikus iskolaügy Magyarországban. II. 

Literae authenticae exhibentes origines scholarum Hun-
gáriáé, quas pro inforrnancla juventute post cladem ad 
Mohács viri catholici condiderunt el dotarunt, reges apos-
toliéi confirmarunt. Collectae et editae a Sacerdote Archi-
dioeceseos Colocensis. Fasciculus II. Coloczae, 1884. 8-adr. 
341 lap. 

T. olvasóink előtt ismeretes e nagybecsű forrás-
munkának keletkezése. Egy valaki a mi jóakaró protes-
táns testvéreink közöl elszólta magát és azt mondta, 
hogy a kath. egyháznak mint ilyennek iskolái nincsenek. 
Czélzott különösen a középiskolákra, hogy azokat egy 
csapásra elállamositani azaz decatholizálni lehessen. 

Erre a nagymondásra válaszul, illetőleg a kath. 
középiskolák decatholisatiója iránt táplált velleitásokra 
visszautasításul szolgál ez a nagyszabású kalocsai vállalat. 

El lehet mondanunk itt is : a felix culpa, ó szeren-
csés badarság, mely ily Codexét a katholikus középisko-
láknak eredményezted. 

A névtelen szerző nem elégedett meg az okmányok 
szövegének egyszerű közlésével, hanem több helyütt igen 
becses észrevételekkel és adatokkal gazdagítja magyar 
egyháztörténelmünket. 

<= A honfoglalás kezdete é s be fe jezése . Ir ta 
Csuday Jenő csorna-prém. kanonok és oki. főgymnásiumi 
tanár. Szombathely, 1884. 8-adr. 53 1. Ára 50 kr. 

E mü egyik tanúbizonysága annak, mennyi tudo-
mányos erővel rendelkezik hazánk az akadémiai és más 
fővárosi tudományos társulatok körében szereplő erőkön 
kivül; — de tanúbizonyság egyszersmind a mellett is, 
mennyire szükséges volna a magyar kath. tanári rend 
tudományban gazdag erőit a tervezett Pázmány-Társu-
latban szervezett egységgé és társadalmi hatalommá 
emelni. 

Szerző, kitől nemsokára egy nagyobbszabásu törté-
nelmi mű fog megjelenni „Zrínyiek a magyar történe-
lemben 1566—1704." czim alatt, jelen dolgozatában kri-
tikai véleményt mond a honfoglalás milleniuma alkalmá-
ból megjelent tudományos nyilatkozatokról és arra az 
eredményre jut, hogy a honfoglalás kezdete 884-re, befe-
jezése pedig 899-re tehető. 

VEGYESEK. 
— Egyházi kitüntetés. Személyem körüli magyar 

miniszterem előterjesztése folytán, Yaszary Kolos szent-
benedekrendi áldozár és győri főgymnásiumi igazgatónak 
és Hemmen Ferencznek, a temesvári főgymnasium volt 
igazgatójának, a tanügy terén szerzett érdemeik elisme-

réseül, Ferencz József rendem lovagkeresztjét adományo-
zom. Kelt Bécsben, 1884. évi márczius hó 1-én Ferencz 
József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. 

— A Szent-István-Társulat 1884-ik évi márczius 
13-ikán délutáni 4 órakor Budapesten, (Lövészutcza 13. 
sz. a.) választmányi gyűlést tart . 

— A római Propaganda — és az angol protestáns 
propaganda. — A londoni Tablet, miután néhány protes-
táns lap csodálkozni kezdett a római Propaganda gazdag-
ságán (?), mivel az évenkint 2 millió frankot fordít 
missiói czélokra, a következő párhuzamot vonta. „Egy 
pillantás a Whitaker Almanach-ha, és előttünk állnak a 
milliók, miket az angolországi protestáns missiónáriusok 
p. 1881-ben kiadtak. Az összeg óriási, 1.082,659 font 
sterling, azaz több mint 25 millió frank. Egyedül az an-
gol protestansismus tehát több mint tízszer akkora jöve-
delemmel rendelkezik, mint a római katholikus egyete-
mes Propaganda. Ha azonban az eredményeket a világ 
evangelizácziója szempontjábot vesszük, arra a következ-
ményre jutunk, hogy a pénz missióra használva, az igaz-
ság malasztja nélkül nem használ semmit." 

— Az ,Univers' szerint a franczia püsj)öki kar 
együttes iratban fogja háláját kifejezni a szent-atyának a 
Nobilissima Gallorum gens kezdetű apostoli levélért. 

— Az Ima-Apostolság egyetemes igazgatójává, az 
elhunyt Ramière atya helyébe, ő szentsége Regnault I. 
atyát nevezte ki, ki jelenleg Toulouseban lakik. 

— A -szabadkömivesek szorosabban kezdenek nem-
zetközileg szövetkezni. E napokban tartották a belga és 
németalföldi páholyok szövetséges ünnepélyöket, melyen 
több mint 1600 testvér volt jelen. A mahdi fanatis-
musa semmi ahhoz a vad gyűlölethez képest, melylyel a 
testvériség ez álhősei a kath. egyház ellen agyarkodnak. 

— A belga katholikusok szintén erélyesebben kez-
denek szövetkezni. „Nemzeti egyletet" alakítottak a ka-
tholicismus ellen intézett sérelmek visszautasítására. 

— Hassun bibornok, ki. f. évi február 29-én hunyt 
el, egyike volt az örmény kath. egyház legkiválóbb fő-
pásztorainak. Buzgó hive volt Rómának, lelkes fia nem-
zetének. Szül. Konstantinápolyban 1809. jan. 13-án. Püs-
pökké még XVI. Gergely praeconisálta, és pedig 1842-ben 
mint az örmény egyház konstantinápolyi prímásának 
coadjutorát. Néhány év múlva prímás lett. VIII . Péter 
János ciliciai örmény patriarka halála után a ciciliai 
patriarkaság a konstantinápolyi primatussal egyesittetett, 
és az egyesült örmény egyház főpapjává Hassunt válasz-
totta. Legnagyobb tette a vatikáni zsinat után keletke-
zett u j schisma megszüntetése és a római Ormény-Col-
legium. Bessarion óta ő volt az első keleti bibornok, az 
örmény nemzet köréből pedig a legelső. 

— Sajtó-hiba. Utolsó számunkban, az utolsó lapoldal máso-
dik felén, alulról a 26. sor elejére ezt kell tenni : „a Th. F. pedig 

Kegyeletes adakozás. 
Eberling János ny. budavári pleb. ur a kispesti kath. temp-

lomra 2 frt. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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Budapesten, márczius 15. 22. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Aquinói sz. Tamás tana a világ kezdetéről történelmi összefüggésében. — Közös iskolák és a 
vallásos nevelés.— Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A főrendiház reformja. — K a l o c s a i f ő m e g y e : Kapkodások. —- Egyleti élet: 
Bizalmas szó a felföldről. — A Szent-István-Társulat. — Irodalom : A katholikus egyház közjoga. I. Rész. Egyház-Társadalmi Alapjogtan. 

— A Kath. Theol. Folyóirat. — Vegyesek. 

Aqninói sz. Tamás tana a világ kezdetéről törté-
nelmi összefüggésében. 

S t ö c k l n y o m á n . Dr. B ö h m J á n o s . 

VII. 

Szent Tamás elfogadta Maimonides említett 
tanát és fölvette azt rendszerébe. Tökéletesen 
úgy járt el sz. Tamás a világ kezdetére vonatkozó 
kérdés tárgyalásában, mint Maimonides és ugyan-
azon eredményre is jutott. Csak abban tér el 
Tamás Maimonidestől, hogy szorosan elválasztja 
egymástól a kérdés két különböző részét1) s ezen 
eljárásával megjelöli a kérdés tulajdonképpeni lé-
nyegét, mivoltát. 

A teremtés fogalma, úgymond sz. Tamás, 
a szentirás értelmében három jegyet foglal ma-
gában, t. i. 

a) Kizár bármely előbb létező anyagot, mint 
melyből a világot teremtette volna Isten. 

b) A teremtésnek keresztény értelemben vett 
fogalmában rejlik : hogy a teremtett lényeket 
természetöknél fogva inkább a nemlét illeti meg, 
mint a lét, azaz, hogy a teremtett lények in se 
nem léteznek, hanem Istentől nyerik létöket, kö-
vetkezőleg Istentől különböznek. 

c) A teremtésnek keresztény értelemben vett 
fogalmában rejlik : hogy a teremtett lény nemcsak 
természetére, hanem tartósságára (Dauer), létezése 
idejére nézve is a semmi után — post nihilum 
— következik; hogy az nemcsak ex nihilo van, 
hanem post nihilum is, s következőleg létének 
kezdete van. Tekintettel ezen utóbb nevezett pontra, 
azon értelme van tehát a semmiből való te-

') A kérdés 1. része: A világ teremtetett; 2. része: A terem-
tett világrak kezdete volt. 

remtésnek, hogy Isten létrehozza a dolgo-
kat nemcsak minden előbb létező anyag nél-
kül, és ezeknek az övétől különböző létet ad (ex 
nihilo,) hanem hogy azokat — miután előbb 
semmi sem volt (post nihilum) — létesítette. ') 

Ezt előrebocsátva azt tanitja sz. Tamás, hogy 
a világ teremtése, — fogalma első két jegyénél 
fogva, — nemcsak hittétel és igazság, hanem az 
ész is képes azt demonstrative beigazolni, követ-
kezőleg bölcsészeti igazságnak is kell azt tarta-
nunk. Vagyis, hogy Isten teremtette a világot ex 
nihilo, mint Tőle különböző létezőt, ezt sz. Ta-
más szerint nemcsak a hit tanitja, hanem az ész 
is. Ervekkel is támogatja a világnak a mondott ér-
telemben vett teremtését. 1 * 

a) Mindaz, úgymond sz. Tamás, a mi a maga 
nemében tökéletlen, abból keletkezik, mi ama 
nemben legtökéletesebb. Mivel pedig a földi világi 
dolgok csak olyatén módon léteznek, hogy részt 
vesznek a létben — participant esse — de nem 
képezik magát a létet — non sunt ipsum esse; 
— mivel továbbá, éppen azért, mert csak részt 
vesznek a létben, többé-kevésbbé tökéletlenek 
is, következik: hogy csak azon első októl nyer-
hetik létöket, mely egyenesen maga a lét, és mint 
ilyen, föltétlenül — absolute — tökéletes. Már 
pedig az, a mi létét, és pedig egész létét mini-
dennel, a mit magába zár, az első oknak köszöni j 
az ily lény az első októl teremtetett; mert te-
remteni annyit tesz, mint megadni valamely lény-
nek a létét és pedig egész létét. 

b) Továbbá minden működő oknak csak 
olyan hatása, működése lehet, milyen ő maga. 
Ha tehát anyagból vagy alakból áll valamely 

') S. Th. In libr. sent. 2. dist. 1. qu. 1. 
22 
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ok, csak olyan lehet a működése, hogy mozgásba 
hozván bizonyos anyagot, alakot ád az anyagnak. 
De ha a működő ok actualitas absoluta, akkor 
működése is — létének megfelelőleg — olyan, 
hogy. nemcsak alakot kölcsönöz .bizonyos anyag-
nak, hanem magát a létet — actum essendi. És 
ebben áll a teremtés. Már pedig az első ok ab-
soluta actualitas, következőleg az teremtő ok. Ha 
tehát a világot ezen első ok létesítette, ugy csak 
teremtés által létesithette. 

c) Ehhez járul, hogy — mivel az anyag az 
alak által lesz bizonyos meghatározott dologgá, 
— valamely dolognak az anyagból való képezte-
tése, ezen utóbbinak (anyagnak) alakkal való fel-
ruházása által, csak részletes okok (particulärer 
Ursachen) eredménye, mert ezek — mint ilyenek 
— a működések csak valamely fajára szorítkoz-
nak. De Isten egyetemes oka minden létnek, 
következőleg nem olyan a működése, mint a 
részletes okoké, szükségképpen teremtő a műkö-
dése. És ezen esetben csak teremtés által szár-
mazhatott a világ Istentől. 

Ezekből látjuk, hagy nem foroghat fenn 
semmi kétely a fölött, hogy be lehet igazolni 
demonstrative a semmiből (ex nihilo) való te-
remtést. 

VIII. 

De máskép áll a dolog, úgymond sz. Tamás, 
ha szemügyre veszszük a teremtésnek keresztény 
értelemben vett fogalma harmadik jegyét, mely 
szerint a dolgok nemcsak ex nihilo, hanem egy-
szersmind post nihilum is teremtettek. „Si acci-
piamus oportere ad rationem creationis, ut etiam 
duratione res creata prius non esse, quam esse 
habeat, ut dicatur esse ex nihilo, quia tempore 
est post nihil, — sic creatio demonstrari non po-
test." ') Azaz a semmiből teremtett világnak kez-
detét nem tudjuk bölcsészetileg demostrative be-
igazolni. Nézzük, mikép bizonyítja be sz. Tamás 
e tételt. 

A ki, úgymond sz. Tamás, be akarja igazolni 
demonstratíve a világ kezdetét, annak be kellene 
bizonyitania, hogy lehetetlen hogy a teremtett 
világ örökké való vagy kezdetnélküli; és ennek 
a bebizonyithatása czéljából ki kellene mutatnia, 

') In libr. sent 2. dist. 1. qn. 1. art 1, c — 2) De aeterni-
tate mnndi. (Summa c. gént. Nemausi, 1883) p. 524. Si enim repug-
nant. hoc non est, nisi propter alteram duoruni, vei propter ut-
rumque : aut quia oportet, ut causa ágens praecedai duratione, aut 
quia oportet, quod non esse praecedat duratione propter hoc, quod 
dicitur creatum a Deo "ex nihilo fieri. 

hogy ellenmondást foglal magában a teremtmény 
örökkévalósága, kezdetnélkülisége. Már pedig ily 
ellenmondást nem lehet bebizonyitani és kimutatni. 
Ha egyáltalában lehetséges volna ily ellenmondás, 
ugy ennek vagy az lehetne az alapja, hogy szük-
ségképpen2) meg kell előznie idő tekintetéből a 
működő oknak működését, hatását, vagy az hogy 
a semmiből való teremtés fogalmában rejlik, hogy 
a teremtett dolgokra vonatkozólag idő tekintetéből 
a nemlét megelőzi a létet. 

a) A mi az első alternatívát illeti, minden-
esetre meg kell előznie a működő oknak idő te-
kintetéből működését, ha működése tisztán inditó 
— mozgásba hozó (bewegende); de nem, ha egy-
szerre (subito) történik a működése; mert itt 
teljességgel egy idejű a működés kezdete és 
vége, igen, itt a működés kezdete és vége össze-
esik. Ezt észleljük p. a napnál. — mely mivel 
működését, — a megvilágitást — nem successive 
egymást követő mozgással, hanem egyszerre hozza 
létre — semmiképpen sem előzi meg idő tekin-
tetéből ezen működését, hanem teljességgel egy-
idejű azzal. Már pedig Isten nem successive, 
egymást követő mozgással hozza létre a világot, 
hanem egyszerre, mert a teremtés csak mint ac-
tio in instanti képzelhető. Következőleg semmi-
képpen sem szükséges, hogy Isten megelőzze a 
világot idő tekintetéből. 

b) De nem válik be a második alternativa 
sem, t. i. az, hogy a mi ex nihilo van, már a 
se magába zárja azt is, hogy post nihilum létezik. 
Mert ha azt mondjuk, hogy semmiből te-
remtetett valami, ennek nem az az értelme, hogy 
előbb létezett a semmi, és azután lépett be ama 
valami mostani létezési állapotába, hanem értelme 
az, hogy ama valami nem már előbb létezőből 
lett, — hogy igenis előbb semmi sem volt, a mi-
ből lett volna, „Lenni semmiből" ellentéte ennek 
„lenni valamiből"; és azért, ha helyesen akarjuk 
felfogni e kifejezést „lenni semmiből" azon ér-
telemben kell azt vennünk: „lenni nem valami-
ből." És ezen esetben a mondottakból követke-
zik. hogy e fogalom „teremtés semmiből" nem 
állit fel a „semmi" és „valami" között egymás-
utánt, hogy tehát a semmi nem idő tekintetéből 
előzi meg a valamit, hanem egyedül a természet 
szerint — der Natur nach. 

Be van tehát bizonyitva, hogy a teremtmény 
örökkévalósága, kezdetnélkülisége nem zár ma-
gába ellenmondást. Ha pedig igy. áll a dolog, 
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akkor nem lehet demonstrative beigazolni, hogy 
lehetetlen, hogy a világ kezdetnélküli volt volna, 
azaz, nem lehet demonstrative beigazolni a világ 
kezdetét. 

Ha pedig nem lehet demonstrative beigazolni 
a világ kezdetét, ebből következik, hogy lehetsé-
gesnek kell tartanunk mindig a világ örökkéva-
lóságát, kezdetnélküliségét. Tisztán az ész szem-
pontjából nem tagadhatjuk a kezdetnélküli világ 
lehetőségét. A bölcsészet átlépné hatáskörét, ha 
be akarná bizonyitani, hogy örökkévaló, kezdet-
nélküli világ lehetetlen. És még a keresztény hit 
szempotjából is elismerhetjük és el kell ismer-
nünk e lehetőséget. 

A világ kezdetnélkülisége, lehetősége ellen 
emelnek ugyan egyes nehézségeket, de könnyű 
ezekre megfelelni. 

a) „A végtelent" úgymond egyik ellenvetés, 
„nem lehet átlépni, áthatolni." — Infinitum per-
transiri nequit. — Ha tehát a világ kezdetnél-
küli volna, akkor hic et nunc valóban végtelent 
hatoltak volna már át az emberek. Mert — föl-
téve, hogy a világ kezdetnélküli, — a napok 
végtelen száma mult volna már el egészen a mai 
napig, és a mi elmúlt, az áthatoltatott. — Erre 
az a válaszunk, hogy e fogalom „áthatolni" min-
dig csak egy bizonyos ponttól egy másik megha-
tározott pontig való terjedést foglal magában. 
Ha tehát itt a végtelen áthatolásáról van szó, 
ugy szükségképpen föl kell vennünk a világra 
vonatkozólag első napot, melylyel kezdetét vette 
ezen áthatolás. De föltéve, hogy kezdetnélküli a 
a világ, ily első nap nem létezik: következőleg 
itt egyáltalában szó sem lehet a végtelen átha-
tolásáról. Amit áthatolunk, mindig csak bizonyos 
meghatározott, korlátolt, véges időtartam. 

b) „Ha a világ" — igy hangzik egy másik 
ellenvetés — „és a világgal a nemzetségek sora 
kezdetnélküli, akkor az emberek végtelen száma 
előzött meg minket, kik most élünk. Már pedig 
halhatatlanok az emberi lelkek. Következőleg 
létezniök kell ezen lelkeknek még most is. És 
ezen esetben tényleg és valósággal a lelkek vég-
telen száma létezik, — a mi lehetetlen." 

Ezen ellenvetés, — úgymond sz. Tamás — 
azon feltevésen alapszik, hogy — a világ öröktől 
fogva létezik — szükségképpen öröktől fogva kell 
léteznie a világban az embernek is. De e felte-
vés nem szükséges. Elfogadhatjuk ugyanis min-
denkoron azt, hogy Isten öröktől fogva teremtette 
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a világot, az embert pedig csak idővel. — Külön-
ben nagyon részleges jellegű (particulären Cha-
racter) ezen ellenvetés, a mennyiben a létező 
teremtményeknek csak egy osztályára szorit-
kozik. Itt pedig egész általánosságban arról van 
szó, vájjon lehetséges-e, hogy az esse creatum 
öröktől fogva létezzék. 

(Folytatjuk.) 

Közös iskolák és a vallásos nevelés. 
Midőn a „Néptanitók Lapjában" napvilágot látott 

ezen 5 famozus tételt a mi szempontunkból megczáfoltuk, 
ezzel egyidejűleg sikerült kimutatnunk, miszerint Gönczy 
Pál tanácsos ur abbeli óhaja, hogy mi katholikusok a 
közös iskolákat szeretettel keblünkre szoritsuk, hiu áb-
ránd, mely nem teljesülhet soha; azon iskola, melyben 
az imént czáfolt elvek az uralkodók, mely ezen elvek 
szellemében nevel, nem nevelő, hanem romboló intézet ! a 
mely iskola főczéljául az értelem és a kéz ügyességének 
kifejtését tekinti, a vallást pedig, szivet és kedélyt mellé-
kesnek tartja, a mely iskolának nincs ideje figyelni a 
templomokra, az isteni tiszteletre, a vallásnak külső gya-
korlatára, az nem nevel, hanem butit, nem épit, hanem 
ront, ennélfogva a felekezetnélküli közös és a positiv 
vallásos kath. iskolák közt a harcz ezentúl is elmarad-
hatatlan. Mi aláirjuk készséggel Gönczy Pá l tanácsos ur 
nyilatkozatát: „Feladatunk az, hogy a népet a mennyire 
csak tehetségünkben áll, neveljük jó erkölcsüvé, vallá-
sossá" ; de ha ezen czélt komolyan akarjuk elérni, nem 
mondhatjuk egyúttal, hogy „a vallás a nevelésnél mellé-
kes", hogy „minden vallás jó" stb. amint ezt a „Népta-
nitók Lapja" teszi. 

Az állami iskolák iránt tanúsított és ezentúl is ta-
núsítandó bizalmatlanságunk tehát nem indokolatlan. De 
mi viszont kérdezzük: Az állam mivel indokolja bizalmat-
lanságát az egyházi iskolával szemben ? Kétségbe von-
hatlan ugyanis az állam törekvése, az iskola és egyház 
közt létező legbensőbb frigyet erőszakosan felbontani, az 
iskolát kivonni az egyház befolyása alól, és egészen saját 
hatáskörébe vonni. Micsoda érdek az, mely az államot 
ezen törekvésében vezeti ? A társadalom érdeke ? Vigyáz-
zon az állam ; felette veszedelmes dolog a társadalmat 
félteni az egyháztól! A társadalmi érdeket az egyház, az 
egyházi iskola védi leghatályosabban, mindőn a vallás-
oktatást, a vallásos nevelést meleg buzgalommal ápolja. 
A társadalomnak napjainkban igen meggyült a baja ; ezen 
bajok kútforrása a vallástalanság, ennek legbuzgóbb ter-
jesztője a közös iskola vallásközönyös szellemével. Hát 
a közerkölcsiség sülyedését, az ifjúsági bűnök megdöbbentő 
terjedését mivel magyarázza meg az állam? Az egyházi 
iskolát csak nem jelöli meg ennek forrásául ? Nem ; a ka-
tholiczismus igen gazdag eszközökben és erőben, me-
lyekkel fegyelmezőleg hathat az akaratra. A szabályszerű 
hitoktatás, nz összes iskol >i oktatásnak vallásos olajra 
fektetése, az isteni tisztelet kötelező látogatása, a gyónás 
és áldozás, stb. stb. mind ez fékezni képes a szenvedélye-
ket, irányadó mérséklő befolyást gyakorol. Az erkölcsök-
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nek az ifjúság és nép soraiban ijesztő mérvű hanyatlása 
az erkölcstelen kicsapongások megdöbbentő elharapódzása, 
okozati összefüggésben van a népoktatás azon ujabb irá-
nyával, mely háttérbe szoritja, vagy teljesen mellőzi és 
elhanyagolja a valláserkölcsös nevelést ; mely a népne-
velés főczéljául „az értelem és kéz iigyeségeinek kifejté-
sét tekinti, a vallás, a mi a szivet és a kedélyt illeti, itt 
mellékes." 

A mondottak illusztrácziójául hadd következzék 
néhány bűntény, melynek elkövetésére még néhány évti-
zed előtt képtelennek látszott az ifjú sziv, de napjaink-
ban zsenge kort élő gyermekek „ügyes kézmozdulatok-
kal" oly mérvben követik el a bűntetteket, miként ezek 
regisztrálására a napilapok bizvást külön rovatot nyit-
hatnak. 

A józsefstadti konviktusban egy Philippesko nevű 
17 éves ifjú, ki az intézetben alig pár hete van, kardjá-
val megölte magát. 0 szabad élethez volt szokva, nem 
birt megbarátkozni a konviktusi szigorral, különösen 
az esett neki terhére, hogy nem dohányozhatott. 1883. 
okt. 23. 

Ma reggel egy 16 évesnek látszó szürke ruhás leány 
jelent meg a váczi körút 4. számú ház negyedik emele-
tén, a hol a tornácz egy ablakából leugrott az udvar 
kövezetére. A leány baloldali arcza egészen össze van 
zúzva, arczcsontja el van törve és mellkasa beszakadva. 
Annál az ablaknál, honnan leugrott, egy czédulát találtak 
e szavakkal: Weinfelder keresi a halált. 1883. Aug. 20. 

Potocky Ödön gróf, a bécsi katonai nevelőintézet 
növendéke, 15 éves, hatlövetű revolvert szegezett szivének, 
a lövés azonban félrement s vállát érte. A késérlet oka 
a ifjú gróf szenvedélyes hajlamaiban gyökeredzik. Több 
oly kihágást követett el, melyek az ifjú csinyek mértékét 
messze túlhaladták. A figyelmeztetés nem használt. Mi-
dőn az utóbbi napokban Potocky egyik ujabb tette köz-
tudomásra jutot t s komoly következményeket vont volna 
maga után, a fiatal gróf a revolverhez folyamodott. 1883. 
Nov. 1. 

Radó Szász Ilona, Radó János köztiszteletben álló 
adóhivatalnok leánya, revolverrel szivén lőtte magát. A 
csak 15 éves leányka szerelmes volt valakibe, a kihez 
szülei nem akarták hozzáadni, s ezért követte el a vég-
zetes tettet. Figyelemre méltó, hogy rövid idő alatt ez a 
14-ik ilyen eset Nagy-Enyeden. 1883 aug. 1. 

Fiatal rablógyilkosok. A k . . . . i törvényszék bör-
tönében két, még alig 14 éves gyermek várja bünte-
tését. A vád, mely ellenük emeltetett, oly szörnyű, hogy 
aligha fordul elő mása a törvénykezés történetében. A 
két gyermek ugyanis egy Schüttelkopf Felix nevű társu-
kat, ki épen anyjától jöt t a közeli faluból, becsalták az 
erdőbe s pénzt gyanitván nála, kerités-léczekkel agyon- i 
ütötték. 1883. okt. 5. 

Fiizesséry Pál fiatal inas Borszéken agyonszúrta 
pajtását, mivel ez a neki kölcsön adott 20 krajczárját 
megkérte. Fiizesséry sértve érezte magát és dühbe jöve, 
a hitelező szivébe döfte a kést. A fiatal gyilkosnak szán-
déka volt még más két fiút is agyonszúrni. 

A mosonyi közös népiskolánál a tanitó egy negye-
dik osztálybeli tanulót súlyos kihágásáért büntetni akart, 

a tanuló ellenszegült, kést bántott s a tanitóra rohant. 
1883. decz. 10. 

Pozsonyban egy Kozmann nevii hivatalnok 12 éves 
fia puskával verebekre lődözött. A szerencse azonban 
nem igen kedvezett neki, mert egy verebet sem lőhetett. 
Rest Rudolf játszó pajtása e miatt kinevette, mire a Koz-
mann fiu dühbe jött s fenyegette a fiút, hogy lelövi, ha nem 
hogyja abba a csúfolódást. Rest folytatta a gúnyos ne-
vetést: erre Kozmann még inkább feldühödve, rálőtt a 
fiúra négyszer, három lövésre nem talált, a negyedikre 
azonban Rest szó nélkül összerogyott. 1883. juni 23. 

Gyújtogató gyermekek. Nagy-Kőrösön augusztus 
20-án délután tüz ütött ki egy házban. A ház gazdája a 
veszély elhárítása után észrevette, hogy az ablakon át tol-
vaj hatolt a szobájába, s onnét 25 f r t készpénzt, ruhane-
műt s kanalakat to vaj olt el. A gyanú a közvetlen szom-
szédságban lakó egy 11 éves Béla nevü fiu, és egy 9 
éves Julis nevü leánygyermekre esett. Kérdőre vonták 
őket és ezek csakugyan beismerték a lopást, hogy egy 
létra segélyével az ablakon a szobába hatoltak, a mon-
dott tárgyakat onnan ellopták és udvarukban elrejtették 
a földbe. Majd újból átmentek, tyúkot vagy csirkét ke-
restek, de miután ezt nem találtak, az é czélra maguk-
kal vitt gyufa és szalma segélyével az istállót felgyújtot-
ták. 1883. aug. 20. 

Templomrabló gyermekek. Az ó-budai plébániai 
templomban tegnap délután Golec György 12 éves és 
Herczog Kálmán 11 éves iskolás fiuk bezáratták magu-
kat. Midőn minden elcsendesült, magokkal hozott husszu 
szeggel hat darab perzselyt feltörtek s azok tartalmát, 
mintegy 12 forintot, magokhoz vették. Midőn a sekres-
tyés esti 7 órakor a templomba ment, érszrevétlenül ki 
akartak surranni, de a sekrestyés észrevette és üldözni 
kezdte őket. Sikerült is neki mindkettőt elcsipni. Golecet 
az ügyészég kezeibe szolgáltatták, mig Herzogot, miután 
nincs 12 éves, házi fenyitékre anyjához kisérték haza. 
1883. szept. 19. 

Temesvárt egy 8 éves (!) kis leány öngyilkossági 
kisérletet tett. 1883. nov. 10. 

Prágából szenzácziós hirt távirnak. E távirat szerint 
Saazban egy jól szervezett tolvajbandának jöttek a nyo-
mára, mely iskolás fiukból áll. 1883. rov. 10. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 14. A főrendiház reformja. — Azt 

tar t ják a katonák, hogy egy jól reddezett visszavonulás 
bizonyos körülmények között ha nem ér többet, de leg-
alább annyit, mint egy csata, melynek kimenetele bizony-
talan. 

Bizonyos párt-generalisok is csak igy gondolkodnak, 
és hogy jól rendezzék visszavonulásukat, az ellenfélt hiv-
ják segitségül és ennek erejére, hatalmára és konoksá-
gára hivatkozván, a közvélemény előtt igy akarják ma-
gukat felmenteni oly esetekben, midőn mások a róka 
példájára gondolnak, melynek szintén nem tetszettek a 
sző l lők . . . 
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Történt pedig hasonló eset ős Buda várában a mi-
niszterelnök palotájában, egészen bizalmas jellegű érte-
kezleten, mely — a P. L. indignacziója (?) szerint Ítélve 
— titokban lett volna tartandó, ha az ellenzéki P. N. 
nem közöl róla valamit. De jó, hogy van P. N., hogy 
van ellenzék, melyre mindent reá lehet fogni, amit a 
kormány papiros szájcsővei vagy nem tudnak vagy nem 
akarnak elmondani. 

A dolog röviden ez : A miniszterelnök összehitt több 
főrendiházi tagot, kikkel vagy három óráig tartó érte-
kezletet tartott , melynek tárgya a főrendiház refomja 
volt. Az értekezlet részletei nyilvánosságra nem jutottak, 
de igen érdekesek voltak. Ami a nyilvánosság elé ke-
rült, az annyi, hogy a kormány jelenleg nem sürgeti a 
főrendiház reformját, még pedig nem az idő rövidsége 
miatt, hanem azért, mert az ellenzék magatartása miatt 
sikerre nem számithat. Félreteszi tehát és vár kedvezőbb 
időke t . . . . 

Igy állnak a dolgok és a német félhivatalos, a P. 
L., tegnap reggeli számában ezen tárgyról czikkezvén, azt 
süti ki, hogy a főrendiház jelenlegi alakulásában most 
utolsószor gyűlik össze, jövőben más főrendiház lesz, 
liberálisabb és korszerűbb; még nagyon jó is, hogy el-
halasztották, mert hisz most talán enyhébb lett volna a 
reform, no de majd akkor, ha — amiben a P. L. abso-
lute nem kételkedik — újból lesz liberális többség a 
képviselőházban, akkor radikalis módon fogják reformálni 
a főrendiházat, olyképen, hogy ez többé nem fog szol-
gálhatni akadályul a liberális irányú törvényhozás vel-
leitásának. 

Nem tudjuk, mit csodáljunk jobban, azt a sémita 
bátorságot avagy azt a tizenhárom próbás mamelukságot, 
mely a P. L. tegnapi vezérczikkében nyilvánul. 

Lehet —• és a jelek arra mutatnak, — hogy a re-
form halasztását a kormány ép ugy mint az ellenzék — 
persze más és más szempontból — nem ellenzi ; de azt 
már kiolvasni ezen halasztásból, hogy a kormány tenden-
tiái győztek, valóban nagyon erőltetett dolog. Korszerű, 
opportunus lehet a visszavonulás, de dicsőséges és győ-
zelmes talán még sem. Hátrált volna-e a kormány, most 
az utolsó órában, ha bizott volna a sikerben? Nem, hisz 
nem is tagadják, hogy az ellenzék magatartásából sikerre 
nem következtethettek. Ergo . . . 

A P L. második fenyegetése pláne meg nem ijeszt. 
Pro primo nem oly nagyon bizonyos az a liberális több-
ség a képviselőházban, melyet a P. L. a választásoktól 
remél. Tudjuk, hogy nagy a kormány hatalma, azt is 
tudjuk, hogy nagy az akaratja, a hatalmat megtartani. 
Ha oly hatalmas tényező komolyan akar valamit, 
akkor nagy reménye szokott lenni, de biztos sikert nem 
Ígérhet magának, mig nem egy, de több tényezővel áll 
szemben, melyeknek hatalma és ereje mind quantitative, 
mind qualitative nemcsak nem veszített de nyert. Már 
múltkor constatáltuk, hogy a küszöbön levő választások 
igen mozgalmasoknak mutatkoznak. Napról-napra mind-
inkább megerősödünk ezen nézetben. A kormánysajtó 
minden tagadása és polémiája csak ujabb bizonyíték, 
hogy az ellenfél még sem oly gyenge, mint aminőnek 
híresztelik. Gyenge ellenfélt szokás ignorálni, de nem 

annyira ostromolni. Verebekre nem lőnek ágyukkal . . . 
Tehát nagy bátorság, rendkívüli bizalom a liberális 
erénybe kell ahhoz, hogy valaki már most a jövő képvi-
selőházat liberális többséggel lássa. 

De ha teljesülnek is ezen vérmes remények, vájjon 
ez által már minden el van érve ? Igen, ha a törvényho-
zás csak olyan Bastian- vagy Cumberland-féle productio 
lenne, ha elég volna s képviselőház többsége, akkor ma-
gunk is azt mondanók, hogy finis Poloniae. De a mig 
alkotmányunk van és lesz, törvények hozatalánál mind a 
két ház elfogadó votuma és a király előleges beleegye-
zése és utólagos szentesítése szükséges. S igy a főrendi-
ház reformját is csak a főrendiház hozzájárulása által 
lehet eszközölni. 

Már pedig saját halálitéletét senki sem irja alá. 
Nem irja alá, midőn tudja, hogy százados jogok, 

történeti hagyományok, törvényesen szerzett kiváltságok 
megőrzéséről van szó. 

Nem irja alá, midőn látja, hogy ezen halálitélet a 
törvényhozás szabadságának korlátozása czéljából kisérel-
tetik meg. 

Nem irja alá, midőn látja, hogy ezen halálitélet csak 
büntetés akar lenni, mert egy, még hozzá nem is nagy-
fontosságú javaslatban, más nézeten bátorkodott lenni a 
főrendiház többsége, mint a kormány és ennek képvise-
lőházi többsége. 

Nem Írhatja alá, ha nem akarja lerontani az utolsó 
gátat, azt az évszázadokon keresztül üdvösnek bizonyult 
féket, mely a gyakran végletekig menő liberális áramla-
toknak sikeres módon ellentállani képes volt. 

Nem hiszszíik, hogy a főrendiház többsége saját 
magának jogait és a nemzet igaz érdekeit oly gyáván 
feladná. 

Nem hiszszük, mert nem hihetjük, és azért — leg-
alább részünkről — sokra nem becsüljük a P L. fenye-
getéseit. ? 

Kalocsai főmegye. Kapkodások.1) Mióta az orszá-
gos katholikus tanítói alap létesítése kegyelmes főpászto-
raink által kimondatott, s mióta különösen az alapsza-
bályok kidolgozása czéljából Esztergomban tanférfiaink 
vezérei összejöttek : a liberális tanügyi lapok érdekes ké-
pet nyújtanak arról, mennyire zavarba hozta ez őket, a 
katholikus tanítóság solidaritása mennyire bántja őket, 
mint kapkodnak fűhöz fához a kathol. tanítók megtánto-
ritása czéljából, s mint használják a lármás és fenyege-
tődzés régi elkopott fegyvereit, csak hogy a katholikus 
iskolák tanítói között némi hódításokat tehessenek. 

Kezdetben egyenesen támadtak, s a Paedagogiai 
Szemlétől és Néptanodától egész az Egyetértésig kemény 
ostrom alá vették az országos katholikus tanítói segély-
alap létesítését, s hevesebbnél hevesebb támadást intéztek 
úgy ennek szüksége és létesítése, mind dr. Haynald La-
jos bibornok-érsek úr ő eminentiájának ismert körlevele s 
az abban foglalt emlékirat szerzője ellen. Mennyi ráfo-
gással és félremagyarázással voltak ezek telve, alig kell 

') Megjelent az egri Népiskolai Tanügy-ben. 
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említeni ; hisz mindenki tudja, hogy a harag nem jó ta-
nácsadó, s hogy aki haragszik, annak nincs igaza. 

Midőn látták, hogy az ily vakmerő és szerzőiket 
jellemző támadásokat még csak figyelemre sem méltat juk 
s hogy ezekkel nem sikerült a katholikus iskolák tanítóit 
ezen alapnak létesítésétől eltántorítani, másnemű fogáshoz 
folyamodtak. Treíort minisztert tolták előtérbe, ki, amint 
ismeretes, az apostoli király ő felségénél jelentést tet t az 
Eötvös-alap és tanítói árvaházról, s azt ő felsége hathatós 
pártfogásába ajánlotta, mely felterjesztésre az apostoli 
király 3,000 fr tot utalványozott saját pénztárából nevezett 
czélokra. 

Önmagában véve nincs és nem is lehetne kifogásunk 
a miszteri előterjesztés ellen, s talán szóba sem hoztuk 
volna itt, ha ezt liberálisaink annyira ki nem akarnák 
zsákmányolni az Eötvös-alap és országos árvaház j a -
vára ; mert hisz a miniszter később felterjesztést tehet 
majd az országos katholikus tanítói segélyalapról is ő fel-
ségének, s a 14,000 katholikus tanítót mindenesetre fogja 
ő felsége annyira méltatni, mint jelenleg az 1600 feleke-
zetnélküli tanítót. Azonban ha ez nem közvetett sakk-
húzás akart lenni az országos katholikus tanítói segély-
alap ellen, miért törekedtek liberálisaink oly annyira 
bizonyítani, hogy íme semmi szüksége nincs annak, hogy 
az Eötvös-alapból és árvaházból a katholikus tanítók ki-
váljanak ? ! Azután Trefort miniszter ur is, ki már 12 
éve ül a miniszteri székben, csak most jött-e tudomására, 
hogy van Eötvös-alap és van országos tanítói árvaházra 
gyűjtő bizottság ? ! Ha tehát minden hátsó gondolat nélkül 
adták neki tanácsosai azon gondolatot, hogy ezekről fel-
terjesztést tegyen, honnan van akkor, hogy ez épen ak-
kor történik, midőn az országos kathol. tanítói alap 
szervezetének kidolgozására a nagym. püspöki-kar egy 
bizottságot küld ki Esztergomba ? ! 

Honnan van akkor továbbá, hogy az apostoli király 
kegyadománya alkalmából liberális tanügyi lapok unisono 
mind a kathol. fő- és alpapságot akarják megnyerni ezen 
felekezetnéküli alapoknak, — a közokt. miniszter ur is, 
mint tudva van, legújabban külön felkérést intézett ez 
ügyben főpásztorainkhoz, — s hogy a kathol. iskolák 
tanítóságát ismételten és ismételten kapacitálni akarnák, 
hogy a kathol. segély-alap eszméjét faladva, a felekezet-
nélküli Eötvös-alap és árvaház mellé sorakozzék ? ! 

A törekvést azonban épen semmi siker sem koro-
názhatta, mert mindezek után szükségesnek látták még a 
végső eszközhöz, a felültetéshez és kapkodáshoz folya-
modni, ami már nem csak gyöngeségükről, de tapintatlan-
ságukról és rövidlátásukról is tanúskodik. El sem hinné az 
ember, ha a Néptanítók Lapjának 44. lapján kövér be-
tűkkel nyomtatva nem látná és olvasná, mint ültették 
fel a hivatalos tanügyi lapot, vagy pedig ha őt fel nem 
ültették, mint akarja ez felültetni a kathol. tanítóságot. 

Arról van ott szó t. i. mintha a római kathol. ta-
nítóknak (tehát újólag és kizárólag ezekről szól a régi 
nóta,) valaki megtiltotta volna, hogy a felekezetnélküli 
árvaházra és Eötvös-alapra gyűjtsenek. No már a leg-
határozottabban kétségbe vonjuk, hogy ezt kathol. t an -
hatóságaink közül bármelyik tette volna, kétségbe vonjuk 
mindaddig, mig nevekkel s tényekkel nem igazolják az 

illetők ennek valóságát. De ismerve a kathol. tanítóság 
önérzetességét és e tekintben való függetlenségét, hatá-
rozottan kétségbe vonjuk azt is, mintha ilyesmi gátolná a 
kathol. tanítóságot az adakozásokban és gyűjtésekben, 
hisz a Néptanítók Lapja időről időre hoz kimutatásokat 
egyes kath. tanítók gyűjteményéről is. Alapnélküli üres 
ráfogás s ijesztgetés akar ez lenni mind a kettő. 

Hol rejlik tehát mindezen vergődések, kapacitálások, 
ijesztgetések és kapkodások valódi oka ? ! 

Először is abban, hogy a 14,000 kathol. tanítóság 
oly számot képvisel az országban, hogy amint ez elfor-
dul az Eötvös-alaptól és felekezetnélküli árvaháztól, az 
1,600 felekezetnélküli tanító által alig fog az zöld ágra 
jutni. Érzik ezt jól az ellentáborban, s ezért akarnák a 
kathol. tanítóságot és papságot ezen alapoknak minden-
áron megnyerni. 

Másik oka abban rejlik, mert igen jól átlátják, hogy 
amint a katholikus iskolák 14,000-et meghaladó tanítósága 
anyagi téren tömörült, egyesülni és tömörülni fog ez 
méginkább a szellemi téren, s hogy akkor nem lehet ezt 
liberálisainknak többé orránál fogva vezetni, hanem azzal 
minden kérdésben vagy meg kell alkudni, vagy pedig tekin-
télyes számú ellenlábasokkal fognak majd birni. Ez még 
inkább zavarja az ő álmaikat, reményeiket, érdekei-
ket és czirkulusaikat s ezért érzik a földet maguk alatt 
inogni. 

De a sok vergődés, fogás és fenyegetődzés kétség-
telenné -tes^zi azt is, hogy mióta a kathol. tanitói segély-
alap s ezzel párhuzamban a kathol. tanitói árvaház a 
közel megvalósulás stádiumába lépett, a felekezetnélküli 
alapok forrásai kezdenek bedugulni : mert a kath. tanítóság 
első sorban majd a kathol. alapokat fogja támogatni és 
ezek gyarapítására fog gyüjtőiveket nyitni. — Távol van 
tőlünk, mintha mi akár az Eötvös-alap, akár az orsz. 
felekezetnélküli árvaház iránt ellenséges indulattal visel-
tetnénk, ellenkezőleg csak dicsérhetjük a felekezetnélküli 
tanítóságnak e téren felmutatott buzgalmát, kitartását, 
előrelátását és adakozását, sőt filléreinkkel is járultunk 
ezen alapokhoz ; azonban viszont ők sem vehetik jogosan 
rossz néven, ha a kathol. tanítóságnak előbb saját alapja 
lebeg szemei előtt, ha első sorban ezekre gyűjtenek, ezek 
gyarapításáról gondoskodnak s ezek iránt érdeklődnek, 
mely alapok kezelése is kizárólag őket illeti, jövdelmét 
is kizárólag sajátuknak mondhatják. 

Katholikus tanítóság ! ha semmi egyéb, ellenlába-
saidnak utóbb tapasztalt emme kinos vergődése, nyugtalan 
kapkodása és üres fegyegetödzése győzzön meg, hogy 
itt a legfőbb ideje az anyagi és szellemi tömörülésnek, 
itt a legfőbb ideje a kathol. alapok létesítésének, s hogy 
14,000-et meghaladó számod, ha ehhez a katholikus pap-
ságnak még 20,000-et meghaladó óriási száma járul, tel-
jesen elegendő arra, hogy nemcsak ezen alapokat létesítsd 
és virágzásra juttasd, hanem azonfelül a liberális jár-
szalagot is, melyen erővel vezetni akarnak, végkép leráz-
hasd és elszaggathasd ! 

Vigilantibus jura ! Csak ébredezzünk mig nem késő, 
— s a siker nem fog elmaradni ! 

Az alapszabályok talán legközelebb nyilvánosságra 
jönnek. Ellenlábasaink hiú vergődései és kapkodásai csak 
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ujabb indokul szolgálhatnak arra, hogy addig is ébren 
legyünk, mindent figyelemmel kisérjünk és a talajt saját 
alapjaink előnyére kathol. tanítóegyesületeink utján már 
most kellő gonddal egyengessük. 

Fonyó Pál. 

EGYLETI ÉLET. 
Bizalmas szó a felföldről.1) 

A Sz.-István-Társulat eddigi törekvéseit: a katholi-
kus szellem s ez által jó erkölcs ébresztése, szilárdítása 
és terjesztése körül csak rosz akarat vagy tudatlanság 
képes kétségbe vonni. Az eszközök azonban, melyek ez 
irányban választattak, — eredeti czélját tekintve, — nem 
minden tekintetben helyesek, kifogástalanok s czélra ve-
zetők valának. 

E szerény vélemény csak folytatása ama számos 
bíráló észrevételeknek, melyek évek hosszú során át ille-
tékes helyről a magyar Encyclopaedia és más hason nevű 
könyvek kiadatását követték, sokszor nyilván ismételtettek. 

Ugyanis, eredeti czélja volt a Szent-István-Társulat-
nak : „épületes és hasznos könyveknek olcsó áron leendő 
kiállítása és terjesztése." Ezt maga Fogara^sy Mihály 
püspök, mint e társiüat alapitója ekként magyarázta: „ez 
a magyar honi katholikusok társulati egyesülése által 
érvényre emelendő, bogy a religio és egyház szent érdekei 
megöriztesenek, s a katholicismus boldogító hatása terjesz-
tessék s ez által a közszellem ébresztésével a katholiku-
sok közt kivánt solidaritást létre hozni lehessen." 

Sikerült is némi tekintetben társulatunknak e czél-
hoz közeledni, főleg a hetilapok tapintatos szerkesztése, 
naptárak, kisebb füzetek, közben ifjúsági iratok terjesz-
tésével. Kitágult társulatunk ez iránybani működési tere 
az iskolai könyvek jutányos kiadatásával is. Ezt örömmel 
kell elismernünk. 

Azonban az épületes olvasó könyvek, melyek fela-
data : az élő hit, vallásos meggyőződés, Istenben vetett 
rendithetlen bizalom és keresztény megnyugvás ápolása 
az isteni gondviselés rendeleteiben: az úgynevezett „házi 
könyvtár" megindításával kevésbé sikerültnek mondható2) 
holott az ilynemű épületes könyvek terjesztése volna 
társulatunknak első s legháladatosabb feladata, ha siker-
rel ellensúlyozni akarjuk azon üzérkedést, mely a nép-
szerű házi könyvtárak özönében szemlélhető, melyek 
terjesztésében vajmi kevés köszönet vagyon. 

Az ilynemű kath. irodalom külföldön oly gazdag-
sággal rendelkezik, az élő áldozatkész hit terjesztésére 
oly áldásos befolyást gyakorol, miszerint bámulnunk 
kell, hogy ezen jelenség társulatunk igazgató közegeinek 
figyelmét nagyobb mérvben eddig le nem kötötte. Ezen 
jelzett promptuariumban valódi kincsek állanak rendelke-
zésünkre ; a mennyiben nem csak az alsóbb rendű : de a 
művelt osztályokban is, az élő hit ébresztésében és szi-
lárdításában, — példa reá Belgium s Németország, — 

') Egy érdemekben gazdag dignitarius nyilvánítja becses 
véleményét e czikben. Adjuk ; mert jó mindenkit meghallgatni. 

Szerk. 
2) Azt hiszem, a Házi könyvtár eszméje nem zárja ki azt, 

hogy benne a lelki épülésre szánt müvek is arányosan érvényesül-
jenek. Csak iróink jobban mivelnék e tért ! Szerk. 

leghasznosabb szolgálatot tesz:nek, s minden családban, 
már jutányos áruk által is kedves s keresett olvasmányul 
fogadtatnak. E kincshalmázban válogatni, s lefordításuk 
által, a gyakorlati keresztény életre, híveinknek üdvös, 
tájékoztató útmutatást adni lehetne. 

Annál is inkább czélra vezetők azok, mivel legna-
gyobb része ezen épületes olvasmányoknak, vonzó s lel-
kesítő előadással párosulva, a szentek életéből, egyházi 
történelmünk figyelemreméltóbb jeleneteiből vett tárgy-
gyal foglalkoznak. 

Volt i f jú koromban egy barátom, ki rossz társaság-
ban, a ledér s könnyelmű élet utjain már messze hala-
dott elő. Minthogy meggyőződtem arról : minő változást 
s gyökeres magába térést észközlött e 19 éves ifjúban 
egy két kötetes német könyv elolvasása ; mely szent 
Felicitas és Perpetua vértanuk életét s küzdelmeit, leve-
lező alakban előadott leírásával foglalkozott ; de más 
hasonló esetekben is alkalmam volt tapasztalni, minő ha-
tással lehet egy jó irányú könyvnek elolvasása számos, 
önmagával meghasonlott és szétdúlt kedélyű ember szi-
vére s gondolkodás-módjára : nem zárkózhatom el azon 
meggyőződésem elől : miszerint társulatunk nagy mulasz-
tást követett el, midőn ily szellemű termények kiadása 
helyett tudományos, kevesek által olvasott s mégis nagy 
költséggel előállított munkák kiadására fordította figyel-
mét, s ez irányban inkább hiúságának áldozott, a he-
lyett, hogy Isten országának terjesztésére, s embertár-
saink boldogságának s nyugalmának előmozdítására szen-
telte volna fárasztó tevékenységét. 

A profán tudományok becsét józan észszel tagadni 
aligha lehet. Társulatunk feladata azonban más tért je-
lelt ki tevékenységünknek; ez mint már fent jeleztem : 
az élő hit szilárdítása, a szív nemesítése, s vallásos érzü-
let ébresztése által hatni a kedélyre s jellemre. ') 

A nagy tömeg tőlünk várja e nemű szellemi táplá-
lékát, mely egyedül a keresztény hit tanai s elveiben 
feltalálható ; ezekből tanulja a boldog élet tudományát, s 
azért minden tudományok elseje, az üdvnek nélkülözhet-
len a lapja ; ezt a profán tudományokban fel nem talál-
juk, ezek társulatunk czéljának előmozdítására, helytele-
nül választott eszközök. 

Tagadhatatlan, hogy hitünk megtámadói ellen is kell 
védekeznünk, e téren a nagynevű Hoványi becses munká-
ját örömmel fogadtuk. Stolz Albán, Bolanden s más ha-
sonnevű müvek is kedves, sőt hasznos olvasmányok le-
hetnek. Általában a kiadandó müvek kiválasztásában csak 
egy iránytű vezethet : ez az örök élet : hogy megismerje-
nek Téged Atyám, s kit küldöttéi Jézust! Más irányban 
eltévesztett minden fáradozásunk. 

Pályakérdések ellen sem lehet kifogásunk, azok is 
hasznosak lehetnek jelzett irányunkkal megegyeztetve, 
ha egyes jótevők által kitüzetnek. Azonban társulatunk 
szellemi s anyagi ereje következetesen csak a jelzett 
irányban használható.2) 

') Szorosan vett profán tudományt a Sz. I. T. tudtunkkal 
nem müvei. Kiadványai mind nemesitőleg hatnak ; bár, meg kell 
vallani, hogy az életre inkább csak messziről hatnak. Szerk. 

2) Tekintve azt, hogy van számtalan kath. család, kik távol-
lakván az anya községtől, legjobb akarat mellett is bizonyos 
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A ki sokat markol, sokfelé kapkodik, szükségképen 
keveset fog. Minthogy a hitélet ápolása és terjesztése 
feladatunk elseje, a profán tudományok müvelését hagy-
juk ezentúl a szakférfiaknak s erre hivatott testületeknek1), 
kik e téren hivatásukat teljesítik : ezekkel versenyezni nem 
lehet társulatunk feladata. S ha e téren mégis valami 
hasznosat tenni módunkban van, gondoskodjunk jó katho-
likus szellemű tankönyvekről. 

Társulatunk érdemdús alapitója Fogarassy M. püs-
pök, kivel 1847 előtt Pesten lakván többször érintkeztem, 
Kopácsy esztergomi érsek által helyben hagyott szándé-
kát világosan kijelentette e szavakban: „a religio és egy-
ház szent érdekeinek megőrzése, s a katholicismus boldogító 
hatásának terjesztéseEz teljes összhangban áll Udvözi-
tőnk emez irányadó szavaival : keressétek mindenek előtt az 
Isten országát, s az ő igazságát, a többbi hozzá adatik 
nektek ! A 

— A Szent-István-Társulat f. hó 13-án választmányi 
gyűlést tartott . Dr. Tárkányi Béla apát-kanonok, társ. 
alelnök előterjesztette a legközelebbi közgyűlés prog-
rammját, mely elfogadtatott. U j tagok, egy hagyomány, 
és több könyv-adomány kiutalványozása után követke-
zett a pénztári kimutatás. Jan. 1-től marcz. 13-ig bevétel 
18,143 f r t 71 kr. kiadás 17,383 f r t 51 kr. pénztári ma-
radék 760 f r t 20 kr. 

IRODALOM. 
T. olvasóközönségünk kiváló figyelmébe ajánljuk a 

következő felhivást : 
Â katholikus egyház közjoga. 

I. Kész. Egyház-Társadalmi Alapjogtan. Vezérfona-
lul egyházjogi előadásokhoz és müveit katholikusoknak 
magánhasználatra. Irta Haudek Ágoston, benczés ál-
dozó pap, hittudorjelölt, a Pannonh. Lyceumban az egy-
házi jognak és történelemnek ny. r. tanára, a főapáti szt. 
szék ülnöke, a kath. tanitó társulat római akadémiájának 
r. tagja. Győr, 1884. özv. Sauervein Gézáné cs. és kir. 
szab. könyvnyomdája. 

A keresztény katholikus anyaszentegyház az elmúlt 
századok folyamán gyakrabban volt kénytelen egyes 
megtámadott jogait védelmezni a hatalmasok túlkapásai, 
a nagyravágyóknak és haszonlesőknek túlzott és jogtalan 
követelései ellenében. De azon időtől fogva, midőn Nagy 
Konstantin a keresztet koronájára tűzte, egészen az u. n. 
reformatio koráig nem találkozott senki, aki az egyház 

viszonyok közt nem hallgathatják a lelkész tanitását, — hogy van-
nak betegek, kik éveken át nem hagyhatják el betegágyukat, — 
vannak a korházakban is számos ily betegek. — vannak a börtönök 
lakói közt is, fájdalom, nem kevesen ! kiknek kezeiben egy jó irányú 
könyv valódi áldásnak tekintendő ; a mennyiben abból nem csak 
oktatást, útba igazitást : hanem lelki vigasztalást is meríthetnek. 
Már ezekből is világos : mennyivel háladatosabb azon tér, ha társula-
tunk épületes könyvek kiadásával foglalkozik, azok terjesztésére fő 
gondját forditja. 

') Mit mond ahhoz a m. t. felszólaló, ha a Sz. I. T. a he-
lyett, hogy csupán könyvkiadó-intézet maradjon, alapitója szelle-
mében katholikus irodalom és tudománymivelő és kath. társaséleti 
központtá emelkednék ? Persze, hogy nem salto mortaléval ! 

Szerk. 

jogi természetét félreismervén, kétségbe vonta volna az 
egyháznak önállóságát, az államtól s az államhatalom 
hordozóitól való függetlenségét. Az úgynevezett refor-
matio szóvivői tagadták először, hogy az egyház Krisztus 
Urunk akarata szerint volna látható szervezett társaság. 
Mivel azonban nem tagadhatták azt, amiről mindenki 
bármely pillanatban érzékei által szerezhetett magának 
meggyőződést, hogy t. i. az egyház tényleg fönnáll mint 
látható rendezett társaság: azért legalább jogi természe-
téről iparkodtak téves nézeteket terjeszteni. 

A 16-ik s a következő századokban a bölcseleti jog 
terén mutatkozó ingadozás nagyban előmozditotta ezen 
törekvést. Az Istentől elfordult áltudománynak más jog-
alap után való kapkodása ugyanis elhomályosította ma-
gának a jognak fogalmát s ezzel együtt elmásitotta egé-
szen természetszerűen az egyházról és az államról való 
fogalmakat is. Ha a tételes emberi jogon kivül nem lé-
tezik érvényes j o g ; ha az állam forrása minden jognak: 
akkor az egyház természetesen csak annyiban tekinthető 
jogalanynak, amennyiben az állani azzá teszi. Igy jutottak 
az újkori jogiskolák oda, hogy először pusztán szellemi 
egyesületet láttak az egyházban, majd az állami vallásos 
intézetet, amelynek föltétlen ura az államhatalom, majd 
meg magánjellegű társulatot, amelynek beléletékez az 
államnak semmi köze, de amely külső viszonyait te-
kintve épen ugy áll föltétlenül az állam uralma alatt, 
mint minden más, az állam területén levő magántár-
sulat. . . 

S hol állunk ma P 
Bármily hangzatos szólamokkal akarja is a modern 

liberalismus eltakarni a dolgot, az minden gondolkozó 
ember előtt világos, hogy legalább a közjog terén mind-
inkább azonosittatik a jog az igények megvalósítására 
irányuló physikai erő bírásával. Ahol ezen physikai erő 
megvan, ott a jog létét nem meri kétségbe vonni a mo-
dern jognézet : ennek hiányával pedig a legszentebb igé-
nyek, az eddig soha senki által kétségbe nem vont tör-
téneti jogok is kicsinylő mosolylyal találkoznak, vagy 
egyszerűen ignoráltatnak. (Yége köv.) 

= A Kath. Theol. Folyóirat ügyében azt a kérést 
sietünk a t. közönséghez intézni, hogy a kik az 1884-iki 
évfolyamot birni óhajt ják, különösen pedig azon t. nö-
vendékpapok, kik leszálitott áron (3 frt) szeretnék azt 
megszerezni, f. hó 25-ikéig okvetetlenül jelentkezni szíves-
kedjenek, mert a nyomtatandó példányok számát be kell 
zárni. A K. Th. F. szerk. 

VEGYESEK. 
-— Nem titok többé, hogy a Szent-István-Társulat 

két világi elnökségére gróf Károlyi Sándor és gr. Apponyi 
Albert urak vannak kijelölve. 

— Kegyelmes főpásztoraink, kik a fővárosból távoz-
tak, a Sz.-István-Társulat közgyűlése alkalmából ismét 
feljönnek, annál is inkább, mert az országos kath. tanitói 
segély-alap ügyében püspöki conferenczia fog tartatni. 

— Londonban a vestminsteri érsekség f'őszékesegy-
házának építését ez évben elkezdhetni remélik. A bécsi 
fogadalmi templom mintájára fog készülni. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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Aquinói sz. Tamás fana a világ kezdetéről törté-
nelmi összefüggésében. 

S t ö c k l n y o m á n . Dr. B ö h m J á n o s . 

IX. 

De ha lehetséges is kezdetnélküli világ és 
be nem bizonyítható. hogy a világnak szükség-
képen kellett kezdetének lenni: másrészt ép oly 
kevésbbé lehet demonstrative beigazolni, hogy a 
világnak szükségképen örökkévalónak kell lennie. 
És ez a második tétel, melyet sz. Tamás felállít. 
Nem is késik ezt bebizonyítani. 

a) Ha valaki elfogadja, úgymond ő, hogy a 
világnak szükségképen örökkévalónak, kezdet-
nélkülinek kellett lennie, annak el kell fogadnia 
azt is, hogy a világ szükségképen létezik. De 
mi lehetne ezen szükségképeni létének alapja? 
Ezen szükségképeni léte vagy magukban a 
teremtett dolgokban gyökerezhetnék, vagy ezek 
okában: Istenben. Azonban nem lehetséges 
egyik sem. 

«) Nem gyökerezhetik ezen szükségképeni 
lét magukban a teremtett dolgokban. Mert min-
den teremtett lét (Sein) az isteni létből vette 
eredetét. De a minek még a léte sincs önmagától, 
annak annál kevésbbé lehet létének szükségessége 
önmagától. Következőleg léte szükségességének 
alapja soha sem gyökerezhetik önmagában a te-
remtett dologban. 

ß) De Istenben sem gyökerezhetik ama szük-
ségesség, sem a mennyiben ő a világ működő 
oka, sem a mennyiben ő a világ végoka. Mert 
mint működő ok nem szükségképen tevékeny, 
hanem igenis teljes szabadsággal hozza létre a 
világotv Mint végok pedig csak azon esetben té-

telezné fel (Isten) a teremtett dolgok szükséges-
ségét, ha nélkülök nem érné el czélját, a melyre 
hivatvák a teremtett dolgok. Hanem ezt egyálta-
lában nem állithatjuk, mert a teremtői tevékenység 
czélja Isten jósága, és ez tökéletes a teremtett dol-
gok nélkül is. 

Ha tehát általában nem szükséges, hogy a 
világ létezzék, akkor nem mondhatjuk azt sem, 
hogy a világnak öröktől fogva kell léteznie. Hely-
telen alapból indulnak tehát ki s következőleg 
semmiféle bizonyító erővel nem birnak mindazon 
érvek, melyek a világ örrökkévalósága-, kezdet-
nélkülisége mellett felhozatnak. 

b) A mi illeti azon ellenvetést, — hogy Is-
ten teremtői tevékenysége öröktől fogva való, 
következőleg ilyennek kell lennie működésének is, 
azaz, a világnak nem lehetett kezdete, — sz. Ta-
más erre azt válaszolja: hogy e következtetés 
helytelen. Mert Isten tevékeny kifelé értelmével 
és akaratával. Következőleg ezen tevékenység ha-
tása is csak akkor és olyatén fog bekövetkezni, 
mikor és a mint ezt elhatározta az isteni értelem 
és megparancsolja az isteni akarat. Már pedig az 
isteni értelem és akarat ezen rendelkezésétől függ 
nemcsak az, hogy egyáltalában létezzék a te-
remtmény, hanem az is, bogy épen akkor, azon 
időben létezzék, melyben valóban létezik. Sem-
miképen sem lehet tehát következtetni, hogy a 
teremtménynek örökkévalónak keli lennie, sokkal 
inkább azt kell állítanunk, hogy Isten szabad 
akaratától függ : vájjon öröktől fogva létezzék-e 
a teremtmény vagy nem öröktől fogva.') 

') Contr. gent. 1. 2. c. 35. Effectus ab intelectu et voluntate 
(divina) sequitur secundum determinationem intellectus et impé-
rium voluntatis. Sicut autem per intellectum determinatur rei fac-

23 



178 RELIGIO. 

c) Aristotelesnek el kellett fogadnia minden-
esetre a világ örökkévalóságát, mert ő a világ 
létezhetésének alapjául örök anyagot követel. De 
e követelménye teljesen fölösleges és jogosulatlan. 
Mert mindenesetre megelőzte a világ megvalósu-
lását lehetősége. De e lehetősége itt egyedül ab-
ban áll, hogy nem foglal magában ellenmondást 
a teremtendő — das zu Schaffende, — és hogy 
a működő ok. Isten képes azt létrehozni — tény-
kedő lehetőség — active Möglichkeit — és ez az 
anyag. Azonban e szenvedőleges lehetőség egye-
dül a természeti okok működése szempontjából 
van felvéve, ezek ugyanis csak anyagból képesek 
valamit létrehozni. Istennel a független okkal 
szemben nem kell anyagot feltételezni, ép azért 
nem. mert az ő tevékenysége teremtői tevé-
kenység. 

Világos tehát, hogy — miként nem lehet 
demonstrative beigazolni a világ kezdetét — ugy 
kezdetnélküliségét sem. Miként tehát lehetségesnek 
el kell ismernünk, hogy a világ örökkévaló, kezdet-
nélküli: hasonlóan lehetségesnek kell elfogadnunk, 
hogy a világnak kezdete volt. Esz és bölcsészet 
nem képes beigazolni a világ kezdetét, de nem 
képes beigazolni azt sem. hogy örökkévalónak kell 
lennie a világnak. 

Mi következik ebből? 

X. 
A mondottakból következik : A bölcsészet 

nem képes eldönteni ama kérdést: vájjon volt-e 
valóban kezdete a világnak vagy nem, — hanem 
csakis az isteni kinyilatkoztatás. Es a kinyilat-
koztatás el is döntötte azt azon tanával, hogy a 
világ nem örökkévaló, hanem kezdete volt a vi-
lágnak. Önmagában lehetséges mindkettő; de a 
kinyilatkoztatás megtanit arra. hogy e két lehető-
ség közöl tényleg melyik valósult meg. tulajdonít-
ván kezdetet a világnak. 

És ebből ismét az következik, hogy a világ 
kezdete tisztán hitigazság és semmiképen sem 
tekinthető bölcsészeti igazságnak, mert a bölcsé-
szet nem képes azt az észelvekből lehozni. A vi-
lág kezdete titok, (ein Mysterium) és mint ilyen 
egészen ugyanazon szempont alá esik. mely alá 
esnék a többi keresztény titkok, a miket t. i. 
nem vagyunk képesek eszünkkel sem felfedezni, 

tio et quaecuque alia conditio, ita et praescribitur ei tempus ; non 
enim solum ars determinat, ut hoc tale sit, sed etiam. ut tunc sit. 
Nil igitur prohibet dicere actionem Dei ab aeterno fuisse, effectum 
autem eius non ab aeterno, sed tunc, quum ab aeterno disposuit. 

sem demonstrative beigazolni. ívem a világnak 
semmiből való teremtése tisztán hitigazság; ezt 
képes az ész saját elveiből demonstrative beiga-
zolni. Hanem, hogy a semmiből teremtett világ-
nak valóban kezdete volt, ez tisztán hitigazság., 

Ámbár tisztán hitigazság a világ kezdete, de 
ép oly kevésbbé ellenkezik az észszel, mint a 
többi keresztény titkok. És ezt t. i. hogy nem 
ellenkezik az észszel, be lehet igazolni demon-
stratíve, mint a többi keresztény titkoknál is. 
Mert be van bizonyítva, hogy el kell ismernie az 
észnek, a bölcsészetnek is a világ kezdete lehetősé-
gét. És ezzel be van bizonyítva, hogy a világ 
kezdete nem zár magába ellenmondást. 

Ehhez járul, hogy — miként az ész a többi 
keresztény titkokat képes megfelelő érvekkel (ar-
gumentas congruentiae) támogatni, melyek ugyan 
nem igazolják be demonstrative a titkokat, de 
feltüntetik legalább valószinüségöket : ugy itt is 
képes erre az ész. A bölcsészet kimutatja a világ 
kezdetének nemcsak lehetőségét, de valószínűsé-
gét is. A teremtés czélja ugyanis Isten jósága, 
mely kijelentetik a teremtett dolgokban. Különö-
sen pedig. abban nyilvánul Isten jósága, hogy 
nem mindig léteztek őkivüle más lények; mert 
éppen abból, hogy e dolgok nem léteztek mindig, 
tűnik ki legvilágosabban, hogy Istentől bírják lé-
töket. és egyedül Isten teremtette őket. De jól 
meg kell jegyeznünk, úgymond sz. Tamás, hogy 
a világ kezdetének csakis valószínűsé g ét mutathat-
juk ki, de nem vagyunk képesek demonstrative 
beigazolni e kezrdet valóságát. „Et hoc utile est, 
ut consideretur, ne forte aliquis, quod fidei est, 
demonstrare praesumens, rationes 11011 necessarias 
inducat, quae praebeant materiam irridendi infi-
delibus existimantibus. non propter huiusmodi ra-
tiones credere, quae fidei sunt".1) 

XI. 
Ez sz. Tamás tana a világ kezdetéről. Ha 

figyelemmel kisérjük sz. Tamás fejtegetéseit, pil-
lanatig sem fogunk habozni a fölött, hogy ezek 
tökéletesen megegyeznek Maimonides állításaival. 
Ugyanazon gondolatmenet forgott sz. Tamás sze-
mei előtt, melyet Maimonides követett. Sőt még 
a részletekben is nagy a kettő közti összhangzat. 
Egyes részletekre vonatkozólag mindenesetre uj 
felfogással találkozunk sz. Tamásnál ; más részletek-
ben pedig annyira megegyeznek egymással, hogy 
semmiféle különbség nem létezik köz tök. 

') S. Thom. Summ, theol. 1 qu. 46. art, 2. c. 
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Minként sz. Tamás: úgy Maimonides is azt 
bizonyítja először, hogy a világnak sem kezdetét, 
sem kezdetnélküliségét nem lehet demonstrative 
beigazolni ; miből ismét mindkettő azon követ-
keztetést vonja, hogy lehetségesnek kell tartanunk 
úgy a világ örökkévalóságát, mint kezdetét; eb-
ből ismét azon eredményre jut mindkettő, hogy 
a világ kezdete tisztán hitigazság, melyet a böl-
csészet nem képes sem bebizonyítani, sem meg-
czáfolni; elismeri tovább mindkettő, hogy a böl-
csészet — jóllehet nem képes demonstratíve be-
igazolni a világ kezdetét — igenis képes oly ér-
veket felhozni, melylyel legalább is valószínűvé 
teszik a világ kezdetét, stb. stb. 

Nem férhet tehát semmiféle — még legki-
sebb kétely sem ahhoz, hogy sz. Tamás e kér-
désben Maimonides nyomdokait követte, azaz, 
hogy Maimonidestől vette által sz. Tamás a vi-
lág kezdetére vonatkozó elméletét, és pedig úgy 
alapgondolatában, mint részletes kifejtésében. És 
ebben áll sz. Tamás tana a világ kezdetéről tör-
ténelmi összefüggésében. 

Önként is azon kérdés merül fel itt, miért 
követte sz. Tamás e tekintetben épen Maimoni-
dest? Vagy talán mestere Albertus Magnus ha-
sonlóképen e tant vallotta és sz. Tamás ő tőle, 
tanítójától vette az által ? Épen nem, mert Al-
bertus Magnus egészen ellenkező véleményben 
van e tekintetben; számtalan bizonyítékot hoz 
fel ugyanis müveiben, melyekkel positive be akarja 
bizonyítani a világ kezdetét. — Igenis egyenesen 
Maimonidestől vete át sz. Tamás a világ kezdetére 
vonatkozó elméletét; de hogy mi indította őt 
erre, nem tudjuk megfejteni. És annál fel-
tűnőbb sz. Tamás ezen eljárása, mert alig le-
het megérteni, miféle ok vitte őt arra, hogy 
— mig a semmiből való teremtést észigazság-
nak nevezi — addig a világ kezdetét titoknak 
nevezze. 

Maimonidesnél ezt némileg ki lehet magya-
rázni, ha tudjuk, kik ellen irányul elmélete. A 
Motekalleminek ugyanis — bogy bebizonyíthassák 
a világ kezdetét — nagyon különös metaphysikai 
alapelveket állítottak fel, és a mennyiben a világ 
kezdete mellett felhozott érveik ezen elveken 
alapulnak, valóban minden bizonyító erőt nélkü-
löztek. A Motekalleminek tanára való tekintetből 
tehát járt el Maimonides emiitett módon a világ 
kezdetére vonatkozó elmélete kifejtésében. De sz. 
Tamásnak nem kellett mások — ellenségei — 

tanítására tekintettel lennie. Miért is feltűnő, hogy 
mindazonáltal elfogadta Maimonides véleményét 
e pontra vonatkozólag is. 

Közös iskolák és a vallásos nevelés. 
Nem folytatjuk tovább e szomorú példákat. Ilyenek hal-

lása kinos benyomást gyakorol. Szokatlan olvasmány, borza-
dalmas látvány. Ha ezek megtörtént valóságos tények 
nem volnának, senki sem lehetne képes azoknak hitelt 
adni. Gyermeki szívről ekkora gonoszágokat feltenni nem 
lehet, nem is szabad ! De mégis ugy van. Nem vagyunk 
hozzá szokva, beszélni kis gyermekek vallástalanságáról, 
istentelen gonoszságáról. De tényleg a vallásosság erőszak-
kal kitépetik az ártatlan, minden jóra fogékony szivekből, 
s amint egyszer az emberi szívből eltávozik a vallásos érze-
lem, a gonoszságnak minden megnevezhető neme üti ott 
fel tanyáját . Oly fiu, kinek névelésénél vallásos érzelmek 
ápolására fordittatik a rfősuly, ki hozzá szokik vallásbeli 
kötelmeit mindenkor híven teljesíteni, az botlik olykor-
olykor, de nagyobb mérvíi gonoszság elkövetésére képtelen. 
Es mi arra hár í t juk mindezért a felelősséget, a ki fennen 
hirdeti és vallja, miként „a népnevelés főczélja az értelem 
és kéz ügyességeinek a kifejtése, a vallás, a mi a szivet 
és kedélyt illeti, itt mellékes." Ez pedig a közös iskola 
szelleme. 

Es némi megnyugtatásunkra szolgál, hogy valamint 
a közös iskola romboló természetét a felekezetlen állam 
hivatalos tanügyi közlönyéből kellett kimutatnunk, ugy 
ezen közös iskolás rendszer vészteljes következményeinek 
s eredményének feltüntetéséhez szintén a közoktatásügyi 
kormány egyik hivatalos közegének nem rég megjelent 
munkájából nem megvetendő érvet meríthetünk. Békey 
Imre min. osztálytanácsos és fővárosi tanfelügyelő Buda-
pest közoktatásügyének történetét bocsátotta közre. E 
munka 12 lapon át, a 94-től a 106-ig ecseteli a közös 
iskolai elemi oktatás közerkölcsiségi eredményeit. A kép, 
melyet-az olvasó elé tár, megrendítő. Kimondja, hogy a 
városi if júság erkölcsi állapota mélyen sülyedt. Nem 
hallgatja el az egyedüli orvoslatot sem, hanem sürgeti, 
hogy a hit és erkölcstanitást szélesebb alapokra kell fek-
tetni, az elemi iskolákban a hittani órákat megszaporí-
tani és általán a válláserkölcsi nevelésre sokkal több 
gondot kell fordítani mint eddig fordítottak a közös, 
vagyis felekezetlen népiskola uj rendszerében. Igen he-
lyesen következtet a fővárosi tanfelügyelő ur : Az ifjúság 
erkölcsi állapota mélyen sülyedt; oka e sülvedésnek a 
vallást fumigáló közös iskolai rendszer, orvossága a hit-
es erkölcstannak visszahelyezése az őt megillető polczra. 
Tessék csak a nevelésnek valláserkölcsi alapot adni, az 
ifjúság erkölcsei csakhamar megjavulnak, panaszra nem 
lesz ok. Közös iskolai rendszer mellett azonban a vallás-
erkölcsi nevelés fából vaskarika; e rendszer nyomorúsá-
gán a hittani órák szaporítása sem lendítene, lévén itt 
fődolog, hogy valamennyi tantárgyat, az egész tanítást a 
vallásos meggyőződés, az élő hit szelleme hassa át. Nem 
elég ha az egyház, ha a hitoktató teljesiti kötelességét, 
kárba vész minden buzgóság oly iskolában, hol ezen kár-
hozatos elv az uralkodó: „a népnevelés főczélja az érte-

28* 
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lem és kéz ügyességeinek kifejtése ; a vallás, a mi a szi-
vet és kedélyt illeti, itt mellékes." Ily szellemű iskolában 
az egyház kötelességét nem teljesítheti, s igy joggal 
panaszkodik, hogy a közös iskola vallástalan, joggal jelöli 
ki a közös iskolát az ifjúság közt elharapódzott erkölcs-
telenség kutforrásává. 

El nem mulaszthatjuk köszönetünket kifejezni a 
„Néptanítók Lapja" iránt, hogy végre őszintén szólott, 
kifogástalan nyíltsággal megmutatta, hogy a felekezetnél-
küli közös iskolánál mily alárendelt szerepet játszik a 
vallási szempont, hogy itt „a vallás csak mellékes." Es 
ujolag megbotránkozásunknak is adunk kifejezést a fölött, 
hogy a vallásnak ily cynikus fitymálása, a vallás-közöny-
nek ily meztelen hirdetése, s igy végső elemzésben a 
vallástalanság terjesztése a népoktatásügy hivatalos köz-
lönyében űzetik. 

A téves és hamis állitásokat iparkodtunk megczá-
folni és visszautasítani. De kötelességünk ennél tovább 
terjed. Miről van itt a szó ? Vallásellenes czikkek látnak 
napvilágot egy tanügyi közlönyben, mely hazánk köz-
oktatásügyi kormányának hivatalos organuma, mely köz-
löny minden hazai tanitónak, tehát minden katholikus 
tanitónak is ingyen küldetik, s mely közlönyön kívül ta-
nítóink legnagyobb része alig élvez egyéb szellemi táp-
lálékot. S vájjon ebben nem rejlik semmi veszély? Fon-
toljuk ezt meg jól ! 

Igenis, mi ebben veszélyt látunk. Vannak néptaní-
tóink közül igen sokan, kiknek a „Néptanítók Lapja" 
képezi egyedüli szellemi táplálékukat, kik szerény anyagi 
viszonyaiknál fogva más lapra elő nem fizethetnek, vagy 
túlságos elfoglaltságuk miatt mást nem olvashatnak. S 
igy a kormány hivatalos tanügyi lapjában olvasván nép-
tanitóink, hogy a nevelésnél „a vallás mellékes," hogy 
az iskolának „a különböző hitformákra és templomokra 
figyelni sem ideje nincs, sem feladatában nem áll," hogy 
„minden vallás jó ;" mondom, ilyeneket olvasván, csoda-e, 
ha néptanitóink hitükben megtántorodnak s a közös 
iskolai szellem apostolaivá lesznek ? A veszélyt növeli 
még az, hogy sok kath. tanítónk felekezetnélküli tanitó 
egyletnek tagja, a hol azután kezébe nyomják a „Pae-
dagogiai Szemlét,"a tanügyi radikalismus képviselőjét, a 
minden tisztességet lábbal tapodó ocsmányságok e tárhá-
zát, mely vakmerő frázisaival nem csak terjeszti a iskola-
ügyi felekezetnélküliséget, hanem az fegyelmezettség meg-
lazitására is vezet. Ennek ellensúlyozásául kell valamit 
tennünk, ha nem akarjuk, hogy a baj elhatalmasodjék. 
Mi okvetlenül és elodázhatlanul szükségesnek tartunk egy 
Esztergomban vagy Budapesten tisztán katholikus szellem-
ben szerkesztett minden hazai kath. tanítónak ingyen meg-
küldendő tanügyi lap mielőbbi megindítását//*) 

Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 18. Spiritismus és anti-spiri- ! 

tismus. — Alig van kérdés, mely e pillanatban szélesebb 
körök figyelmét jobban venné igénybe, mint a spiritismus 

') Ez is jó lenne. De mivel már van több kath. tanügyi la- j 
punk, ezeknek a terjesztését kell napirendre hozni. Szerk. 

és anti-spiritismus. A spiritismus ugyan már több mint 
harmincz éves pályafutásában sok ellenséget, de kétség-
kívül sok pártolót és lelkes védőt is talált ; az anti-spiri-
tistikus mozgalom azonban nem okozott soha nagyobb 
feltűnést, mint épen napjainkban. 

Bécsnek legmagasabb köreiben Bastian esete és 
Cumberland mutatványai feltűnést keltettek, melyek utó-
és kihatásai messze terjedtek. Hozzá Bécsben és itt is 
kivált orvosok foglalkoztak e kérdéssel és a nézetek — 
legalább a mai állás szerint — inkább a spiritismus ellen 
mint mellett csoportosulnak. 

Nincs szándékunk és egy levél szűk keretébe fel 
sem ölelhető, hogy a spiritismus természete, czélja és 
irányzatai felett alapos és indokolt Ítéletet mondjunk. 
Mi — szerény véleményünk szerint — a spiritistikus 
tények egy részét ámításnak vagy divatos nyelven szólva 
humbug-nak tar t juk ; egy részét az illető ügyességének 
vagy ' természetes erőknek tulajdonítjuk : egy részét pedig 
szellemek, még pedig gonosz szellemek közreműködésé-
ből származtatjuk le. Több komoly tudós (Oornoldi, Pal-
mieri, Schneid, Dippel, Wieser, Gutberiet, Schneider) 
több püspök és zsinat (ezek között különösen az 
1868-ban tartott baltimorei zsinat), a római Congregatió 
több rendbeli döntvénye ezen felfogásunk mellett szó-
lanak. 

A ki a spiritistikus tények valódiságát — nem az 
egyeseket, de összegükben, amennyiben egész önálló rend-
szert képviselnek — elfogadja, józanul más eredményre 
nem juthat , mint annak elismerésére, hogy vannak szel-
lemek, az emberi szellemre ható és működő szellemek. 
Ezen behatás és működés módja és rendje vita tárgyát 
képezheti, de az alap tagadásba nem vehető. Es ebben 
rejlik a spiritismus szerepe, mely az isteni gondviselés 
terveiben számára kijelöltetett. 

Korunkban, mely a materialismus polypkarjai között 
végkép kivetkőzött a szellemi állag elismeréséből, mely-
nek elméletben és gyakorlatban főczélját a szellem taga-
dása és az ennek létezéséről való meggyőződésnek töké-
letes lerontása képezik, a spiritismus ugy tűnik fel előttünk, 
mint természetszerű, szükségképes reactió, mint nyilt és 
határozott protestatio az emberi lélek szellemisége, a szel-
lemek létezése mellett. 

Legyen valaki spiritista, vagy anti-spiritista, magya-
rázza a spiritismus azon tüneményeit, melyek valóban 
constatáltattak, bármi módon, valamitől még sem szaba-
dulhat : és ez annak elismerése, hogy van az emberben egy 
anyagtalan szellemi elv, a lélek, mely lényegesen külön-
bözik a testtől és ennek szerveitől. 

A spiritismus követőiről ez nem szorul bizonyításra. 
Egész rendszerük ezt eléggé tanúsítja. Sőt a spiritismus 
e tekintetben csakugyan a végletekig jutott. A rationa-
lismus évtizedeken át a csodákban való hitet észellenes-
nek és korunk szégyenfoltjának nevezte ; kigúnyolta a 
prófétákat és papokat és ime! a korunk rationalismusa 
által igaz hitüktől megfosztott emberek nagy része a spi-
ritismus karjaiba veti magát, elfogadja hivő lélekkel gyak-
ran oktalan és indokolatlan csodáit, dicsőíti a nem ritkán 
ketesbecsü alvajárók és médiumok közleményeit. Az isteni 
mindenhatóság történetileg és bölcsészetileg eléggé indo-
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kolt rendkívüli és természetfeletti működései helyett cse-
rébe veszi és megbámulja a sátán csalásait és csodáit. A" 
legdurvább babona lett a hitetlenség igazságos büntetése. 
De ezen megérdemlett büntetésben van egy nevezetes 
momentum : a lélek szellemiségének állítása, a materialis-
mus negátiója. 

A spiritismus ellenségei pedig többféle módon ipar-
kodtak kifejteni ama tüneményeket, melyeknek valódisá-
gát kétségbe nem vonhatták. Lelki betegségeknek tartották 
e jelenségeket, mások mechanikai uton akarták kimagya-
rázni, mások meg a villamosságnak tuljdonitották vagy 
különféle fluidumnak, ismét mások titkos erőket vettek 
segítségül. De mióta a lipcsei tanár Zöllner és Fechner 
az ő psychophysikájában ujabb kutatások által e kérdés 
meritumát nem egy szempontból meglepő világításba 
helyezték, mindinkább tért nyit magának a nézet, hogy a 
spiritismust tisztán physikai erőkből megmagyarázni nem 
lehet. 

Cumberland, ki legközelebb Bécsben fellépett és e 
napokban fővárosunkban is bemutat ja ügyességét, a ki 
életének czéljául tekinti „leleplezni a csalást és szédelgést 
és antispiritista mutatványaival lehető meggyőzéssel ipar-
kodik kimutatni, hogy még a tudósok is mennyire félre-
vezethetek, ha ügyes médiumok állnak elő müfogásaikkal, " 
legközelebb a bécsi lapokban levelet tett közzé, mely-
ben mutatványait megmagyarázván, a többi között igy 
szól : 

„Angliában legalább a legkiválóbb tudósok elösmer-
ték kísérleteim tudományos értékét. Ezek által minden-
esetre kétségtelenül megállapítani lehet, hogy a lélek hatalma 
a test fölött olyan erös, hogy ha mondanom szabad, kény-
szeritheti az együtt működésre, vagy legalább a lélek 
működésének az érzékithető kifejezésére, hogy csak jelen-
tékenyebb megfigyelési képességre van szükség, s ilyen 
az enyim is, hogy a jelenségek megfejthetők legyenek." 

Igy Cumberland. 
Tudjuk, hogy nem tekintély, azt is tudjuk, hogy 

nem mindnyájan követik az ő felfogását, kik a spiritismus 
ellenségei, de mindazonáltal lehetetlen nem konstatálnunk, 
hogy az antispiritista táborban is utat tör magának a jó-
zan felfogás a lélek szellemi voltáról, a materialismus kép-
telenségéről. 

Lehet, hogy sok időbe fog kerülni, mig a világ a 
materialismus hóbortjaiból ki fog ábrándulni, de hogy 
ezen idő be fog következni, kétséget nem szenved. Es 
ama természetes tényezők között, melyek ezen üdvös i 
eredmény létrehozatalán közreműködtek, helyet fog fog- I 
lalni a spiritismus és antispiritismus tusája is, mely me-
rev ellentéte daczára a materialismus megdöntésére irá-
nyul. ? 

Sopron. A kath. tanítók orsz. nagygyűlése.1) — 
Jó nagy ideje, hogy e lapok hasábjain hangoztatva lett 
a kath. tanitók országos nagygyűlése. Kath. tanférfiaink, 
kath. tanügyi lapjaink mind ezt hirdették. Tanitóink lel-
kesültek, buzgólkodtak, szivük legforróbb óhaját már-már 
teljesülve látták. A II. orsz. tanitó-gyülésen megjelent 

') A ,Népiskolai Lapok' febr. 29-iki vezérczikke. Szerk. 

képviselőink, ha jól értesültem, mindannyian egy szivvel, 
egy lélekkel oda nyilatkoztak, hogy nekünk elodázhatlan 
szent kötelességünk az eddig tapasztalt sérelmekkel szem-
ben a kath. tanitók orsz. nagygyűlésének magtartása. 

Lapjaink ez ügyben lelkesitőleg, buzditólag irtak, 
czikkeztek. Tanitóink sürgették, jogosnak, méltányosnak 
tar tot ták egyleti gyűléseiken ez eszme megtestesülését. 
Nem volt kath. tanitó-egylet, hol nem helyeselték volna 
a megpendített eszme keresztülvitelét. Egy közös akarat, 
egy közös kívánság szállta meg a kath. tanítóság keblét. 
Mindnyájok óhaja abban az egyben öszpontosult, hogy 
legsürgősebb teendőnk a kath. tanitók orsz. nagygyűlésé-
nek szervezése. 

Es most ? Hogy állunk ezekkel szemben ? 
Sajnos, hogy be kell vallanom, miszerint még min-

dig ott vagyunk, a hol voltunk : küzdelmeink elején ! 
Ugy látszik vezéreink követni akarják a természetet. Va-
lamint a természet téli álmát aluszsza ; hegyen-völgyön 
mély csend uralkodik; mező, rét kopár és sivár; minden 
kihaltnak látszik : ép ugy alusszák ők is az igazak álmát ; 
sehol egy buzditó, elevenitő szózat, mely képes volna 
bennünket e lethargiából fölverni és a tett terére ki-
vinni. 

A tények ily állása nem vezethet czélhoz. Az egész 
mostani állapot semmi jót sem Ígérhet, de nem is hozhat. 
Mi lesz belőlünk, ha egy életre való eszmét napvilágra 
hozunk, azt megvitatjuk, megbeszéljük, magunkévá tesz-
szük, csak azért, hogy a jövő perczben egy más eszme 
kedvéért az előbbenit háttérbe szőritsuk, vagy tán egé-
szen a feledékenységnek átadjuk ? Evvel sohasem érünk 
czélt ! Ügyünknek ez eljárás nemcsak hogy nem használ, 
hanem igenis árt, még pedig annyira árt, hogy ha sietve 
fel nem ocsudunk tespedésünkből, ugy vajmi nehéz lesz a 
kárt helyre pótolni, helyre ütni. 

Ha már lelkesülünk egy eszme i ránt ; ha ezt jónak, 
czélszerünek sőt elkerülhetlenül szükségesnek tar t juk : 
ugy nézetem szerint erkölcsi kötelességünk is azt meg-
védeni és keresztül is vinni. Ez a dolgok megmásithatlan 
logikája. 

Hogy pedig a kath. tanitók országos nagygyűlése 
eszméjének megpenditői velem egy nézeten vannak és 
szintén szivök mélyéből óhaj t ják annak minél előbbi ke-
resztül vitelét, azt legkevésbbé sem akarom kétségbe 
vonni, nem is habozom kimondani, hogy Fonyó, Végházi, 
e lapok t. szerkesztője, Petrovácz stb. minden erejükből 
azon vannak, hogy a nagygyűlés még ez év folytán meg-
tartassák. 

De ha ezeket hiszem, és erős meggyőződésem, hogy 
a dolgok tényállása a fönnebb említetteknél valóban igy 
van, ugy el nem rejthetem azon nyugtalanító tudatot, 
hogy mostani eljárásuk, illetőleg hallgatásuk bennem és 
valószínűleg a többi kartársakban is a habozás bizonyos 
nemét keltik föl. 

Ne vegyék t. vezérférfiaink az imént elmondottakat, 
melyek csak a szent ügy iránt táplált kiapadhatlan sze-
retetből eredtek, vádaknak, melylyel müködésöket bélye-
gezni akarnám, korántsem, hisz nagyon jól tudom, és 
teljesen meg is vagyok győződve, hogy ők a kath. tan-
ügynek csak javát akarják, hogy minden tettük, min-
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den míiködésök oda irányul, hogy a kath. tanügynek csak 
használjanak. De vegyék ugy a mint van, vegyék annak, 
a mit én e sorokkal elérni akarok, t. i. buzditásnak, hogy 
megkezdett működésüket, mely ki tudja minő fontos kö-
rülmények következtében egy ideig pihent, erélyes föl-
szólalásukkal folytassák és érvényre emeljék! 

Nekünk kath. tanitóknak életkérdés a tömörülés és 
a tömörülésből eredő országos kath. nagygyűlés. E nélkül 
el nem lehetünk. Az országos képviseleti közgyűlés elseje 
ép oly kevéssé elégített ki, mint másodika. Sőt annyira 
vagyunk velük, hogy jogos követeléseink nemcsak hogy 
süket fülekre találtak, hanem gyönyörűségesen ki is ne-
vettettek. Már pedig örök szégyenfolt tapadna reánk, ha 
mi, a sokkal nagyobb többség, egy oly csekély kisebbség 
által mint a felekezetleneké, járszalagon vezettetni 
hagynók magunkat. Ezt tűrni nem szabad, de nem is 
fogjuk ! 

Nem ám ! Sürgetjük az orsz. kath. naggyülést • 
Egyleteink már ugy is határoztak, hogy többé képviselőt 
nem küldenek az ált. képviseleti közgyűlésre ; hanem lia 
életbe léptettetik a kath. nagygyűlés, oda aztán örömest 
küldik legjobbjaikat, hogy az egy téren működőkkel meg-
beszélhessék a további teendőket. 

Ezek után előtérbe tolulnak azon teendők, melyek 
szükségesek arra, hogy kedves eszménk a valósúlás stá-
diumába lépjen, — azon módozatok, melyek szerint az ige 
testté váljék. 

Nehéz nekem laicusnak útmutatással szolgálni, midőn 
vannak kitűnő vezéreink, kik az egész ügyet már rég 
megérlelték, megfontolták, a legjavát kiválasztották, mely 
szerint indulnunk kell. De mindezek daczára megkísérem 
egy pár halvány vonással ecsetelni a teendőket, melyeket, 
ha czélt érni akarunk, okvetlenül tekintetbe kell venni. 
Ha azonban nem helyesek, ugy tudják be a vezérférfiak 
mostani szereplésemet annak, hogy egy közvitéz szólal 
föl. kiben megvan az akarat, de hiányzik az erő, különben 
is : si desunt vires, tarnen laudanda est voluntas. 

Legeslegelső tehát az, hogy az ország minden kath. 
tanítója egy kath. tanító-egyletbe lépjen, annak testestül-
lelkestíil tagja, még pedig munkás tagja legyen, hogy 
minden tanitó erkölcsi kötelességének tartsa a belépést: 
ha pedig kerületében nem volna egylet, ugy rögtön lás-
sanak hozzá, hogy egyletet alakítsanak, még pedig e ta-
vasz folytán; kérjék a kerületi esperes urat, mint tanfel-
ügyelőt, hogy ügyüket karolja föl, terjeszsze a megyés 
püspök elé, ki bizton helyeselni fogja eljárásukat és 
nyújtsák be alapszabályaikat megerősítés végett a minisz-
tériumnak. 

Igy alakulva küldje be minden egylet a hozzá leg-
közelebb álló kath. tanügyi lapba az egylet czimét, az 
elnök nevét és a többi szükséges adatokat, hogy ez által 
tájékozva legyünk, hányan vagyunk és hogyan állunk. 

Ezek után, vagy tán ezeket megelőzőleg is lépjenek 
a fönt megemlített vezérférfiak és még egynéhány kath. 
tanférfiu érintkezésbe, dolgozzák ki az ügyrendet, mely-
nek alapján vezethető volna az orsz. kath. tanitó-gyülés. 
Ezen ügyrendet megbeszélés, megvitatás végett kinyo-
matva küldjék meg rögtön az egyes tanitó-egyleteknek, 
hogy ezek nézetüket, határozataikat gyorsan, minden fenn-

I akadás nélkül megküldjék ismét az igy alakult ideiglenes 
elnökségnek. Ez pedig az igy begyült nézeteket összeha-
sonlítva egybefoglalná, és kath. tanügyi lapjainkban köz-
zétenné. Ezek után hozzá látna a további, de már végső 
lépésekhez. Magától értetődik, hogy mindezek elérésére 
és keresztülvitelére legelőször is kikérné a nméltóságu 
püspöki kar beleegyezését. Ezt készakarva hagytam utol-
jára, mert tudomásom van, hogy Budapesten a kath. 
képviselőkből vállasztott héttagú bizottság ennek keresz-
tülvitelével meg lett bízva. E lépés tehát indítványom 
nélkül is megtörtént. Tett-e valamit e héttagú bizottság, 
nem tudom, mert a lapok utján eddig még semmiről sem 

i értesültem. (Megnyugtatom t. kartársunkat, ha azt mon-
dom, hogy ez ügyben már történtek, még pedig igen czél-
szerü és helyes lépések. Szerk.) 

Ezek volnának csak ugy oda vetve a teendők. Per-
sze kimerítő programmot tőlem ne várjanak. Majd adnak 
vezéreink. Bárcsak ne késnének ! Különösen sokat várok 
Yégházitól és Fonyótól. Reménylem, hogy felszólalásomra 
megadják a kellő feleletet. Őszintén mondva kötelességük 
is ez ! Ok voltak ez eszme megpenditésének kezdeménye-
zői, érlelői és megvédői. Raj tuk tehát a sor, hogy ezt a 
megvalósulás stádiumába vigyék. 

Nem végezhetném soraimat, ha ujolag fel nem szó-
lalnék, hogy a kath. tanítók országos nagygyűlése elodáz-
hatlanul szükséges. Oly életbe vágó kérdés ez, hogy 
szembe vele minden más kérdés, bármily égető is, csak 
másodrendű szerepet viselhet. 

Ha ezt az egy kérdést tisztáztuk, ha ezt keresztül 
vittük, ugy a többi magától jön. Mert mig egy test nem 
leszünk : mig szétszórva szerte az országban magunkra 
hagyatva működünk : addig összes törekvésünk csak pium 
desiderium marad. Lehetnek köztünk bármily kiváló, mun-
kás tagok, mégis igen csekély eredményű lesz működé-
sűk, ha egy erős kötelék, a kath. tanítók országos egye-
sületi köteléke nem tar t ja őket össze ; ha működésükben 
egy közös eszme, egy közös akarat nem lelkesíti őket. 

Fertövidéki. 

Szatmári egyházmegye. Salutem ex inimicis nos-
tris. — „A hit fegyvere, melyet az egy igazi Krisztus 
tudomány<hiak védelmére vett, fel (rectius felvett) « hasz-
nált 1883. Nagy Elek, kispaládi ref. lelkész." Erről a kis 
könyvről akarok szólni. Megszerezhető 50 krért a szerző-
nél ; utolsó postája : Nagy-Palád, Szatmárnmgyében. 

Csodálatos munka ! Ir ta nagy bittel és meggyőző-
déssel helv. hitvallású lelkész, ki .megmarad — úgy-
mond — a valódi protestáns pártban és elvben" (85. lap) 
s ezen munkájával legtöbbet használt a mi kath. egyhá-
zunknak ; mivel -mig — úgymond — ezen müvemnek 
utolsó lapja (87.) meglesz, addig tudni fogja az utókor, 
hogy hajdan (azaz jelenleg) a magyar levegőt, prot. hi-
tet s életet öldöklő kóranvag fertőztette meg." azon 
.papi fejedelmek és Írástudók" részéről, kik tanárokul 
„a prot. egyház szolgálatába szegődtek." Férfias nyíltság 
s hősi elhatározással támadja meg különösen P. Nagy 
Gusztáv prot. theologiai tanárt, ki a „Sárospataki La-
pokban" két év előtt .Húsvéti igazság" czim alatt ta-
gadta Kr. urunk feltámadását s menybemenetelét (39.), 
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„Istentagadó tanárnak" ismertetik (64.), ki „mióta Pata-
kon tanár, kiképezett és kibocsátott egy tömeg élőhit és 
meggyőződés nélküli papot, kik szégyenlik a Kr. evan-
géliumát, tagadják Kr. istenségét, de azért csak prédi-
kálnak a megfeszített és feltámadott Krisztusról" (18.). 
Magát Sárospatak városát is e miatt tángálja, mint olyat, 
melyben „a családi nyugalom, béke és boldogság (alá-
húzva) nem irigylendő, sőt pirító állapotban mutatko-
zik. (28.). 

Odadörgi saját egykori tanárának, hogy őtet magát 
félévre hitetlenné tette, s csak az apai ház — a most is 
Ugocsában élő tekeházi tiszteletes — légköre gyógyi-
totta k i ; hogy „a vallás világában mindent az érzéki és 
tapasztalati világ körébe szeret foglalni, csodát nem is-
mer, nem hihet" (22.), hogy mint hűtlen tanár ő „nem 
a helv. hitvallásé, hanem csak a h. h. czimeé" (30), hogy 
„szerinte a kereszténység csak gyermeteg zsidó poézis" 
(34.), hogy „meggyalázza Krisztust, másfelől pedig gya-
lázó kezeivel erőlködik (őt) felmagasztalni" (53.), hogy 
nálánál a zsidókat „jogosabban lehetne nevezhetni ke-
resztyéneknek" (54.), „jobb volna, ha elszakadna ; mivel 
a rossz példa miatt szaporodik a prot. egyházban (alá-
húzva) a képmutatók, az Anti-Krisztusok száma" (55.), 
ámitja a papnövendékeket (58.) és „meginditotta az egy-
háznak nem gyökeres reformatióját, hanem kiirtását" 
(60.) ; hogy hermeneutikai és a confessziók ismertetése 
(aláhúzva) „öldökli a hitet, éleszti a hitetlenséget, növeli 
a vallástalanságot, s terjeszti az erkölcstelenséget" (61.); 
hogy sikerült neki a tanári esküformát a h. hitvallás lé-
nyegéből kivetkőztetni" (62.), hogy „szemeire hályogot 
eresztett az önhittség; azért vak vezér, s kik utána ha-
ladnak, vele együtt mindnyájan a vallástalanság lélek-
gvilkos vermébe esnek" (68.) s azért „ha nem veszi ki 
cselédkönyvét" (63.) azaz le nem köszön theol. tanári 
állásáról, simpliciter el kell csapni (69.). 

De ezen nagy vádakat szerző átalánositja is: beszél 
„óriási tűzveszélyről (14.), mely a kereszténység alapjait 
és templomait fenyegeti," a prot. orthodox egyház ke-
nyerén élődő, gazdálkodó „nagy tömegről, mely a szabad 
vizsgálódás jogával visszaélvén (s) a lelkiismereti szabad-
ságot önhittséggel megfertőztetvén, az u. n. modern párt-
gyülekezetet alkotta" (15.); szent komédiásokról, képmu-
tató prot. papokról, „kiknek szelleme megmételyezi az 
embereket .s mint kóranyag átszárnyalja (áthatja) a gyü-
lekezeteket," kikről tudja a nép, hogy „nem ugy hisz-
nek, mint szerző prédikál" (21.); hogy „a modern szó 
alatt ő csak istentagadó dolgokat ért," hogy éppen a 
prot. egyház másodrendű bölcsei „csak ugy gúnyolják a 
bibliai Istent és szolgáit" (36.) ; hogy a modern prot. 
theol. tanárok „működése hitvány lényegit, s nyakukat 
csak a biztos kenyérkereset tele tarisznyája huzza" (58.) ; 
hogy más fegyvereket forgatnak a templomban s mást 
azonkívül s J-gazi veszedelmet árasztanak a prot. egy-
házra és hazánkra/" (64.) s felkiált: „ez a modern pro-
testantismusnak modern őszintesége", hogy prédikálunk, 
de bizony magunk is sokat nem hiszünk (magunk sem 
sokat hiszünk) abból, és a gyülekezet hitetlenségnél egye-
bet nem tanul (72.), s ezt nem csak a tiszáninneni prot. 
egyházkerület majoritásáról mondja, hanem mondja más 

egyh. kerületek tanárairól, papjairól, hatóságairól, sőt 
mondja a debreczeni zsinat nagy (?) férfiairól is : (69.) 
„Zsinatoztatok — úgymond — de fájt tudni, hogy az 
evangeliomi jellegtől mennyire idegenkedtetek ; egyesül-
tetek, de fáj t tudni, hogy a hit-, remény- és szeretetben 
mily messzire maradtatok egymástól ; törvényeket hoz-
tatok . . . hogy megadóztassátok az ugy is nagy adó alatt 
sóhajtozó magyar népet. Igaz hit n é l k ü l . . . A zsinatozás-
nak látszik-e haszna, áldása prot. egyházi életünkben ?" ; 
panaszolja, hogy „a valláserkölcsi kérdés sehol sem ke-
rült szőnyegre, hogy a hitetlen papok és tanárok kárté-
konyságától miként lehetne megmenteni a gyülekezete-
ket ?" (70.), hogy „a prot. egyetemes papságnak nincs 
élő hite, belső meggyőződése." (72.). 

A 73. lapon névszerint mondja meg, hogy Debre-
czenben. a hol „szétrobbant a hitvédő tábor" (81.) há-
rom, Pápán meg egy hiterős theol. tanár van, Sárospa-
takon pedig jelenleg egy sincsen, ugy hogy „jórészben 
már megzavarodott a hallgatók feje, hogy azt sem tudja, 
kinek és mit higyjen" (79.) s meddő lett szerző tevé-
kenysége is, híveinek azon részére nézve, mely a prot. 
irodalom és tanárainak üzelmeiről tudomással bír. 

A minő nagy szerző prot. buzgalma, oly gyengék 
okai ; rendesen negatív argumentumokkal érvel, ellenfelei 
állítását deducálja ad absurdum, s oly rettenetes, szinte 
káromló következményekre jut, hogy a sok maró guny 
miatt, melytől müve a 27. laptól kezdve hemzseg, végre 
az 54. lapon engesztelő imára fakad, melyre szívesen reá 
mondjuk az Áment. 

Materialistikus theol. tanárral lévén dolga, szeretne 
a természetből is ellene puskázni, de ehhez nincsen ké-
szültsége : neki a föld „legnagyobb csillag" s nem ismeri 
Bohnenberg s mások forgó gépeit, melyek a föld forgását 
csakugyan meglepőleg utánozzák (42.). 

Erősen téved, midőn a szentek imádását és a prot. 
egyháznak 1883. éves harczát és tanítását kétszer is em-
legeti, de megegyezik a kath. anyaszentegyház szellemé-
vel abban, hogy 

1. A csodát nemcsak hiszi, hanem szereti, hogy val-
lása csodaszerü alapon álljon, s forrása ne a földből fa-
kadozzék (25.). 

2. A szabad vizsgálódás határát látja abban, hogy 
Jézus hite isteni, tehát szabadsága, s fennmaradási joga 
örök (16.), tantételei pedig változhatlanok (15). 

3. Azért védi a tekintélyt, és követeli annak elis-
merését az egyházban (80.), s emlegeti a protestáns rend-
szer közönyösségét és hibáit (6.). 

4. Reméuyli, hogy meg nem hazudtolja, meg nem 
szégyeníti semmi, ha abban bízik, hogy in hoc signo vin-
ces ! (80). • , S. 

IRODALOM. 
T. olvasóközönségünk kiváló figyelmébe ajánljuk a 

következő felhívást : 

À katholikus egyház közjoga. 
I. Kész. Egyház-Társadalmi Alapjogtan. Vezérfona-

lul egyházjogi előadásokhoz és müveit katholikusoknak 
magánhasználatra. Irta Handek Ágoston, benczés ál-
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dozó pap, hit tudorj elölt, a Pannonh. Lyceumban az egy-
házi jognak és történelemnek ny. r. tanára, a főapáti szt. 
szék ülnöke, a kath. tanitó társulat római akadémiájának 
r. tagja. Győr, 1884. özv. Sauervein Gézáné cs. és kir. 
szab. könyvnyomdája. (Vége). 

Szomorú állapot biz ez, s nincsen kétség benne, 
hogy a modern társadalom a saját fegyvere által, a min-
den magasabb czéltól, minden az emberen fölül álló te-
kintélytől emancipált nyers erő által, fog keservesen bűn-
hődni hibájáért. Per quod quis pecca t . . . 

De még szomorúbb dolog az, hogy a katholikus tá-
borban, különösen nálunk a katholikus világiak körében, 
midinkább tért foglal a csüggedés, amely okozza, hogy 
az anyaszentegyház jogait és igazait már hangoztatni 
sem igen merik ; vagy azért, mert némelyek az ellenfél 
olcsó gúnyolódása folytán kételkedni kezdenek azon, ba 
váljon csakugyan jog-e az, amit az ellenfél annak elis-
merni nem akar : vagy azért, mert nincsen kilátás reá, 
hogy az egyház jogosaknak ismert igényeit hamarjában 
érvényesiteni lehessen. Pedig ezen marasmus veszedel-
mesebb az egyházra nézve, s a jobb jövő reményét inkább 
elodázza, mint bármely elnyomás, mint bármennyi az egy-
ház ellen elkövetett jogsértés. 

Csak azon ügy van elveszve, amelyet érdekfelei ma-
gk fö l adnak! 

Midőn b. e. IX. Pius pápa a jog fogalmára, az 
egyháznak jogi természetére s az államhoz való viszo-
nyára vonatkozó téves elveket 1864-ben ünnepélyesen 
kárhoztatta, talán nem is azon czél lebegett első sorban 
szemei előtt, hogy megtérítse azokat, akik a kárhoztatott 
elveket tényleg vallják: hanem inkább az volt czélja, 
hogy a jóakaratuaknak megmutassa az általános eszme-
zavar között az igazságot, és saját példája által arra 
ösztönözze katholikus fiait, hogy a bénitó csüggedést le-
rázva. határozottan állást foglaljanak a jog és az igazság 
mellett. 

XIII. Leo pápa is sürgősen inti a katholikusokat az 
ébredésre „Intelligant" "— igy ir — „quicumque amant 
catholicum nomen, tempus iam esse conari aliquid et 
nullo pacto languori desidiaeque se dedere ; cum nemo 
celerius opprimatur, quam qui vecordi securitate quie-
scunt. Videant, quam nihil reformidarit veterum illorum 
nobilis et operosa virtus: quorum et laboribus et san-
guine fides catholica adolevit." (Epist. „Etsi nos" ddo. 
15. Febr. 1882.) 

Nem jöhet itt tekintetbe a pillanatnyi siker. Ez nem 
lehet mérlege tetteinknek ; mert az anyaszentegyház 
nem a jelen pillanatnak él, hanem él az Isten világter-
vének, amely előbb vagy utóbb, az emberek közreműkö-
désével vagy azok ellentállása daczára, de végre is abso-
lut bizonyossággal érvényre fog emelkedni. Ha tehát 
megtettük kötelességünket, a sikert az Istenre bizhatjuk. 
„Ha nem tesszük kötelességünket, Isten országa ugyan 
károkat szenvedhet, de el nem vesz ; ami azonban bizo-
nyos, az, hogy elveszünk mi, kiket az egyház iránti hi-
degség, az érdekei szolgálatában való hütelenség átka suj-
tand." (Dr. Haynald L. bibornok). 

Minthogy napjainkban nemcsak az egyháznak egyes 
jogai vannak megtámadva, hanem valamennyinek alapja, 
az egyháznak jogi természete: azért a katholikus egyházi 
jogtudományra nézve előáll azon kötelesség, hogy világo-
san és rendszeresen kimutassa a jognak tulajdonképeni 
mibenlétét ; hogy a modern politikai naturalismussal 
szemben bevitassa az egyháznak mint társadalomnak jogi 
természetét, annak hatalmi körét saját tagjai s a kivüle 
álló physikus és morális személyek fölött ; hogy ismétel-
ten rámutasson az egyháznak szervezetére és alkotmá-

nyára, kiemelje azon elemeket, amelyek közvetlenül az 
Isten akaratán alapulván változhatatlanok, s azokat is, 
amelyek emberi jognak és történeti fejlődésnek képezvén 
tárgyát, változásnak voltak a múltban, és lehetnek a jö-
vőben is alávetve. 

Ezen kötelességnek akarnak eleget tenni az egyházi 
jognak azon művelői, akik különbséget tevén az egyházi 
közjog és kánoni jog között, a közjog nevezete alatt elő-
adják rendszeresen a fönnebb emiitett jogi tételek meg-
fejtését. Ezen czélt tűzte ki magának évek előtt a jelen 
munka irója is. 

Midőn az egyházi közjogot öt év előtt kidolgoztam 
vezérfonalul saját egyházjogi előadásaim számára, még csak 
azt tudtam, hogy b. e. IX. Pius pápa helyeselte és óhaj-
totta az egyházi jognak ily irányú müvelését. Most az 
ügy u j stádiumba lépett. Dicsőén uralkodó szt. atyánk 
XIII. Leo pápa az egyházi közjog számára külön tanszé-
ket állitott föl a római seminariumban, s ez által hiva-
talosan szentesitette az egyházi jogtudománynak ezen 
ágát. E körülmény inditott arra, hogy munkámmal a 
nyilvánosság elé lépjek. 

Az egyházi közjogot két részre osztottam föl. Az 
első részt „Egyháztársadalmi ala-pjogtan" czimmel a ka-
tholikus müveit közönségnek most bocsátom rendelkezé-
sére. Ez tárgyalja bevezetésképen a jognak helyes fogal-
mát és kötelező erejének alapját : azután az egyháznak 
mint társadalomnak jogi természetét, ebből folyó jogait 
és hatalmát saját tagjai fölött, az államhoz s a vallásfele-
kezetekhez való jogi viszonyát. 

Igy az első rész magában is befejezett egészet ké-
pez. Követni fogja azonban, ha ugyan a t. kath. közön-
ség támogatását megnyernem sikerül, még ezen évben a 
közjognak második része „Egyházi alkotmány- és kor-
mányjogtan" czimmel. 

Iparkodtam lehetőleg a schola előadási módját kö-
vetni az egyes tételek megbizonyításában, mert ez a leg-
szabatosabb és egyúttal a legvilágosabb is. 

A munka april hó folyamában fog megjelenni. Mint-
hogy azonban fölös számú példányokat nem szándékom 
nyomatni, kérem mindazokat, akik munkám iránt érdek-
lődnek, hogy becses megrendelésökről levelező lapon ho-
vahamarább értesiteni kegyeskedjenek. 

Az „Egyháztársadalmi alapjogtan" ára 1 forint 50 
krajczár 

Pannonhalmán, u. p. Győr-Szt.-Márton, 1884. évben, 
aquinói szt. Tamás napján. , 

Haudek Ágoston, 
benczés. 

= Krisztus hét szava a keresztfán. Hét nagy-
böjti beszéd. Irta Nemeskey Andor, a nagyváradi papnö-
velde aligazgatója. Nagyvárad, 1884. 8-adr. II, 66 lap. 
Ara. 60 kr. 

Szerző hitbuzgalmi irodalmunk lelkes müvelője. Er-
ről tesz tanúságot nemcsak jelen beszéd-cyclusa, hanem 
az a jelentése is, hogy tőle april elején. „ Májusi Rózsa-
bimbók" cz. a. májusi szent beszédek és julius elején 
„ Mennyei kincstár" cz. a. imádságos könyv fog megje-
lenni. Amannak ára 2 frt, emennek 1 fr t 50 kr. lesz. 
Megrendelhetők a szerzőnél. 

VEGYESEK. 
— Ft. Peitler Antal váczi püspök ur ő exclja co-

adjutorául pápa ő szentségének Neszveda István apát-ka-
nonok urat ajánlotta. Ad multos annos ! 

— Kalocsán kath. legény-egylet van alakulóban. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, márczius 22. 24. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Fm. és ft. Simor János bib. hg.-prímás beszéde, melylyel a Szt.-István-Társulat XXXI. köz-
gyűlését megnyitotta. — Közös iskolák és a vallásos nevelés.— Egyházi Tudósitások: B u d a p e s t : A Szent-István-Társulat XXXI. köz-
gyűlése. —- Egyleti élet : A Szent-István-Társulat XXXI. közgyűlése. — Egyleti ház. Az országos közp. legény-egylet. — Irodalom : Sze-

rény észrevétel egy bírálatra. — Vegyesek. 

Főmagasságu és főtisztelendő 

S I M O R J Á N O S 
bibornok, 

Magyarország herczegprimása megnyitó 
b e s z é d e 

a Szt.-István-Társulat márczius 20-iki közgyűlésén. 

Tisztelt nagygyűlés ! 
Társulatunk két oszlopának, két vigaszának, 

két vezérének, két elnökének fájdalmas hiányá-
ban, üdvözlöm az Urban a nagygyűlés igen tisz-
telt tagjait. 

E két oszlop kidűlt, vigasztalásaink e két 
forrása kiszáradt, bizalmunk e két támasza ösz-
szetört, két vezérünk, két elnökünk, néhány hó-
nappal egymásután, az örökkévalóságba költö-
zött, hogy a földi élet küzdelmei után erényeik 
s érdemeik jutalmát elvegyék attól, a ki az életet 
adta, a ki az életet szabályozta, a ki az életnek 
minden cselekedeteit, az eltávozás pillanatában az 
igazság mérlegébe veti, megejtvén fölötte az Íté-
letet, mely nem fog változni soha, miként maga 
a szent örök Isten. 

Nagy hazafi volt, mert nagy keresztény 
minclakettö. A kereszt volt oktatójuk, buzditójuk 
a munkára, az önmegtagadásra, az önfeláldozásra 
a királyért, a hazáért, a nemzetért önzés nélkül, 
hiúság nélkül, miként maga a kereszt a legtisztább 
szeretet áldozatának jelvénye és szorgalmazója 
marad a földön. 

Emeljünk ki néhány vonást a két nemes élet-
ből, oly vonásokat, melyek minket reményeink-
ben szilárdítani, társulati törekvéseinkben buzdí-
tani, az élet küzdelmeiben bátorítani képesek. 

Enyhül a sajgó szív, midőn a kedves halott-
nak sírjára emlékkoszorút helyez, buzdul, fellángol 
a sziv, midőn a nemes halottnak erényeiből az 
élet komoly feladatára oktatást szerez. 

Két elnökünk, két magyar ősi család sarja-
déka, a családi hagyományok hűséges őre, hogy 
az öröklött jeles nevet nagy tettekre zálog gya-
nánt viselve, hiven végzett kötelességekkel ragyo-
góbb fényben, a szerzett érdemek messzesugárzó 
emlékével adja át örököseinek. Szolgálta mind-
kettő a hazát, a hazának, a nemzetnek élettörzsét, 
a királyt; — szolgálta viharos időkben sok le-
vert sziv mellett, csüggedés nélkül, kiválóan Czi-
ráky, a nemzet életére nehezedő éjnek sötétségében, 
a fogalmak és érzelmek egymást gyúró zavará-
ban, zavartalan elmével, ott pillantván meg, ott 
keresvén az üdvös kibontakozás vezénycsillagát, 
hol az vonzva derengett a törvényes királyban, 
szolgálta a királyt, hogy a királyban a bizalom 
tüzét a nemzet és a nemzetben a király iránt 
éleszsze, szolgálván mindenben, ami nem törvény-
ellenes, ami a nemzetre üdvös, beszüntetve szol-
gálatát, — mihelyt látta, hogy a téves intézkedés 
nemzetünk ártalmára lehet ; — mindkettő vissza-
vevén a szolgálatot, amint remény volt, hogy a 
hazának használhat ; mindkettőnek elmegondolatát 
és szivérzelmet sz. Ágoston mondatával jelezhetem : 
„ embertelenség a hazát elhagyni, a hazát meg-
vetni, vagy benne lakni nem akarni!"1); mert a 
magyar hazának ügyeit a tévintézkedések homá-
lyából csak magyar sziv, csak magyar elme ve-
zetheti ki a törvényes rend nappalára. 

') Inhumanum est, pátriám deserere, pátriám despicere vel 
in ea nolle habitare. De civ. Dei. 
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Ily helyzetekben, ily szándékkal a közügyek-
ben, az erkölcsi lehetőség végső határáig maradni, 
hazafias bátorság, hazafias önfeláldozás volt. 

Két elnökünket azon férfiak közt találjuk, 
kik a törvényes rendnek útjait személyes utógon-
dolat nélkül egyengették ; beállván a rend, ér-
demeiket, önmagukat feledve, a kormányzói 
hatalmat mások kezeibe teljes megelégedéssel lát-
ták átszállani, mintha Sinesius püspök szavait 
hirdetnék: „Nem saját személyem a polczokon, 
hanem a haza nekem a legkedvesebb", — be-
lépve azonban, hova meghivattak, mindketten, a 
király és haza szolgálatában mint a vitéz a csa-
tatéren, végezték be életüket, nemes magzatjaik-
nak, mindnyájunknak, a kiráty és a haza iránti 
lángoló szeretetet, törhetlen hűséget, keresztény, 
férfias, szeplőtelen jellemet hagyván örökségül. 
(Tetszés.) 

A hazát a családi ház fejétől nevezzük : patria 
a patre. Ki előtt a házasság, a család nem érdek-
egyesség, nem polgári alkuval kötött, hanem a 
két házasfélnek szivén-lelkén átfűzött örök köte-
lék, a szentek szentjétől szent czélra, szent köte-
lességgel ellátott életviszony, élethelyzet, szóval 
szent állapot: az a nemzet családi nagy tűzhelyét 
is, a hazát ilyennek tekinti s emiatt ő nála a 
hazaszeretet, a hazafiság, vallásos erkölcsi köte-
lesség, melynek áldoz, melyért, ha kell, szenved, 
tűr, küzd és hal : megszentelt családjának méltó-
ságát, szilárdságát, boldogságát a keresztény 
hitben találva, a nemzeti nagy családnak is emez 
erkölcsi, szellemi javait, kincseit, a kereszténység 
áldását védi, óvja. kész a legnagyobb áldozatokra, 
hogy e kincset a nemzetnél megóvja," „Az erény 
kötelessgei közé tartozik, írja sz. Ágoston, a hazá-
nak élni és a hazáért." 

Ez volt két elnökünk szivének minden lük-
tetése, lelkének legelső és legutolsó vágya, életé-
nek minden lehelete: bennök a keresztény hit 
mély meggyőződés, minden törekvésök eszméje 
volt, uralkodott egész lelkükön, benne és általa 
erősek lévén, ugy hogy Mailáth semmit nélküle, 
Cziráky mindent általa cselekedett. — Ellenben, 
akinél a religio csak időnkint felolvadó érzület, 
dicsérheti a ker. tan rendszerének magasságát, 
eszményi, talán költői szépségét, de hasonló ma-
rad ahoz. aki az étkeket a teritett asztalnál csak 
vizsgálja, Ízlelgeti, nem pedig emészti; éhes, erőt-
len marad a ker. hitben; sem a hit ő benne, 
sem ő nem fog élni hitéből ; ők egymás iránt köl-
csönösen halottak. 

Vallásos erkölcsi törvényen kivül nem haza-
fiúi erény, hanem csak érdekközösség köt minket 
eg3'ináshoz a hazában, összeköt.mig az érdeknek ked-
vez, mig hasznot eredményez. Szűnjék meg a haszon, 
sértessék meg a személyes érdek, követeljen ál-
dozatot a nemzeti kapocs : hallgat, félre áll, meg-
szűnt a haza, nincs többé nemzet. (Ugy van !) 

Ennyi suly rejlik abban : keresztény vagy nem 
keresztény lélekkel tekintjük-e a hazát. 

„A haza minden előtt" — a haza előítélet": 
pogány szólani mindkettő, amaz a régi, emez a 
legújabb időkből ;- a ker. hit igazságaitól elesett 
államtannak szülöttje mindkettő, s iránya? vég-
zete ? a világpolgárság határtalan tengere, ahová 
magával egész nemzetét vonszolja, 

Szakítsd el a hazát az Istentől, az Istennek 
e földön megalapított intézményeitől, a ker. hit-
től; rendezd be a hazát Isten nélkül, ne ismerd 
el az ő törvényeit a polgári törvényhozásban, a 
hazai törvénykezésben, a közigazgatásban, gondold, 
hirdesd, hogy a hatalom, melynek kezelője vagy, 
nem isteni, hanem emberi hatalom: az államot, 
vagy szigoruabban önmagadat tetted az Isten 
hetyébe,. kiálthatod : a haza minden előtt, azaz: 
te minden előtt. — — néhány évi fejlődés ezen 
felfogásban, és az Isten helyébe tett államrend-
szer önkénykedő „fétis" lesz, melyet a felzudult 
önkény összetör és eldob, s a haza előítélet, a 
hazafiság álomkép, a közjó puszta szólam lesz 
miként a szent atya legújabban (a franczia püs-
pökökhöz) ir ta: „a törvények kötelező ereje meg-
szakad, felülről önkény és elnyomás, alulról en-
gedetlenség és lázadás fog betörni". Ha az Ur 
nem őrzi a várost, hasztalan viraszt, aki azt őrzi. 
mondja a zsoltár,— és ismét: boldog a nép. mely-
nek ura, az ő Istene. 

Megváltónk, Jézus Krisztus, a haza és nem-
zet szeretetében örök példány, örök törvény. 

0 Istene minden népnek, minden nemzetek 
szabaditója, tanítói működését más népnél, a mai 
népre is kiterjeszthette volna; de Ábrahám, Já-
kob, Dávid vére levén, minden királyi szívnél 
lángolóbb királyi szívvel szerette saját népét. 
Minden megváltói működését s működésének min-
den pillanatát saját véreinek szentelte, őket óhajt-
ván elsőknek lelki országában. Látván bennök az 
ellenszegülést, tőlök nem távozott. Utolsó bevo-
nulásakor a fővárosba előre látván és világosan 
megjelenthetvén mindazt, mi bekövetkezni fog. 
különösen a szent városnak példátlan szenvedé-
seit. aztán végleges pusztulását, az őt üdvözlő nép 
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örömrivalgásai között, keservesen sirt. A fájdalom 
nagysága vérei fölött, a szeretet nagyságát jelezte 
irántuk. A keresztény élet áldozat-élet: áldozat 
az oltáron, áldozat mindenkor és mindenütt: a 
családban hitves hitvesért, szülő a magzatért, 
magzat a szülőért ; és ha a család igazán keresz-
tény, miként két volt elnökünk családja, az ál-
dozati készség és buzgalom felvillan a nagy nem-
zetcsaládban is; mert már életerővé vált, — pol-
gár polgárért, mindnyájan a királyért, a hazának, 
a nemzetnek minden fentartó jogaiért. Nem ke-
resztény állam és társadalmi tan az, mely a nem-
zet fiait egyenlőtlen erőben a fenmaradhatás, az 
életbetartás küzdelmeibe küldi, „segits magadon, 
amint birsz" útlevéllel; mert az ily társadalmi 
élet véglefolyása, adja Isten, hogy kölcsönös fel-
falás ne legyen. A keresztény hit szózata ez: 
éljünk egymásért, segitsünk egymáson, ami gyenge 
élesztgessük, ami megtört, kötözgessük, ami rideg 
simitgassuk, ami tévedt vezetgessük, ami száraz 
öntözgessük, ami beteg gyógyítgassuk a nemzet-
családban; végre az élet súlyos feladataiban egy 
szó, egy parancs hangzik le hozzánk: „nagyobb 
szeretet nincs annál, mint mikor életünket adjuk 
felebarátainkért. u 

A ker. hitnek ezen hazafiúi buzgalma nem 
csak két elnökünk életében, de minden nemzetek 
történetében is érvényesült. 

Wellington a katholikusok egyenjogositásának 
tárgyalásakor, a lordok házában az ellenpártot e 
nyilatkozatával fegyverezte le : „ Sok csatát viv-
tam, hadaimnak fele katholikus volt: irlandi ka-
tonáim vére és bátorsága nélkül legfényesebb 
csatáimat elvesztettem volna". A mai kormány-
nak feje Angolországban egykor s a pártszenve-
dély ködében irott tévedését, mintha az angol 
katholikus polgár nem lehetne jó hazafi, avval 
czáfolta meg, abban vonta vissza, hogy Indiát, 
Angolország nagyságának egyik alapját, egy a 
kath. hitre tért férfiúnak hazafiságára bizta. A 
vádat mintha a pápa, kinek a hit és életjámbor-
ság kérdéseiben adott szavai a mi lelkiismeretünk 
szabályai, bármely országban külhatalom volna, 
megczáfolja a legkevésbbé gyanús államférfiú, kit 
máskép a vas és a vér emberének neveznek, a 
német birodalmi gyűlésen tett nyilatkozatával : 
amely országban katholikusok vannak, ott a pápa 
nem külső, hanem benső hatalom, épen azért, 
mert katholikus egyház s kath. hivő pápa nélkül 
nincs, nem lehet. (Ugy van! Élénk tetszés.) 

Gazdagságot vagy tudást, ha mégis előállit a 

világ: de kötelességhivet csak a religio. Pisa, Ge-
nua, Yelencze szilárdan, kitűnően katholikusok, 
köztársaságiak és leggazdagabbak valának. (Igaz !) 

Goethe csak azon jellemet tartotta tisztelet-
reméltónak, mely önfeláldozó ; önfeláldozást pedig 
sehol sem mert feltételezni, vagy keresni, csak 
ahol religio honol a lélekben. 

Proudhon sok istenkáromlást irt, de a lelio-
zásokban rendületlen levén, a történelem tényeit 
kényszerült elismerni, irván: a ker. religio rakta 
le a társadalom alapjait, ő adta meg a nemze-
teknek az egységet, a személyességet, mikép az 
egyes családoknak ; ő volt a törvényhozók mun-
kájának szentesitője, ő sugalta a költőket, ápolta 
a művészetet, — s a földi élet létokát, a remé-
nyek végczélját az egekbe helyezve, a fájdalom-
ban elmerült világra imádságot hozott, a töredező 
keblekben lelkesülést gyulasztott. Mennyire tudja 
ő nemesíteni a kézi munkát, a munkásnak a ná-
záreti Jézust és Józsefet adván társul; mennyire 
képes enyhíteni a szenvedést, alázatosságra haj-
lítani a gazdagnak magasságát, magasra emelni 
a szegények megvetett méltóságát. A nemes szi-
vekben mily sokszor gyújtottak lelkesedést az ő 
könyei, mily nagy erényeket szült magának a 
lelkekben, mily hősies odaadást hódított! A sze-
retet mily nagy folyamát öntötte a religio sz. 
Teréznek, szalézi sz. Ferencznek, paulai sz. Vin-
czének, Feneionnak szivébe a szenvedők iránt, 
mily testvéri kapocsba foglalta a népeket, hagyo-
mányaiban egyesítvén az időket, a nyelveket, a 
népfajokat, nem olvasztva, hanem tökéletesítve 
mindeniket. A keresztény religio oly életpéldányo-
kat, oly eszményeket hozott létre, melyekhez a tu-
domány mit sem adhat és szerencsések volnánk, 
ha tudományunkkal létesithetnők azt, amit a 
religio mint történeti tényt és saját művét adja 
élőnkbe. (Moigne által idézve: „Les splendeurs 
de la foi. Tom. 4. p. 310.) 

A vallási és erkölcsi rend, — alapja, életereje 
az anyagi rendnek, és épen azon rombolás, mely 
a vallás és erkölcsi rendben eléidéztetik, szüli a 
rombolást az anyagi rendben is, mely itt-ott már 
oly fokra hágott, hogy maga az együttélhetés kér-
désbe jött. 

A fejlődés az életben hirdeti : vagy a ker. 
káté, ennek minden törvényeivel, vagy társa-
dalmi szétomlás ennek minden rémeivel. 

Két elnökünk működött ugyan az anyagi 
rend fenntartásában is, de a nemzetnek legna-
gyobb kincsét, fennmaradásának első feltételét, a 
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vallás- és erkölcsi rendet, társadalmi áldásos be-
folyásaiban, a téves felfogások ellen fenntartani 
teljes feláldozással törekedett. Czirákyról, mint 
aki hosszú éveken át társulatunk élén működött, 
senki kétségbe nem vonhatta, hog)* társulatunk 
végczélját. mely az öntökéletesedés és mások ker. 
tökéletesítése, soha szem előtt nem tévesztette. 
0 benne valamint elnöktársában a keresztény hit 
nem elmélet, nem játszi felvillanás, nem érzelem, 
hanem elv és törvény volt, mety napról-napra 
szilárdulván, azt az egységes életirányt, azt a 
hűséget szülte és fejlesztette, melyet egy szóval 
katholikus jellemnek nevezünk. (Nagy tetszés.) 

Ily jellemre legnagyobb a szükségünk. Sok 
katholikusaink vannak az Isten előtt: volnának 
annyian a világ előtt! Vannak félreeső kápol-
nákban, vagy csendes misékben, volnának annyian 
a polgári élet zajos piaczán! Melegecinek sokan 
a tűznél Kaifás pitvarában, de mihelyt észrevé-
tetnek. egy gyáva szolgálónak csacsogásán elré-
mülve kiáltják : nem vagyok ultramontán. nem 
vagyok klerikális, mintha a ker. hit csak a klé-
rusnak, s nem egyszermind minden hivőknek kö-
zös kincse volna, Pedig a keresztény hivők bátor-
sága nem utczai lázadásra, nem forradalmi merény-
letekre hivatik ; hanem csak nyilt egyenes szóra 
ott. ahol kell és törvényes cselekedetre, amikor kell. 

Mig a közhatalom vallotta a keresztény hi-
tet, egyes hivő tetemes erkölcsi kár nélkül vesz-
teg maradhatott; ma az egyetemes cultusnak 
hiányát kell, hogy egyesek pótolják. (Ugy van!) 

Mily bátran tanusitá kath. meggyőződését 
Cziráky elnökünk, midőn az uralkodásra törő 
előitéleteket taposva, itt a fővárosban a feren-
cziek templomában a péterfillér gyűjtését rendezte 
s barátjával gróf Győryvel, fényes öltönyben, a 
nagy miséről visszatérve, a fillértszedő gróf kis-
asszonynak tányérjára 1000 frtot tett le s barátja 
ugyanannyit. (Nagy tetszés.) 

Hithüségét, kath. meggyőződését másik el-
nökünk sem rejtette véka alá soha; de olvassuk 
az evangéliumban: Péter és János Jézus sirjához 
futottak, János megelőzte Pétert. Czirák}r a lour-
desi zarándokláshoz csatlakozott, a „Patrona Hun-
gáriáé" zászlót a csodák templomának szentélyébe 
helyezte: s itt gyűléseinkben a tiszteletet magá-
nak tartotta fenn, hogy a szent atyának hódola-
tot s könyörgést pápai áldásért indítványozzon. 

Családi házáról elég legyen emlitenem. hogy 
a most mély gyászba lépett grófné hitvese, annyi 
évek óta az Oltáregylet főnöke, az Ur oltárainak. 

öltözékeinek áldozatot és fáradtságot nem kimélő 
gondozója, diszitője: „Nudus erarn et cooperuisti 
me" az LTr szavainak és áldásának ő az örököse. 
(Éljenzés.) 

A keresztény hit bevallása az életben, élet 
a keresztény hitben : ez a magyar hazafiság, mint 
ezt őseink értették és élték. 

Az igazság bevallása hódit, a tagadást szű-
kebb körre szoritja, a jövő győzelem magvát el-
hinti ; a kendőzés kopár marad mindenütt. Az 
egészleges tagadást csak egészleges bevallással 
lehet ellensutyozni, s hogy az elméken el ne 
mérgesedjék, megakadályozni. A mely intézmé-
nyeket ellenmondás s védelem nélkül engedünk 
ledöntetni, romjaikból nem emelkednek fel azok 
soha. 

Czáfolva a tévedést, hirdetjük az igazságot, 
hirdetve fenntartjuk, fenntartva terjesztjük, 
terjesztve er ősitjük, erősitve győzelemre segitjük. 
Isten a megváltási intézmények védelmét embe-
rekre bizza a földön; ő parancsolta, hogy az 
igazságról tanúságot tegyünk, ezt megtéve — többi 
az ő gondviselése. 

Tisztelt Nagygyűlés! Legyen szabad egy ha-
sonlatot felhoznom a népek életéből. Afrikának 
néptörzsei szakadatlan irtó háborúban élnek. 
Amint támadásra kiindulnak, fejők felett sascso-
portok víjognak, ezek kapván meg a csatatér ele-
settjeit. — Amint a nagy lakoma, amint a sok 
futkározás megvolt: ilyen szokott lenni az ő üt-
közetük legtöbbször, ők távoznak, és kezdődik a 
sasok tora, —•- Ezek, amint a hitküldérek tudósí-
tásaiban olvashatni, először nem a halottakra, 
hanem a még hánykolódó, segélyért kiáltozó se-
besültekre csapnak le. Mintha ösztönszerűleg tud-
nák, hogy a halottak ugy is az ő étkük, az élő 
sebesülteket akarják biztositani maguknak, s e 
végből azonnal szemöket ássák ki. Ezek nem me-
nekülnek többé, ezek az ő martalékuk, mert 
védtelenek, mert tehetetlenek : a keresztény hit a 
lélek világa, mely ha kioltatik. az egész ember 
védtelen, minden gonosz szándéknak vak eszkö-
zévé lesz. 

Nem old meg e hasonlat sok titkot a ker. hit 
ellen vitt törekvésekben ? Az alkalmazást, nehogy 
hosszadalmas legyen, abbahagyom. 

Társulati működésünk czélja a ker. hitnek 
világát megőrizni, s evvel a ker. hazafiság szelle-
mét is ápolni a magyar lelkekben. Ennek élt 
felejthetetlen két elnökünk, azért is lett nagy 
hazafi, mert nagy keresztény volt mindkettő : 
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hiányuk érzékeny nem csak társulatunkban, hanem 
az egész magyar hazában. 

És midőn én társulatunk s az összes magyar 
katholikusok nevében számukra a liálakoszorut 
fűztem örök emlékűi, s a társulat érdemdús hi-
vatalnokainak köszönetet mondok a társulat ügyei 
körül tanusitott buzgalmukért és fáradozásukért, 
a nagygyűlést megnyitottnak kijelentem. 

(Szűnni nem akaró éljenzés. Az egész köz-
gyűlés felállva s tiszteletteljesan applaudált.) 

Közös iskolák és a vallásos nevelés. 
(Vége). 

A felekezetnélküliség, a vallásnélküli nevelés, az is-
kola önállósitása, a tanitó függetlenítése s más eféle gyanús 
hangzású eszmék a liberalismus melegágyaiból keltek 
ki, s azt az egyet be kell látnuk, hogy ezen eszmék ápo-
lására és terjesztésére az illetők hatalmas eszközöket hoz-
nak folyamatba, kizsákmányolják ügyesen ugy az anyagi 
mint a szellemi szempontokat ; de mi katholikusok saját 
eszméink terjesztésében képesek vagyunk velők verse-
nyezni, amint egyszer a verseny sükségességének öntuda-
tára ébredtünk. Magyarország tanitói az elvek mezején 
két táborra vannak oszolva ; itt egyesülésről nem lehet 
szó ; e szétválást az 1868-iki népiskolai törvény szülte, 
midőn a népiskolákat felekezeti és közösökre osztotta fel. 
Ezen két tábor különböző elveket vall, nem közösek a 
vezérek, nem lehet közös a zászló sem. A „Néptanitók 
Lapja" oly zászlót lobogtat, mely alá kath. tanitók nem 
gyülekezhetnek; e zászlón ezen jelige fityeg: „a népne-
velésnél a vallás mellékes", mi katholikusok meg rendü-
letlenül azt valljuk: „vallás nélkül nincs nevelés!" Ezen 
elvünket magasan lobogó zászlóra szegezzük. 

Ki kell bontani ezt a zászlót, hadd sorakozzanak alája 
Magyarország kath. néptanítói ! 

Ezen országos, minden kath. tanitónak ingyen kül-
dendő kath. népnevelésügyi közlöny a következő előnyö-
ket biztositaná : 

1. Minden még a legszerényebb an jag i körülmények 
közt mozgó kath. néptanítóknak is ezen lap szakmájába 
vágó egészséges, jó szellemű olvasmányt nyújtana, s igy 
ennek katholikus érzületét fokozná ; 

2. Ezen lap lenne hivatva az iskolaügyi felekezet-
nélküliséget ellensúlyozni, a liberális oktatásügyi elveket 
szemmel tartani, tarthatlanságukat feltüntetni ; 

3. Ezen lap általános érdeklődést és lelkesedést 
keltene a kath. tanitó-egyletek iránt, a szervezkedést elő- I 
mozdítaná, az egyletek ügyeit közvetítené ; 

4. Mindes egyes tanítót azon kellemes helyzetbe 
juttatná, hogy tudomást szerezhetne magának más egy-
házkerületek tanitó-egvleteinek tanácskozmányai, észlele-
tei s határozatairól, s igy ezek közkincscsé válhatnának ; 

5. Szóval ezen lap képes volna a kath. tanitók, tan-
férfiak közti országos solidaritást létesíteni ; ez volna azon 
szellemi kapocs, mely az óhajtott kath. tömörülést előse-
gítené. Molnár Rezső. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 20. A Szent-István-Társulat 

XXXT. közgyűlése. — Fényes közgyűlés volt ez a 
mai ! Fényes minden tekintetben. Fényes a hely tekinte-
tében, amelyben tartatott ; a központi papnevelde gyö-
nyörű szép díszterme ma a nagy világnak először állt 
nyitva, hogy gyönyörködjék az ornamentika ezen pazar 

I fénynyel díszelgő remekmüvében, minővel széles ez or-
szágban egyetlen egy papnevelő-intézet sem bír. 

Fényes a társaság tekintetében, mely hazánk két 
főmagasságú bibornoka, az egri érsek, tiz megyés püs-
pök, számtalan egyházi dignitarius és világi notabilitás, 
sőt még a földmivelő osztály néhány képviselője képez-
tek : — a kath. egyház — a docens és discens ecclesia — 
képe kicsinyben. 

Fényes az elmondott beszédek tekintetében, melyek 
mind meg annyi gyöngyei a rhetorikának, arany keretei 
az örök igazságoknak, magasztos nyilvánulásai a legfen-
ségesebb elveknek valának. 

Fényes a siker tekintetében, melyet e közgyűlés 
felmutathat ugy társulati szempontból a két u j elnök 
megválasztásában, mint tudományos szempontból a meg-
jutalmazott pályamunka kihirdetése és egy ujabb pálya-
díj kitűzése által. 

Szóval: örömmel, büszkeséggel tekinthetünk a mai 
közgyűlésre, — lelkesedéssel távoztunk és szeretnők, oly 
nagyon szeretnők a lelkesedés ezen szent tüzét terjesz-
teni az egész hazában és édes honunk minden katholikus 
elméjében és szívébeu meggyújtani e szűz tiszta lángot, 
hogy világítson és melegítsen, hogy fényeskedjék és ápol-
tassék, hogy irányt és erőt, buzgalmat és kitartást köl-
csönözzön a — nehéz napokban. 

A lelkesedés lángját ő eminencziája, az ország bi-
birnok-herczeg-primása, a társulat fővédnöke gyujtá meg 
a szivekben, és e szép lángot hatalmasan ápolták az újon-
nan választott elnökök talpraesett beszédei. 

A bíboros fővédnök a szó legigazibb értelmében reme-
kelt. Gyönyörű eszmékben dúsgazdag beszéd, melyhez hason-
lót még e bíboros Cicero ajkairól keveset hallottunk ; benne 
a katholikus meggyőződés és a hazafiság erénye frigyre 
keltek. És ha az első az isteni igazság kiaknázhatatlan 
bányájából a legtisztább színaranyhoz hasonló igazságo-
kat mérité, megadta a másik ezekre a zománczot, az élet 
viszontagságainak tüzpróbájában bebizonyult szentesítést. 
Ha a katholikus meggyőződés az elévülhetetlen, örökké 
szép és örökké ifjú erejű elveket fennen hangoztatta, 
sietett az igazi hazafiság ezen biztos, mert isteni tekin-
télyen alapuló elvek árnyékában menedéket keresni és 
óva figyelmeztetni ama veszélyes experimentacziókra, me-
lyek a hazát oly hatalmas támaszától, oly természetes 
szövetségesétől akarnák megfosztani. 

Io-en. frigyre keltek és kialakult amaz ideál, melyben 
a kettőnek egyesülése, mint a házas frigyben, létesiti az 
egyiknek irányadó, a másiknak alkotó szerepét, mind-
akettőnek szabadságát és boldogságát, amaz ideált, mely 
a társulat elhunyt két nagynevű elnökében oly fenséges 
módon megtestesülve volt. 

Mailáth Györgynek és gróf Cziráky Jánosnak mél-
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tóbb emléket nem állíthatott volna a társulat, mint ezt 
a főmag. fővédnök tevé. Szóban és tettben, elvben és élet-
ben. Elméletben és gyakorlatban, jellemben és érzelem-
ben, a magányban és a nyilvánosságban katholikusnak 
lenni, hazafinak lenni minden viszonyok, minden körül-
mények között, egyesiteni a kettőt, amint az ember is 
csak egy, ki mind a kettőnek alanya és hordnoka ; — 
ezen egyesülés lehetséges és természetszerű, lényeges és 
boldogító voltát kimutatni nemcsak elvont speculáczióban, 
de a közöttünk élt két nagy férfin életében — ez az el-
nöki megnyitó beszédnek méltó substratuma, óriási ereje, 
ellenállhatatlanul vonzó szépsége. 

Hadd gyönyörködjék a nyájas olvasó maga benne ! 
Gróf Károlyi Sándor ő excja, valamint gróf Appo-

nyi Albert ő mlga beszédjében sok nevezetes és emléke-
zetes mozzanat volt. Hálával győződtünk meg e beszéd-
ből, hogy a társulatnak szerencsét lehet kivámii két 
u j elnökéhez. Gróf Károlyi S. mély tanulmányozásról és 
éles államférfiúi tekintetről tanusitó bővebb beszédjében 
a keresztény socialismusról beszélt és jóllehet egy szóval 
sem emlité ezt a nemes gróf, megértette minden figyel-
mes hallgató, hogy korunk főbaja ellen, a materialismus-
ból vas-következetességgel keletkezett nihilismus ellen 
óvszert, egyedül biztos és sikeres óvszert csak a keresz-
tény socialismusban lát. Szavai mély benyomást és nagy 
lelkesültséget keltettek. 

Gróf Apjtonyi Albert ismeretes, sajátos elegáncziá-
jával a parlamentáris szónok egész otthonosságával rö-
videbb, de velős beszédben kiemelte a Szt.-István-Társu-
lat irányát és feladatát, igen ügyes párhuzamot vonván a 
katholikus és protestáns hazafiság között. ígérete, hogy 
összes erejével a Társulat ezen jelezte irányának fogja 
magát szentelni, viharos tetszést és lelkesültséget idé-
zett elő. 

A két uj elnök ép ugy meg lehet elégedve első 
fellépésük fogadtatásával, a mint a társulat szerencsét 
kivánhat magának ily valóban kitiinő választáshoz. 

Nevezetes egy mozzanat volt végre a pályadíjnyer-
tes munkáról szóló és az elismerés igen meleg hangján 
irott bírálat felolvasása és az újonnan megválasztott al-
elnöknek ujabb ajánlata, illetőleg pályatétel kitűzése 
ugyancsak 100 darab aranynyal. 

A bírálók jelentése szerint a nyertes pályamű va-
lódi nyereség egyházirodalmunk számára, min nagyon 
örülünk. De őszinte örömünket a felett is ki kell fejez-
nünk, hogy a társulat érdemekben megőszült alelnöke 
az elsőhöz hasonló második pályadíj kitűzése által valódi 
Maecenás, még pedig bőkezű Maecenás nevére érdemesí-
tette magát, kinek neve méltó, hogy az utókor számára 
itt is megörökíttessék : Tarkányi Béla, irodalmunk egyik 
büszkesége ! 

Ezen az idő rövidségéhez mérten röviden méltatott 
mozzanatok azt hiszszük eléggé indokolják fentebbi állí-
tásunkat, hogy e közgyűlést egész joggal minden te-
kintetben fényesnek neveztük. ? 

EGYLETI ÉLET. 
— A Szent-István-Társulat XXXI. közgyűlése. 

Magasztos szellemben f. hó 20-án folyt le az egyetemi 
templomban és a közp. papnevelő-intézet fényes díszter-
mében. E nevezetes gyűlésről lapunk más rovatai szólnak. 

— Egyleti ház. Az országos közp. legény-egylet 
sz. József, mint az orsz. közp. kathol. legény-egylet 
védszentjének ünnepén tette meg egyleti házának alap-
jaihoz az első kapavágást. Jelen voltak Schiffer Fe-
rencz elnök, Krammer Ferencz másodelnök, Benesch 
Ferencz alelnök, Csepreghy János , Spannberger Ala-
jos, Mátray Boldizsár, Müller József, Watzke Ede, 
Berkes Kálmán, Dreher Károly, Kertész Lajos, Mollien 
Lajos, Ivatzer József, Kapus József, Wimmer Károly, 
Lángl Károly, Ronts Pál, Ludvigh Ferencz stb. választ-
mányi tagok, Palóczy Antal iparrajztanár, az épülendő 
egyleti ház tervezője, Knotz Sándor a ház építőmestere 
és számtalan egyleti tag. Schiffer Ferencz elnök, különö-
sen Jézus legszentebb Szivének oltalmába és sz. József-
nek pártfogásába óhajtván ajánlani az épülendő házat, 
rövid beszéd u tán : „Jézus legszentebb Szivének imádá-
sára" és „sz. József, egyletünk védszentjének tiszteletére" 
jelszóval hasította be a földet földíszített ásóval, mit 
Krammer Ferencz „vallás és erény" egyleti jelszóval, 
Benesch Ferencz, „munka és szorgalom" szintén egyleti 
jelszóval hasonlóan tett és utánok mindnyájan, kik jelen 
voltak. 

IRODALOM. 
Szerény észrevétel egy birálatra. 

A hogy az egri „Irodalmi. Szemlé"-ben olvastam a 
,Kath. Theol. Folyóirat" bírálatát, (L. Ir. Szemle. 1884. 
3. sz.) azonnal megtettem egy pár oldaljegyzést, annak 
jeléül, hogy nem érthetek egyet némely tekintetben az 
igen t. bíráló úr megjegyzéseivel. Napjainkban felette 
fontosnak tartván a „K. Th. F." felette fontos hivatásá-
nak derék betöltését s az egyházi tudományos életnek 
uj lendületet vevő irodalmi nyilvánulását, egy pár szerény 
észrevétel közzétételére óhajtottam legott felkérni a „Re-
ligio" íigs. és ft. szerkesztőjét; de a r Rel '" f. é. I. k. 20. 
száma megelőzött, a mennyiben a „K. Th. F." I. évfo-
lyamáról tüzetesen szólt az „I. Sz." bírálójának meg-
jegyzéseihez. Igy legalább kevesebbet kell mondanom, s 
elhallgatom, mit a birálatra adott felelet a nyilatkozó 
meleg jóakaratára mondott köszönet kíséretében han-
goztatott : mivel szavaim különben is csak szerény visz-
hangjai lehetnének ama tömörségben nyilatkozó tudomá 
íiyos érvelésnek s az irodalmi viszonyaink és szükségle-
teink legteljesb ismeretéből eredt nézetnyilvánulásnak. 
LTgy hiszem mégis, hogy egy-két szó elmondását az igen 
fontos irodalmi ügy természete megengedi. 

Mint tudjuk, az „Ir. Szem." volt az, mely, nemes 
tiszténél fogva is, az egész évi K Th. i^."-ról először 
sietett birálatot mondani. Dicsérendő, hogy minden nagy 
himezés-hámozás nélkül kimondta, a mi szivén feküdt. 
Legjobb az egyenes ut. Igy nyer aztán alkalmat az 
eszmecsere megindítása. A lapok az ismeretes folyóirat-
tal igen szárazan bántak el; pedig, a mely lap kritikai 
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rovatot is vezet, szólhatott volna kissé a dologhoz is, [ 
mert annak az egy „irodalmi reporter"-nek egy ismert 
lapban nyilatkozó, pusztán a sajtóhibáknak feltüntetésé-
ben álló összes birálata, valljuk meg őszintén, nevetséges 
kritika. Ilyes eljárások csak ujabb jelét adják annak, 
hogy felületes birálatot, egy-két szó odavetésével, írni a 
legkényelmesebb dolog; mig valamit, az irodalmi termék 
mélyére hatolva, birálni sok időt igénylő és kellő higgadt-
ságot feltételező munka. Ugylátszik, az „Ir. Sz." mindig 
a második, vagyis itt a jobb részt szokta választani, va-
lamint ezt teszik mások is, kik a kritikának mindenkor 
nagy fontosságot tulajdonítanak. A tavali „Összetartás," 
mely terjedelméhez képest elég tért szentelt irodalmi szem-
léinek, mindjárt a „K. Th. F." I. füzetének megjelenése 
után ismertette azt, (L. 10. sz. 166—168. 1.) s a II. fő-
csoportra, vagyis a bírálatokra nézve e szavak állanak 
ot t : „Nagy szolgálatot fog tenni e folyóirat, haszeniben 
a kissé elfajult magyar kritikával, a tárgyilagos és tanul-
ságos bírálatot állandósítani egyik legjutalmazóbb felada-
tául tűzi ki." Örvendetes, hogy a „K. Th. F." e tekin-
tetben megállta helyét ; hogy igy van, bizonyítva egy év 
leforgása után az egri „Ír. Szem.11 is eme nyilatkozatá-
val; „— ki kell jelentenünk, hogy néhány valóban 
mintaszerű, tanulságos kritikára találtunk." Mégis azt 
kérdi: szenteljen-e tovább is oly tért a „K. Th. F." a 
bírálatoknak? Nem mondja ugyan határozottan, hogy 
kisebb tér is elég lesz ; hanem e szavak : Nem volna tán 
czélszerütlen a II. részt összébb vonni, hogy több marad-
jon az I. és III.-nak, azt óhajt ják. De hiszen elismeri pl., 
hogy Hamvas birálata Kovács házasságjogi müvéről nem-
csak bírálat, hanem becses értekezés is ; ugyan igy szól 
Rajnisról, — tehát maguk a bírálatok közt is akadnak 
olyanok, melyek becsre nézve vetekednek az értekezések-
kel, sőt igazán azok is, — e szerint az „összébb" vonás 
talán el is maradhat, a nélkül, hogy az I. főcsoport csorbát 
szenvedne, s a III.-nak megrövidítése kísérletbe vétetnék. 
Ha sorra vennők az ott megjelent bírálatokat, mindin-
kább meggyőződnénk, hogy azok a folyóiratnak egy igen 
fontos, haszonnal járó részét teszik. Legalább ez az én 
szerény véleményem szemben az „Ir. Szem."-nek általá-
nosan érintett óhajtásával, midőn t. i. rövidítést ta-
nácsol. 

Továbbá ugyancsak a kritikai részre vonatkozólag 
azon meggyőződésben van a bíráló, hogy csakis szorosan 
vett tudományos theologiai müvek tartozhatnak ide. Ha 
épen akarja a „K. Th. F.", ezt is megteheti, mert hiszen 
a tud. theol. müvek birálata is elég anyagot szolgáltat a 
II. főcsoport részére ; hanem ne feledjük, hogy nincs tu-
domány, kivált magasabb, melylyel a theologiának érint-
kezéspontjai ne volnának. Ezeket felkeresni és megvilá-
gítani miért ne lehetne az u j folyóirat legkedvesebb 
kötelessége ? Hogy mást ne említsek, a m. t. akad. ki-
adásában megjelent „A társadalmi fejlődés kezdetei" cz. 
munkának birálata nem illik-e be a „K. Th. F." keretébe? 
(L. 582—590. 1.) De elég ; mert az okadatolás könnyen 
messze vezethetne. 

Hogy a „K. Th. F." folyóirat-repertóriumára és 
könyvészetére nézve ugy gondolkoznak-e sokan, mint az 
egri „Ir. Szem.", nem tudom; de ama kettőnek elhagyá-

1 sával alig tudnék megbarátkozni. Ha már megfontolás 
után ugy lett a határozat, hogy a függelékbe a folyóira-
tok czikkeit és könyvészetet felvegyék, — körülbelül leg-
jobb lesz a mellett maradni. Az a folyóirat-reportorium 
és könyvészet igen-igen nagy hasznára lehet a magyar 
egyházi Íróknak. Sok mulasztás történt már eddig is, s 
miért lankasztanók a jóra való törekvést úttörő munká-
jában ? A profán folyóiratok némelyike szinte ad reper-
tóriumot számonkint, s helylyel-közzel bele is kerül 
vagy egy adat, a mely épen a világi irodalmat érdekli, 
az egyházi lapokból ; de többnyire, — mondjuk ki az 
igazat, — nagyon mostohán bánnak bizony ott el lapja-
ink tartalmával ; mily jó tehát, ha a pap, az egyházi író 
talál egy oly müvet, mely az őt legközelebbről érdeklő 
hazai és külföldi irodalmi terméseket saját körébe vonta 
s bő áttekintést nyújt . Talán fölösleges arról beszélni, 
hogy papjaink körülményeit különféle szempontokból kell 
mérlegelni. Sok a szegény pap, ki elszigeteltségében is 
folyvást érdeklődik a tudományos és irodalmi dolgok 
iránt, miután a papnevelő intézetben megtanulta a munka 
szeretetét, az önképzés mesterségét s a pap fenséges hiva-
talával járó folytonos öntökéletesítés szükségét. Nem tá-
rulnak fel mindenki előtt a főváros és érseki vagy püs-
pöki városok gazdag könyvtárai, nincs mindenkinek te-
hetségében, hogy a hazai egyházi lapokat majd mind 
hordassa, s könyvtárát a rLit . Handweiser," „Rundschau" 
és a „Polvbiblion" stb. köteteivel évről-évre szaporítsa ; 
a miért is nagyon elkél, nagyon ránk fér egy kis egyh. 
irodalmi repertórium. Mutassanak hát nálunk is egy kis 
életrevalóságot e tekintetben is s ne élősködjünk foly-
vást csak az idegenen ! Alig csalatkozom, ha azt hiszem, 
hogy a „K. Th. F." dicséretes kezdeményezését a t. ol-
vasóközönség örömmel fogadta s talán a repertóriumban 
talált közleményt, megszerezvén a munkát, vagy füzetet, 
— fel is használta czéljaira ; másrészről pedig élhet 
bennünk a remény, hogy a jó })élda előhirdetője lesz 
egyházi folyóirataink közleményei tudományos reper-
toriumának, melynek megjelenése égető szükséget pó-
tolna, s melyet az I. Sz. oly nagyon sürgetett. 

Ismeretes, mily feles czikkeket rejtenek egyh. folyó-
irataink ; hittudósaink, egyházi iróink bizonyos tárgyakról 
a legalaposabban, a legkimeritőbben irtak : mégis vajmi 
gyakran, talán épen abban a tárgyban, külföldi írókhoz 
folyamodik valaki, mivel nem nyer utmutatást egy hazai 
repertóriumban. Mások meg bizonyos kérdések tárgyalá-
sánál ismétlésekbe esnek, minthogy egy tudományos re-
pertórium fel nem tár ta előttök, hogy u. a. tárgyról egy 
más iró is értekezett s talán talpraesettebben oldotta meg 
feladatát. De vessünk véget az egri „Irodalmi Szemle" 
bírálatának kapcsán keletkezett szerény észrevételeknek. 

Végül vagyok bátor megjegyezni, hogy a bírálatok 
terjedelmének s a folyóiratok és könyvészet függelékbe 
való felvételének védelme, illetőleg helyeslése koránt sem 
akar lenni .az I. és III. rész (Értekezések, Theol. tudo-
mányos élet.) megcsonkításának kívánása. E részek ter-
jedelmére nézve bátran az „Ir. Szem." bírálójával tart-
hatunk. Különben az igen t. bíráló, ki bizonyosan legjobb 
akarattal teljesítette tisztét, azt mondja, hogy „a ,K. Th. 
F. ' jó kezekben van" ; ha igy áll a dolog, — ott ez ész-
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revételekre, valóban, nincs is szükség ; de biszen engemet 
nem is a szükség érzete ösztönzött e sorok Írására, ha-
nem egyh. irodalmi állapotaink lehető javulásának ama 
forró óhaja, melyet lelkünkben ápolni múlhatatlan 
kötelességünk. Lehet , hogy az „Ir. Szeml." állás-
pontja helyesebb a jelzett czél elérésére ; de én az 
érintett szempontból voltam bátor mérlegelni a kérdéses 
Ügyet. 

Ha a „R." és a „K. Th. F." ngs. és ft . szerkesztője 
némi fontosságot tulajdonit e szerény észrevételeknek, 
kegyeskedjék a „Religio"-ban közleni ; ha pedig nem 
közérdekűek, úgy csak egy levélben kifejezett nézetnyil-
vánitásnak szíveskedjék venni ezen sorokat. Akár egyik, 
akár másik esetben : meleg köszönet ! 

Laborcz. 

VEGYESEK. 
— Püspöki conferenczia volt f. hó 20-án délután ő 

eminentiája a bibornok herczegprimás budai palotájában. 
Tárgyal tatot t az országos kath. tanitó-segélyegylet ügye. 

— A központi papneveldét gyász érte. Mölczer Elek 
rozsnyómegyei II. éves hittanhallgató f. hó 19-én 
elhunyt. Temetése 21-én volt ; engesztelő sz. mise 
érte 24-én reggeli 9 órakor lesz az egyetemi templom-
ban. R. i. p. 

— A vádli esperesi kerület papsága I. b. gr. Czi-
ráky Jánosért, mint e kerület autonomikus hithű világi 
képviselőjeért f. hó 17-e'n a lovasberényi plebánia-temp-
lomban ünnepélyes gyászmisét tartott , Pontiíicált ft . Pri-
fach József apát-kanonok ur ő nga, mint egykori lovas-
berényi plébános. Emlékbeszédet ft. Edelmann Mihály 
lovasberényi plébános mondott. A megható ünnepélyről 
szóló jelentést a kerület esperese ft, Krizsány János és 
t i tkárja Edelmann Mihály adták ki. Az alkalmi szent-
beszéd sajtó utján és megjelent és hozzánk is beküldetett. 
„A szeretet panasza és a hit vigasztalása," ez tárgya az 

ïhletes beszédnek. — A vaáli esperesi kerület e nevezetes 
ünnepélye alkalmából felvetjük azt a kérdést, nem lenne-e 
a katholikus társas hitélet emelésére alkalmas eszköz, ha 
p. az esperesi kerület plébániai valamelyikének patró-
nusa vagy egyébként nevezetes katholikus férfia elhal, 
ily épületes gyászünnepélyt rendezni, és ha az illető 
érdemei csakugyan számbaveendők, szent-beszédben meg-
emlékezni róla, az élők és utódok buzdítására ? ! A 
szeretet találékony. A vaáli esperesi kerület jó példát 
adott. 

— Polgári házasság és corruptio. A mecklenburg-
streliczi (prot.) egyházi conferenczia elhatározta, hogy 
Bismarck herczeghez petitiót fog intézni a kötelező pol-
gári házasság eltörlése és annak facultativ polg. házasság 
által való helyettesítése iránt. A kérvény indokolása követ-
kező : 1 ) Tekintve, hogy a törvény kényszere polgári házas-
ság kötésére sok keresztény lelkiismeretet nyom és zavarba 
hoz ; 2) tekintve Németország némely vidékein, különösen 
pedig a nagy városokban és azok vidékén, a polgári ál-

lásról szóló törvény kapcsán a családi élet felbomlása és 
ziláltságában mutatkozó káros következményeket stb . . . 
kérvényezők sürgetik a kötelező polgári házasságnak fa-
cultativvá átváltoztatását. — Világos, hogy cseberből ve-
derbe lépnek a kérvényezők ; mert a kétféle polg. házas-
ság közt csak a különbség, hogy a kötelező polg. házas-
ság rohamosan, a facultativ pedig lassan rombol. Érde-
kes egyébiránt a petitio, mint idők jele, kivált ha az in-
dokolás kifejtését tekintjük. I t t ez mondatik : „Azóta (a 
polg. házasság behozatala óta) Németországban sok ezer há-
zasság egyházi ünnepélyesség nélkül köttetett, százezer gyer-
mek keresztelés nélkül maradt. (De azért bizonyára mind 
„keresztyén" lesz, buzgó tagja a protestantismusnak Róma 
ellen.) Berlinben, az egyházi hatóságok hivatalos nyilat-
kozatai szerint, az 1876. és 1880. közti 5 év alatt nem 
kevesebb, mint 64"/0 a házasságoknak az egyház közbe-
jötte nélkül köttetett és több mint 3~0% az összes szü-
lötteknek keresztelés nélkül maradt (a kathol ic ismus^len-
ben virágzik,) a porosz monarchia régibb (értsd p r o t e i n s ) 
tartományaiban pedig ugyanazon idő alatt a kereszteléttenül 
elhalt gyermekek száma az összes szülöttekkel szemben 
6 egész 7%-ig emelkedett. A vallási és erkölcsi eszmékre 
nézve zavar következett be, melynek következményei 
csakhamar mutatkozának : a családi élet ziláltságában, a 
elválások szaporodásában, az ifjúság elvadulásában, vala-
mint a bűnvádi statistika növekvő számában. Mennyire 
tönkre van téve p. egyes vidékeken a házasság, mutatja 
egyebek, közt (V. ö. Luthardt, i. h. 152. 1.) az, hogy egy 
lelkész egy év alatt 170 párt adott össze, ellenben 210 
kibékitési határidőt tartott . Kézzelfogható dolog, hogy 
az ily állapotok az államra nézve is „igen komoly meg-
károsításai amaz erkölcsi erőknek, a melyekből a népélet 
és állam táplálékát szívja," (Germania marcz. 9.) 

— Németországban egy kitűnő katholikus pap és tudós 
hunyt el f. hó 16-án éjjel: dr. Bisping Ágost, a münsteri 
akadémián az uj szövetségi szentírási tanulmányok nagy-
nevű tanára. Született 1811. május 11-én. A tanári pályára 
1844-ben lépett, Van-e Magyarországban theologiai tanár, a. 
ki a 40-es évek óta kitartotta volna kathedrán ? Evvel 
győznek a németek a tudomány terén : a kitartással. A 
tanárság nem gradus ad Parnassum, hanem életpálya. 
Nem is fog velők versenyezni egy nemzet sem, mig 
csak szintén életpályának nem tekinti a theol. tanárságot. 
A boldogultnak legnevezetesebb müve, az: Exegetisches 
Handbuch zvm neuen Testamente, 9 kötetben. Ebben rö-
viden össze van foglalva mindaz, a mit az ó és uj 
exegetikai tudomány hasznosat felmutatott. Az ó-szö-
vetségi szentírásra vonatkozólag még a német iroda-
lom sem dicsekedhetik Bisping e müvének méltó párjá-
val. R. i. p. 

Kegyeletes adakozás. 
Mgs. és ft. Lichtensteiger Ferencz fölsz. püspök ur Kalocsá-

ról : a) a kispesti kath. templomra 10 frt, b) az országos központi 
kath. legény-egylet házára 10 frt, (A b) alattit már átadtuk.) 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A Szent-István-Társulat. — A Szent-István-Társulat márczius 20-ikán tartott közgyűlése. — 
Egyházi Tudósitások: B u d a p e s t : Az alsóbb klérus anyagi helyzete egy fővárosi napilap világításában. — P é c s i e g y h á z m e g y e : 

Missio Szegzárdon. 1884. márcz. 1—12. — Egyleti élet : Nyilvános köszönet. — Vegyesek. 

A Szent-István-Társulat. 
Az ország, a magyar nemzet, a magyar ka-

tholicismus két oly kiváló alakjának, mint gróf 
Károlyi Sándor és gróf Apponyi Albert, elnö-
kökké történt megválasztása a Szent-István-Tár-
sulat körében, oly esemény, a mely valamint ma-
gában véve ugy kihatásaira nézve a legnagyobb 
mértékben megérdemli, hogy vele behatóbban 
foglalkozzunk. 

A Szent-István-Társulat, I. b. szellemi alapi-
tójának Eogarassy Mihály püspöknek egészséges 
terve, az idők viszonyainak különféle körülmé-
nyek szerint ügyes és pontos felhasználása, a fő-
és alpapság nagylelkű támogatása és nemes so-
rakozása, kivált pedig kezdetben oly két nagy 
világi férfiúnak, mint gróf Károlyi István és gróf 
Cziráky Jánosnak a vallásosság és Patriotismus 
kettős lelkesedésével ihletett buzgó és buzditó 
istápolása alapján, Magyarország s a magyar tár-
sadalom oly tényezőjévé izmosodott, a melyre 
mi katholikusok mindinkább növekedő lelkesedés-
sel és reményekkel tekintünk, s a melyről or-
szágszerte minden jóravaló fia e hazának csak 
tisztelettel tud megemlékezni. 

Méltán mondotta a társulat legfőbb véd-
nöke, főm. és it. Simor János bibornok herczeg-
primás a mult csütörtöki elnök-választó neveze-
tes gyűlésben róla, abban a tájékoztató kis allo-
cutiójában. melvlyel az elnökválasztás tényét be-
vezette, azt, hogy a Szent-István-Társulat „egy 
óriás." 

Valóban; a mire egyesek ereje elégtelen, azt 
csak egyesített erőkkel, vállvetett közreműkö-
déssel, szóval társulati uton lehet megvalósítani. 

És ebben rejlik a Szent-István-Társulat ereje. 
Multi minimi, si congregantur unanimes, fiunt 
magni, mondja sz. Ágoston. A mit egyesek meg 
sem mozdíthatnak, vagy ha megmozdítanak, ma-
gukra hagyatva, alatta okvetetlenül leroskadnak: 
az társulati uton könnyű feladattá válik. A nagy 
dolgok eme könnyű megvalósítása aztán, az elég-
telenségük érzetében csüggedni kezdett egyeseket 
nagy lelki örömmel, fokozódó vállalkozási szel-
lemmel és fáradhatatlan munkakedvvel tölti el. 

Ilyenné, a remények, a buzdítás, lelkesités és 
jó példa ily hatalmas középpontjává, valóságos szel-
lemi óriássá növekedett tehát valóban e társulat az 
alatt a harminezhat év alatt, melyek bölcséjétől 
immár minket elválasztanak. Az Akadémián kí-
vül alig van irodalmi intézet, mely oly széles 
körben volna képes társadalmunkra hatni, mint a 
Szent-István-Társulat. Tagjainak száma, bár foly-
tonos hullámzásban van, jelenleg 4200-ra biz-
tosan tehető. Ez a tagok száma. A társulat által 
kiadott müvek olvasó-közönsége pedig bármely 
irodalmi vállalat kiadványainak extensiv hatásá-
val nemcsak kiállja a versenyt, de azt talán fe-
lül is múlja. Ezenfelül a társulati kiadványok 
szerzőinek osztogatott igen tisztes, bár nem croe-
susi díjak által, az irodalmi munkásság éleszté-
sére igen hathatósan közreműködik. 

És ha kérdezzük, mi által és hogyan jutott 
e társulat ahhoz az imposans szellemi hatalom-
hoz, melvlyel rendelkezik, hat és működik, a fe-
lelet igen egyszerű és rövid lehet : czéljának 
szemmel tartásával és az ebből folyó kötelessé-
geinek hű teljesítésével. 

Voltak ugyan a Szent-István-Társulat egén, 
— hogyis ne lettek volna, hiszen emberi kezek 
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alkotása! — borús napok; igen. voltak a Szent-
István-Társulat iránytűjén is észlelhetők némi in-
gadozások. Mindezeket azonban a társulat szeren-
csésen átélte. Es e szerencséjének titka minden-
koron a czéljára irányzott tekintet felfrissítése 
volt és maradt. Örökifjú czéljának az idők és 
viszonyok különfélessége szerint némiben változó, 
másban a régihez ragaszkodó, de mindig kor-
szerű szemmel tartása által a Szent-István-Társu-
lat a 48. és 49-iki zivatarok közt a katholicis-
mus egyik legszebb reménycsillaga, az 50-es 
években, midőn a nemzeti élet csaknem szüne-
telt. a hazafiság melegitő mentőhelye vala; most 
pedig, mióta nemzetünk vissza van adva saját 
nemzeti életének, a vallásosság és hazafiság, a 
tudomány és hitélet együttes ápolásának szemé-
lyes eltökélésen alapuló valamennyi cultur-inté-
zeteink koszorújában bár talán legcsendesebben, i 
de bizonyára legüdvösebben működő vezér-tag-
nak mondható. 

Midőn azonban igazán jól esik e becses és 
hőn szeretett közintézetünk múltjának és jelené-
nek fényes oldalain elmerengni: az intézet tisz-
telete és szeretetétől ihletett érdeklődés egyúttal 
fokozódó lelkesedéssel igyekszik betekinteni an-
nak jövőjébe, fürkészve az utakat és módokat, 
melyek e szellemi „óriás"-nak erejét még inkább 
fokozni s a fokozott erőt minden irányban ará-
nyosan gyümölcsöztetni hivatvák. 

Mert óriás ugyan a Szent-Istváu-Társulat 
már is; de még ereje és hatása mindig fokoz-
ható. Óriás a Szent-István-Társulat már is; de ez 
MZ óriás nem minden erejét fejti még ki egész 
nagyságában. Vannak hatáskörök, melyekben iz-
mosodás, vannak hatáskörök, melyekben némi 
lankadás észlelhető, sőt vannak oly hatáskörök 
is, melyek közöl egy-kettő talán majdnem érin-
tetlen. 

Mindezekre nézve az iránytűt a társulat ős 
czélja, hosszú évek tapasztalata, az Ipolyi püs-
pök, mint volt társ-elnök által initiált társulati 
ügyvezetés lelkiismeretes gyakorlata, a bibor-
nok lierezeg-primás monumentális elnöki beszé-
dei, és legújabban a két uj elnök programmszerü 
nyilatkozata adja kezünkbe. 

Imént hallottuk a biboros fővédnök ihletett 
ajkairól a társulati nagy czélt fölfrissítve. E sze-
rint a társulat végczélja „az öntökéletesedés és 
mások keresztény t ö k é l e t e s í t é s e — társulati 
actio által. 

Ezzel teljes öszhangban van a mit gróf Ivá-

rolyi Sándor első elnök vezéreszme gyanánt hir-
detett, midőn beköszöntő beszédében a Szent-
István-Társulat feladatát socialis jellegűnek mon-
dá, reményét nyilvánítván az iránt, hogy a. tár-
sulat a katholikus érdekek megvédését, a helytelen 
felfogások rectificatióját, valamint a hitnek terjesz-
tését továbbra is sikerrel fogja eszközölni. 

A társulat szellemi alapitója Fogarassy Mi-
hály a társulat közvetlen s legközelebbi czélját, 
az „épületes és hasznos könyveknek olcsó áron 
leendő kiállítását és terjesztését" akként magya-
rázta, miszerint „ez a magyar honi katholikusok 
társulati egyesülése által érvényre emelendő, hogy 
a religio és egyház szent érdekei megőriztessenek s 
a katholicismus boldogító hatása terjesztessék, s ez 
által, a közszellem ébresztésével, a katholikusok közt 
kívánt solidaritást létre hozni lehessen." 

Ezzel ismét tökéletes öszhangban várja gróf 
Károlyi Sándor a Szent-István-Társulattól a katli. 
érdekek megvédését, a helytelen felfogások recti-
ficatióját és a hitnek terjesztését továbbra is. 
Tökéletes öszhangban van ugyanevvel gróf Ap-
ponyi Albert is, midőn a Szent-István-Társulat-
ban a katholicismus részének organisation át látja a 
magyar nemzet nagy cidtur-munkájában, és a mi-
dőn programmszerü felfogását a társulat által 
végzendő vallásos és hazafias cultur-munkálkodásról 
ekként fejti ki: „Ez a nemzeti és culturalis működés 
ugy extensive mint intensive fejlesztendő. Extensive 
akkép, hog}' a keresztény magyar culturát a nép 
közt mennél tágabb körökben terjeszszük... Katholi-
kus népünk művelődési szükségletét ellátni jó és 
keresztény irányú olvasmány nyal, ezt értem éli 
extensiv irányú működésnek. De e mellett ne 
feledkezzünk meg azon heh' megóvásától sem, 
melyet a katholikus szellem a tudományosság 
magas köreiben annyi jeles férfiú munkája által 
elfoglalt, és hassunk intensiv irányban is arra. 
hogy uj és uj erők fejlődése buzdittassék, munká-
joknak czélok kitüzessenek, mind magasabbra törck-
vésok elősegittessék." 

Gróf Apponyi Albert, kihez egyházunkat és 
hazánkat annyi sok szép remény csatolja, korá-
nak és állásának megf'elelőleg, kiválóan a jövő-
nek szól programmbeszédében. Felfogásának ve-
leje. törekvésének vezéreszméje a fejlesztés. Sze-
rinte a Sz. I. T. a katholicismus részének cultu-
ralis organisatiója. Ez extensive és intensive 

I „fejlesztendő." Igyekezni kell katholikus népünk 
művelődési szükségletét megfelelő olvasmánynyal 

í ellátni, kielégiteni. De fejlesztendő a Sz. I. T. 
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culturalis működése nemcsak a nép keresztény 
irányú művelődése és lelki épülése tekintetében, 
hanem fejlesztendő a katholikus jeleseink irodalmi 
munkálkodása által kivívott magas tudományos 
szellem megóvása, az uj erők buzdítása, munka-
ezélok kitűzése s általában a magasbra törekvés 
elősegítése által. 

Kell-e e magas és nehéz feladatok mennél 
tök életesebb megvalósítására, és ha kell, mit kell 
a Szent-István-Társulat jelenlegi keretében tenni: 
arra a feleletet megérleli az idő és az Apponyi 
Albert gróf által kijelölt feladatokért lelkesülő 
rokonszellemek ezreinek kitartó törekvése. 

Egy bizonyos : az, hogy a Szent-István-Tár-
sulatnak folytonosan növekedni, erősbödni, izmo-
sodni, szóval fejlődni kell. Ez az ő életének tör-
vénye, melytől ha, és a mennyiben eltér, annyi-
ban pangás áll be szükségképen. 

A Szt. I. T. ereje múltjában gyökerező ed-
zettségén kivül egy a lendületek iránt érzékeny 
s tetterős középponttól és vidéki bizományosainak 
ügybuzgóságától függ legelső sorban. Egy-egy 
buzgó bizományos, a ki nem szorítkozik csupán 
a dijak beszedése és a kiadványok szétküldésére, 
hanem egész lelkében a „hass, alkoss, gyarapíts"-
tól van áthatva, egész vidékeken a katholikus 
ébredés és solidaritás vezére lehet. Viszont a 
központ, ha eddigi, elismerésre méltó törek-
véseinek zászlaján az excelsior-t, a minden oldalú 
fejlődést lobogtatni meg nem szűnik, a Szent-
István-Társulat virágzásának arany-korszakát nyit-
hatja meg és nagy dolgokat művelhet, — mert a ka-
tholicismus igényei, reményei, és támogatásra, 
kellő talpraállitás mellett, mindenkor kész óhajai 
— a Sz. I. T. iránt igen nagyok. 

Ebben az értelemben üdvözöljük a két elnök-
grófot magasztos pályájok kezdetén, nem külön-
ben a társulat jelenlegi buzgó alelnökét is, nsgs. 
és ft. Tárkányi Béla apát-kanonok urat, koszorús 
Írónkat, lelkes működése lustrumának immár kö-
zepén, — lelkünk legmelegebb érzelmével, szivünk \ 
legforróbb kivánataival ! 

A Szent István-Társulat 
marczius '20-ikán tartott közgyűlése. 

A társulat ezévi közgyűlése egyike vala a legfé-
nyesebbeknek. Nagy számmal jelentek meg a nm. episco-
patus tagjai. Az elnöklő főmag. bibornok hg.-primáson 
kivül jelen volt a főmag. kalocsai bibornok-érsek, a nm. 
egri érsek, a nm. veszprémi, győri, beszterczebányai, szat-
mári, kassai, székesfehérvári, szepesi, szombathelyi, sza-

mosujvári püspökök, — Károlyi Sándor, Zichy Nándor? 
Apponyi Albert, ifj. Eszterházy Mór, Pongrácz Adolf gró-
fok, — Hornig Károly, Jósika Kálmán, Bemer bárók, 
számos egyházi dignitarius és országgyűlési képviselő, 
miniszt. tisztviselő, a helybeli lelkészkedő clerus legtöbb 
tagja, valamint a vidéki tagoknak is számos képviselője. 

Az egyetemi templomban reggeli 9 órakor tar tot t 
szentmise után a nagyszámú közönség fölvonult a köz-
ponti papnevelde elsőemeleti u j dísztermébe, hol kevéssel 
10 óra előtt dr. Tárkányi Béla apát-kanonok, társ. alel-
nök a szokásos „Dicsértessék a Jézus Krisztus"-al üdvö-
zölvén a jelenvolt tagokat, jelenté, hogy a közgyűlésen a 
bibornok-herczeg-primás ő eminentiája személyesen fog 
elnökölni, s meghívására küldöttséget nevezett ki, mely 
Latinovics Gábor prépost-kanonok és országgy. képviselő 
vezérlete alatt a következő tagokból állott : báró Bemer 
Pál, Barta Béla, ifj . gróf Eszterházy Mór, Koller János 
és Rudnyánszky Ferencz. 

A bibornok-herczeg-primás ő eminentiája a közön-
ség lelkes éljenzései közt pont 10 órakor megjelent anm. 
érsekek, püspökök társaságában, s elfoglalván az elnöki 
széket, mint mindig, ugy ez alkalommal is minden sza-
vában velős, örökbecsű beszédet mondott, melyre poli-
tikusok és egyházi írók gyakran fognak hivatkozni. A 
közönség a remek beszédet folytonosan hangos helyeslé-
seivel és éljenzéseivel fogadta, mikor pedig ő eminentiája 
beszédét befejezte, a kitörő lelkesedésnek nyilvánulásai 
perczekig tartottak. E beszéd szövegét lapunk mult szá-
mában egész kiterjedésében közöltük. 

A bibornok-primás ő eminentiája miután érzékeny 
szavakkal megemlékezett arról, hogy a társulat rövid idő. 
alatt mindakét világi elnökét elvesztette, ennek folytán a 
nagygyűlés közelebbi föladata az elnökválasztás. Fölem-
lítette, hogy az alapszabályok szerint lehet egy, lehet 
két elnök. A társulat megalakulásakor csak egy elnököt 
választott ; de csakhamar szükségessé vált egy másodiknak 
is megválasztatása. Annál inkább szükség van most két 
elnökre, miután a társulat első kezdetéhez képest óriási-
lag fejlődött. Hála Istennek sokan vannak a kath. vilá-
giak közt, kik mint elnökök díszére válnának a társulatnak, o ' 
de mivel csak kettőt választhatni, a nm. püspöki 
karral abban egyezett meg, hogy az elnöki székre gróf Ká-
rolyi Sándor ő exját és gróf Apponyi Albert ő magát 
ajánlja a közgyűlésnek. 

Ezen országosan tisztelt nevek fölemlitésekor szűnni 
nem akaró éljenek hangzott fel, minek lecsendestilése 
után ő eminentiája kimondá, hogy mind a két gróf a tár-
sulat elnökeinek vannak megválasztva, s fölkérte őket, hogy 
mellette elnöki székeiket foglalják el. A székeiket elfog-
laló elnököket aztán ő emja melegen üdvözölte és éltette. 

Károlyi Sándor és Appponyi Albert gróf elnökök 
az itt következő beszédekben köszönték meg a társulat 
megtisztelő bizalmát. Beszédeik valódi programm-beszé-
deknek tekinthetők. 

Gróf Károlyi Sándor beszéde. — Köszönetet mondva a 
megtiszteltetésért, kijelenti, hogy érdemetlennek tar t ja ma-
gát azon kitűnő állásra, melyre őt a nm. püspöki kar és 
közgyűlés bizalma megválasztotta. Ha a reája ruházott 



196 RELIGIO. 196 

helyet mégis elfogadja, teszi azt azon bizalomban, hogy 
boldog emlékű atyjának példájában talál buzgalmat tisz-
tének tehetsége szerint minél teljesebb betöltésére. 
Igyekezni fog a benne helyezett bizalomnak megfe-
lelni, s kéri, hogy az arra hivatottak u j állásában támo-
gassák. 

Aztán a társulat czéljainak fejtegetésébe bocsátko-
zott. Feladatunk, u. m., a helytelen felfogásokat rectificálni, 
a kath. érdekeket védelmezni. Azóta, hogy a társulat meg-
alakult, változtak a viszonyok, melyek közt működnie 
kell. Belebocsátkozott a forradalom előtti, alatta és utána 
való socialis viszonyok fejtegetésébe. Korunk egyik égető 
sebe az egoismus, materialismus fölülkerekedése, a mate-
rialisticus bölcsészettel való szövetkezés. Pedig vallás nél-
kül nem boldogulunk. Ha ezt ellökjük magunktól, nálunk 
is beállanak azon commotiók, melyeken más államok át-
mentek, s részben átmennek. A társulat tehát fontos 
missiót teljesít, midőn a kath. vallás védelmére, érde-
keinek megóvására irodalmi uton hatni igyekszik. Fon-
tos tiszte betöltésére ujolag a hivatottak támogatását kéri. 

Végül a társulat feladata a hitbuzgóság felkeltése, 
a helytelen felfogások czáfolata és a kath. érdekek vé-
delme. Midőn a táisulat megalakult, az ország szabadsá-
gaért és nemzetiségeért küzdött, és a társulat működését 
az akkori zajos polg. élet közt kezdette meg. Ma azon-
ban az ország kivivta azt, a miért akkor küzdelmet foly-
tatott s a társadalmi tevékenységnek egészen más tér 
nyilt meg, mert ama czélok, melyek már valósitvák, nem 
képezhetik többé működésének irányát. A társadalom 
jelen helyzetét nagy vonásokban ecsetelve, annak előzmé-
nyeit fejtegeti. 

A jelen század forradalmaiban, melyek Európán 
átviharzottak, 3 főkorszakot különböztet meg. Az első, 
mely a forradalom tulajdonképeni kitörését megelőzte, a 
remények és nemes eszmék korszaka volt. A 2-ik kor-
szakot, mely a remények és vágyak megvalósulását tűzte 
ki czéljául, az ezzel együtt já r t vérengzés és felforgatás 
jellemzi. A 3-ik korszak a kivivott eredmények korszaka, 
melynek következménye Európában mindenütt a materia-
listicus iránynak nagymérvű fejlődése volt. 

Ezzel karöltve jár t a közgazdasági helyzetnek tel-
jes átalakulása. A villany és gőz kora ujabb és ujabb ta-
lálmányokat hoz felszinre, és kifejlődik és megtestesül 
a laisser faire, laisser passer, és megtestesül a szabad ke-
reskedés eszméje, mely roppant forgalmat idéz elő s meg-
felelni igyekszik az általa kitűzött azon feladatnak, hogy 
a nép nagy tömege minél nagyobb terjelemben minél na-
gyobb jólétet érjen el. 

Mindazáltal e rendszer sem maradt hibák nélkül. 
Mert, midőn a szabadság és egyenlőség elvét vevé alapul, 
az emberi tevékenység leghatalmasabb rugóját, az önér-
deket kelté fel, mely természetszerű fejlődésében nem egy-
szer az összeség érdekével ellentétbe jő, még pedig oly 
mértékben, hogy a laisser faire, laisser passer elvének 
enyhített alakban való alkalmazását teszi szükségessé. Szóló 
azon meggyőződését fejezi ki, hogy minél tovább fog ez az 
irány fejlődni, annál inkább be fog bizonyulni, hogy a 
társadalom kötelessége a bözbelépés és beavatkozás bizo-
nyos esetek beálltával, ha a tőke. a helyett, hogy concur- i 

rálna, monopoliumot idéz elő : ha a helyett, hogy az 
árak leszállítását eredményezné, a concurrentiát lehetet-
lenné teszi és a versenyt csirájában elöli. Ez ellen a tár-
sadalomnak vagy u j concurrentiáról kell gondoskodnia a 
laisser aller elvének árán is, vagy pedig oly intézkedése-
ket kell életbeléptetnie, melyek ezen elv tapasztalható 
romboló hatásait meggátolják. 

Hogy ily romboló hatás tényleg tapasztalható, arra 
nézve utal az európaszerte mutatkozó pauperismusra s az 
amellettt kifejlődő nagy gazdagságra és a tőkék agglo-
meratiójára. Ezen körülményt egybevetve azzal, hogy a 
lezajlott forradalmak egész Európában mindenütt kifej-
lesztették a materialisticus bölcsészeti tanokat és a val-
lásellenes irányt, az egyéni önérdekre fektetvén a köz-
gazdasági tevékenység egész jelentőségét : valóban nem 
csodálhatni, hogy ezen tényezők egyrészről a pauperis-
must, másrészt a vallástalan irányt ápolván és fejlesztvén, 
Európában erős jeleit lehet látni mindenütt a mindinkább 
fejlődő nihilismusnak. 

Szóló a maga részéről mérlegelve a jelzett közgaz-
dászati irány előnyeit és hátrányait, kijelenti, hogy to-
vábbra is változatlanul a szabadság és egyenlőség elvének 
alapján áll. Azonban azt kivánja, hogy a forradalmak 
elhagyott harmadik jelszava, a testvériség, szintén érvényre 
jusson, s e három jelszónak együttes tekintetbevételétől 
várja a socialis állapotok javulását. Egyúttal kifejezi azon 
meggyőződését, s erre fekteti a fősúlyt, hogy a testvéri-
ség elvének ellensúlyoznia kell az önérdekét ; de a társa-
dalom a maga erejéből nem fog képes lenni érvényt sze-
rezni a testvériség fogalmának, ha csak a vallásosság nem 
fogja erre az utat egyengetni s a 3-ik jelszó diadalra ju-
tását előkészíteni. 

A gróf ezúttal a vallásnak nem magasztosabb jelen-
tőségét, mint inkább socialis horderejét kivánta ezekben 
kiemelni. Áttérve hazai viszonyainkra, megjegyzi, hogy 
ama viszonyok, melyek a jelzett irányban európaszerte 
határozottan és élesen tapasztalhatók, nálunk még csak 
halványan és kevéssé kidomborodva láthatók, aminek ter-
mészetes megfejtését adja azon körülmény, hogy később 
fejlődött nemzet vagyunk, hová a socialis mozgalmak csak 
később hatolhattak el. 

De ha e viszonyok ma még hazánkban nem fejlőd-
tek is annyira, az eredmény rövid idő múlva kétségtele-
nül ugyanaz lesz, mint Európa többi részében, mert a 
magyar társadalom fejlődése ugyanazon alapokon indul-
ván meg, mint európaszerte, a mai cultura egyforma ha-
tása alatt ugyanazon okból, ugyanazon eredményeknek 
kell Magyarországon is beállaniok. Ha ez nem történik is 
meg azonnal, kétségtelen, hogy nem távoli jövőben 
nálunk is bekövetkezik a tőkék nagyobb agglomeratiójá-
val párhuzamosan a pauperismus, a mely a társadalomtól 
követelni fogja a testvériség elvének alkalmazását institu-
tióinkban. ez pedig vallás nélkül el nem érhető. 

A Társulat feladatát socialis jelentőségűnek tartja, 
s reményű, hogy a kath. érdekek megvédését és a hely-
telen felfogások retificatióját valamint a hit terjesztését 
sikerrel fogja alkalmazni. Végül ő eminentiájához azon 
kérelemmel fordult, hogy monumentális beszédét a társ. 

I évkönyvében való közlésre átengedni méltóztassék, -
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Apponyi Albert gróf' beszéde. — Mélyen érzem, mily 
nagy az a megtiszteltetés, mely engem ér, midőn oly 
helyre ültettek, melyet előttem egy Károlyi István, egy 
Mailáth, egy Cziráky foglaltak el ; mélyen érzem azt is, 
mily nagy és fontos a feladat, melyet ez által tisztelt 
barátom és elnöktársam mellett én reám is ruháztak. Di-
csőült elődeim nyomán haladva. Isten segítségével, arra 
fogok törekedni, hogy sem ezen állás diszét ne csökkent-
sen), sem az azzal összekötött hivatás követelményeitől 
nagyon el ne maradjak. Önök ebben a reményben válasz-
tottak elnökükké, és ezzel az Ígérettel hódolok bizalmuk 
parancsszavának. 

Midőn hálámnak néhány rövid szóval kifejezést adni 
kívánok, csupán visszhangja lehetek azon lelkesítő be-
szédnek, melyet ő eminentiájától, az elnöklő bibornok-
herczeg-primástól az imént hallottunk. Ö eminentiája 
beszédéből két eszme magaslik ki, mely lelkünk mélyéig 
hatott : a benső összefüggés a keresztény szellem és a haza-
fiság, továbbá a cultura és a kereszténység közt. Ezen két 
eszmében nyer kifejezést társulatunk egész programmja. 

A Sz.-István-Társulatban organisalva van a katholi-
cismus része a magyar nemzet nagy cultur-munkájában ; 
e társulat a nemzeti és a katholikus szellem összeforrá-
sának intézménye. A nemzet nehéz napjaiban, midőn 
protestáns hazánkfiai méltán dicsekedhettek azzal, hogy 
egyházi intézményeik megvédésében egyszersmind a nem-
zeti élet düledező épületének egyik fennmaradt oszlopát 
védték, a magyarországi katholikus egyház is betöltötte 
ugyanazon hivatást ezen társulat működése által, mely-
ben a magyar szellemi élet continuitása akkor egyik men-
helyét találta. 

Ma kedvezőbb viszonyok közt teljesítheti feladatait, 
mert hazánk, hála Istennek, ki tudta eddig zárni határai-
ból azon „culturharcz"-nak csúfolt irányzatokat, melyek a 
culturalis tényezők legnevezetesbikét, az egyházat, a cul-
turmunkából kizárja, ellene háborút folytatnak és ezáltal 
az egész állami működést zsibbasztják, a szellemi működés 
elfogulatlanságának és haladásának helyébe sivár viasko-
dásokat és szenvedélyeket tesznek. 

Hazánk intézményei és közszelleme felhívják közre-
működésre az egyházakat, biztosítani iparkodnak azt a 
culturalis és erkölcsi erőt, mely bennök rejlik ; és ezt 
bölcsen teszik, ez maradjon így : és hogy maradjon, arra 
igenis szükséges az, a mit ő eminentiája szintén kiemelt, 
hogy t. i. azon katholikus férfiak, kik a közpályán mű-
ködnek, valamint egyházuk körében soha meg nem feled-
kezzenek arról, hogy magyarok, ugy közpályájukon se fe-
ledkezzenek meg arról, a mivel egyházuknak tartoznak. 

Társulatunk feladata betölteni azt a keretet, melyet 
működésének az említett szerencsés körülmények teremté-
sek, és megtartani a magyarországi katholicismus szá-
mára azt a tért, mely őt a nemzet szellemi életében 
megilleti, ugy hiveinek száma, mint évszázados dicső 
múltja folytán, és a melyet bármi kis részben is csak ön-
hibánkból veszthetünk el. — Ez a nemzeti és culturalis 
működés ugy extensive, mint intensive fejlesztendő : exten-
sive akkép, hogy a keresztény magyar culturát a nép 
közt minél tágabb körökben terjeszszük, mert léteznek 
mai napság irányzatok, melyek megfeledkezvén az ő emi-

nentiája által kifejtett azon nagy históriai tényről, hogy 
a kereszténység a művelődés anyja, a művelődés terjedő 
eszközeivel a keresztény szellemet akarják a nép szivé-
ből kiir tani; ezen anyagyilkos áramlatokkal szembeszállni, 
katholikus népünk művelődési szükségletét ellátni jó és 
keresztény irányú olvasmánynyal, ezt értem én extensiv 
irányú működés alatt. De e mellett ne feledkezzünk meg 
azon hely megóvásától sem, melyet a katholikus szellem 
a tudományosság magasabb köreiben annyi jeles férfiú 
munkája által elfoglalt, és hassunk intensiv irányban is 
arra, hogy uj és uj erők fejlődése buzdittassék, munká-
juknak czélok kitüzessenek, mind magasbra törekvésük 
elősegittessék. 

Ekkép fog társulatunk katholikus és nemzeti cultura-
lis hivatásának, folyton haladva a dicsőült elődeink által 
teremtett alapon, évről évre terjedő erőben megfelelni. 
Ezen törekvések előmozditása képezi azt a szent felada-
tot, melynek mukájából t. barátom és elnöktársamra ugy, 
mint reám mai napon egy nagy részt ruházni méltóztat-
tak. Isten segitsége után a társulat érdemes tisztviselői-
nek buzgó közreműködésére és az egész társulat el-
nézésére és támogatására számitok. midőn e nagy felada-
tot elvállalom. 

Hosszas, zajos éljenzés következett e szavak után. 

Azután a megállapított programm szerint jelentést 
tet t Tárkányi Béla alelnök. 

a) Mailáth György elhunyta alkalmából a pápa ő 
szentségéhez intézett föliratról, melyet lapjaink annak ide-
jén közöltek, s melyet alelnök m. é. május 2-án muta-
tott be Rómában személyesen ő szentségénél, ki teljes 
részvétét fejezi ki az elhunyt jeles férfiú halálán, áldását 
adva a társulat működésére s összes tagjaira ; 

b) a társulat működéséről, belefoglalva 12 évi alel-
nökségének nevezetesebb momentumait annak kitünteté-
sére, hogy nagynevű elődjének Ipolyi Arnoldnak nyomain 
igyekezett vezetni a társulat ügyeit az általa 1872-ben 
előadott nagy terv szerint, melyet a nagygyűlés jóváha-
hagyott mind az iskolakönyvekre, mind a „Házi könyv-
tárra" nézve. Miről részletes jelentést adván már az évi elő-
terjesztések, egyszerűen megemlitette, hogy az 1883. évi 
kiadványok példány száma össszesen 595,500 volt ; alel-
nökségének második hatéves cyclusa alatt a társulat 
2.997,000 példányt adott ki, keletkezésétől kezdve pedig 
harminczhat éves eddigi pályája alatt a társulat összes 
nyomtatványai 10.686,900 példányban 81.552,508 iven 
jutot tak forgalomba. 

A társulat irodalmi, szellemi működéséről a pénz-
ügyre áttérve, a kiosztott jelentés szerint a társulat be-
vétele a mult évben 92,591 f r t 19 kr volt, — kiadása 
90,731 frt . 87 kr. Tárkányi Béla alelnökségének 12 éves 
tartama alatt a társulat bevétele meghaladta az egy mil-
lió frtot, számszerint 1.000,222 frt, 62 krra rúgván, — 
kiadása megközelítette az egy milliót, a szám 983.097 frt 
65 krt tüntetvén elő. A társulat tőkepénzeinek összege a 
mult év végéig 80.346 ftra emelkedett. Ezután következ-
tek a többi számadatok. 

c) A programm következő pontja szerint 
Dr. Kerékgyártó Árpád egyetemi tanár felolvasta a 
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jelentést „Magyarországon a kereszténység első korsza-
kát" tárgyazó pályázatról, melyre Tárkányi Béla alelnök 
harmadéve 100 db aranyat tűzött ki. A három bíráló 
összhangzó véleménye szerint a IV. számú .Plus afferunt 
utilitatis stb. Card. Bona" jeligéjű munka érdemesittetvén 
a pályadíjra, szerzőjeűl a bibornok-primás által felbontott 
levélkéből dr. Balics Lajos hittudor, a győri nagyobb pap-
nevelde tanulmányi felügyelője tűnt elő, kinek a 100 ara-
nyos pályadíj kiadatni rendeltetett. Tárkányi Béla alelnök 
a fölolvasott birálatból látván, hogy a többi jDályamü-
vekben is vannak figyelemreméltó részletek, különösen, 
melyek a sz. István koronáztatását megelőző korra bő-
vebben kiterjeszkednek, második pályadíjul 25 db. ara-
nyat ajánlott az erre érdemesítendő mii megjutalmazására. 
A közgyűlés köszönettel fogadván az ajánlatot, a pálya-
kérdés eldöntésére s a 25 aranyos dij odaítélésére a leg-
közelebbi választmányi ülést hatalmazta föl. Tárkányi 
Béla az általa pártolásba vett magyar egyháztörténelmi 
mű folytatásául most ismét 100 db aranyat tűzött ki e 
kérdésre: „Adassék elö müveit nagy közönségünk szá-
mára — ujabb kútfői alapos vizsgálatok nyomán — a 
kereszténység története Magyarországon szent László ki-
rály halálától az árpádházi királyok kihaltáig." Mire a 
határidőt és feltételeket a legközelebb tartandó választ-
mányi ülés fogja megállapítani. 

Az közgyűlés nagy lelkesedéssel fogadta az alelnök 
nemes a j á n l a t a i t . . . S mivel olelnökségének második hat 
évi cyclusa letelvén, az alapszabályok 5. §. szerint kö-
telességszerűen bejelentette lemondását : a bibornok hg.-
primás meleg szavakkal fölhívta, hogy vállalja el to-
vábbra is az alelnöki teendőket : mit a közgyűlés helyes-
lése követvén, Tárkányi Béla a Szent-István-Társulat 
alelnökeül továbbra is megválasztatott, és megköszönvén 
az iránta most már harmadízben nyilvánuló bizalmat, eb-
ben legfényesb jutalmát látja egyházirodalmi működé-
sének. 

Olvastatott a számvizsgáló bizottság jelentése, mely-
nek alapján Novákovics János pénztárnoknak a 1883. 
évi számadásokra nézve a fölmentvény kiadatni rendelte-
tett. A közgyűlés az érdenidus pénztárnok urnák évek 
hosszú során át folytatott buzgó és önzetlen fáradozásai-
ért köszönetet mondott. A számvizsgáló bizottság tagjai 
újból megválasztattak. 

Az 1884. évre előirányzott s a választmány által 
bemutatott költségvetés, mely a tagok között nyomtatás-
ban kiosztatott, felolvasottnak tekintetett s egyhangúlag 
elfogadtatván, a folyó 1884. évre a bevétel 85,485 f r t 32 
krban, a ktndás 84,294 forintban lett megállapítva. 

A társulati pénztár állapotáról szóló jelentés, mely 
a tagok között nyomtatásban szintén kiosztatott, felolva-
sottnak tekintetett s tudomásul vétetett. 

Az igazgató választmány újból megerősíttetett s a 
hiányzók helyébe u j tagokul megválasztattak : Dr. Aschen-
brier Antal egyetemi tanár, dr. Corzan Avendano Gábor 
kir. fögymn. igazgató, ifj . gróf Eszterházy Miklós, Haydin 
Károly budapesti ügyvéd, Mendl István budapesti gyáros, 
Rimely Antal kir. táblai biró, Schiffer Ferencz a fővárosi 
kath. képezdék és a kath. elemi iskolák érseki igazga-
tója, Somoskeöy Antal curiai biró, Tillmann Lajos pénzügy-

minisztériumi titkár, Venczell Antal közp. papnöveldei 
aligazgató, dr. Wolafka Nándor tanulmányi felügyelő a 
központi papnöveldében, Zierer Károly tabáni plébános. 

Dr. Tárkányi Béla alelnök jelentette, miszerint 
Miehl Jakab székesfehérvári kanonok országos képviselő 
a társulat alapitó tagja lett. 

A közgyűlés jegyzökönyvének hitelesítésére Barta 
Béla és Cselka Nándor tagok kérették föl. 

Gróf Károlyi Sándor elnök kérte a bibornok-her-
czeg-primást, hogy mint minden évben, ugy ez alkalom-
mal is a közgyűlésből a társulat hódolatát és rendithetlen 
hűségét a pápa ő szentségének tolmácsolni s a társulat 
működésére apostoli áldását kérni méltóztassék, mit a bibor-
nok ő eminentiája a legnagyobb készséggel teljesíteni 
ígérvén, gróf Károlyi köszönetet mondott ő eminentiájá-
nak a közgyűlés tapintatos és bölcs vezetéseért, kérve őt, 
hogy a közgyűlés tagjait főpásztori áldásában résesitené. 
Mire a bíboros főpásztor megáldván a jelen voltakat 
a közgyűlés lelkes éljenzése között távozott a teremből. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, mérczius 24. Az alsóbb klérus anyagi 

helyzete egy fővárosi napilap világításában. —»- Bizonyos 
dolgok közlésére nagyon divatos a levél alakja. Ir vagy 
irat magának valaki levelet és abban azt és ugy, mit és 
hogyan akarja. Ez divat. Ennek hódolt egy fővárosi hír-
lap is mult pénteken, közölvén a csanádi megyéből leve-
let valamely (persze névtelen, mert ilyenek az e fajta hő-
sök !) egyházi állású férfiutói, ki irgalmatlanul neki ront 
Csanád egyházmegye kifogyhatatlan bőkezüségü főpász-
torának, hogy rengeteg pénzét apáczákra (rectius nőne-
velésre) költvén, az alsóbb papság anyagi helyzetével mit 
sem gondol. 

Ha maga e hirlap irta ezt a levelet, akkor igazság-
talanságot irt ; ha pedig csakugyan közölt egy névtelen 
hős tollából levelet, akkor ez valóban hálátlanságot követett 
el. Ep a csanádi püspök az, ki papságának helyzetéről 
— mint hitelesen tudjuk — atyailag gondoskodik. Külön 
alapitvánv van arra rendelve, bogy a segédlelkészek fize-
téseit kiegészítse ; a csanádmegyei nyugdíj-segélyalap pe-
dig, mely tisztességesen gondoskodik a beteg vagy szolgá-
latképtelen papok eltartásáról, a nagynevű főpásztor bő-
kezűsége és hatalmas támogatása által lett azzá, a mi ma. 
Szegényebbb sorsú plébánosok nem szoktak hiába for-
dulni a püspök atyai szivéhez. Szóval, a csanádi püspök 
ő excja papságáról meg nem feledkezik. 

Igaz, hogy a nőnevelésnek számos hajlékot terem-
! tett és azok fenntartásáról gondoskodik (a nem rég be-
! fejezett temesvári anyaház majdnem négyszázezer forintba 
: került); de a felsorolt tények igazolják, hogy papságának 
í helyzetéről ő excja meg nem feledkezett. S mi joggal 
j ront a névtelen hős a nagylelkű püspökatyának? Azon joggal, 
; melyet a névtelenség alatt biztonságban levő rágalom 
! nyújt . Kétszáz forint ! vasúti őrnek a fizetése !. . . Igen 

ám, de eltartás és mellékjövedelmek nélkül. Tizenhat is-
kolát végzett embernek ily fizetés ! . . . 

Ugyan mije marad egy szintén annyi iskolát vég-
j zett állami hivatalnoknak, ki hosszabb idei fizetésnélkiili 
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gyakornokság és silányan dotált dijnokság után 800 frtos 
fogalmazói állásra hatalmas protectió révén eljutott ? ki-
nek lakásról és mindenről, de mindenről, némelykor még 
családjáról is kell gondoskodnia ? Ha komolyan szem-
ügyre veszsziik a dolgot, kinek a helyzete előnyösebb : 
azé-e, ki nagy városban sok igénynyel és kurta fizetéssel 
kénytelen hivataloskodni, vagy azé, ki nagyobbára falu-
helyen kevesebb igényekkel működik oly pályán, melynek 
kezdete előtte titok nem volt és nem lehetett. 

Eszünk ágába sem jut, állítani, hogy ezen fizetés 
sok ; de hogy elég annak, ki szem előtt tartván állását, 
túlzott igényekkel és fölösleges szükségletekkel nem bir, 
azt ezer, még ezer példa bizonyítja. Különben nem is 
nyultunk volna e kényes kérdéshez, ha az illető hírlap 
másnap hosszabb vezérczikkben vissza nem tér a do-
logra és ezen (költött vagy valódi) levél nyomán egyete-
mességben nem tárgyalja e kérdést, miscens quadrata 
rotundis. 

Legelső sorban a főpapok a támadás tárgya. „Ka-
tholikus irodalom, szoczialismus, polgári házasság, tanügy, 
materialismus, zárdai nevelés stb. mind gyakran megbe-
szélt tárgyak, melyek cselekvésre, agitáczióra, érte-
kezletekre. pásztorlevelekre és alapítványokra nyúj tanak 
alkalmat." No még szép, hogy ezt elismeri; csak hogy 
tudja, hogy főpapjaink szellemi és anyagi tekintetben 
minden irányban tevékenyek ! De el nem marad a czi-
rógatás után — az erkölcsi pofon ! Mit ér mind az, mi-
dőn a magyar klérus egy jelentékeny részének „szomorú 
anyagi helyzete régóta sürgeti a javítást." 

Erről igy panaszkodik farizeus hangon : „következete-
sen megfeledkeznek ő eminencziáik" stb. . . . de íme a 
liberalismus máskép érez, és ha tehetné máskép is tenné. 

Hogy mikép érez a liberalismus, azt hosszasabban 
mutat j cl clZ cl hirlap, mely önmagát igy jellemzi : „Mi 
magunk, kik a szabadelvüségnek a legelső csatasorában 
küzdő harczosai vagyunk és követelményeinkben radiká-
lisabbak bármely parlamenti pártnál ugy vagyunk meg-
győződve, hogy a klérusnak oktató, vigasztaló és erkölcs-
hirdető missiója semmik.épen sem áll ellentétben azon 
czélokkal, melyeket a liberalismus követ." Elhiszsziik, 
hogy nem ; de azt is hiszsziik, hogy a mindenütt és 
mindenhol egyházfosztogató liberalismus czéljai és az 
egyházi vagyon nálunk is ellentétben állanak egymás-
sal. Csak legyen szegény és megvetett az egyház ! A töb-
bit majd megcsináljuk ! Igy érzett és cselekedett a liberalis-
mus Ausztriában II. József idején, igy hasonlólag Franczia-
országban, igy Németországban, így mindenütt és min-
denkor, amidőn az egyházi javak saecularizatiójáról azaz 
rectius eltulajdonításáról volt szó, — így és nem máskép 
fog minálunk is, hol a famosus vezérczikk szerint : a libera-
lismus . . . mindig megadta és meghagyta az egyháznak 
azt, ami az egyházé. Igen ám, meghagyta, csak hogy ez 
talán legkisebb mértékben érdeme a liberalismusnak, mely 
sehol, tehát nálunk sem tagadván meg természetét, már 
akárhányszor hivatott és hivatatlan közegek által, a par-
lamentben és azon kivül, az elidegenítés vagy euphemistice 
saecularizaczió képét felfrisitette. 

Aki csak kissé jártas az egyháztörténelemben, az 
tudja, mily egyöntetű az eljárás, melyet a titkos odúkból 

szított liberalismus ez irányban követ. Feldicsérni, túlzot-
tan lefesteni a főpapok javainak nagyságát, egyrészt ezzel 
ellentétbe hozni az alsó papsáp- leggyakrabban szintén 
tulságig feketére festett helyzetét, másrészt és a kettőből 
ezen persze csiklandós következményt levonni: tehát el-
venni a plust és ezzel kiegészíteni a minust, vagyis tisz-
tán egyházi czél érdekében az állam által elkoboztatni 
az egyházi javakat. 

Van ez érvelésben — nem tagadjuk — bizonyos 
raffineria ; azokra van számítva, kik nyerhetnének ily 
operáczio által és kik állásuknál fogva még sem rajong-
nak ugy a saecularizatio mellett, mint a világi elem hang-
adó körei, melyekben a cape-rape-féle politika mindig 
hasznot szokott kilátásba helyezni. De mi azt tart juk, 
hogy Magyarország józan és értelmes pajisága eléggé 
meggyőződött a történelemből, sőt a jelenlegi poroszor-
szági viszonyokból kézzeltoghatólag megtanulhatja, mire 
visz utolsó sorban az egyházi javak elidegenítése az állam 
által. Mennyire javult pl. Ausztriában az alsóbb klérus 
helyzete a saecularizatio ál tal? Azáltal, hogy 300 frtnyi 
évi congruájának javítása iránt még ma is folynak a 
tárgyalások és csak kegyelemkéj) kap valamit az állam-
tól. Ha már kell kegyelem, akkor azt már inkább püs-
pökömtől, mint egy felekezet nélküli állam, Isten tudja 
minő minisztereitől kérem. 

De ha valóban javítják is az alsóbb klérus anyagi 
helyzetét, ha az alsóbb klérusnak csakugyan lesz több 
fizetése a saecularisatio után, mint ennek előtte : vájjon 
ki biznék ily állapotokba? Nem látjuk-e saját szemeinkkel, 
hogy az államtól dotált papság, az által az állam által, mely 
az elkobozott egyházi javak fejében igazság és jog sze-
rint köteles a papságról gondoskodni, hogy az ilyen pap-
ság mily nagyon ki van téve a „Brod-Korbgesetz" eshető-
ségeinek és viszontagságainak ? Ha egyszer az állam 
jogtalanul magához ragadja az egyház javait, akkor vagy 
•servilis állampapság lesz, mely lealacsonyitóbb szerepet 
visz, mint „a püspöki absolutismustól" függő papság, vagy 
kész lesz a conflictus, a fizetés beszüntetése, mihelyt az 
öntudatos és hivatásszerű papság oda nem adja magát 
aljas eszköznek a mindenható állam jogtalan velleitásának, 
omnipotentiájának, minden jogtipró nisusának. 

Ezt Magyarországban nem kívánhatja egy kötelességhii 
pap sem; ha van Júdás, vegye el harmincz ezüst pénzét 
és induljon Júdás példájára. Kiszolgáltatni az egyház bir-
tokait az állam kezébe, vagy ezt bármi alapon kívánni 
annyi mint vagy tönkretenni az egyház függetlenségét, 
vagy azt a legkeményebb megpróbáltatásoknak és bajok-
nak kitenni. 

Ki kívánhatja ezt ? ! ? 

Pécs i egyházmegye. Missio Szegzárdon. 1884. márcz. 
1—12. (A Rel. ered. tud.) — A hitélet tagadhatatlan örvende-
tes jele napjainkban a sz. missiók felkarolása. A pécsi egyházi 
megyében ezjidvös intézményt néhány évvel ezelőtt ft. Troll 
Ferencz székesegyházi éneklő kanonok és pápai praelatus ő 
méltósága honosította meg : hogy minő lendületet adott ezzel 
a hitélet felelevenülésének, azt a legközelebb mult na-
pokban mi is édes örömmel tapasztaltuk. F. hó 1. jöttek 
körünkbe ft. Mladoniczky és Tamás, Jézus-társasági atyák, 
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hogy már az nap estéjén a belvárosi plébánia imposans 
templomában sz. ténykedéseiket megkezdjék. A 10,000 
lelket számláló Szegszárd nagyközség az emiitett napon 
(szombaton) egészen ünnepi szint öltött. Jóval az ájta-
tosság megkezdése előtt csakúgy hullámzott a nép a 
templomtéren s a hat órai beharangozás alatt Bocsor 
Antal prépost-plébános ur teljes segédlettel, a hivek ez-
reinek kiséretében, fehérbe öltözött Mária-leányok s a 
lámpáikai világitó kath. polgári társulati tagok csatlako-
zásával vezette be az emiitett atyákat a zsúfolásig meg-
telt, fényesen kivilágított templomba, igen sikerölt, való-
ban megható beszédben mutatván be őket az ájtatos 
közönségnek s átadván nekik a kegyelmes főpásztorunk-
tól előre kikért teljes lelki hatalmat hivei felett. A ,Veni 
Sancte" elhangzása után, melyben ezrek buzgó fohásza 
szállt fel a világosság Atyjához, megkezdék a jó atyák 
üdvös működésűket. 9 napon át esti 6 órakor f't. Mlado-
niczky mint „tuba mirum spargens sonum" hangoztatá 
az örök igazság igéit, d. e. 9 órakor pedig f't Tamás 
szelid szavai, mint harmatozó áldásos eső hullottak szi-
veink földjére. Hogy minő eredménynyel, mutat ja az, 
hogy ritka nagyságú templomunk alig volt képes ma-
gába fogadni a buzgó hallgatóságot ; hogy naponkint 
reggeli 5 órától esti 6 óráig valóságos ostromnak 
voltak kitéve gyóntatószékeink : hogy a hétszázat meg-
haladó tanuló ifjúságon kívül legalább négyezeren járul-
tak a töredelem szentségéhez. Igaza volt t. Mladoniczkv-
nak, midőn beköszöntő beszédjében egész alázatossággal 
megvallá és nem tagadá, hogy maga Jézus Krisztus vezeti 
a sz. missiót, hogy ők csak eszközök lesznek az ő hatal-
mas kezében. Megtettek ugyan a fáradhatatlan jó lelkek 
minden tőlök kitelhetőt, de ily hatást csak isteni erő és 
hatalom képes előidézni. Igazuk van lélekben megujult 
híveinknek is, midőn uton-utfélen áldták a végtelen jóságú 
Istent, ki e szép napokat megérni engedte nekik ; igazuk 
volt, midőn a búcsúzó hitkiildér-atyák iránt érzett hálá-
jukat oly hangos zokogásban nyilvániták, mintha csak az 
ephesusi hivek sírtak volna Sz. Pál távozása felett : igaza 
volt Bocsor Antal prépost-plébánosnak, midőn maga és 
hivei nevében köszönetet mondván a buzgó atyáknak, lel-
kipásztorságának, jubiláris papságának a sz. missio áldá-
saiban nyert koronájára hivatkozott és Simeon örömeiben 
egész meghatottsággal áradozott. Kedves emléket hagyott 
hátra a sz. missióval híveinek szivében, — monumentum 
aere perennius. — Vezérelje az Ur angyala szerencsésen 
az áldott lelkű atyákat minden utaikon s jutalmazza a jó 
Isten kedvező kegyelme apostoli fáradozásukat mindenütt 
a hitélet ily örvendetes nyilvánulásával ! Emlékük áldás-
ban marad örökre közöttünk. A missiónapok ünnepi han-
gulatát igen helyesen használta fel érdemes prépost-plé-
bánosunk a hazafiúi kegyelet nyilvánítására, midőn f. hó 5. 
híveink ezreinek jelenlétében teljes segédlettel requiemet 
mondott egyházunk és hazánk egyik legújabban kidőlt 
oszlopának, gr. Cziráky Jánosnak lelke üdveért. Legyen 
neki is bőséges része a sz. missió áldásában ! 

M—ó Gy. 

EGYLETI ÉLET. 
— Nyilvános köszönet. Gróf Zichy Nep. János ő 

méltósága f. é. márczius 19-én az országos központi ka-
tholikus legény-egyesület védszentjének ünnepén, az egye-
sületi házra 500 fr tot kegyeskedett ajándékozni, miért is 
a legforróbb háláját nyilvánítja Schiffer Ferencz elnök. 

— Meghívót kaptunk a budai Kath. Legény-Egylet 
helyiségében Budapest II. ker., iskola-utcza 18. sz. vagy 
Donáti-utcza 43. sz. vasárnap 1884. márczius hó 23-án 
este 6—8 óráig tar tot t népszerű felolvasásra. Tárgy vala: 
1. „Az újságokról" Kador Sándortól. 2. „Adatok Buda 
templomainak történetéből." Némethy Lajostól. 

H I V A T A L O S . 
A hivatalos lap mai száma következő legf. kéz-

iratot közli: Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-
rem előterjesztésére, a rozsnyói székeskáptalanban : Sze-
keres János Sz.-Margitról nevezett meszesi czimzetes apát 
és olvasó kanonoknak nagypréposttá ; Hoffman Vendel 
éneklő kanonoknak olvasó kanonokká; Lokczán Pál őrka-
nonoknak éneklő kanonokká, s végre dr. Podraczky Ist-
ván ifjabb mesterkanonoknak őrkanonokká való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedett öre-
gebb mesterkanonoki állomásra Verbjár Pál papnöveldei 
aligazgatót és hit tanárt , az if jabb mesterkanonoki állo-
másra pedig Schellengh Emil püspöki t i tkárt nevezem ki. 
Kelt Bécsben, 1884. évi márczius hó 13-dikán. Ferencz 
József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A pápaság helyzete Rómában alig tűrhető to-

vább. Az örök város elhagyásáról keringő hir komoly 
alappal bir. Mint az Univers római levelezője írja, bár a 
Vatikánban évek óta volt már szó a pápa elutazásáról, 
de még eddig ezen esély soha nem volt oly élénk impres-
sio tárgya, mint jelenleg, a Propaganda ügyében Olasz-
ország vandalismusa és a hatalmaknak evvel szemben 
tanúsított tartózkodó magatartása következtében. Határo-
zat ugyan az elutazás iránt még nincs hozva s azért az 
a legközelebbi jövőben alig várható : de lehetetlennek 
egy cseppet sem lehetetlen. 

— Báró Vay Miklós protestáns felügyelői beszédei 
mind egy kaptafára látszanak csinálva lenni. Ha a nemes 
báró ur protestáns gyűlést megnyit vagy bezár, a kettő 
közül az egyikben a következő három protestáns locus 
communis okvetlen előfordul: a) protestáns öntömjénezés • 
a nagy prot. hazafiságért egész az émelygésig ; b) a bibliai 
phariseusra emlékeztető megvetés a hazafiságban igy 
előretolakodott protestantismusnál szerényebb s hátrább 
térdeplő pápistaságra, és c) követelés az állammal 
szemben. Jövőre bizonyitékul közöljük a legújabb fő-
inspektori speech-et. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre hçlyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, márczius 29. 26. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : De immemorabili cultu Servo Dei Severino Boetio praestito. (Fm. és ft. Simor János bibor-
nok, hg-primás és eszterg. érsek ur VII. sz. f. körleveléből). — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A nmélt. szatmári püspök nagyböjti 
körlevele. — R ó m a : A Propaganda körirata az összes katholikus püspökökhöz. — Irodalom : Introductio in Libres Sacros V. F. Auctore 

Dr. Josephe Grosz. Editio altera emendata." — Vegyesek. 

De immemorabili cultu Servo Dei Severino Boetio 
praestito. 

( Fm. és f t . Simor János bibornok, hg-primás és eszterg. 
érsek ur VII. sz. f . körleveléből). 

D E C R E T IT M. 
PAPIÉN. 

CONFIRMATIONS CULTUS 
AB IMMEMORABILI TEMPORE PRAESTITI 

SERVO DEI 
SEVERINO BOETIO 

PHILOSOPHO MARTYRI SANCTO NUNCUPATO. 

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius ex no-
bilissima inter Romanas Anicia farailia progenitus, eximiae 
doctrinae laude floruit, sed multo magis Christianae pieta-
tis studio extitit conspicuus. Divitiis affluens pauperes ac 
miseros liberalitate et benevolentia impense iuvit, philo-
sophica et matbematica studia summopere coluit, theolo-
gicis quoque animum applicuit, de quibus disciplinis 
egregia etiam edidit volumina. Quum tot tamque insignia 
virtutis et ingenii argumenta praebuisset, primum a Theodo-
rico Gothorum Rege, qui tum Italiae sortes moderabatur, 
in Senatorum Collegium cooptatus, dein ad supremum con-
sulatus honorem evectus est. 

Hisce autem auctus bonoribus Severinus Boetius, 
hand neglecto, quo fungebatur, munere reipublicae gu-
bernandae, curas omnes ad bonum Ecclesiae procuran-
dum potissimum convertit. Quare Theodoricus tanti Viri 
praestantiam demiratus, eum singularis benevolentiae et 
aestimationis signis complecti non destitit. Verum quum 
Iustini senioris Imperatoris opera, res Catholica in Aria-
norum perniciem refloresceret, Rex Theodoricus qui eous-
que Catholicos humanissime tractaverat, ratus regnum 
suum haud stabile fore, nisi Catholicam Religionem ulte-
rius promoveret, et iustitiam in tuto collocaret, acerrimus, 
uti erat, Arianae haeresis sectator, ira efferbuit, et Ca-
tholicam Fidem subdolis artibus insectandam sibi proposuit. 
Idcirco très praecipuos Catholici nominis proceres perdere 
deliberavit, nempe Ioannem primum Summum Pontificem, 
Symmachum Patricium et Severinum Boetium Consulem ; 

his enim de medio sublatis, reliquos Catholicae Fidei cul-
tores animo facile deiectum iri arbitrabatur. 

Hinc Regis imperio Ioannes Summus Pontifex com-
prehensus et Ravennam ductus, ibi in teterrimo carcere 
media aliiscjue aerumnis confectus obiit ; Symmachus au-
tem capite plexus est ; et demum Severinus Boetius Ti-
cinum deportatus, ac in turri occlusus, gladio percussus 
occubuit. Eius vero corpus, veritus iniquus Rex ne illi a 
catholicis cultus exhiberetur uti Martyri, clam tumulari 
praecepit. At paulo post Theodorico e vivis erepto, cives 
Ticinenses corpus Severini Boetii in Basilicam Beato Petro 
Apostolorum Principi dicatam, et nomine ad caelum au-
reum distinctam transferre, et honorifico sepulchro con-
dere curarunt. Exinde sacras hasce exuvias, non secus ac 
Martyris, catholici venerari ceperunt ; proindeque cultum 
Severino exhibitum ab eius obitu originem duxisse ex 
probatissimis monumentis satis evincitur. 

Haec quidem iure meritoque permoverunt Ticinen-
ses cives aliosque plurimos, praesertim doctrina praestan-
tes, ut huiusmodi cultus, ob earn, quam praefert, nobili-
tatem insignemque vetustatem, ab Apostolica Sede con-
firniatio postularetur. Quibus tandem votis obsecundare 
maxima cupiens hodiernus Ticinensis Episcopus, Ordinaria 
potestate constructis processualibus tabulis, de immemo-
rabili eodem cultu aifirmativam iuridicam sententiam di-
cere minime dubitavit, eamque supremae Apostolicae Se-
dis iudicio de more subiecit. Hinc postquam ea, quae a 
sa. me. Urbani Papae VIII constitutione sancita sunt, 
rite praestita fuere, in Ordinariis Sacrorum Rituum Con-
gregationis Comitiis subsignata die penes Vaticanas Aedes 
habitis, Emus et Rmus Dominus Cardinalis Lucidus Pa-
rochi, Causae huius Relator, sequens proposuit Dubium: 
An sententia lata a reverendissimo Domino Episcopo 
Papiensi sit confirminda in casu, et ad ejfectum de quo 
agitur ? 

Eminentissimi porro et reverendissimi Patres sacris 
tuendis Ritibus praepositi, omnibus accurato examine 
perpensis, auditoque voce et scripto R. P. D. Augustino 
Caprara, Sanctae Fidei Promotore, rescribendum censue-
run t ; Affirmative, seu sententiam esse confirmandam. Die 
15. decembris, 1883. 

24 
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Facta postmodum de praemissis per inf'rascriptum 
Secretarium Sanctissirao Domino Nostro Pajjae Leoni 
XIII fideli relatione, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae ip-
sius Congregationis ratum habuit et conflrmavit die iisdem 
mense et anno. 

D. Cardinalis Bartolinus S. H. C. Praefectus. 
L. f S. . . -, 

Laurentius Salvati S. P. C. Secretarius. 

Operae pretium duxi appositum Decretum 
paucis cornitari observationibus, ut appareat, qua 
de re caeterum nemo Catholicorum dubitavit, 
quam false assertum, effutitumque fuerit, quod 
in nonnullis legebatur volantibus pagellis, ope 
praemissi Decreti ethnicum hominem pro Sancto 
declaratum fuisse. 

Anicius Manlius Severinus Boetius, sie enim 
pleno nomine vocabatur, Romae natus est circa 
annum Domini 475. Ortum duxit ex antiquissima, 
illustrissima, opulentissimaque apud Romanos Ani-
ciorum gente. quae Seminarium fuit Praefecto-
rum Urbis, vei Praetorio, vei Provinciarum, Se-
na torum et Consilium : nec defuerunt inter Ani-
cios, qui ac! Imperialem majestatem, dignitatem-
que eluctabantur : nempe Anicius Petronius Ma-
ximus et Flavius Anicius Olybrius, qui Theodosii 
M. neptem, et Valentiuiani III. filiam uxorem 
duxit, quive Ecclesiam S. Euphemiae honoribus 
dicatam. Romae exstruendam jussit. Aniciorum 
familia e Patriciis Romanis familiis prima fuit, 
quae Christianam amplexa est fidem. Signum 
praeferente Junio Auchenio Basso, Praefecto Ur-
bis, qui a. 359. ethnicae superstitioni valedixit. 
Anicii autem sicut opibus, auctoritate, ingenio et 
dignitatum subselliis, ita pietate, zeloque christia-
nae religionis excelluerunt. Demetrias Virgo, ad 
quam S. Hieronymus suam direxit epistolam, hac 
ex familia prognata fuit. „Rhetorum disciplina 
est, seribit S. Doctor, ab avis et atavis, et omni 
retro nobilitate ornare, quem laudes, ut ramorum 
sterilitatem radix foecunda compenset, et quod 
in fractu non teneas, mireris in trunco. Scilicet 
nunc mihi Proborum et Olybriorum clara repe-
tenda sunt no mina, et illustre Anicii sanguinis 
genus, in quo aut nullus, aut rarus est, qui non 
meruerit consulatum. Aut proferendus Olybrius 
Virginis nostrae pater, quem immatura morte 
substractum Roma in g emu it." Ex Aniciorum, in 
varios divisa ramos gente orti sunt: S. Paulinus, 
Nolae in Campania Episcopus; S. Felix III. Papa; 
S. Gregorius M., ut de aliis Summis Pontificibus 
taceam. qui ex eadem familia serioribus saeculis 

ortum dux ere. postquam illa nomenclationem de 
Gomitibus, vei Contiorum adoptavisset.') 

Severinus Boetius duas successive duxit uxo-
res, primae nomen fuit Elpis vei Helpes, de qua 
Festi senatus Principis filia notât Vallinus2) „Ea 
autem Helpes dotibus animi longe corporis for-
tunaeque bona superavit : scripsit enim versus 
emendatissimos, scribentique marito suavissimus 
genius adsedit!" Ipsa composuit hymnos in ho-
norem SS. Apostolomra Petri et Pauli, quos hó-
dié quoque canimus et legimus in Breviario f'esto 
die horum Sanctorum Apostolomra, quorum pri-
mus incipit „Decora lux aeternitatis" et alter 
„Beate Pastor Petre Clemens accipe." Soror Hel-
pis mater fuit S. Placidi Martyris, unius e pri-
mis discipulis S. Beneclicti Abbatis. Secunda. 
quam prima sine liberis mortua sibi despondit 
Boetius, uxor, Rusticiana nomine, filia fuit Sym-
machi viri Consularis et spectatissimi, quem ipse 
Boetius sanctum, porro virum totum ex sapientia 
virtutibusque factum, denique pretiosissimum ge-
neris humani decus vocat.3) Praeter hanc duas 
alias filias habuit Symmachus, Gallam et Pró-
bám. Priorem inter Sanctos Caelites colit Eccle-
sia 5*-a 0ctobris, de qua haec leguntur in Mar-
tyrologio: „Romae sanctae Gallae viduae, filiae 
Symmaclii Consulis, quae viro suo defüncto apud 
Ecclesiam beati Petri multis annis orationi, elee-
mosynis, jejuniis, aliisque sanctis operibus intenta 
permansit. cuius felicissimum transitum sanctus 
Gregorius Papa descripsit", nimirum in libro 
quarto Dialogorum. Ad S. Gallam S. Fulgentius 
Episcopus scripsit epistolam, et sie inscripsit: 
„Dominae vere illustri et in Christi timore vene-
rabili filiae Gallae. servorum Christi famulus in 
Domino salutem." Quod adtinet ad Probam al-
teram Symmaclii filiam, haec virginitatem per-
petuam vovit, servavitque, — teste eodem S. 
Fulgentio. qui in citata ad Gallam epistola his 
laudum encomiis Probam célébrât: „De quibus 
jejuniis et obsecrationibus non est nunc latius 
disserendi locus. Disponimus eaim (si Dominus 
voluerit, et si vixerimus) ad sororem tuam sau-
ctam Christi virginem Probam, quam Dominus 
hoc tempore praeeipuum in Urbe Roma dare 
dignatus est virginitatis et humilitatis exemplar, 
de jejunio et oratione scribere, — — cuius tibi 

Vide Aschbach : Die Anicier und die römische Dichterin 
Proba. Sitzungs-Berichte der kais. Akademie der Wissenschaften, 
phil. Classe Band 64. Wien 1870. — 2) In vita Boetii. — 3) De 
consol. phil. lib. 1. 
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praecipue sancta conversatio est in omnibus imi-
tanda: quae cum sit avis atavisque nata consuli-
bus, et deliciis regalibus enutrita, tanta illi est 
humilitas dono gratiae coelestis infusa, ut amore 
subjeçtionis, et usu serviendi, dominam se ali-
quando fuisse nesciat, cum omnes dominos ha-
bere, delectatione sanctae servitutis affectet." 
Hucusque S. Fulgentius, qui quod animo decre-
verat, executus etiam est, binas ad Prob am Vir-
ginem exarando epistolas. Rusticianam tertiana 
Symmachi filiam, et secundam Boetii uxorem 
non imparem suis sororibus fuisse, ipse testis est 
Boetius, dum scribit :') „Vivit uxor, ingenio mo-
desta, pudicitiae pudore praecellens, et ut omnes 
eins dotes breviter includam, patri similis." Quis 
jam credat, quocl in familia Aniciorum catholica, 
Sanctorum foecunda matre, seclente in solio Pon-
tificio S. Felice III., qui e gente Anicia ortus, 
Ecclesiam ab a, 4S3—492. gubernavit, inventus 
sit homo ethnicae superstitioni, jam sub Theo-
dosio M. ex urbibus ad pagos transmigranti et 
ad hos restrictae, addictus, quippe Severi-
nus Boetius? quodve hie homo ethnicus unam 
postaliam uxores duxerit non ethnicas, sed 
catliolicas, easque piissimas, quarum una SS. 
Apostolorum Petri et Pauli memóriám hym-
nis glorificavit, altera vero germana soror fuit 
S. Gallae, et pari sanctitatis gloria inclitae Pro-
bae.? Quis denique credat, familias illustres et 
catholicas, quales erant consularium virorum 
Festi et Symmachi, filias suas viro ethnico in 
matrimonium locasse in obversum moniti S. 
Pauli volentis, ut quae nubere cupiunt christia-
nae tarn viduae quam virgines, tantum in Do-
mino nub ant.2) Qui enim, ait S. Hieronymus,3) 
secundas, tertiasque nuptias concedit dumtaxat in 
Domino, utique primas cum ethnico prohibet." 
Atque illicitas, prohibitasque esse nuptias fidelium 
cum infidelibus spectatissimae illae Festorum, 
Symmachorum et Aniciorum familiae ignoravis-
sent, legemque prohibentem violare nihili duxis-
sent, illae inquam familiae, quae in rebus fidei 
et morum consilia monitaque S. Hieronymi ex-
petebant ? Severinum Boetium catholicum fuisse 
jam vel ex adusque dictis, dubitari nequit. 

Asserti Veritas luculentissime e dicendis im-
patescet. Longum foret recensere laudum prae-
conia, quae in Severini Boetii ingenium et eru-
ditionem scriptores omnium aetatum inde ab ipso 

>) De consol. phil. lib. I. — 2 ) 1. Cor. 7. 39. — =») Adv. Jovin. j 

nato notoque congesserunt. Joannes Trithemius ') 
sic de illo scribit: „Boetius Manlius Severinus, 
Consul Ordinarius Romae, philosophus, orator, et 
poeta insignis, in clivinis scripturis doctus, et in 
saecularibus litteris omnium suo tempore erudi-
tissimus, gener Symmachi Patricii fuit. Vir graeco 
et latino copiosissime imbutus eloquio, quippe 
qui multa volumina tarn Aristotelis, quam alio-
rum philosophorum de attica lingua transtulerit 
in latinam : ingenio subtilis, sensu promptus at-
que catholicus; sermone nec Tullio inferior, quem 
S. Benedicti constat amicitiam habuisse, et in 
monte Cassino cum Tertullio, Placidi Monachi 
Patre Senatore, in eius mensa comedisse. Scrip-
sit multa praeclara volumina." Operum Boetii 
catalogum texere longum foret, quae commode 
in sacra sive theologica et profana dividuntur. 
Priora sive theologica haec sunt: 1. Brevis fidei 
Christianae complexio (seu confessio fidei.) 2. Li-
ber, quomodo Trinitas unus Deus, ac non très 
Dii, seu liber de Trinitate. 3. Utrum Pater et 
Filius ac Spiritus S. de diviiiitate substantialiter 
praedicentur. 4. Liber de persona et natura 
contra Eutychen et Nestorium. 5. Quomodo sub-
stantiae in eo, quod sint, bonae sint, cum non 
sint substantialia bona, seu an omne, quod 
est, bonum sit. E profanis operibus longe cele-
berrimi sunt Libri 5 de Consolatione Philoso-
pliiae. Reliqua Boetii opera silentio praetermit-
tuntur, tamquam quae ac! demonstracionem fidei. 
quam Auctor professus est, non pertineant. Si 
recensita superius sacra seu theologica opera 
Boetium habeant auctorem, necessario sequitur, 
illum christianum et catholicum fuisse; siquidem 
absurdissimum sit supponere, quod homo ethni-
cus de mysterio SS. Trinitatis, de Patris et Filii 
et Spiritus S. divinitate, de Filii Dei natura ac 
persona doctas elucubrationes dissertationesque 
scripserit, ac vulgaverit. Jam vero luculentis ar-
gumentis, sive testimoniis comprobatum est, prae-
dicta sacra opera non alium quam Severinum 
Boetium exaravisse; numeris enim 2. 3. et. 4. 
signata opera Alcuinus2) et Hincmarus Rhemen-
sis3) jam noverunt et citaverunt, tamquam foetus 
ingenii Boetii; nec desunt illorum operum trans-
sumpta in „codicibus saec. IX. ac X. Monacensi 
antea Tegernseensi, Bernensi, et Einsidelnensi, 
imo in duobus etiam manuscriptis codicibus Me-

') In catal. scriptor. eccl. — 2) De process. Spirit. S. — 
3) De una et trina deitate. 
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diolanensibus saec. VIII. Quod vero invictissime 
probat praememoratarum theologicarum elucu-
brationum auctorem Boetium fuisse, est testimo-
nium Cassiodori, dum in saeculo vixerat Senato-
ris, postquam autem Uli valedixisset, Monachi et 
Abbatis Vivariensis, viri praestantissimi, pietate 
ac eruditione incliti, qui coevus fuit Boetii. qui 
porro sub eodem quoque Theodorico Rege varia 
gessit Reipublicae munera, qui Boetium etiam 
ad dignitatum fastigia elevavit. sed et trucidari 
tandem jussit, qui proinde Cassiodorus acta et 
facta, scripta quoque Boetii eo penitius perspecta 
habuit, quod illi affinitate junctus f'uerit; ipse 
namque Cassiodorus1) Probam nobilissima m illám 
Virginem. Rusticianae secundae Boetii uxoris ger-
manam sororem, sanguine sibi propinquam fuisse 
gloriatur. Repertum, publicaque luce donatum est 
hand pridem operis, quod periit, Cassiodoriani 
fragmentum, in quo haec de Boetio leguntur: 
„Scripsit librum de sancta Trinitate, et capita 
quaedam dogmatica, et librum contra Nestorium". 
Cassiodorus duo ex indicatis operibus expresse, 
reliqua per capita dogmatica, quae insuper Boe-
tium scripsisse testatur, huic velut auctori aper-
tissime tribuit.'2) Qui ista, de quibus sermo est, 
sacra opera Boetio abjudicant. eo moventur ar-
gumento, quod idem in carcere detentus, et mor-
tem imminere sibi praevidens libros de consola-
tione philosophiae et non potius christianae 
religionis, quae maximam in adversis praebet 
consolationem, exaraverit. Sed vero vehementer 
errant, qui putant praestantissimum Boetium in 
carceribus philosophia solum, et non etiam my-
steriis, veritatibusque christianae religionis occu-
patum fuisse. Librum enim de Sanctissima Tri-
nitate sie in carceribus scripsit, quemadmodum 
libros de consolatione philosophiae : quod ipse 
innuit in prologo operis ad Symmachum socerum 
suum directi, ubi etiam se S. Augustini diseipu-
lum, sive scriptorum assiduum lectorem esse 
profitetur, scribens: „ At quantum haec difficilior 
quaestio est, (nempe : quomodo Trinitas unus 
Dens, ac non très Dii) tarn facilior esse debet 
ad veniam. Vobis tarnen etiam illud inspicien-
dum est, an ex beati Augustini scriptis semina 
rationum aliquos in nos venientia fruetus extule-
rint.4, Quo quidem in extremo vitae stadio, in 
quo se versari Arianae haeresi ob addictissimi 
Regis odium sensit, ultimas quasi suas vires de-

') In lib 10 de dirinis litteris cap. 23. — 2) Vide .Wetzer et 
Welte Kirchenlexikon. * 2. Aufl. artic. Boet. 

fendendae contra Arianismum divinitati Filii 
consecrare voluit; quae eius intentio e prineipio 
capitis primi citati operis liquet. „Christianae 
religionis, inquit, reverentiam plures usurpant; 
sed ea fides pollet maxime et solitarie, quae cum 
propter universalium praeeepta regularum, qui-
bus eiusdem religionis intelligatur auetoritas. 
tum propterea, quod eius cultus per omnes pene 
mundi terminos emanavit, catholica vel univer-
salis vocatur: cuius haec de Trinitatis unitate 
sententia est. Pater, inquiunt, Deus, Filius Dens. 
Spiritus Sanctus Deus: igitur Pater, Filius, Spiri-
tus Sanctus unus, non très Dii. * Librum hunc de 
Trinitate, eiusque auctorem Boetium tanti f'ecit. 
qui saeculo VII. floruit Beda. Venerabiiis dictus 
propter vitae sanetitatem, ut commentarios in 
praedictum librum exaraverit, multa simul lau-
dum encomia in auctorem congerendo. De Boetio. 
eiusque socero Symmacho Paulus Diaconus ') scri-
bit; „Teodoricus rabie suae iniquitatis stimulatus 
Symmachum exconsulem ac Patricium, et Boetium 
seniorem exconsulem catholicos viros glaclio tru-
cidavit." Ado Viennensis Archi-Episcopus, qui 
breviárium chronieorum ab origine mundi ad sua 
usque tempóra produetum conscripsit, loquens de 
S. Joanne Pontifice, qui Boetio amicissimus fuit, 
ait : „ Cum rediens (Joannes) Romain venisset, 
Theodoricus eum cum comitibus caeteris afflictione 
peremit, invidia ductus, quia catholicae pietatis 
defensor Justinus (Imperator) eum honorifice 
(Constantinapoli) suseepisset. Quo tempore Sym-
machum atque Boetium consulares viros pro ca-
tholica pietate idem Theodoricus occidit." Ana-
stasius Bibliothecarius in sua Pontificum história 
ac! Joannem I. haec de Boetio notât. „Eodem 
tempore, cum hi suprascripti, idest Papa Joan-
nes, cum senatoribus Theodoro exconsule, Impor-
tuno exconsule, Agapito exconsule, (Agapito Pa-
tricio defuneto Thessalonicae) positi essent Con-
stantinopoli, Theodoricus rex haereticus tenuit 
duos senatores praeclaros et exconsules Sym-
machum et Boetium, et occidit, interficiens gla-
dio." Ex adduetis testimoniis patet, quem et 
qualem Catholicum virum antiquissimi in Boetio 
suspexerint. Antiquissimis his testibus in adstru-
enda catholica fide, quam professus est Boetius, 
consentiunt medii aevi scriptores, recentissimique 
magni nominis, nec minoris auetoritatis historio-
graphi, puta Dr. J. B. Weiss, Alfredus Reumont, 

Hist. 1. 7. 
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Ferdinandiis Gregorovius, bini Iii históriáé Urbis 
Romae elucubratores, quorum ultimus non cätho-
licus, nec catholicis favens, qui scribit: „criminis 
laesae majestatis accusatus et Theodorico insuper 
ob orthodoxiam exosus Boetius earceribus Tici-
nensibus mancipatus est." quem proinde catlioli-
cum fuisse, et qua talem obiisse, crudeliter tru-
cidatum, nemo unquam prudenter in dubium 
vocabit. 

Ad libros de Consolatione philosophiae per 
Boetium in captivitate scriptos, quod adtinet, 
quos doctissimi viri tantis encomiis extollunt, et 
demirantur, illos exarare 11011 potuit, nisi homo 
catholica fide apprime imbutus. Yitio vertitur ab 
aliquibus Boetio, quod in praecitato opere con-
solationis argumenta non e revelatione, huiusque 
scripto fonte, Sacra Scriptum nempe desumpserit. 
„ At, inquit, auctor censurae librorum Boetii1) 
tanta quidem fuit Boetii pietas, ut nemini du-
bium esse possit, quin vir sanctissimus sicut in 
prosperis, sie in adversis Christum cogitaverit. 
Sed quicunque animo complexus fuerit earn, quam 
proposuimus, huius operis ideam, hic certe opus 
hoc absolutum esse fatebitur: hue enim deduc-
tum est. quo lumen naturale sive philosopliia, 
quae, ut cum Tertulliano loquar. mens est natu-
raliter Christiana, poterat tendere. Propterea 
quamvis in toto opere multiplex sese obtulerit 
sacri textus citandi occasio, id non fecit Boetius 
nisi semel. usus his sapientiae verbis : „Disponit 
omnia suaviter." Potuisset ergo Boetius de sua 
Consolatione philosophiae locutus dicere, quod 
lustus Lipsius de suo opere, quod de Constantia 
vulgavit, dixit: „Si mihi, inquit, Tlieologum agere 
propositum, aberravi : si philosophum, cur me 
culpant ? Haurimus enim e lacunis, inquiunt, quae 
liceat e purissimo divinarum litterarum fonte. 
Huc-ne me vocant? At ego ex animo testőr et 
respondeo. non aliam me salutis vi am nosse, 
quam banc, quae per unum illum et directum 
limitem ducat: ad quem tamen percurrendum 
humanas etiam litteras laxamenti aliquid afferre 
censeam imo adjumenti. Augustini consilium esse 
scio, quae a philosophis scripta sunt, colligere, et 
in usum nostrum vindicare, possessoribus illis 
injustis erepta. Hoc sequi volui, et pecCavi ? Pec-
cassem fateor, si purum hunc et mysticum reli-
gionis nostrae liquorem corrupissem veteri ali-
qua et olenti faece. — — Philosophum ego 

') V. Boetii etc. opera apud Migne Patrolog. L. torn. LXIII. 

agam, sed christianum." In Boetio quoque, libri 
de consolatione philosophiae scriptore. liabemus 
suspieimusque philosophum, sed christianum. 

Strigonii, die S-a Mártii, 1884. 
Joannes Cardinalis Simor m. p. Arelix-Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 28. A nmélt. szatmári püspök 

nagyböjti körlevele. — Márn nagy hullámokat vernek a 
választási mozgalmak. Kormánypárt és mindkét ellenzék, 
hozzá még egy csomó más párt elég anyagot nyújtanak 
a politikai lapoknak és a közönségnek. Hadd polemizál-
janak egymással. Mi az egyház érdekeit tartjuk szem 
előtt és ezen szempontunknál fogva szó nélkül nem hagy-
hatjuk, hogy a nm. püspöki kart a választási mozgal-
makba belevonni minden áron akarják. Kezdték a szat-
mári püspök ő excjával. Az első, de alig az utolsó. 
Nagyböjti körlevele — február hó 10-éről keltezve — 
szolgált kiindulási pontul. 

A „M. Állam" nyomán más laj>ok is vettek róla 
tudomást és a P. N. — az a soi-disant conservativ-párti 
közlöny — qualificálhatatlan módon neki esett ezen fő-
pásztori levélnek. Kormánypárti kortesfogásnak, radikális 
szellemű nyilatkozatnak, a korrupezió elijesztő jelének 
nevezte . . . Es ugyan miért ? 

ítéljen maga a t. olvasó. 0 excja buzditja jjapsá-
gát, hogy a nagyböjti idő alatt különös odaadással tel-
jesítse tanitói tisztét ; senkenti, hogy a hivők közremű-
ködését az egyház érdekeinek védelmében kinyerni ipar-
kodjék, befejezvén ezen korszerű és atyai intéseket e 
szavakkal: „In hoc vel maxime elucebit vestra prudentia 
ac zelus : adstringere vobis fideles ac per hoc eos in con-
sortium causae vocareEzzel kapcsolatban igy folytatja a 
nmélt. tudós püspök u r : „Cavete tamen, ne exhortationi-
bus spiritualibus saecularia aut plane politica negotia 
immisceatis. Haec non ad Ecclesiam sjjectant. Non 
nostrum est rempublicam regere, sed nostrum reipublicae 
adminiculari, ut non propter timorem sed propter con-
scientiam potestati civili subditi sint, quos fideles nostros 
vocamus. Defendere jura nostra verbo et doctrina cum 
mansuetudine tamen et abstinendo ab omnibus mediis, 
quibus animi concitari possint, — his limitibus missio' 
nostra terminatur. Omnis excessus ministerii spirituális 
in periculum causae nostrae verti potest." 

Azért idéztük az idevágó részletet egész terjedel-
mében, hogy a részrehajlatlan olvasó önmagának alkos-
son Ítéletet. Azt kívánja a szatmári püspök ur ő excja 
papjaitól, hogy a szószéken, a lelki oktatások alatt tar-

i tózkodjanak világi vagy pláne politikai dolgok előadásá-
tól. Eltérhetnek a vélemények abban, hogy mennyiben 
üdvös és kívánatos, hogy a pap a közéletben részt vegyen 
a politikai pártszenvedély által annyira felzaklatott moz-
galmakban, de abban azt hiszszük — bármi álláspontú 
legyen valaki — mindenki egyet fog érteni, hogy tisztán 
világi, tisztán, politikai dolgok a templomba, a szószékre 
nem valók. Ha a pap a szószéken az Üdvözítő által reá 
bízott tanitói tisztet teljesíti, akkor Christum et hunc 
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crucifixum tartozik hirdetni ; akkor feladata oda hatni, 
hogy hallgatói jobban ismerjék az Istent, tökéletesebben 
szolgáljanak neki — hogy Isten dicsősége és a hi vek üd-
vössége előmozdíttassék. S ha az állami hatalom önké-
nyüleg oly ügyeket ragad magához, melyek illetékességé-
hez nem tartoznak, pl. az Isten igéjének hirdetését, a 
szentségek kiszolgáltatását, vagy oly ügyeket, melyek ter-
mészetüknél fogva közösek az egyház és az állam érde-
keire nézve, egyoldalulag, saját hatalmával, a vallás örök 
elveinek rovására és hátrányára elintézni akar, ily ese-
tekben a szószék, a templom nagyon is illetékes hely 
nem arra nézve, hogy politizáljon Krisztus szolgája, de 
hogy az egyháztól illetéktelenül elragadott jogok, avagy 
igazságtalanul és egyoldalú önkénynyel rendezett ügyek 
körül a hiveket tájékoztassa, felvilágositsa és oktassa, 
illetőleg a hit és vallás védelme által a hiveket ama kö-
telességek teljesítésére buzdítsa, melyek az apostolok fe-
jedelmének ezen szavain alapulnak: „Obedire oportet 
Deo magis . . . 

De eltekintve ezen esetektől, a templom nem lehet 
a hely, a szószék nem a forum, hol a r>ap politikát űz-
hetne. S ki ezt — kivéve az emiitett eseteket — mégis 
megteszi, visszaél hatalmával, megbotránkoztatja a hive-
ket, lealacsonyítja a szószéket, csökkenti tekintélyét, több 
kárt okoz, mint hasznot hajt . Egyéni politikai nézetét a szó-
székről mintegy hivatalosan hiveire octroyálni a pap sem 
hivatva, sem jogosítva nem lehet. 

Es ez az, mit Szatmár tudós püspöke mond, oka-
datolva ezen intelmét e szavakkal : Haec non ad Eccle-
siam spectant stb. S mi világosabb ennél ? Két hatalom 
létezik, mely saját körében autonom, egymástól független, 
kölcsönös támogatásra van utalva. Ezen keresztény nézet, 
mely Krisztus szavaiban (date, quae sunt . . .) gyökere-
zik, még akkor is határozott és praegnans kifejezést 
nyert, midőn a pápaság világi hatalmának fénykorát élte ; 
kifejezést nyert nagybölcsességü szentséges atyánk (két 
nappal a szatmári körlevél előtt keltezett apostoli körle-
vélben a franczia püspökökhöz) egyik ujabb apostoli ira-
tában, midőn XIII . Leó ő szentsége igy i r : „Quemadmo-
dum enim duae sunt in terris societates maximae, altera 
civilis . . . altera religiosa . . . ita gemina potestas est, 
aeternae naturalique legi obedientes ambae et in rebus, 
quae alterutrius ordine imperioque continentur, sibi sin-
gidae consulentesA közös vagy vegyes ügyekről pedig 
a szentséges atya az mondja ugyanot t : „Necessaria est 
et utilitati publicae consentanea utriusque concordia, qua 
sublata omnino consecutum est anceps quaedam mutabi-
lisque conditio, quacum nec Ecdesiat nec civitatis potest 
t.ranquill tas consisterez 

Es mit mondott a szatmári püspök ő excja? Non 
nostrum est rempublicam regere, sed nostrum reipublicae 
adminiculari. Nem kormányozni az államot, de azt támo-
gatni, segiteni a mi feladatunk. Es miért, mi czélból ? 
Ut non propter tiraorem, sed propter conscientiam po-
testati civili subditi sint ii, quos fideles nostros vocamus. 

A ki ezekből kortesfogást csinál a kormánypárt ér-
dekében, a z a z exegesis ama nemével él, mely a szöveg-
ből nem valamit kimagyarázni, hanem abba többet bele 
vinni, beleolvasni szokott. Ellentétbe az állam kormány-

zatával, mely nem az egyház feladata, helyeztetik az ál-
lam (reipublicae, tehát sem liberális kormánypárt, sem 
uralkodó rendszer) támogatása, mely minden hazafinak, 
tehát a katholikusoknak is kötelessége. Lehet parlamen-
táris országban megengedett eszközökkel egy pártot meg-
buktatni, helyébe mást tenni uralkodó pártnak, de amig 
egy kormány fennáll, addig annak Isten rendelése szerint 
engedelmeskedni tartozunk. Ezt mondja Szatmár nagynevű 
püspöke : ut non propter timorem . . . 

Önkényes vagy pártszenvedélytől elvakított exegesis 
képes ebben kormánypárt i kortesfogást látni s a korrup-
czio elijesztő jelét ; de az ily ítéletnek becse minden józan 
ember előtt több nem lehet, mint a minőt az önkény sze-
szélye, vagy a pártszenvedély vaksága nyújt. 

Erőszakos módon, az összefüggés és a természetes 
értelem önkényes elferdítése által a legártatlanabb nyi-
latkozatot „radikalis szellemű" nyilatkozattá lehet tenni. 
Ez most nem első izben történik a tudós szatmári püs-
pök ur szavaival, nem is fog utoljára történni. 

De nem fog történni, hogy akár ezen exegesis, akár 
más aljas fondorlatok következtében a szatmári papság 
frontot csináljon nagynevű püspöke ellen. Tanácsait, 
atyai intelmeit, melyeket adott, követni fogja : azokkal, 
miket a P . N. vagy más hirlap ad, mint olyanokkal, 
melyek nem püspökétől eredtek , nem fog törődni. 
A választásokra nézve a szatmári püspök ur ő exja nem 
adott utasítást. Egy szót sem tartalmaz erről nagyböjti 
körlevele. 'De igenis abban, mit e papságnak lelkiisme-
rete javai, követni fogja püspökének utasitását, meg 
fogja őrizni ama mérsékletet, melyet a vallás és művelt-
ség kiván, és melynek hiányát oly nagyon érezzük a 
soi-disant conservativ párti P . N.-ban, és fog e papság 
engedelmeskedni a jogossn és törvényesen uralkodó ha-
talomnak, mig az Isten mást nem hoz reánk. 

Meg vagyunk győződve, hogy sem ezen kortesfogás, 
sem más ehhez hasonló nem fog sem ezen sem más eset-
ben arra vezetni, hogy a papság ellentétbe helyezze ma-
gát főpásztoraival, hogy magát félvevezettetni engedje 
oly tényezők által, melyek mást sem óhajtanának jobban, 
mint hogy szakadást lássanak saját táborunkban, mint ve-
zérek nélküli hadsereget, vagy hadsereg nélküli vezéreket. 
Értsük meg az idő szavát ! ? 

Róma. A Propaganda körirata az összes katholikus 
püspökökhöz. 

„Méltóságos és Főtisztelendő U r ! 
.Ismeretes uraságod előtt a római semmitőszék 

egyesült sectióinak f. január hó 29-én ezen szt. Congre-
gatio javainak convertálására vonatkozó Ítélete. Ezen íté-
let által, mely eddig eléggé qualificáltatott a közvélemény 
által, a Propaganda egyenlővé tétetett a particularis he-
lyi egyházi intézményekkel, s azért befoglaltatott a római 
tartományban levő ilyen intézmények javainak annectálá-
sáról szóló törvénybe. (1873. törvény.) 

De, mint uraságod előtt ismeretes, nagyon is más 
ezen intézetnek természete ; kétségtelenül nemzetközi, akár 
tekintsük a rábízott míssiók jellegét, akár a tőkék erede-
dét, melyekből javai állanak. 

Az az alapító okmány, amelylyel boldog emlékű XV. 
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Gergely e nagyszerű művet megalapította, ezt a dicsősé-
gét ugy a Szentszéknek, mint egész Olaszországnak, a 
pápai intézmények hosszú sorozata, melyek erre vonatko-
zólag keletkeztek, fennállásának harmadfélszázada alatt, 

j. Európának leghevesebb válságai alatt, eléggé világossá 
tették az egész világ előtt, hogy a pájják ez intézetet 
azon kizárólagos czélra alapitották, hogy hathatós eszkö-
zül szolgáljon apostoli hivataluk gyakorlására, a hit elter-
jesztése által az egész föld kerekségen, amely czélra a 
legszélesebb és legrendkivülibb hatáskörrel ruházták föl. o o. 
Hogy biztositsák a teljes szabadságot e fenséges hivatal 
gyakorlásában, a pápák maguk nagy pénzeszközöket nyúj-
tottak nekik, s e szándékban minden nemzetbeli hivek 
önkéntesen gyarapitották vagyonát, mely nem csak egy 
nép, hanem az egész emberiség javára volt szánva. 

Nyilvánvaló, hogy a fentemiitett itélet nem egy 
particuláris intézetnek javait sújtja, hanem azon tőkét 
kárositja meg, mely a római pápa apostoli hivatalának 
kizárólagos gyakorlására van rendelve. Megkárosítja e 
Propagandát azáltal, hogy kiteszi azon veszélynek, hogy 
javai vagy egészben vagy részben elvesznek, a nem va-
lószínűtlen eventualitások által, azáltal, hogy sajnálatra-
méltó bizonytalanságba helyezi, s azáltal, hogy — tekin-
tetbe véve jellegét, s azon gyakori alkalmakat, hogy 
sürgősen kell segíteni a rendkívüli szükségleteken, nem 
rendelkezhetik szabadon tőkéivel. 

A szent atya mélyen elszomorodván az apostoli hi-
vatalának elévülhetetlen jogai ellen intézett ez ujabb 
dölyfös merénylet fölött, s előre látván az ezen sz. colle-
gium vagyonának conversiojából eredő szomorú követ-
kezményeket, kötelességét érzi annak, hogy a lehető leg-
jobb módon gondoskodjék e nagyérdemű intézet jö-
vendő biztonságáról. Azért méltóztatott nekem meghagyni, 
hogy e biztonság garantirozása végett nyilatkoztassam 
ki, hogy a Propagandának administrativ széke a hagyo-
mányok és adományokra nézve, melyeket a híveknek nö-
velni tetszik folytonos és roppant költségei fedezésére, 
kivül helyeztetik Olaszországon. S nagyobb kényelem oká-
ért a világ minden részében központok vagy procurák 
állíttatnak föl, -— ahova a hivők adományai elhelyeztet-
nek, minden veszélytől menten, e szt. Congregatio füg-
getlen és szabad rendelkezésére, a missiók javára. E pro-
curák az idecsatolt jegyzékbe vannak fölsorolva, s melyeket 
uraságod ezen jegyzékkel együtt a gondjaira bizott hivek 
tudomására fog hozni. Föntartom magamnak, hogy a 
netán szükséges későbbi utasításokat közölhessem. 

Különben a szt. congregatio azon szilárd bizalom-
ban él, hogy az egyház ellen intézett ez ujabb csapás, 
ahelyett, hogy meggyengítené a katholikusok kegyeletét, 
ellenkezőleg arra fogja ösztönözni, hogy mind nagyobb 
nagylelkűséggel segítsenek a missiók szükségletein, melyek 
napról-napra parancsolóbbak és sokszorosabbakká válnak. 

A Propagandából, 1884. márczius 15. 
Simeoni bibornok, praefectus. 

* 

A Procurák jegyzéke: 
Európában. 

^fC.S 7 > Az apostoli nuneiaturáknál. /I/nnrhen I L 

Páris ! 
Madrid \ Az apostoli nuneiaturáknál. 
Lissabon. I 
Hága — Az apostoli internunciusnál. 
Belgium —- A mechelni érseknél. 
Málta —- A sz. Congregatio ügynökénél. 
London — A bibornok-érseknél. 
Dublin — A bibornok-érseknél. 
Konstantinápoly —- A latinok pat. vicariusánál. 

Ázsiában. 
Bombay i 
Calcutta > Az apostoli vicariusoknál. 
Madras 5 

Amerikában. 
New-York — A bibornok-érseknél. 
San-Fi ancisco 1 
Quebec > Az illető érsekeknél. 
Toronto J 
Rio-Janeiro — Az apostoli internuntiusnál. 
Buenos-Ayres — Az apostoli delegátusnál. 
Quito — Az apostoli delegátusnál. 

Oceaniában. 
Sydney — Az érseknél. 

Afrikában. 
Algir — A bibornok-érseknél. 

IRODALOM. 
„Introductio in Libros SacrosV. F. Auctore Dr. Josepho 

Grosz. Editio altera emendata." 
Örömmel vettem kezembe e könyvet, melynek egyik 

példánya azon czélból lett nekem kézbesítve, hogy ennek 
fonalán vezessem növendékeinket a sz. irás ismertetésében. 
Elolvasván az előszót, azt vettem ki belőle, hogy már az 
első kiadás meg lett bírálva és ajánlva. Mily öröm lesz 
majd e második javito't kiadást tanítani — gondolám 
— ha már az elsőt ajánlásra méltónak találták ! 

Az mondatik továbbá az előszóban, hogy könnyű 
nyelvezettel van írva ; mily előny a sok, nehéz nyelve-
zettel irt theologiai könyveink fölött ! 

Azonban kiábrándultam ; mert arról győződtem meg,*) 
hogy hibás nyelvezete miatt majdnem használhatatlan. 
Lássuk már most, hogy miféle constructiok azok, melyek 
oly érthetetlenek előttem ? 

Bizony, bizony bebizonyul, hogy maholnap mái-
könnyebb lesz könyvet írni, mint olvasni. Csak a könyv 
nyelvezetére fogok szorítkozni, elég lesz az arra nézve, 
hogy megítélhessük, vájjon méltán foglal-e helyet a nagy 
gonddal szerkesztett theologiai munkák között. 

Ugyanis a 10. lapon ez áll : „Denique, ut auctor f'erti-
litatem regionis jordanicae ante Sodomae subversionem 
deseribat, lectores ad Aegyptum remittit, qui ergo hisce 
notissimus esse debueratUgyan per cpiam regulám hím-
nemű Aegyptus ? Hogy kerül ilyen hiba a második javí-
tott kiadásba ? 

A 13. lapon pedig: „dum Pharao ipsos persequens 
cum toto suo exercitu in more demersitElőször nem 

*) Megjegyzendő, liogy a bíráló tanár ur csak a mű latin-
sága ellen tesz kifogást ; tartalmának becse't nem vonja kétségbe. 

Szerk. 
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Phárao siilyesztette seregét a tengerbe, tehát demersus 
est, azután semmi esetre sem állhat „mare" accusativus-
ban, mert „mergere" mellett „in* előljáró és ablativus 
áll. Ez is csak olyan ige, mint : locare, collocare, statuere, 
figere stb. melyek mellett ablativusnak kell állani. Te-
hát igy lett volna az helyes: „in mari demersus est." 

A 14. lapon : „Mediator huius legis eaeque scriptae 
Moyses dicitur. " 

Nagyon hajlandó volna az ember az „eaeque"-féle 
hibákat a nyomdának tulajdonítani, ha többször nem ta-
lálkoznánk veliik. 

Általános hibája a könyvnek az, hogy ritkán találja 
el a szerző, mikor kell indicativust és mikor coniuncti-
vust használni. Igy például a 15. lapon hibás ez a szer-
kezet : „Adversarii dicunt Pentateuchum non esse aetate 
mosaica exaratum ; nam lingua Pentateuchi aetatem prodit." 
Bizony ez oratio obliqua, itt cum-mal coniunctivust kell 
használni „prodat;" mivel az indicativus igazat látszik 
adni a Pentateuchus ellenségeinek s csak a coniunctivus 
fejezi ki azt, hogy az másnak a véleménye. 

Ilyen hibák végig kisértenek ; sokszor egy egész fél-
oldalon az állitmányok el vannak hibázva. 

A 16. lapon pedig az tűnik ki, hogy a szerző nincsen 
tisztában avval, hogy mikor kell „ut" és mikor „quod" 
kötőszókat használni, p l : „Tituli, qui Moysi tribuuntur, 
non sunt eiusmodi, quod ipse Moyses iis uti non potuerit." 
Ez itt következményes mondat, a melyben „ut consecu-
tivum"-nak kell állani. Talis, is, eiusmondi, tantus, ita, 
sic, tam, adeo után nem áll „quod", hanem „ut." 

A 17. lapon 6. sorban helytelen a „sunt", mert itt 
is „sint"-nek van helye, mert másnak a véleménye. 

A 24. lapon. 15. sorban ez foglaltatik : „breviter eo 
intendere debebat, ut praecepta Dei executioni manden-
tur." I t t kellett volna coniunctivi imperfectum időt hasz-
nálni „mandarentur :" mert ha a főmondatban van imper-
fectum, akkor a mellékmondatban is az egyidejűség 
jelölésére imperfectum-nak kell állani. Pl. „Unum illud 
extimescebam, nequid turpiter facerem." 

26. lap, 22. sor. E contra plura adsunt argumenta, 
ex quibus sequitur Josuam libri post ipsum nominati 
auctorem esse haud posse." Ab ipso vagy de ipso helyett. 
LTgyanazon lap utolsó sorában nem jó az „est", hanem 
„sit" kell, mert másnak a véleménye. 

27. lapon. 7. sor : „Quod porro stilus libri variat1 

atque diversa locutio diversis in partibus deprehendatur, 
ex dictis explicari potest." Meg tudná-e a szerző mondani, 
hogy miért van „variât" indicativusban, ,deprehendatur" 
pedis; coniunctivusban ? Mindenesetre az egyik állitmány 
rosszul van használva és pedig az utóbbi. Ugyanazon 
lapon azt állitja a szerző, hogy Jozsue könyvében mythu-
sok vannak, mikor igy i r : „Alii contra axiopistiam libri ' 
mythos affermit, qui in libro Josue occurrunt.) Az indi-
cativus azt fejezi ki, hogy valóban előfordulnak mythu-
sok Jozsue könyvében : azért kellett volna coniunctivust 
használni. 

29. lapon, 7. sor: „Nonnulli secundam libri partem 

etc. ortum esse asserunt." Megengedem, hogy ez sajtó-
hiba, de mit keres ez a második javított kiadásban ? 

35. lap, 1. sor. „Et révéra omnia poëmata hebraica 
ratione originis sacra sunt et divina, cum ea tantum 
religioni debentur atque ideo conficiebantur, ut etc." Ez 
itt cum causale, csak véleményes okot fejez ki, azért 
utána conjunctivus áll, ennélfogva quia kötőszó lett volna 
alkalmazandó, mely valódi okot fejez ki. Ugy hiszem a 
könnyű nyelvezet nem zárja ki a grammatikai helyességet. 

44. lap. „Cantica graduum inde dicta, quod proba-
biliter a Judaeis, qui tempore festorum Hierosolymas 
ascendebant, decantabantur." I t t a módok fel vannak cse-
rélve „ascendebani ét decantarentur" helyett. Az előbbi 
valóságot, az utóbbi véleményt fejez ki. 

- Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A szent aiya f. hó 24-e'n titkos consistoriumot 

tartott , melyben bibornokká creálta Neto József Sebes-
tyén lisaboni pátriárkát, ki 1841. febr. 8-án született, és 
aquavellei herczeg San f eh ce Vilmos nápolyi érseket, ki 
1834. april 18-án született. Azután a suburbicarius bibor-
nok-püspökségeket töltötte be, és pedig Sacconi bib. 
ostiai és velletrii, Pitra bib. portói és santa-rufinai, Monaco 
La Vellatta bib. albanói, Oreglia bib. palestrinai, Mar 
tinelli bib. sabinai, Howard bib. frascatii püspökökké ne-
veztetett ki. Következett más püspökségek betöltésse, A 
titkos Consistoriumot a suburbicarius püspökök esküté-
tele és hódolata zárta be, mely actus után a szent atya őket 
kettős ölelésre bocsátotta. 

— Aquinói sz. Tamás ko pony a-ereklyéje Toulouse-
ban, a szent-Lernin egyházban őriztetik. Mint néhány év 
óta rendesen, ugy ez évben is márczius 7-én fényesen meg-
ülték a Doctor Angelicus névnapját. Az ünnepély lelke maga 
az érsek volt, több püspök jelenlétében. Részt vett az ün-
nepélyben a toulousei kath. főiskola (egyetem.) Megjelent 
a pársisi kath. főiskola rektora mgr. d'Hulst is. Ugyanő tar-
totta az ünnepi beszédet, melyben kifejtette, miért siettek a 
franczia katholikusok, a legnagyobb politikai és társa-
dalmi akadályok daczára, épen napjainkban alapítani katho-
likus egyetemeket. Azért siettek, úgymond, most, mert 
— „később már késő lett volna. A tudományok synthesisét 
megalkedták volna nélkülünk, és igy az — az Isten ellen 
ütött volna ki." — Á propos: késő! Miért volna jó ne-
künk magyar katkolikusoknak sietve sietnünk megalkotni, 
illetőleg halálos lethargiájából felrázni a vallásos társas-
életet? Ajfelelet benn van d'Hulst feleletében: mert később 
már késő lesz. Nélkülünk fogják megalakítani uj társa-
dalmunkat — természetesen ellenünk, vallás nélkül. Ak-
kor aztán már jöhetnek Jeremiás siralmai ; a megtörtén-
teket meg nem történtekké nem fogják átváltoztathatni. 

Kegyeletes adakozás. 
Bubla Károly v. püspök ur ő maga Esztergomból a kispesti 

kath. templomra 25 frt. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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Budapesten, április 2. 27. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A lelkipásztorkodás köréből. — Válasz dr. Balits Antal bírálata. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Visszaemlékezés a Sz.-István-Társulat nagygyűlését megnyitó elnökbeszédre. — B u d a p e s t : Szentséges atyánk helyzete. 

— Irodalom : Introductio in Libros Sacros V. F. Auetore Dr. Josephe Grosz. Editio altera emendata." — Vegyesek. 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Káplánkoromban valahol búcsú napján mint 

vendégszónok prédikáltam. Szent Imre herczeg 
ünnepe volt; a kerületi esperes tartotta a nagy-
misét. S mikor mise után a szószékre menni aka-
rok, fülembe súgja : uramöcsém, meghallgatom ám ! 
De ugy vettem észre, hamar eltávozott. Végzett 
dolog után egész nyugodtan belépek a plébánia-
házba, ahol eközben a kerületi papság több vi-
lági úrral egyetemben már együtt volt, s ime — 
mindnyájan hahotával fogadnak. Zavarba jöttem, 
mit jelentsen ez1? Csakhamar következett a tá-
madás és az egyhangú roszalás, mert ugymondá-
nak : predikáczióm kezdésében azt emiitettem, 
hogy sz. Imre berezegnek felesége volt; holott az 
egész világ tudja, hogy ő szűz szent Imre her-
czeg. Egyúttal erősen restellették, hogy ilyen 
goromba hibát követtem el, s a népet megbot-
ránkoztattam. 

Elképzelhető, mily helyzet ez, annyi idősebb 
pappal szemben, világi urak jelenlétében ! Ki fogja 
e világi urakkal elhitetni, hogy nekem van iga-
zam? vagy ha bebizonyul is ez, mit gondolnak 
majd az idősebbek tudományáról'? Végre is oda 
volt dobva elém a keztyű ; az ebéd közben meg-
megujuló guny elég ingerül szolgált arra, hogy 
felvenni próbáljam. Nehezen ment; mert hisz 
történeti tényről van szó, melyet valamely szerző 
constatálhat, elhallgathat, vagy tagadhat. Hivat-
koztam egy tekintélyes magyar történészre, egy 
„Szentek életére", melyekből készültem: egyik 
sem volt kéznél. Hivatkoztam a római breviárium 
e napi V. lectiójára, melynek végszavai: illiba-
tam conservavit puritatem, intacta etiam regiae 

I virginis integritate, quam volente patre desponso-
verat. Egyik íilozolüs plébános ennek hallatára 
azonnal védelmemre kelt s erősité, hogy e sza-
vak csak is szent Imre házasságára vonatkozhat-
nak. A többiek azonban hangsúlyozták a despon-
saverat szót, mely — ugymondának, — csak eljegy-
zést jelent. Végre eszembe jutott a Coeleste li-
lium hymnus magyar szövege,melyet deákkoromban 
oly sok tűzzel szoktunk az „Égi Lant"-ból éne-
kelni: Nagy szent, ki szűz maradsz nős állapot-
ban, mily hos erényt mutatsz gyarló korodban!.. 
Ez hatott minden érvnél jobban. Lassankint szűnt 
a vexa és másra tértünk át. 

Tehát : disputant theologi ! Megtörténik ez 
nemcsak a tudósok kathedráin, hanem a külső 
lelkészkedő papság közt is. 

Csakhogy a tudósok közt az érvek harczol-
nak és győznek; künn a pastoratióban nem min-
dig, hanem sokszor, igen sokszor fegyverül szol-
gálnak a kor, a tapasztalás, a rang; és győz a 
kényelemszeretet, megszokás, a népre való úgy-
nevezett „tekintet" és a — büszkeség. 

Nagyon jól emlékszem reá, midőn a coro-
nán megjegyzést koczkáztató káplányt érv he-
lyett azzal némitották el : hallgasson, maga még-
fiatal. Pedig oly dologról volt szó, aminek tudá-
sához nem kell 20—30 évi tapasztalás, hanem 
elég az egyszeri megtanulás. Mert ha igaz az, 
hogy a hosszú tapasztalás által az ember isme-
reteit kiegészitheti, áll az is, hogy vannak isme-
retek, miket puszta tapasztalás által az ember 
mindig meg nem szerezhet. Pl. ha a fiatal pap 
oly helyeken fordul meg éveken keresztül, ahol 
fekete vasárnap fekete takaróval födetnek be a 
feszületek, az ily helyeken szerzett tapasztalása 
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őt soha sem fogná arra a rubrikára megtaní-
tani, hogy violaszinü takarók alkalmazandók. 

Egyáltalán e tekintetben köztünk még na-
gyon sok félreértés és hiányos felfogás uralko-
dik. Aliter in theoria aliter in praxi. — ezt sok-
szor hallhatjuk. De az itt a baj, hogy ezt a 
mondást tévedésből sokan komoly axiómának 
tartják, melynek két aliter-je egymás mellett va-
lami természetes dolog volna; holott ez a két 
aliter csak konstatálni akarja azt a szomorú ta-
pasztalást, hogy a theoriát, mondd: a jót. a he-
lyest. a szabályt, a törvényt sokszor és sokan 
nem tartják meg, s vele ellenkező praxist folytat-
nak. szeretnek és akarnak. Részemről az aliter 
in theoria, aliter in praxi szólamot csak is il}7  

értelemben veszem, tehát mint princípium agendi-t, 
vagy mint lelkiismeretnyugtató szert, el nem fo-
gadom. De nem is lehet, nem is szabad ; mert 
akkor ez minden theoriának, mely nem alkal-
maztatik, minden szabálynak, mely végre nem 
hajtatik. mivel alkalmazni, végrehajtani nem akar-
ják. elvetése és kárhoztatása volna, ami a leg-
nagyobb tévedés és — erkölcstelenség. Aki a fenebbi 
szólamba bele tud nyugodni, s abban helytelen 
praxisának szentesítését látja, annak bele kell 
nyugodnia és elfogadnia ezt is: Isten tiltja a 
lopást (theoria), de hát lopnak (praxis) ; — aliter 
in praxi, — ergo jól van. 

Ha tehát valami a gyakorlatban aliter megy, 
mint a hogy az irányadóul szolgálandó theoria 
kívánja, akkor ebbe nem kell belenyugodni, ha-
nem kikutatni kell annak az aliternek az okát. s 
ha lehet, megszüntetni. 

A lelkészetbe manap kilépő fiatal papok, 
akik a körülményekhez képest átlag szélesebb-
körü, terjedelmesebb, sok tekintetben részletesebb, 
szabadabb, mert azoktól a bizonyos jozefinistikus 
békóktól mentesebb ismereteket hoznak maguk-
kal. ijedve veszik észre a legtöbb helyen, hogy 
kinos alternativa előtt állanak. Vagy sutba kell 
dobniok az egész apparatust, melylyel rendelkez-
nek, s gyakorolnak ellenkezőt; vagy pedig meg-
próbálják a talált helytelen praxissal szembe-
nézni, megküzdeni: érvényre emelni a theoriát, 
teremteni ennek megfelelő praxist, helyeset és 
jót. Vannak mind a két alternatívának emberei. 
Az elsők megfontolva a tekintély elvét, a rang-
beliek, a főnökök korosabb voltát, lemondanak 
egyszerűen minden kísérletről, és tesznek minde-
nütt mindent, amit csak találnak és látnak. Az 

ilyen béke- és kényelemszerető fiatal káplány azt 
mondja : nem én vagyok a felelős, nem fogom 
jövőmet elrontani stb. Vannak ismét, kik a ne-
hezebb részt válaszják. oda állnak a principalis 
elé. s kérik, legyen szives a kelyhet megaranyoz-
tatni. mert már egészen fekete, legyen szives 
tiszta corporalét, albát adni, legyen szives tisz-
tességes miseruhát adni, amelyről rongyok ne 
lógjanak le ; legyen szives erre és arra a rubrikára 
is tekintettel lenni stb. — Az első felelet mosoly, 
mentegetődzés, gúnyos megjegyzés; azután, ha 
a káplány kitartó, következik heveskedés, utóbb 
harag, végül — disposition) Szenved persze az a 
theologián kidicsért theoria. — s a leszavazott 
fiatal pap kénytelen látni, hogy — tévedett, s 
erre a tévedésre a papképzőben nyert útmuta-
tást. Mi lesz belőle ? Közömbös ember, kire nézve 
a rubrikák meghaltak, rájut az egyszeri barát-
nak álláspontjára, kinek misebor helyett véletle-
nül pálinkát adtak, s mise után azzal dicsekedett, 
hogy így is — sikerült. 

Csak ilyen állapotok mellett fordulhat elő az, 
hogy a szívósabb jellemű fiatal pap maga használa-
tára kelyheu, corporalét, stólát, ámpolnákat, roche-
tumot, misekönyvet tart, ha ugyan Isten oltára 
és a publikum elé tisztességesen akar odalépni. 

Vagy hát megtörténik az is, hogy a fiatal 
pap bátorságot vesz magának egy egész kerület 
előtt valami fölött véleményt mondani, egyönte-
tűséget sürgetni, helytelenségre, rubrika-ellenes-
ségre figyelmeztetni. No, kész a vihar! Rövid idő 
alatt meghűl iránta a szeretet, megkapja a 
„fiatal óriás" nevét, s ráfogják, hog}7 Heves 
vármegyében született. Ennek a vége rája nézve 
ismét a hideg közöny, mely előtt mindegy és 
egyformán jó az aliter in theoria, aliter in praxi ; 
kedvetlenné lesz, amit bizonyított nemrég egyik 
társam, ki igy irt hozzám : „Kedves jó barátom, 
nekem elég volt. Még csak a rubrikákat sem 
védhetem. " 

Efölött jó lenne legalább is a coronákon el-
mélkedni. Vannak most már jobb szerkezetű, több 
anyagot felölelő tankönyvek, terjednek mindjobban 
az egyházi folyóiratok és szakkönyvek, hozzáfér-
hetőbbek lesznek azok a poros decretumok. a 
különféle congregatiók határozatai; hallgatni kell 
tehát azokra, kik olvasnak, tanulnak, gyűjtenek, 
haladnak — ha fiatalabbak is; nem kell őket 
kinevetni, hanem támogatni; nem kell azt hinni, 

*) No de ez csak kivételes lehet. Szerk. 
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hogy a hiányos ismeret a puszta kor, magasabb 
egyházi tisztség és rang mellett tökéletesebb 
l e 8 z — tanulás nélkül. Mert igaz az, és nem üres 
beszéd, hogy: a jó pap holtig tanul. 

Egy plébános. 

Válasz dr. Balits Antal bírálata. 
A Kath. TheoL Folyóirat mult évi harmadik és negye-

dik füzetében „0- és újszövetségi bibliai történetek" czimü 
müvemet dr. Balits Antal igen beható bírálatban részesí-
tette. A tudós tanár ur fáradságot nem kímélve a lehető 
legnagyobb gonddal olvasta át müvemet, s benne annyi 
kifogásolni valót talált, hogy joggal kérdhette a t. ol-
vasó magától : megtartható-e ily hiányosnak feltüntetett 
munka még tovább is tankönyvnek ? 

Azon tisztelt kartársaim megnyugtatására, kik szí-
vesek voltak könyvemet tankönyvül elfogadni, engedje 
meg nagyságos szerkesztő ur, hogy folyóiratában Balits 
ur megjegyzéseire sine ira et studio rövid ellenészrevé-
teleimet megtehessem. Nem fogok minden kifogására 
egyenkint felelni. Ez sok tért igényelne s nem is szüksé-
ges. Csak azon észrevételeire akarok tüzetesben felelni, o 1 

melyekben állításaim, mint tévesek, helvteleníttetnek. A 
többire általános felelet is elég lesz. 

Mindjárt a felosztásnál hibának tudja be nekem B. 
ur, hogy a babiloni fogság után is „Juda országának" 
történetéről szólok, holott szerinte akkor már csak Izrael 
népének történetéről lehet szó. Bocsánat, ezt nem fo-
gadhatom el; sőt ellenkezőleg azt állitom, hogy a fogság 
után, midőn az előbb meghasonlott Juda és Izrael orszá-
gának polgárai (az utóbbiak csekély töredéke) újra test-
vériesen egy néppé, egy állammá, olvadának össze, a Judaei 
Judaea elnevezés lett általánossá. Ezt tanitja, hogy má-
soktól eltekintsek, Dankó, századunk legjelesebb bibliku-
sainak egyike is, mondván I. k. 583. 1. : „post reditum e 
babilonica deportatione reliquarum tribuum nomen eviles-
cebat. Judaeorum solum ubique valebat adeo, ut et ipsi 
principes Machabaei se Judaeos appellare non erubesce-
rent." Es ismét: „In tribu Juda, permixtis in perpetuum 
ceteris Hebraeorum, et populus et religio et appellatio 
ipsa resedit, quibus notis ab aliis gentibus populus iste 
discernebatur." U. o. Innen van, hogy Flavius „Antiquita-
tes Judaicae" czimü klasszikus munkájában Palesztinát 
folyton Judaednak nevezi, régi pénzek „Judaea capta" 
feliratot viselnek, és a sz. atyák is, névszerint Origenes, 
Tertullián, sz. Jeromos stb. folyton Juda országáról be-
szélnek. Miért ne lehetne tehát nekem is ez elnevezést 
használnom ? 

A 14. laphoz megjegyzi, hogy a csiíszómászó álla- i 
tokról tévesen azt mondom, hogy azok a teremtés ötö-
dik napján lettek teremtve, s pár sorral alább, a hatodik 
nap müveiről szólva, ismét fölemlítem azokat. Ennek az 
az oka, mert számos irás-magyarázó szerint a csiíszómá-
szó állatok nem lettek egyszerre teremtve, hanem azok, 
melyek vizben és szárazon egyaránt megélhetnek az ötö-
dik, melyek pedig csak a szárazföldön élhetnek, a hatodik 
napon lőnnek teremtve. 

A 26. 1. 2-dik jegyzetére mondatik, hogy téves ál-
lítás, miszerint Noé idejében az emberek csak azon 7 
parancsolat megtartására voltak volna kötelezve, melye-
ket a talmud és a későbbi rabbik Noétól származottak-
nak mondanak. Azonban más, remélem a tudós tanár ur 
által is respectált biblikusok, köztük Zschokke, 21. 1. 
semmi lehetetlenséget nem látnak abban s maga B. sem 
hoz fel semmit, mi e nézetet megdöntené. Mert azon 
kérdésére, hogy a szülék iránti tiszteletet sürgető tör-
vény nem kötelezte volna-e az akkori embereket, azt 
felelem, hogy dehogy nem. Bennfoglaltatik az minden 
kétséget kizárólag a felsorolt hetedik parancsolatban. 

A 44. 1. helyteleníti azon kitételt, hogy Jákob, mi-
után Rákelt feleségül nyerte, „maga uralőn." Pedig tagad-
hatatlan, hogy Jákob függése Lábántói, ezen időtől kezdve, 
sokban különbözött a közönséges szolgai viszonytól. 

Még jobban visszatetszenek B. urnák a 46. lapon a 
jegyzetben mondottak, hogy t. i. azon férfiút, 'kivel Já -
kob küzdött, több sz. atya véleménye szerint angyalnak 
kell tartani. Er re megjegyzi, hogy azok a sz. atyák, kik 
ily véleményben voltak, a héber nyelvben nem birtak 
jártassággal, s a görög äy/tloc vagy latin angelus után 
indulva tévedtek el. Már bocsánatot kérek, sz. Jeromos-
tól csak nem lehet elvitatni, hogy tudott héberül s mégis 
a maiak Jehovae alatt teremtett angyalt ért. Talán Roh-
ling tanár is tud héberül, s ime ő is velünk tart. De 
eltekintve ettől, ugyan miért kellett a görög vagy latin 
szentírási szöveget használó szent atyáknak tévedni ? B. 
szerint azért, mert mint nekem megmagyarázni szíves 
volt, az eredetiben előf'ordulő „maiaku szó általában kö-
vetet, küldöttet jelent, legyen az emberi, angyali vagy 
isteni személy. De a kezemnél levő szótárok szerint ugyan 
e jelentménynyel bír a görög ayytloc és latin angelus szó 
is. Igen ám, mondja ő, de nem ha keresztény értelem-
ben vesszük e szót. Csakhogy erre az a válaszom, hogy 
akkor nem a görög szó. hanem az hozta tévedésbe neve-
zett sz. atyákat, hogy ószövetségi iró szavait keresztény 
fogalmak szerint magyarázták. Ily botlást pedig egy sz. 
Jeromos, sz. Ágoston, és Nagy sz. Gergelynek tulajdoní-
tani talán még is csak sok. Különben legyen bármint a 
dolog, tény az, hogy a sz. atvák különböző véleményen 
vannak ; tény továbbá, hogy az ujabbkori sz.-irás-értel-
mezők sem értenek egyet e kérdésben, s köztük azok, 
kik nem theologusok, hanem a nép számára irtak, mint 
Allioli, Schuster, a német katholikusok számára készült 
commentár, az egri forditás stb., mind teremtett angyalt 
értenek azon férfiú alatt, kivel Jákob küzdött. Érthető 
tehát, hogy én is, kinek müvecskéje nincs theologu-
suknak szánva, szintén az utóbbiak nézetéhez csatla-
koztam. 

A 80. 1. megjegyzi, hogy az égő-áldozat oltára nem 
rézből volt készitve, hanem szétimfaból és rézzel csak be-
borítva. Helyes, de azt magam is elmondtam a 81. 1., 
hol az égőáldozat oltárát tüzetesen leírtam. 

A 81. 1. confusiót lát abban, hogy a frigyszekrény 
ábráján a keruboknak más alakjuk van, mint a következő 
lapon a külön álló kerubnak. Pedig dehogy van abban 
confusio. B. ur bizonyára nálamnál is jobban tudja, hogy 
a sz. írásban a kerubok nem egy, hanem négy különféle 

27* 
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alakban tüntettetnek fel, t. i. tulok, oroszlán, ember és 
sas alakban. Hogy ezek közül melyik volt a frigyszek-
rény fölött álló kerubok alakja, teljes biztossággal meg 
nem határozható, mivel az sem a szentírásban, sem a hagyo-
mányban nem mondatik. De tekintve, hogy Ezekiel a tulok-
arczot és kerubarczot (v. ö. 1., 11. és 10, 14.) mint egyértel-
műt felváltva használja, sokan igen valószínűnek tart ják, 
hogy tulok alakú kerubok voltak a frigyszekrény fölött, mint 
azt ábrám feltünteti. — A falakat, függönyöket és kü-
lönféle edényeket díszítő kerubok közt pedig több em-
beri alakúak is voltak. Ilyet tüntet fel a külön álló ábra. 

A 85. 1. helyesen jegyzi meg, hogy az egyházi év 
7-dik hónapja nem „ E l u l h a n e m „Tischr i ' -nek nevez-
tetett. s hogy a szombatévben a zsidó rabszolga nem nyerte 
vissza szabadságát. De az már nem világos előttem, hogy 
miért kívánja a 104. lapon, hol azt írtam : „Sámson a 
szamár állkapcsával ezer férfiút ölt meg, azaz igen sokat" 
az utóbbi magyarázó szavakat elhagyatni. Hisz az ezer kife-
jezés, minden valószínűség szerint, nem számtani értelem-
ben veendő, hanem meghatározatlan sokaság helyett áll. 

Kifogásolja, hogy a 117. 1. a Krónikák első köny-
vének tartalma a bevezető sorokban akkép van ismertetve, 
hogy ott nemzetiségi lajstromok adatnak elé, holott, úgy-
mond, ez csak az első kilencz fejezetre nézve áll, a könyv 
pedig 29 fejezetből áll. Ezen kifogás bátran elmaradha-
tott volna, mert világosan kimondtam, hogy „a Krónikák 
két könyve toldaléknak tekinthető a Királyok könyveiben 
eléadott történetek kiegészítésére" és a lajstromokat csak 
azért említettem meg külön, mert azok e könyvnek meg-
különböztető ismérvét képezik. 

Hogy B. a Királyok négy és a Krónikák két köny-
vének rövid ismertetését együttesen adta volna, a Zsoltá-
rok könyvét Dávid — a Példabeszédeket és az Énekek 
énekét pedig Salamon történetének végén hozta volna 
szóba, nem rosszalom, de nekem tetszett chronologiai 
okokból más rendet követni, mely legalább is oly jogo-
sult, mint a tanár ur által ajánlott sorrend. Mire való te-
hát a javítgatás ? 

Sokkal alaposabbak Salamon templomára vonatkozó 
észrevételei, melyeket ha alkalmam nyílik, nem fogom 
elmulasztani felhasználni. 

142. 1. tévedést lát azon állításomban, hogy Mala-
chiás próféta Illésről megjövendölte, hogy a Megváltó 
eljövetelénél meg fog jelenni. Pedig hogy Malachiás jö-
vendőlése legalább elöképes értelemben a Megváltó első jö-
vetelére is vonatkozik, azt nem csekélyebb tekintély mondja, 
mint maga isteni Üdvözítőnk. Y. ö. Máté 17, 12. 

U. o. előforduló 1. Jegyzetre tett helyreigazítása 
bátran elmaradhatott volna. 

A 151. 1. ezeket í r tam: „Az asszhiai fogságba hur-
czolt izraeliták nem tértek vissza többé" mire B. mesr-
jegyzi: ez alaptalan állítás, mert ezek közül is számosan 
visszatértek. Ugyan miért nem tetszett a nyomban követ-
kező szókat is becses figyelmére méltatni? Azokból lát-
hatta volna, hogy korántsem volt szándékom azt mondani, 
hogy egy szál izraelita sem tért vissza, hanem egyedül, 
hogy a nép zöme ott veszett, s csak elenyésző kis töre^ 
déke tért vissza. „Izrael országa tehát örökre elenyészett.' ' 
Ez tény, melyet jeles biblikusok bizonyítanak. Igy p. 

Dankó I. k. 364. 1. „Nec dubium, quin (Israelitae exules) 
in suo exilio perierint, maxima ex parte reversi nunquam."" 
Lásd u. o. a 2-dik jegyzetet. Zschokke 215. 1. „Pau-
cissimi exulum (Israelitarum) ad Deum se convertisse, et 
cum Judaeis Palaestinam rediisse . . . videntur." Hasonlót 
állit 285. 1. Ezekkel szemben B. azt állítja, hogy számos 
izraelita tért vissza a fogságból, mert a makkabeusok és 
Krisztus idejében Galilea és Gileád tartományok, melyek-
ben azelőtt Izrael országának polgárai laktak, zsidó lako-
sokkal birtak, kiknek a visszatért izraelitáktól kellett 
származniok, mert tudjuk, hogy a fogságból visszatértek 
őseik lakhelyein telepedtek le. Ezen érvre azt felelem, 
hogy Galilea déli részét kivéve, nevezett tartományokban 
a zsidók csak szórványosan, mindenütt kisebbségben lak-
tak, annyira, hogy Flavius Galilea nagyobb éjszaki részét 
rendesen Galilea gentium-nak nevezi, mert ott zsidó alig 
volt, — mi az igen gyéren lakott Gileád több részéről 
is áll. Igy p. Decapolisról Dankó I. k. XCII. 1. ezeket 
í r j a : „sub primo templo omnes illae civitates israeliticae 
fuerunt . A babylonica autem captivitate ab ethnicis sunt 
occupatae, nec reduci ad prisca sacra a Machabaeis po-
tuerunt." Ily számra pedig nevezett tartományokban a 
zsidó lakók negyedfél, illetőleg ötszáz és egynehány év 
alatt, kezdetben volt igen csekély számú izraelitából is fölsza-
porodhattak, annál inkább, mert idők folytán Juda 
országából, valamint más tartományokba, ugy Galilea és 
Gileádba is, számos zsidó vándorolt ki. Példa erre a Bold. 
Szűz, sz. József és Krisztus Urunk úgynevezett fi- és nő-
vérei, kik Betlehemből származtak, és mégis Názáretben 
laktak. B. érve tehát elégtelen állitásának behizonyi-
tására. 

A 168. laphoz megjegyzi, hogy a templomból nem 
csak a szent tűz maradt fönn, hanem Jeremiás még a 
frigyszekrényt, az illatszerek oltárát és a régi szent sá-
tort is megmentette. Igaz, de tagadhatatlan az is, hogy 
azok többé soha elő nem kerültek, s az utókor számára 
csakis a szent tüz lett megmentve. 

179. 1. tévedtem, azt irva, hogy Jeremiás Méd-
Dárius uralkodása első éveben is működött még. 

199. lapon azt irtani, hogy „Hirkán Jánossal be-
végződik az Isten népének Krisztus előtti története," 
mit B. tévesnek jelent ki, pedig annak van helyes értelme, 
amennyiben tény, hogy Hirkán János volt az utolsó, ki-
nek viselt dolgai a szentírásban megemlíttetnek. A biblia 
nem viszi tovább a zsidók történetét. 

Áttérve az újszövetségre, valamivel rövidebb lehe-
tek. Nem ugyan mintha itt kisebb volna a kifogásoló 
megjegyzések halmaza, hanem azért, mert behatóbb vá-
laszt kevesebb megjegyzés igényel. 

A 6. 1. 12. sorba egy értelem zavaró sajtóhiba 
csúszott be. Jelképzését helyett ugyanis jelképét kell ol-
vasni. Hogy ez csak észre nem vett sajtóhiba bárki is 
kiveheti a szövegből, de B. ur nem volt szives észrevenni, 
hanem mint értelmi tévedésért megró érte. 

A 11. 1. azt mondtam, hogy Mária elméne gyorsan 
rokonához Erzsébethez, hogy az örömhírt, melyet Gábriel 
angyaltól vett, vele közölje. Más ezt bizonyára ugy érti, 
mint mondani szándékoztam, hogy Mária gyorsan elméne 
rokonához Erzsébethez, hogy az örömhírt, melyet Gábriel 
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angyaltól róla hallott, vele közölje, s a fölötti örömének 
kifejezést adjon. B. egészen mást hoz ki belőle, t. i. azt, 
hogy szerintem Mária az öt magát ért fényes kitüntetést 
sietett Erzsébetnek hirül vinni, s azután hosszasan bi-
zonyitja, hogy az téves felfogás. Teljes készséggel meg-
engedem, csak hogy én azt nem mondtam. 

A 21. 1. a jegyzet ugy kezdődik: „Húsvét ünnepe 
Jeruzsálemben tartaték meg a zsidóknál." Ez nem tetszik 
B. urnák. Azt kellett volna mondanom: „Húsvét ünnepe 
a zsidóknál ott, hol a sz. sátor, később a templom volt, 
tartaték meg ünnepélyesen." De hát lássa tanár ur, én 
nyilván Krisztus Urunk korabeli zsidókról szólok azon 
jegyzetben ; akkor pedig a sz. sátornak maradványa sem 
volt. Továbbá, midőn egyszerűen, minden hozzátevés nél-
kül, a húsvét megünnepléséről szólunk, azt a maga egész 
valódiságában értjük s hozzá értjük a húsvéti bárány 
elköltését is, mit akkor Jeruzsálemben lehetett tenni. 

Kifogásolja, hogy a 24. 1. azt mondtam, miszerint 
„a főtanács a zsidóknál minden bűntény fölött itélt." Ez, 

jegyzi meg B., egy egész nép körében előforduló bűnté-
nyek nagy sokasága miatt lehetetlen lett volna. Mintha 
bizony szavaimból elfogulatlan olvasó azt következtethetné, 
hogy szerintem a zsidóknál a libatolvajok is a főtanács 
elé idéztettek. A főtanács minden bűntény fölött itélt, 
amennyiben hatalmi [köre nem volt korlátozva, mint az 
alsóbb fokú biróságoké, s miden hozzá felebbezett bűntény 
fölött Ítélhetett. 

A 26. 1. azt mondom, hogy a pinnaculum templi 
alatt valószínűleg a templom éjszaki részén állott Antonia 
vár rendkívül magas tornyának kiálló erkélyzete értendő. 
Erre B. megjegyzi : miután az evangélisták nyíltan a 
templomról szólnak, Antonia vára pedig a templom épü-
leteihez nem tar tozot t : azért a fönnebbi vélemény, mint 
alaptalan, el nem fogadható. Igaz, szorosb értelemben 
Antonia vára nem tartozott a templom épületeihez, de 
tágasb értelemben, mind az, mi a Mária hegyét környező 
falon belül állott, oda vonatott, s azért a fönnebbi véle-
mény talán még sem oly alaptalan, mint B. ur mondja. 

A 33. 1. rationalismust lát azon állításomban : hogy 
Istennek valódi temploma az embernek lelke ; itt a mi 
belsőnkben kell őt imádnunk, ki mindenütt jelen van. Nem 
hiszem, hogy másokban is oly veszedelmes tévhitet támasz-
szanak idézett szavaim. 

A 64. 1. nem találja correctnak azon ki tétel t : „Krisz-
tus Urunk a megszentelő kegyelmeket külső jelekhez, a 
szentségekhez kötötte," mert e szerint, úgymond, a külső 
jelek egyértelműeknek vétetnek a szentségekkel. Bocsánat, 
ez nem áll. Egyértelműek azon külső jelekkel, melyek-
hez megszentelő malaszt van kötve, az pedig valóságos 
szentség. 

A 90. 1. azt mondtam, hogy az apostolok Urunknak 
közeli szenvedése s halálára vonatkozó jóslatát a rémü-
let okozta zavar miatt nem értették. B. ezt tagadja s azt 
állítja, hogy annak a Messiásróli téves fogalmuk volt az 
oka. Az igazság pedig az, hogy mind a kettő igaz, s én csak 
azért említettem magát a rémületet, mert ez volt a leg-
közelebbi ok. V. ö. Márk. 10, 32. 

A 120. 1. a hazug hirről, melyet a megvesztegetett 
őrök terjesztettek, azt mondom : „és ez a hir el van ter-

jedve a zsidóknál mai napiglan." B. ur azt kérdi, mi jog-
gal állithatom ezt a 19. századbeli zsidókról is ? Csak 
azért, mert nem tudtam, hogy a 19. századbeli zsidók e 
tekintetben jobbak a régieknél, s hogy ők buzgón hiszik, 
miszerint Krisztus Urunk valósággal feltámadt, s sz'. tes-
tét nem lopták el a sírból. 

A 131. 1. szent Péter és János apostolokat —- a 
főtanácsbeliek szavaival élve — írást nem tudó közembe-
reknek neveztem. Ezért komolyan megdorgál B. ur, mert 
hisz köztudomásu dolog, hogy mind a kettő tudott irni ! 
Ugyan tisztelt tanár ur, már írást nem tudó közember 
tökéletesen azonos jelentésü-e irni nem tudó közemberrel ? 
Nem hiszem, s azt tartom, mások sem fogják ezt B. urnák 
elhinni. 

A 136. 1. az első jegyzetben olvasható: „A Diakó-
nusoknak (szolgáknak) kötelességök volt" stb. Ez, úgy-
mond, nem tapintatos eljárás ; a diakónusokat nem kellett 
volna egyszerűen szolgáknak czimezni. A helyes eljárás 
az lett volna, ha előadom, hogy a diakónus szó mit je-
lent először az általános görög nyelvszokás és másodszor 
a sz. irás és az egyház nyelvezete szerint. De hát mást 
tettem ? Hisz az által, hogy zárjel közé oda tettem a 
szolga szót, az általános görög nyelvszokást jeleztem, 
s felsorolva teendőiket, jeleztem, hogy mik voltak az 
egyházban. 

163. 1. öregebb Jakab lefejezését Kr. u. 44. évre 
tettem. B. szerint ez eseménynek legalább is 42-ben kel-
lett megtörténnie, mert Jakab lefejezése megelőzte sz. 
Péter római útját , az pedig 42-ben ment először Rómába. 
Ha ez utóbbi állítás oly biztos volna mint a minő hatá-
rozottsággal B. azt felállítja, készséggel megadnám ma-
gamat. De minden tanoncz tudja, hogy az korántsem 
bizonyos, s hogy a tudósok eltérő nézetben vannak az-
iránt, hogy sz. Péter mikor ment először Rómába. Né-
melyek 42., mások 44., ismét mások 45-dik évre teszik 
azt s egyik fél sem állítja, hogy az ő számítása csalhatat-
lan. Miért tör tehát B. ur könnyedén pálczát oly nézet 
felett, melyet nem kisebb tekintélyek támogatnak, mint 
az általa ajánlott nézetet? 

Ezek azon kifogások, melyekre külön akartam fe-
lelni. Vannak továbbá ugy az ó-, mint az újszövetségi 
részben több megjegyzései, melyek rosz helyen álló vesz-
szők, egyszerű toll és sajtóhibák helyreigazítására vonat-
koznak. Ilyenek az újszövetségben a 15. 20. 23. 68. 79. 
84. 86. (az idézőjel nincs jó helyen) 96. 99. 106. 109. 
(hol tollhibából Annás helyet Kaifás-t irtani) 147. 154. 
stb, laphoz tett helyreigazításai. 

Azután anyanyelvem nem lévén a magyar, minden 
vigyázatom mellett is megesett raj tam, hogy több helyütt 
magyartalan kifejezések jöttek tollam alá, s gondolatim 
tolmácsolására nem használtam mindig oly kifejezéseket, 
melyek minden félremagyarázást lehetetlenné tesznek. B. 
ur ily helyeket azután bámulatos következetességgel min-
dig a roszabbik értelemre magyarázta, s az ekként kiho-
zott hibás értelmet komolyan megczáfolta. Lásd a 2-dik 
részben a 11. 13. 15. 33. 40. 45. 76. 85. (a jegyzetben) 
86. 97. 100. 103. 107. 109. 123. 125. 129. és 139. laphoz 
tett kifogásait. 

A többi, itt nem érintett megjegyzései, elismerem, 
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hogy jogosultak, de mint kiki láthatja, csak lényegtelen bot-
lásokra vonatkoznak. 

Ezekből világos, hogy művem, habár nem ment is 
minden fogyatkozástól, távolról sem oly rosz, mint talán vala-
kinek!, a kifogásoló megjegvzérek nagy halmazának felü-
letes megpillantásánál látszhatnék. 

Végre nem mulaszthatom el B. urnák köszönetemet 
nyilvánítani azon beható kritikáért, melyre müvemet mél-
tatta. Fizetett corrector sem betlizte volna azt oly türe-
lemmel át, mint a tudós tanár ur tenni szives volt. Egyes 
tárgyi, de különösen magyartalan s nem eléggé szabatos 
kifejezéseimre tett észrevételeit hálás köszönettel fogom 
felhasználni, ha müvem netaláni második kiadása szüksé-
gessé válnék. 

Kelt Budapesten, 1884. márczius 15-én. 

Rôder Florent, 
sz. ferenczrendi áldozár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 27. Visszaemlékezés a Sz.-István-

Társulat nagygyűlését megnyitó elnökbeszédre. I. — Hazai 
történelmünk fényes lapjai egy örökbecsüvel ismét sza-
porodtak. Ez uj lapot, mint már több mást, ismét egy 
kath. pap, az ország első papja, a bibornok herczeg-pri-
más irta tele, és pedig mily gondolatokkal, mily eszmék-
kel, mily igazságokkal ! Mig más, nem katholikus gyűlé-
seken üres szavakkal a hazafiságot egy felekezet részére 
monopolizálják, hidegen hagyva az elmét és sziveket, a 
magyar kath. főpap az igazság fényével világitja meg az 
utat, melyet az igaz hazafinak követni kell. és azért szavai 
lángként tüzet gyújtanak, a lelkesedés tüzét, mely perczekig 
tartó kitörésével dicső hallgatásra készti a szónokot, 
mintegy időt engedve, hogy az igazság szava minél mé-
lyebben hasson az elmék és szivekbe. 

Mi is hallgattunk, engedve a közönséget lelkesedni 
a beszéd olvasásának közvetlen hatása által ; de e szent 
tüzet, mely meggyújtatot t az igazság által, táplálék nél-
kül nem hagyhatjuk, inkább élesztjük azt. Mert lelke-
sedni. de a lelkesedést az idő folyama által lankadni, a 
hatást csökkenni, a felélesztett tüzet kialudni, az igazság 
fényét lassankint az elmék előtt elhomályosodni hagyni, 
annyit tenne mint bünt követni el a jelen és utókor ellen; 
annyit tenne, mint gyönyörködni ugyan a kimondott igaz-
ság fényében, élvezni e semmi veszély ly el és hátrány nyal 
nem fenyegető előnyt : de gyáván és dicstelenül vissza-
vonulni a térről, midőn azok megvalósítása, — megvaló-
sításának előmozdításáról van szó, mert a küzdelemben 
csapások osztatnak, sebek üttetnek, előnyök koczkára 
tétetnek. Gyávaság nem erény, pulyák természete ; gyá-
vának lenni és mégis igazság győzelmét várni ; a harcz-
térről visszavonulni és mégis az ellenség várának bevételét 
reményleni : — ily esetet a történelem még nem jegyzett 
fel : gyávák csak arra valók, hogy az igazság fegyverének 
élét csorbítsák, az igazságot magát compromittálják és a 
tévely uralmát, mit lelkükben megakadályozni óhajtanak, 
előmozdítsák. 

Az életben nyilvánuló keresztény hit és a vele szo-
ros kapcsolatban álló keresztény hazafiság van napjaink-

ban megtámadva és evvel meg van támadva mindaz, a mi 
az emberiség jólétét képezi. A sz.-István-társulati remek 
beszéd a támadók alapját ingatja meg és az igazság le-
győzhetetlen fegyverével küzd a ker. hit és ker. haza-
fiság mellet t ; és ki e mellett küzd — küzd az emberiség 
közös java mellett. Mondják, hogy a keresztény hit le-
jár ta magát, hogy a liberalismus a nemzetek nemtője; 
mondják, hogy a katholicismus a hazafiság erényét nem 
birja, hogy a katholicismus a magyar nemzet fáján csak 
rágódik, de azt nem tar t ja fenn, nem táplálja. Válaszul 
ezt találjuk, a Sz.-István-Társulat megnyitó beszédének 
szavait: „Társulati működésűnk czélja a ker. hitnek vilá-
gát megőrizni és evvel a ker. hazafiság szellemét is ápolni 
a magyar lelkekben." Az igazság tehát az, hogy csak 
az lehet jó hazafi, a ki keresztény hitből él ; a ki nem e 
hitből, vagy e hit ellen él, a ki e hit ellen tör szóval, vagy 
Írásban : az jó hazafi nem lehet. 

Nagy fény, mert nagy igazság a jövőre nézve a 
szt.-István-társulati nyilatkozat mindazokra nézve, kik 
szemeiket nem zárják el a világosság elől, kik előtt a 
setétség nem kedvesebb a világosságnál ; nagy fény mond-
juk arra nézve, hogy mi által lehetnek jó hazafiak. Amit 
a megnyitó beszéd mond, igazság volt mindig, de az ér-
deme abban van, hogy e régi igazság nyíltan lett han-
goztatva oly helyről, honnan a négy folyam határolta 
haza minden zugában meghallják ; az érdem abban van, 
hogy a tagadók megczáfoltattak és velük szemben a 
nemzet 'a ker. hitből fakadó hazafiságra levén figyelmez-
tetve, a cosmopolita liberalismus által leszorított méltó-
ságába ismét visszahelyeztetett. Nem tudjuk azért-e, mert 
a hit megfogyatkozott, azért-e, mert e kettő összefüggése 
kevéssé hangsulyoztatott, vagy végre azért-e, mert e 
kettő összefüggése tagadtatott ; de tény, hogy voltak és 
vannak, kik hazafiaknak hirdették magukat egyrészt és 
megtagadták hitüket másrészt : kik szívesen eltűrték, hogy 
hitetlenek vallási érzelmüket sértsék, csak hazafiságukat 
ne gyanúsítsák, nem látva vagy nem akarva látni, hogy 
kik hitüket megtagadták, hazafiságukat eljátszották, hogy 
kiknek vallási érzelmeit sértették, hazafiságuk alapjai tá-
niadtattak meg és mindketten lemondtak a jogczimről, 
hogy hazafiaknak tartassanak. 

Az előbbiek gonoszok, az utóbbiak gyávák, a 
nemzetre nézve minden időben minden körülmény 
közt megbízhatatlanok, létük nem egyébb, mint nem-
zeti átok ; csak a keresztény hitben erősek, erősek a 
haza fiságban. Nagy erény a hazafiság, de épen azért csak 
nagy erő képes azt szülni, táplálni és fenntartani ; és ez 
az erő csak a kereszténységben van meg és nem a liberalis-
musban ; mert mig az közjót szeretni és áldozni tanit, ez 
csak az önszeretetet és öntömjénezést hirdeti: az a hon-
polgár szeretetét és áldozatát a haza, ez önmaga részére 
követeli ; az a hazát emeli szeretetből szellemi és anyagi 
javaival, az a hazától követeli javait a maga részére. 
Vagy hol ez a liberális hazafi, ki feláldozta önmagát a 
hazáért és nem inkább a hazától követelt a maga részére 
áldozatot ? És ha van ember, ki magát liberálisnak vallva, 
képes rámutatni a hazáért hozott áldozataira, az öntu-
datlanul is a ker. hit tanainak befolyása alatt állva hozta 
az áldozatot, mert ilyet a liberalismus nem ismer. Mint 
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mindenben, bogy lelkesedést keltsen és követésre buz- j 
ditson ugy a hazafiságban is eszményképre van szükség, ! 
evvel pedig a liberalismus nem bir, hanem mint más 
egyébben, ugy a hazafiságban is eszményképpel csak a 
kereszténység, a katholicismus bir az ő Megváltójában. 
0 tőle, ki minden érdek nélkül áldozta fel szeretetből 
önmagát, veszik a szeretet és áldozat inspiratióját mind-
azon nagy szellemek, kik tettekkel bizonyították szere-
tetüket és áldozatkészségüket a haza iránt. Mutassou fel 
ilyet a liberalismus ! 

Amit itt általában mondtunk a keresztény vallás és 
a hazafiság közt létező benső összefüggésről, áll mindaz a 
magyar hazafiságról is ; ez is a keresztény hitből fakad 
és abból táplálkozik, ugy hogy igaz magyar hazafinak 
csak az mondható, aki a keresztény hitből él. „A keresz-
tény hit bevallása az életben, mondja a sz.-István-társulati 
beszéd, élet a ker. h i tben: ez a magyar hazafiság, amin t 
ezt őseink értették és élték." A múltnak a hazafisága, 
mely hitből élt, kárhoztatása a modern hazafiságnak, 
mely hit nélkül akar élni, hatalmas czáfolata azon állitás-
nak, mely a liberalismusban rejleni hirdeti a hazafiságot ; 
mert a mult hazafisága nem liberális, hanem keresztény, 
hanem katholikus volt. E hazafiságot köti szivünkre a Sz.-
István-Társulat nagygyűlésének fénypontját képező beszéd, 
mert e hazafiság emelte és nem süly esztette, védte és el nem 
adta, boldoggá és nem nyomorulttá tette a nemzetet. A 
nemzeten, a hazán egy általános panasz hang uralkodik : 
a nemzet boldogtalan. Kérdezzük az időt mióta ? válaszul 
a liberális hazafiság megalakítására találunk. — Javitani 
akarunk a nemzet helyzetén, boldoggá akarjuk tenni : akkor 
fel kell használni a czélra vezető eszközt, vissza kell térni 
a keresztény hazafisághoz, azaz, keresztény hitből, keresz-
tény hit szerint kell élni, és a haza felvirul. 

Budapest, márczins 31-én. Szentséges atyánk hely-
zete. — Ki nem ismeri ama szép legendát, mely Róma 
kapujánál összehozza az indulófélben levő szt. Péter t 
az isteni Mesterrel ? Visszamegyek, még egyszer akarok 
szenvedni. — Az isteni Mester ezen nyilatkozatának tu-
lajdonítja a legenda, hogy az apostolok fejedelme Rómában 
maradván ott vértanúi halállal fejezte be életét. 

E legenda a pápaság történelme. Derült, fényes 
napjai mellett ott borongnak a komor, gyászos idők fel-
hői . . . IX. Pius igazán crux de cruce volt. Utódja — 
tekintve magasztos szellemét — lumen de coelo : de te-
kintve sorsát, boldogabb-e szent emlékű elődjénél ? Nemde 
ő is vir dolorum ? igazi crux de cruce nemde az ő pá-
pasága is ? Az volt kezdettől fogva, az lesz inkább és in-
kább. Sorsa ismeretes ; ha nem is panaszolná a világnak, 
tudják azt gyermekei, tudják azt ellenei. Nő a hű gyerme-
kek fájdalma, nő az ellenségek bátorsága is. Mindig jobban 
tornyosulnak a vésztjósló fellegek, mindig gyérebben mu-
tatkoznak a reményt igérő csillagok. 

Minden jel arra mutat, hogy a katasztrófa már 
nincs nagyon meszsze. A Propaganda ügye nagyon elő-
térbe tolta a római kérdés megoldását. Mint czikkázó 
villám bevilágított a legfelsőbb törvényszék ítélete Olasz-
ország sötét terveibe és e világosság üdvöt nem ígér. 
Fokozatos, de következetes eljárásnak egy momentuma 

az. Súlya abban rejlik, hogy a pápa, mint az egyetemes 
egyház feje, működésében meg van bénítva. Az agentu-
rák felállítása a kényszerhelyzet kifogása volt. Ezen in-
tézkedéssel kapcsolatban felmerült e másik kérdés, vájjon 
ilyen és több eféle előzmények után tanácsos*e a szentséges 
atyának Rómában való tartózkodása ? E kérdés az európai 
sajtó mindennapi tbemája lett. Kilátásba helyeztetett a 
szentséges atyának elutazása, más székhelynek elfoglalása. 
A protestáns britt kormány valóban fényes ajánlata is-
meretes. Malta szigetét hajlandó ő szentségének áten-
gedni a souveraimtás minden attribútumaival. Igénybe 
veszi-e a szentséges atya ez ajánlatott vagy nem : mi 
nem tudjuk. 

De ezt tudjuk, hogy bárminő legyen ő szentségének 
elhatározása, olyan lesz az, mely érett és beható meg-
fontolás után a körülmények számbevételével az apostoli 
szentszék méltóságának megőrzésére, az egyház üdvére 
leend irányozva. Mást nem várunk a „lumen de coelo" 
bölcsességétől, mást nem fenkölt szellemű tanácsadó bíbo-
ros testületétől, mást nem ama szellem támogatásától, 
mely valóban : Lux beatissima ! 

A Vatikán hivatalos lapja kijelentette, hogy ezen 
kérdés eldöntése csakis a szentséges atyához tartozik, 
de hogy mindamellett a lapok — ezen jog elismerése 
mellett — e kérdés szellőztetésével szabadon foglalkoz-
hatnak. 

Mi bizonyára az utóisók vagyunk, kik ily nehéz, száz 
még száz szempontot involváló kérdésben j^eremptorius Íté-
letet mondanánk. Mi teljesen és tökéletesen tartózkodni 
akarunk akár az egyik, akár a másik eventualitás kizá-
rólagos jogosultságának védelmezésétől ; csak röviden sze-
retnők a két eshetőséget mérlegelni, annál is inkább, 
mivel mindegyik mellett vannak nyomós érvek. 

Nem nagyon rég a „Revue des deux mondes" te-
kintélyes tollból czikkeket közölt, melyekben megvolt a 
jóindulat, de hiányzott a szakismeret. Kibékülést óhaj tot t 
minden áron. A pápát az olasz király karján óhajtá sétálni 
látni. Ezt mi egyszerűen lehetetlenségnek tar t juk. Erveinket 
kifejtettük a f. évi 9. és 10. számokban. Szent meg-
győződésünk, melyet a Vatikánban és ezenkivül szám-
talanszor hangoztattak, hogy a pápa jogilag ma is fenn-
álló souverainitásának tényleg leendő elismerése nélkül, 
illetőleg önállóságának, függetlenségének, szabadságának 
nem olasz papir-garancziák által, de minden veszélyt ki-
záró módon való biztosítása nélkül a római kérdés meg 
nem oldható. Ezt igy kell és máskép nem lehet elintézni. 
A kibékülés eshetőségét feltétlenül kizártnak véljük. 

Van két más eshetőség. Rómában tovább szenvedni 
vagy Rómát elhagyni. 

Rómát elhagyni javasolni látszik a szentséges atya 
jelenlegi helyzete. Az usurpatorok bátorsága talán rövid 
idő alatt még a legrettenetesebbtől sem fog visszariadni. 
Meg kell menteni a pápának milliók és milliók előtt drága 
életét ; meg kell előzni a legborzasztóbb merényletek be-
következését. Pedig ilyenek bekövetkezhetnek, tekintve a 
venalis tömeg szenvedélyes dühét, melynek szemét folyton 
szúrja a pápa jelenléte, tekintve az olasz kormány gyen-
geségét vagy connivencziáját. A pápa mindenütt a vilá-
gon pápa. Magával viszi méltóságát, állását, jogát a föld 
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bármi pontján legyen is. Nem is volna ez első eset. Tud-
juk, hogy már nem egyszer, akár engedve a kényszer-
helyzetnek, akár erőszakos módon eltávolíttatva, elhagyták 
a pápák az örök várost és hogy rövidebb vagy hosszabb 
távollét után mint triumphatorok vonultak be székhe-
lyükbe. Igy lenne az most is. 

Rómában maradni javasolni látszik ama számtalan 
nehézség, melyek minden tekintetben keletkeznének a 
pápai székhely megváltoztatásával. Egyházkormányzat, 
diplomacziai közlekedés stb. stb. nem egy nehézségbe üt-
köznék, ha a pápa elhagyná székvárosát. Mi történnék a 
Vatikánnal ? stb . . . Visszahódítani mindig nehezebb, 
mint megőrizni valamit s kivált a mostani európai viszo-
nyok között nem igen mutatkozik kilátás arra, hogy a 
pápát, ha elhagyná Rómát, oda oly hamar visszavezetnék. 
Es legyen, hogy a pápa folytonos jelenléte Rómában szemet 
szúr a felforgató radikalismusnak, legyen, hogy még meré-
szebb merényletekre, még aljasabb bűntettekre vetemednek, 
legyen, hogy az, ki egyházának három első századbeli 
pápáit (egyetlenegynek kivételével) vértanúi pálmákat 
elérni engedte, hogy az — mondom — ma is hasonlót 
megengedne : akkor a megdicsőült vértanú ártatlan vére, 
mint egykor Ábelé, boszűt fog kivánni, boszut a menny-
től, boszut a föld hatalmasságaitól. Ugy sem hiányzik 
majd semmi a vértanusághoz, mint az igazságtalan üldöz-
tetés legutolsó erőszakos katasztrófája . . . 

Mi ezt nem óhajtjuk, nem kivánjuk, nem kérjük ; —-
de ha az Isten kifürkészhetetlen terveiben igy határozta, 
nem kételkedünk, hogy XIII . Leo pápa is épp ugy, mint 
sz. Péter, el nem hagyja Rómát, mert az isteni Mester 
példája és szózata előtte szent lészen. 

Az eldöntés szentséges atyánk és utolsó sorban az 
egyház láthatatlan fejének kezében van. Ami kötelessé-
günk : imádkozni, forróan, buzgón imádkozni : ut non 
tradat Eum in manus inimicorum ; . . szeretetünk adomá-
nyaival pedig segélyezni közös szent atyánkat, kit ellen-
ségei végpusztulással fenyegetnek. 

Fiúi kegyeletünk buzgósága kedves leend. Az 
előtt, kinek földi helytartója szentséges atyánk, a dicső 
jíápa-király XIII. Leo. ? 

IRODALOM. 
„Introductio in Libros Sacros V. F. Auctore Dr. Josepho 

Grosz. Editio altera emendata." 
LTgyanazon a lapon továbbá ez áll : „Ast notandum 

hasce imprecationes sunt explicandae." Hát ezt ki érti 
meg ? Nem hiszem, hogy a szerző átolvasta volna müvét. 
Talán azt akarta vala mondani : -Ast notandum hasce 
imprecationes esse explicandas. 

46. lapon 1. sor. Ismét cum causale után áll con-
iunctivus helyett indicativus, a hol mondja: cum enim 
Deus revelationem est elargitus." 

De az „utrum" használatával sincs tisztában a szerző, 
mert különben a 48. lapon 3. sorban nem állhatna, a 
mi következik: .Ut rum Canticum Canticorum amorem 
mere profanum celebret, an vero utrum liber hic 

alio sensu sit explicandus etc." Mire való másodszor az 
„utrum ?" 

Ugyanazon lapon meg igy ir : „Dilecta depingitur 
mox magnae staturae, dives et alba, mox vero parvae 
staturae, paupera et nigra." Az ám! 

49. lapon: „Ast quae puncto ultimo dicebantur.* 
Valóban nincs rá ok, hogy itt az imperfectum időt hasz-
náljuk, vagy varietas delectat ? 

52. lapon: „Cum ex libris Regum pateat Salomonem 
regem locutum esse etc. cumque porro liber Salomoni 
vindicatur." 

Miért nincs a második mondat állitmánya is conjuncti-
vusban ? Mit vétet az ? Quod uni aequum alteri justum. 

53. lapon: „Ast quisnam hasce collectiones in prae-
sentem libri formám redigerat, ignoratur." Ez egyenetlen 
kérdés, tehát coniunctivusnak kell állani, de feltéve hogy 
az indicativus is megállhatna, akkor is redegerat volna. 

Ugyanazon lapon ez áll: „Sententiae duobus ulti-
mis capitibus conrprehensae non ad Salomonem, sed ad 
alios pertinere, ex textu hebraico eruittír." Kemény be-
széd ez ! Szegény papiros, mely mindent eltűr ! 

54. lapon: „Auctor in eo est, ut inquirat, utrum 
homo hanc super terrain veram felicitatem assequi possit." 
Hol marad az „an" kötőszónak a helye? „ZJírwm" csak 
kettős kérdésekben használható. 

L'gyanazon lapon: „Ast etsi quis haec bona possi-
deret, illius ignorantia, quisnam eorum haeres evadet, 
vei utrum hic eorum curam habebit, nonne aíflictionem 
mentis pariunt." Valóban az ilyen constructió aíflictionem 
mentis parit, mert ez is egyenetlen kérdés, tehát „evasu-
rus et habiturus sit" ; „utrum" sincs helyén, hanem „an"-
nak lett volna helye. (Vége köv.) 

= Megjelent a Katholikus Theologiai Folyóirat 
második 1884. évfolyamának január—márcziusi, azaz I. 
füzete. Egy évfolyam ára 5 fr t . Megrendelhető a szer-
kesztőnél. Tartalmáról jövőre bővebben. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, Kavulák János berzenczei plébánost, a vesz-
prémi székesegyház tiszteletbeli kanonokjává nevezem ki. 
Kelt Bécsben, 1884. évi márczius hó 17-dikén. Ferencz 
József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Nagylelkű ajándék. Oltványi Pál prépost, pápai 

kamarás ur a szegedi iskolák részére 70 darab feszületet 
rendelt meg. A feszületek a nagyhéten fognak az iskola-
termekbe felfüggesztetni. A diszes feszületek darabjának 
ára 3 fr t . 

— Oroszországban, mint a ..Journal de Rome' irja, 
Rabbinovich tanár vezetése alatt a zsidók közt egy u j 
felekezet kezd keletkezni, melynek főelve elismerni, hogy 
Jézus Krisztus a zsidók igazi Messiása, ennélfogva mást 
nem kell várni. 

Kegyeletes adakozás. 
Navratill Ede katymári pleb. ur a) a kispesti kath. temp-

lomra 5 frt, b) az orsz. közp. kath. legény-egylet házára 5 frt. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, április 5. 28. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri LEONIS Divina Providentia PAPAE XIII Allocutio. — A fele-
kezetnélküli ima. — Egyházi Tudósitások: B u d a p e s t : Visszaemlékezés a Sz.-István-Társulat nagygyűlését megnyitó elnöki beszédre.— 
B u d a p e s t : A papság és a választások. — Irodalom : Introductio in Libros Sacros V. F. Auctore Dr Josepho Orosz. Editio altera 

emendata. — A népoktatási ügy Magyarországban. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

3 ? I E 3 ZEH ^ Z I T T T 
ALLOCUTIO 

HABITA IN CONSISTORIO 
DIE XXIV. MARTH AN. MDCCCLXXXIV. 

Vener abiles Fratres! 
Post excitatos seclitionum fluetus, quorum 

immanes impetus in excidium civilis romanorum 
Pontificum prineipatus expugnationemque Urbis 
evasere, sicut Pius IX. f. r. decessor Zoster, ita 
et Nos Apostolicae Sedis iura tueri omnique con-
tentione vindicare studuimus, prout muneri offi-
ciique Nostri ratio postulabat. Similique animi 
constantia, quoties quid iniqui vidimus in rerum 
novarum continuatione attentatum, veritatis iu-
stitiaeque patrocinium suseepimus : nominatim 
hanc vim, quam iamdiu sustinemus, quantum 
repugnando potuit, propulsandam curavimus. 

Yerumtamen, arcano permittentis Dei con-
silio, vehemens illa tempestas diuturnitate 11011 
resedit. Quod prof'ecto vix opus est verbis exe-
qui, praesertiin apud Vos, Yenerabiles Fratres, 
quibus est id, quod dieimus, quotidiano specta-
culo ac prope experimento cognitum. Nihil enim 
cunctantes inimici in cursu consiliorum suorum 
hic stabilire quotidie firmius res suas moliuntur, 

omnia circumspicientes quamobrem iure optimo 
incommutabilique possessione consedisse in Urbe 
iudicentur. Hue pertinet eorum in agendo consi-
derata dexteritas : rerum eventus per dispo-
sitas caussas apparati : captatio clomi popu-
laris aurae : quaesita foris voluntatum assen-
sio : omnes denique artes quae ad obtinendam 
conservanclamque potentiam prodesse videantur. 
Quoniam igitur Ecclesiae Romanique Pontificatus 
rationes quanto magis Uli pessumdare adnituntur, 
tanto Nos studiosius conservare debemus, idcirco 
hodierna die in hoc amplissimo eonsessu vestro 
denuo improbamus clamnamusque quod est cum 
Apostolicae Sedis iniuria actum, itemque testamur, 
omnia Nos iura eius ex integro et in perpetuum 
salva velle. Neque vero aut regni cupiditate, aut 
rerum humanarum appetentia dueimur, quod 
nonnulli insigni stultitia atque impudentia pari 
criminantur: sed conscientia permovemur officii, 
et iurisiurandi religione, et ipsis exemplis Deces-
sorum Nostrorum eorumque virtute et sanetitate 
magnorum. qui pro conservando prineipatu civili, 
quandocumque oportere visum est, summa forti-
tudine constantiaque dimieaverunt. 

In quo quidem prineipatu, praeter légitimas 
caussas titulosque egregios et varios, inest simili-
tudo et forma quaedam sacra, sibi propria, nec 
cum ulla republica communis, propterea quod se-
curam et stabilem continet Apostolicae Sedis in 
exercendo augusto maximoque munere libertatém. 
Nemo est enim, quin sciat, id semper Pontificibus 
usuvenisse, ut, amisso imperio civili in deminuti-
onem ineurrerent libèrtatis ; quod rursus vel in 
Nobismetipsis nunc idem perspici potest sub ca-
sus alieni arbitrii varios incertosque subiectis. 

'28 
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NTuperrimus ille est gravis cle patrimonii), quod 
liaec Apostolica Sedes ehristiano nomini propa-
gando addixerat. Caussa agebatur cum apostolico 
officio Pontificis Maximi apta in primis et con-
nexa, eademque tanto rebus humanis maior, quanto 
christianae propagatio sapientiae et salus liomi-
liiun sempiterna. Atqui tarnen operi nobilissimo, 
quod sapiens Pontificum munificentia instituit, et 
gentium christianarum aluit liberalitas, vis prae-
sentium temporum non pepercit: ita sane ut ad 
futuram eins incolumitatem nova Nos inire consilia 
nécessitas ipsa coëgerit. 

Ista quidem acerba; acerbiora praesentimus, 
et pati parati sumus. Novimus enim, decretum 
inimicis esse usque eo Pontificatum Romanum 
iniuriose tractare, ut, ex aliis in alias coniectus 
difficultates, ad extrema, si fieri possit, urgeatur. 
Detestabile insanumque propositum: quod, si con-
sentaneum iis est, qui consiliis sectarum nequis-
simarum inserviunt, et conculcari Ecclesiam man-
cipiove reipublicae dari gestiunt, profecto longe 
alienum ab eorum voluntate esse oportet, qui 
germana patriam caritate diligant, qui Pontifica-
tus virtutem et magnitudinem non praeiudicata 
opinione sed rei natura metiantur, qui bénéficia 
ipsius tum omnibus gentibus tum maxime Italo-
rum generi et patra meminerint et expectanda 
considèrent. 

Verum praecipua firmissima que spe in Deo 
posita, qui vindex est aequitatis et iustitiae, ani-
mum interea a praesentium cogitatione malorum 
ad laetiora quaedam revocemus. quae cum Ecc-
lesiae utilitate amplimissimique Collegii vestri 
ornamento colligantur. Nimirum romanae hono-
rem purpurae hodierna die def'erre constituimus 
Josepho Sebastiano Neto Patriarcliae Lisbonensi, 
et Gulielmo Sanfelice Archiepiscopo Neapolitano, 
virtutum, doctrinaeque laude, muneribus episco-
palibus naviter sapienterque gestis, et immota 
in hanc Sedem Apostolicam fide praestantibus. 

Quid Vobis videtur ! 
Auctoritate itaque omnipotentis Dei, sanetorum-
que Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra crea-
mus Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyteros Car-
dinales 

losephum Sebastianum Neto 
Gulielmum Sanfelice 

cum dispensationibus, derogationibus et clausulis 
necessariis et opportunis. In nomine Patris f et 
Eilii I et Spiritus f Sancti. Amen. 

A felekezetnélküli ima, 

melyet a budapest-terézvárosi iskolaszék a közös 
iskolákban elterjedt vallástalanság s erkölcsök el-
vadulása ellen correctivumul behozni szándékozik, 
legkevésbbé sem alkalmas arra, miszerint az, 
az iskola legfontosabb feladatán, t. i. nevelési 
momentumán, hivatásán a közös iskolai rendszer 
által ejtett mély sebeket meggyógyítsa. Igen jól 
jegyzé meg a „M. K.'\ hogy itt nincs más vá-
lasztás: vagy le kell mondani a positiv vallásos 
nevelésről az iskolában s cserébe elfogadni a 
vallástalanság elterjedését s erkölcsök elvadul ását, 
melyeket a felekezetnélküli iskola szül. vagy 
vissza kell állítani a vallásos iskolákat és fel kell 
hagyni az elközösitéssel. mely csak a vallási és 
erkölcsi fogalmak összezavarására és ez által tár-
sadalmi feloszlásra vezet. 

Hogy a felekezetnélküli iskola minő férges, 
sőt mérges gyümölcsöket terem: erről már az 
eddig tapasztaltak után is mindenki eléggé meg-
győződhetett, s csak az elfogult, vagy a liberá-
lismus álfénye által elvakult nem akarja azt még 
belátni. A modern liberálismus, mely a népokta-
tás felkezetnélküliségére praemiumot tüz ki. mint 
minden egyéb üdvtelen intézkedéseiben, ugy itt 
is „magasztos (?) intentióival* ámit. szabadságot, 
egyenlőséget s testvériséget szenveleg : pedig épen 
ezeknek ássa a sírját. 

Az iskola — irja eg}T jeles paedagogiai lap 
— korunknak kedvencz gyermeke, amért is ki-
válóan magán viseli a mai időnek, illetőleg állí-
tólagos protectorának, a liberalismusnak jellegét. 
S midőn látjuk, hogy mily nagy bőségben álla-
nak rendelkezésére (már t. i. a közös-felekezet-
nélküli iskolának) minden kigondolható eszközök, 
a melyekkel kitűzött czélját elérni lehetne : ön-
kénytelenül azon gondolat támad bennünk, miként 
is lehetett egykoron jutni iskolai ismeretekhez?! 
Es lia mégis mindezek daczára a mai iskola ered-
mélyei nem a legjobb arányban állanak a ren-
delkezésökre álló segédeszközök gazdagságával, 
ugy annyira, hogy már a legelismertebb tudomá-
nyos fők is ezen útról való visszatérést sürgetően 
hangoztatják, nehogy az ifjúság mind physikailag, 
mind szellemileg kárt szenvedjen : akkor a baj 
okát mélyebben, azaz magában a rendszerben kell 
keresnünk. 

Vájjon emelkedett-e az iskola az által, hogy 
vallásos jellegétől meg lőn fosztva ? Ez a legfőbb 
kérdés. 
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Minden pusztán emberi számitás és eszköz 
sikertelen vagy meddő marad, lia fensőbb erő nem 
járul hozzá, mely által az tulajdonképeni jelen-
tőségét, üdvös foganatát nyerni szokta. 

A fennálló vallások, hitfelekezetek, nem a földi 
hatalom szülöttjei. Hosszú szellemi harczok és 
áramlatok resultátumai azok. Még ama legnagyobb 
— a XVI-ik századbeli hitszakadás mozgalmai 
is, egészen másképen alakultak át, mint a hogy 
azt az emberi akarat czélozta. Azért bátran ál-
lithatjuk, hogy a mostani hitfelekezeteket is, az 
állami hatalom soha sem lesz képes nivelliroz-
hatni akképen, miszerint azoknak egyesítéséhez 
az általa ohajtott „arany középutat" föltalál-
hassa. Egy uj vallási formula alakitására az állam 
sem képességgel, sem hivatással, sem hatalommal 
nem birt soha. Az államnak ilyen, a vallás 
körébe megkisérlett jogtalan beavatkozása, amúgy 
sem fér össze az annyira hangoztatott lelkiisme-
ret szabadságával. A különböző vallásúak közti 
egyesülést s békét, a tolerantiát, sem a közös is-
kola, sem a felekezetnélküli ima soha sem fogja 
eszközölhetni, — csak a benső meggyőződésben 
és az igazság erejében rejlik az egyesülés és béke 
garantiája. 

A keresztény szeretet tanitja meg népünket 
arra, hogy minden embert — bármely felekezet-
hez tartozzék is felebarátjának, testvérének ismerje 
el. Különösen a vegyes vallásfelekezetül helyeken 
leginkább lehet tapasztalni, hogy a nép világos 
fölfogás- és legjobb akarattal a béke után törek-
szik; ily helyeken láthatni legjobban, hogy a hi-
téhez hű katholikus a meggyőződésből való pro-
testánst nagyobbra becsüli mint a rosz vagy csak 
is névleges kath. társát, — mi egyenesen arra 
mutat, hogy az igazi tolerantia saját hitvallá-
sunk legnagyobb tiszteletben tartása mellett is 
létezhet, sőt hogy épen ebben rejlik annak for-
rása. A vallási béke nem a hitliü katholikusok s 
buzgó protestánsok között szokott megzavartatni, 
hanem inkább olyanok között, kik vagy ferdén 
magyarázzák a vallásosságot, vagy hitükben lan-
gyosak. 

„Félre minden vallási czivódással, legyen 
béke minden, bármely vallású emberek között!" 
igy kiáltanak a modern liberális népboldogitók ; 
de a katholikusok megérzik ezen mézes szavak- | 
ban rejlő hamis vádaskodást s lehetetlen, hogy 
eszökbe ne jöjjön a „farkas és bárány" meséje. 
A felekezetek különbözőségének általuk ohajtott 
ínegszüntetése ugyanis nem jelent egyebet, mint 

minden positiv keresztény vallásnak halk meg-
semmisítését, mely szükségkép a legteljesebb hit-
közömbösséghez vezetne. Avagy talán ha valamely 
felekezet vallásának charakteristikus tanait áldozná 
fel: csakugyan ama képzelt „arany középút" mel-
lett maradna meg a dolog? nem vezetne-e ez in-
kább a leggyászosabb hitetlenséghez, vallástalan-
sághoz, s minden felsőbb tekintély alóli emanci-
patióhoz? De ezzel a védfal is le fogna dőlni 
minden bűn és gonosz szenvedély ellen s be fogna 
következni az anarchia, a forradalom véres láng -
jával, hogy a vallásnélküli béke aerájáról álmo-
dozókat fölriassza. 

Mily kegyesek, mily barátságosak ezek az 
úgynevezett béke apostolai az ifjúság irányában, 
csak hogy azt saját czéljaik kész eszközéül ké-
pezhessék, megnyerhessék, valójában azonban a 
legnagyobb ellenségei, mert attól igyekszenek 
megfosztani őt, ami a legnagyobb kincs: a 
jámbor hittől, s ezzel az erény, az erkölcsiség, a 
megelégedés legerősb támaszától. Es vájjon a fe-
lekezetnélküli iskola nem ezt teszi-e? Amit a 
jámbor szülők gyermekeik szivébe becseppegtet-
nek, az nemcsak nem ápoltatik, és fejlesztetik 
ott, hanem halkan ki is irtatik, miből azután a 
szülék és gyermekeik között való boldogtalan sza-
kadás áll be, vagy a tanítónak mint csábitónak 
megvetése következik a gyermekek részéről. 

Azelőtt a gyermek mégis valami többnek 
nézte tanítóját, mint oly embernek, aki csak ke-
nyérkeresésből üzi hivatását, és a tanitót azon 
személyességek közé sorolta, a kiket az Isten IY. 
parancsolata értelmében szintén az 0 földi kép-
viselői gyanánt kell tisztelnie, úgymint kik azon 
fensőbb hivatással vannak fölruházva, hogy a ta-
nulókat neveljék s Istenhez vezessék; — s ezen 
jámbor gyermeki hit azután a tanitó minden sza-
vának bizonyos fensőbb kenetet s működésének 
hathatós foganatot is kölcsönözött. Ugyanezen 
forrásból származott azon gyöngéd tisztelet és 
szeretet is, a melyben a keresztény tanitók ta-
nítványaik részéről egykoron részesültek. Amint 
ezen viszony a tanitók és gyermekek közt nincs 

! többé, megszűnik az iskolaoktatásnak nevelői ha-
tása is, s bármily fegyelem uralkodjék is ott, az 
csak a külsőségekre vonatkozik, s bekövetkezik 
lassan az idő, midőn a zabolátlan szabadságvágy 
s önhittség fölébredvén, minden tekitélyen, minden 
törvényen túlteszi magát az ilyen iskolából ki-
került ifjú. Épen a kitűnőbb észtehetség, a val-
lásos érzület s erkölcstan szükséges korlátai nél-

28* 
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ktil — még veszélyesebbé válhatik a fiatalságra 
nézve s Wellington drastikus szavaival élve csak 
annál rafinirozottabb gonosztevőket, fenevada-
kat szülhet ; mel}~ igazság megerősítésére legyen 
elég Schenk és társai példáját fölemliteni. 

A vallásos élet, a valódi boldogság, meg-
elégedés eme föltétele, a közös, felekezetnélküli 
iskola által komolyan veszélyeztetve van. Ez ál-
tal az iskolai oktatás legfontosabb factorától. 
a nevelés momentumától megfosztatik. s mint 
már fennebb emlitve volt, az iskola és a csa-
lád között a legüdvtelenebb szakadás áll be. 

De csupán magát az oktatást tekintve is, 
nem mutathat fel a felekezetnélküli iskola na-
gyobb eredményt, mint a vallásos felekezeti is-
kola. Az oktatásnak és a nevelésnek, mint élő 
egységnek, egymást kölcsönösen emelni s kiegé-
szíteni kell. A népiskola természetében fekszik 
ugyanis a valláserkölcsi nevelés momentuma is; 
e nélkül a nép ösztönszerűleg idegenkedik az is-
kolától : a miért is ugy a katholikusoknak. mint 
a protestánsoknak a felekezeti iskolák mellett 
buzgólkodniok kell. Egy igazi államférfiunak sem 
volna tehát szabad az ily törekvést akadályozni, 
a nép ezen józan és jogos kívánat át teljesítetlenül 
hagyni. A felekezetnélküli iskola soha sem lesz 
népszerű. Azért minden kényszerítés meg fogja 
magát bosszulni, minden költség, minden állami 
segély csak veszendőbe megy. A nép érzületéből 
soha sem lesz lehetséges végkép kitörülni azon 
meggyőződést, hogy az iskolának egyszersmind 
nevelőintézetnek is kell lennie, s hogy a gyer-
mek első sorban a szülők és nem az állam tu-
lajdona, a kiket — mint valami rabeszközöket — 
a kormán}'nak csupán saját czéljaira idomítania 
szabad legyen. Ennélfogva nagyon is érthető az. 
hogy — mint fentebb mondám, úgy a buzgó ka-
tholikusok. mint a hivő protestánsok a feleke-
zetnélküli iskolát perliorreskálják. s minden igye-
kezetöket arra fordítják, hogy a kormány által 
elidegenített iskoláikat visszaszerezhessék. A nép 
és a haza javát szivén viselő papságnak e czélra 
törekedni legszentebb kötelessége. 

Összegezve az eddig mondottakat, bátran ál-
lithatjuk : hogy a közös, vallásnélküli iskola nem-
csak a nevelést, jellemképzést, valódi hazafiságot 
kizárja magából, de magát a szükséges ismeretek-
beni haladást sem mozdítja elő ; a nép igazi ja-
vát, a megelégedést, a békét nagyban akadályozza, 
a közerkölcsiséget veszélyezteti, vallástalanságra 

s társadalmi felosztásra vezet, tönkre tevén mind 
testileg, mind szellemileg a jövő reményét : a fia-
talságot. 

Azért még egyszer hangoztatom: hogy min-
den valódi kereszténynek s igazi hazafinak nem-
csak óhajtania, hanem minden lehető módot s 
törvényes eszközt megmozdítania kell. hogy a 
vallásos felekezeti iskolák a hol megvannak, még 
továbbra is fentartassanak. a hol pedig — akár-
mi módon — elközösittettek. előbbi állapotjukba 
visszahelyeztessenek. 

Nyitra. márcz. 25-én. 
Gyurikovits Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, tnárczius 31. Visszaemlékezés a Sz.-István-

Társulat nagygyűlését megnyitó elnökbeszédre. II. — A ke-
reszténység és a hazafiság benső összefüggésben vannak 
egymással, és hazugság, mintha e kettő nem férne meg 
egymás mellett. Yolt hazafiság, midőn az életben nyilat-
kozott a keresítény hit és mielőtt liberalismus lett volna; 
meg van hamisítva ott, hol liberalismus uralkodik, és 
csak ott van igazi most is, hol a keresztény hit tettek-
ben nyilatkozik. Ezeket bebizonyítottuk mult levelünkben. 

A ker. vallás azonban az állami élettel is benső 
összefüggésben van. Keresztény lesz az állam minden izében, 
ha polgárai ker. hitéletet élnek ; pogány, azaz liberális, 
ha a ker. hittel ellenkező életet élnek. Visszahat az, visz-
szahat ez az állami életre : ez. hogy az államok sírját 
megássa, amaz, hogy az állam beljólétét, kifelé tekinté-
lyét emelje. Azért nekünk ker. állam kell, oly állam, mely 
intézkedéseinek forrását ott keresi, irányát onnan veszi, 
honnan a hazafiság fakad és erejét meríti. Ez a forrás pe-
dig ismét csak a kereszténység. 

A kereszténység tana mindenek « és co-jául Istent 
hirdeti, kinek tekintélye és törvénye mindenek felett és 
mindenben, tehát az állam felett és államban is kell hogy 
uralkodó legyen, minek önként folyó következménye, 
hogy minden hatalom csak Istentől van, hogy a hatal-
mat, melyet fejedelmek, kormányok a népek felett gya-
korolnak, nem önmagukból veszik, hanem Istentől nyerik, 
mint ilyenek Isten szolgái levén, kötelesek mindenben 
Isten akaratját szemük előtt tartani, oly törvényeket al-
kotni, melyek a legfőbb akarattal megegyeznek, a népet ugy 
kormányozni, hogy az emberek ideiglenes és örök üdvöket ne 
csak ne koczkáztassák, hanem előmozdítsák. Az emberek 
által alkotott törvények, harmonicus egységben levén az 
Isten akaratjával, ez alapon jogot nyernek a fejedelmek 
és kormányok parancsolni, másrészt pedig a népre nézve 
kötelesség származik engedelmeskedni. Nincsen is kétség 
benne, hogy a kereszténység tanai szerint kormányzott 
állam a boldogulhatás minden feltételeit birja. Az ál-
lamban a hatalom kezelői épen azért, mert Isten akarat-
ját tart ják szemük előtt — a mely szeretet — hatalmuk 
jogkörét át nem lépik ; a nép viszont, tudva, hogy ő a 
törvények iránt tiszteletet tanúsítva, tulaj donképen nem 
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másnak, mint Istennek hódol, szivesen engedelmeskedik. 
Ez egy alapon álló kölcsönös, hogy ugy mondjuk : megér-
tés, biztositékát képezi a boldogságnak az államban, zálo-
gát a haladás és fejlődésnek, melyet nem fog megakasz-
tani sem a felülről jövő zsarnokság, sem az ez ellen alulról 
jövő elégedetlenség és ennek következménye a forra-
dalom. 

Felségesen elragadó kép tárul a lélek elé, ha elgon-
dol egy államot, melyben a kereszténység tanai szigo-
rúan keresztül vitetnének. A szeretet mily kapcsa kötné 
össze fejedelmet, kormányt és népet egymás iránt ; a bi-
zalom mily foka vonzaná a népet elöljáróihoz ; a tisztelet 
mily áhítatával követné a nép a törvényhozó testület 
tanácskozásait ! Az engedelmesség mily odaadásával hó-
dolna a törvényeknek ! Az áldozatkészség mily buzgóságá-
val járulna az állami szükséglet fedezéséhez ! A benső 
meggyőződés tervének mily erejével utasítaná vissza az 
állami-rend ellen izgatókat és igv az állam mily biztosi-
tékát birná a rendnek a nép hitében, minden rend-, csen-
dőr, minden fegyveres erő nélkül is ! Es ki képes mind-
azon előnyöket elszámlálni, melyek az államra származ-
nának a ker. hit tanainak kormányzása mellett ? ! Pedig, 
hogy az valósulhasson, csak egyetlen egy szükségeltetnék, 
t . i. — keresztény hitet élni és e hitet nyíltan gyakorolni. A 
keresztény hit nyilvános gyakorlása, annak minden kö-
rülmény közt bátor bevallása, megszülné a ker. államot 
és mind ama boldogságot, mely e fogalommal összefügg. 
E bátorság, ez az, a mi liiányzik. A bátortalanok nagy szá-
máról jellemzően és igazán mondja a sz.-István-tár-
sulati beszéd, hogy : „Sok katholikusaink vannak az Isten 
előtt, volnának annyian a világ előt t! Vannak félreeső ká-
polnákban, vagy csendes misékben : volnának annyian a 
polgári élet zajos piaczán ! Melegednek sokan a tűznél Kaifás 
pitvarában ; de mihelyt észrevétetnek, egy gyáva szolgálónak 
csacsogásán elrémülve kiáltják : nem vagyok ultramontán, 
nem vagyok klerikális." Es ime itt e találó szavakban rej-
lik az ok, hogy miért nincsen keresztény államunk, hogy 
miért van e helyett állam-isten, mely Istent maga felett 
nem ismerve, őt kizárja a tövényhozásból és vele együtt 
kizárja az államból a boldogságot, ellenben özönvízként 
terjeszti a boldogtalanságot, veti el a socialis forradalom 
magvát. Mindennek oka az, hogy vannak, kik a magános 
embert a nyilvános életben működő embertől külön vá-
lasztják, kik mint magános emberek élnek a ker. hit 
szerint, de a nyilvános életben, mint miniszterek a tör-
vényhozásban, mint tanárok a tanteremben, mint ügyvé-
dek a bíróság előtt, a ker. tan ellen küzdenek, vagy 
épen papi talárt viselők nem abadályózzák szavazatukkal 
hanem inkább közönyösen nézik, mikép szavaztatik le a 
keresztény tan. 

A keresztény hit nyilvános bevallásának fogyatkozása 
az a minden nemesebb és magasabb rendű tettet megaka-
dályozó gondolat, hogy mit mondanak az emberek ? Ha én 
mint miniszter, tanár, ügyvéd, biró nyíltan b2vallom hi-
temet ; ha én mint pap nyíltan ellene szavazok a keresz-
ténységet sértő valamely törvényjavaslatnak és nem 
tartom előnyösebbnek magamra a hallgatást, engedve 
szabadon a kereszténységet sérteni, lealázni, csak engem 
ne bántsanak : ez az oka, hogy van államunk Isten nél-

kül, Isten és az ő törvényei ellen ; de ez az oka egyúttal, 
hogy lazul a szeretet kormányzók és kormányzottak közt, 
hogy eltűnik az engedelmesség, hogy fogy az áldozat-
készség, hogy tápot nyernek az állami-rend ellen izgatók, 
hogy terjed a socialis forradalom tana, hogy ez tettekben 
nyilvánul. Es hogy is ne ? Isten helyébe az állam, mint 
a sz.-István-társulati beszéd mondja, e .fétis' tétetett : többé 
a nép a törvényben nem látja az Isten, hanem az ember 
akaratát, melylyel szembe állítja a saját, mint szintén em-
ber akaratát, ezt épen oly jogosnak ítélve, mint azokét, 
kik a törrvénvt alkotják, kik a jogot, törvény alkotását 
nem valamely fensőbb hatalomból, hanem önmagukból 
származtatják. Ki nem látja be, mily könnyű az ily ál-
lamban forradalmat szervezni ; hiszen az ily államban 
az Isten törvénye szerint szabályozott, fegyelmezett lelkis-
meretnek nincsen helye, és nincsen, de nem is lehet kor-
lát, mely a szenvedélyek kitörését megakadályozza. Az 
ilv államban non propter conscientiam, hanem propter 
timorem engedelmeskednek az alattvalók, propter timorem 
addig, mig e timor tart, mig nem találkozik valaki, ki e 
félelmet buzdítással bátorságra változtatja és a polgárokat 
utczai lázadásra, nyílt forradalmi merényletekre felhívja. 

Tudjuk, hogy az államtól minden keresztény elvet 
száműzni törekvő liberalismus, a gyengék és gyávák meg-
félemlítésére, a kereszténység tanai szerint kormányzott 
államot úgy tünteti fel, mint papi uralmat. Ez a jelszó, 
hogy a figyelmet a kérdés lényegéről, másrészt pedig az 
Isten nélkül kormányzott állam rothadt állapotáról elfor-
dítsa. Feltéve, de meg nem engedve, hogy a keresztény 
állam egyértelmű a papi uralommal : még ez esetben is 
nem előnyösebb-e az állami-a. az állampolgárra a béke, a 
nyugalom, a rend, az engedelmesség, a törvények tiszte-
letét s többi - garantiáját birni, és igy biztosan alkotni 
az állami haladást előmozdító törvényeket, mint a láza-
dás és forradalmi kitörések folytonos félelmétől aggasztva, 
a haladást lehetetlenné tenni ? De a keresztény állam 
nem egyértelmű ám a papi uralommal, hanem igenis 
egyértelmű az Isten uralmával az elméken és sziveken, 
egyértelmű Isten uralmával az állami törvényekben és 
intézkedésekben. Papi uralomról szólni csak akkor le-
hetne, ha a ker. államban a papok akarnának miniszte-
rek, birák, állami hivatalnokok stb. lenni : de ők mindezt 
nem akarják, hanem igenis akarják azt, hogy miniszte-
rek, birák, állami hivatalnokok, mint világi hivők, Isten 
törvénye szerint működjenek és igy nem a papok, hanem 
Isten tetszését vívják ki. Ez egészen másképen hangzik, 
és ha derogálna valakinek a papok akaratját érvényesí-
teni, az ő tetszésöket kivívni akarni : Isten akaratját tel-
jesíteni, az ő tetszését kivívni talán csak nem derogálhat 
sem a miniszternek, sem bár a legfőbb törvényszéki bí-
rónak, sem bárki másnak ? ! Ne ijedjen meg tehát senki a 
ker. államtól, mert az az Isten uralmát jelenti és csak 
ezen uralom alatt lehet boldog az állam, lehetnek boldo-
gok az állam polgárai. 

Budapest, árprilis 4. A papság és a választások. 
I. — Kényes themához nyulunk, nagyon is érezzük. 
De nem a mi egyéni felfogásunk, hanem a dolgok állása 
kívánni látszik, hogy mi is elvi szempontból foglalkoz-
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zunk ama kérdéssel, melyet most feszeget egyaránt bol-
dog-boldogtalan. Napirenden van a kérdés ; mi csak 
hozzászólunk. 

Amint az előfizetési időszakok közeledtével bizonyos 
liberális lapok itt-ott egy kis tömjénszemet a papságnak 
is jut tatnak, hogy megtartsák azokat, kiket még mindig 
nem sikerült meggyőzni arról, hogy katholikus papnak 
in specie csak katholikus sajtót volna szabad pártolni, — 
amint ezt a lapok akkor teszik : ugy foly most a manöv-
rirozás minden oldalról azon czélra, hogy megnyerjék a 
katholikus papság támogatását a választásokra. 

Azt, mit mi mindenkor hangoztattunk, mit ellenfe-
leink három éven át szándékosan ignorálni vagy olykor 
tagadni is szoktak, azt most velünk együtt a/ egész or-
szágban elismerik : a papságnak befolyását és hatalmát. 

Beszéljünk a főpapságról. — Egyrészt főpapjaink 
bölcsessége, szélesebb politikai látköre, mely őket képe-
siti, hogy a helyzetet jobban, világosabban, részletesebben 
megismerjék, következőleg inkább képesek itélni a teen-
dők felett, — másrészt ama hithű kötelességérzet, ama 
komoly felfogás, amaz éber buzgalom, mely minden leg-
csekélyebb alkalommal az egyház és vallás érdekeinek 
védelmében és éppen a legközelebbi múltban különös 
fényben mutatkozott, megnyugtathat mindenkit az iránt, 
hogy főpapjaink, kik ismerik a helyezetet, ismerik érde-
keinket, akarják és fogják is azokat védelmezni. Tud-
nak íojiapjainak annyit, mint bárki más és tudnak 
ennél még többet is ; szeretik ők is az egyház éredekeit, 
mint ama nagyobbára fogadatlan prókátorok, szeretik 
még jobban, mert több és bensőbb kötelékekkel le van-
nak bilincselve jegyesiikhez. S mert ismerik a helyze-
tet, s mert szivükön viselik az egyház érdekeit, szász-
szorta jobban és lelkesebben, mint azok, kik nyiltan vagy 
privátim meg akarnák leczkéztetni, azért oktalanság, mit 
széltiben terjesztenek, aljas rágalom, mit ellenük szór-
nak. Sokkal fenköltebb szellemű a mi episcopatusunk, 
mint hogy az egyház igaz érdekei miatt csak mákszem-
nyit is eltérne a helyes ösvényről. Igazi Judás-lélekre mutat 
ama gálád insinuáczió, hogy az egyházi javak megőrzése 
miatt készen volnának mindenre. Aljasabban nem lehet 
sértegetni egy episcopatust, melynek nevében — még 
nincs egy esztendeje — Kalocsa bíboros érseke az egész világ 
előtt oly kijelentést tett, melyet jónak látunk épen most 
szószerint ide igtatni : „Mi kimondhatatlan nagy becsben tart-
juk azon előnyös állást, melyet nemzetünk kegye adott, talán 
épen elismerésül a kath. egyház mindenkori érdemeiért, 
melyeket a magyar nemzet és ország szolgálatában szer-
zett. Nagy becsben tar t juk továbbá azon anyagi eszkö-
zöket, melyekkel az egyház nagy czéljaira való tekintettel 
részesítettek minket nagylelkű fejedelmeinknek az egyház 
és vallás iránti kegyelete és áldozatkész főurainknak, bőkezű 
főpapoknak, egyházi és világi híveknek alapításai. És 
ezen eszközöket, mint a magyar nemzet vallás-erkölcsi 
nevelésének, oktatásának, műveltségi előbbvitelének hat-
hatós tényezőit megőrizni és rendeltetésökre fordítani 
szent kötelességüknek lenni tudjuk, de hálásan fogjuk 
elismerni a nm. magyar kormány lelkes férfiainak minden 
szívességét is, melylyel minket ezen igyekezetünkben is- ' 
tápolni méltóztatnak. Azonban, ha: Isten ne engedje, va- i 

laha ezen eszközök és előnyök megőrzésének, megtartásának 
és szent örökségként átszármaztatásának vágya összeüt-
közésbe jönne anyaszentegyházunk magasabb javai meg-
őrzésére és érvényesítésére irányzott kötelességszerű igye-
kezetünkkel, akkor ezen kötelességünk teljesítését semmiképen 
nem fogjuk áruba bocsátani azon más földi tlönyök és 
eszközök megtarthatásáért. " 

Igy beszélt 1883. május 2-án dr. Haynald L. ő emja, 
helyesen azt bocsátván előre : „Nem beszéltem püspöktársa-
immal, de gondolom, egy sem lesz közöttük, valamint 
nem papjaink között, ki alá ne írná ezen egyszerű sza-
vaimat." 

Mi, kik ott voltunk, midőn ő emja ez emlékezetes 
enuncziátiót megtette, láttuk és hallottuk amaz osztatlan 
lelkes helyeslést, melylyel a nmélt. episcopatus jelenlevő 
tagjai a kalocsai bibornok-érsek szavait magukévá tették. 
Ha már egy egyszerű fenyegetésre igy válaszolt a nmélt. 
püspöki kar, mit tenne az akkor, ha csakugyau kenyér-
törésre kerülne a dolog? 

Es azért nemde aljas rágalom, hitvány insinuáczió 
főpapjainkat gyanúsítani, mintha az egyházi javak meg-
tarthatása kedveért mindenre reá ál lanának. . . 

Csak lássunk tisztán ! Más az egyház érdeke és vé-
delme és más a politikai nézet és meggyőződés. Az első-
nek tekintetében azt hisszük, hogy csak oktalanság, vagy 
mi még rosszabb, gyanusitó gonoszság támaszthat kéte-
lyeket ; ami pedig a másodikat illeti, azt hisszük, hogyha 
minden csizmadia szabadon alkothat magának politikai né-
zetet és meggyőződést, ha azt szabadon követheti és ér-
vényesítheti minden rendelkezésére álló törvényes eszköz-
zel, hogy azt a jogot elvitázni nem lehet azoktól, kik az 
ország főméltóságai között helyt foglalván, leginkább ké-
pesitvék önmaguknak önálló politikai nézetet és véle-
ményt alkothatni. 

Azt hisszük, ez világos. Bár rágalmazzák és gya-
núsítsák főpapjainkat még továbbra is a szabad sajtó fé-
ket nem ismerő, mindent kisértő közegei, legalább mi, 
saját táborunkban tartózkodjunk főpapjaink iránt minden 
igazságtalanságtól, mely reánk alkalmazva csak méltó 
felháborodást szülhetne. Tiszteljük főpapjaink politikai 
meggyőződését — bárminő legyen is ez — ha szabadsá-
got akarunk biztositani abban, miben kell, hogy szabad-
ság legyen. 

De az egyház érdekeinek védelmében legyen a mi 
táborunkban is a vezérelv szentséges atyánk intő szava, 
mely vajha minálunk is mindenkor megszívleltetnék : 
„Sancta sit apud sacerdotes Antistitum suorum auctoritas : 
pro certo habeant sacerdotale munus, nisi sub magisterio 
Episcoporum exerceatur, neque sanctum, nec satis utile, 
neque honestum f u t u r u m . . . Disciplinae eorum, quos 
Spiritus Sanctos posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, 
libenti animo pareant, auctoritatemque vereantur, nec 
suscipiant quidquam praeter eorundem voluntatem, quos, 
quando pro religione dimicatur, sequi necesse est tamquam 
duces." (Leo XIII. ed. eppos Galliae die 8. Febr. 1884.) 

? 
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IRODALOM. 
„Introductio in Libros SacrosV. F. Auctore Dr. Josepho 

Grosz. Editio altera emendata." 
(Vége). 

55. lapon igy i r : „ Licet autem vera félicitas liane 
super terrain inveniri non potest, auctor tarnen lectores 
admonet ad bona, quae eis dedit Deus fruenda." Először 
„licet" után áll coniunctivus, azután fruor ige ablativust 
kiván ; tehát helyesebb lett volna igy : Licet autem vera 
félicitas stb. inveniri non possit, auctor tarnen monet lecto-
res, 'ut bonis, quae eis dedit Deus, bene fruantur . 

56. lapon ez olvasható: „cum hic omnia vana sint 
et fluxa, atque facile transeunt." Megint igazságtalanságot 
követett el a szerző az utóbbi igén. 

58. lapon 3. sorban „promittat" helyett áll Tpromit-
tit.a 19. sorban pedig á l l : „spolietur et percutiatur he-
lyett spoliatur et percutitur. 

59. lapon 15. sor immittat helyett áll immitt i t ; 26. 
sorban pedig áll : „duplex ditior fit. 

60. lapon ilyen constructio látott napvilágot: „ut 
quondam Job a regibus, ita Tobias a propinquis leg'itur 
contemptum." Yagy pedig : „vix credibile est, quod vir 
aegrotus et ulcere foedatus carmina fundere protuerit." 
I t t is „quod" helyett „ut" lett volna helyes. 

62. lap : „Prologus et epilógus tam essentialiter ad 
librum pertinent, quod hic sine illis ne intelligi quidem 
possit." Itt okvetlenül „ut"-nak van helye. Ugyanazon 
lapon „Ratio, quare de Eliu in prologo non fit sermo." 
Szegény coniunctivus, de üldöznek téged ! 

63 lapon ez foglaltatik : „quamquam nonnulli inveni-
rentur." Quamquam után nem áll coniunctivus, álljon jót 
érte Cicero, a ki pro lege Manilia így ir : „Quamquam 
mihi semper frequens conspectus vester multo iucundissi-
mus, hie autem locus ad agendum aptissimus, ad dicen-
dum ornatissimus est visits." 

65. lapon pedig ez áll : „divina providentia ita dis-
ponente factum est, ut Persarum rex Cyrus Judaeis liber-
tatém in pátriám suam revertendi concesserat." Ez leg-
alább is szórakozottságot árul el. 

70. lapon: „quamqum nemo dubitet", dubitat he-
lyett áll. 

72. lapon „repetat" helyett áll repetiat. 
73. lapon „Tobias se balneare vellet." Ez germa- ' 

nismus. 
90. lapon „Etiam regni Judae commémorât."Határozot-

tan rosz. Ha már nem classicus, legalább grammatice volna 
jó ! Talán a „ meminisse" igét akarta használni a szerző. 

91. lapon. „Cum nostrum oraculum subiugationem 
praedicit." Ugyanazon lapon 26. 27. 28. 29. sorban a 
következő igéknek: „effundet, commorabitur, puniet, elar-
gietur" coniunctivusban kellene állaniok, mert ezek oratio 
obliquanak állitmányai, s azért a „nam" kötőszó sem 
helyes. 

92. lapon: „laetium aevum" áll. 93. lapon pedig 
ezeket i r j a : „utrum illud matrimonium sensu poprio sit 
accipiendum, an vero tantum qua visio a Propheta habita, 
vei qua parabola considerandum." It t meg nem állhat a 

„vei" kötőszó, hanem „an" ; ha még néhány kérdésből ál-
lana a mondat, mit használt volna a szerző ? 

99. lapon ilyen constructio áll: „Judaei Deo adhae-
sisse legimus." 

100. lapon pedig: „verba Isaiae eadem ratione ci-
tantur, quam ea, quae ex prima parte desumta sunt." 
Nem lett volna jobb. ha quam ea helyett qua névmást hasz-
nált volna a szerző ? 

103. lapon : „Hinc Jerosolymam se conferebat.'1 

Mért nem vcontulitu ? Az imperfeetum kifejezi az ismét-
lést, szokást, tartós cselekvést és a törekvést, mely nem 
sikerült, vagy az állapotot. „Ibam forte via sacra" Horatius. 

109. lapon: „Propheta spem profitetur fore, ut J u -
daei in pátriám redibunt tuncve laetius aevum sequetur." 
Ugy ? mért nem conjunctivus ? 

113. lapon: „Altera visio est de altissima arbore, 
subter quam animalia habitabant." Subter e kérdésre hol P 
ablativust kiván. Ugyanazon lapon coniunctivusba kellett 
volna tenni a következő igéket : adimplebitur, ungetur, 
consummabitur, accipiet, adducetur, már többször említett 
oknál fogva. 

118. laj^on reddebat helyett reddidit lett volna hasz-
nálandó. 

123. lapon: „Aman excelsam trabem parari iubet, ut 
Mardochaeus super earn suspendatur." Ez is germanismus, 
in ea lett volna helyes. 

126. lapon: Maxima tarnen prohabilitas eae inest 
sententiae." Miért nem ei inest sententiae? Ugyanazon 
lapon: „iclolum super altare collocando, miért nem in 
altari collocando P Collocare mellett ablativus áll in prae-
positioval, akkor is, ha e kérdésre hová felel meg. 

127. lapon: „Judas huic exercitui cum decern mil-
libus vir is occurrebat." Talán virorum? 

133. laj)on: „Zachariae coaevi discernere poterant, 
quaenam vaticinia sunt Zachariae." Ez is egyenetlen kér-
dés, tehát sint. 

138. lapon, „ita ut hi iustorum glóriám videntes 
intra se dicent." Mért nem „dicturi sint" ? 

148. lapon: „Liber integer dicitur, a quo nihil est 
detractum." Cui nihil est detractum helyett ; ugyanazon 
lapon vivigilaverint helyett kellene lenni invigilabant. 
149. lajion ez áll: „qui hisce gestis aderant vei eos ad-
ministrabant." No már ez megint szórakozottság. 

íme ez a második javitott kiadás ! Ha több hiba 
nem volna benne, már ez elég arra nézve, hogy a könyv 
rosz és hibás latinsága kitűnjék s igy hasznavehetetlennek 
tartsuk. Láttuk, hogy nemcsak a „consecutio temporum" 
szabályai ellen vétett, de vétett a declinatiók és coniuga-
tiók ellen is ; a cum és quod kötőszókat rosszul alkal-
mazta, rosszul egyeztetett az acc. cum infinitivo-féle szó-
szerkezete rosszul sikerült. 

De én a grammatikai hibákat nem soroltam fel 
mind, csak azok csekély részét, nem is mentem végig a 
könyvön. Ex,.uno disce omnes. Yajjon az első kiadás bí-
rálójának kiterjedt-e erre a figyelme P 

A szerzőnek pedig ajánlom, hogy olvassa el müvét 
s győződjék meg az állítottak valóságáról. 

Piacsek Jeromos 
sz. Fer. r. theol. lector. 
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= A népoktatasi ügy Magyarorszagban a mult és 
jelen időben. Ir ta Oltványi Pál, prépost, pápai kamarás. 
Szeged 1884. VIII . 228. 1. ára 1 fr t . Kapható szerzőnél 
(Szeged, szegfü-utcza), vag3T Endrényi L. könyvkereske-
désében Szegeden. 

Szerző, ki az irodalmi téren nem uj munkás, rég-
óta forgatván s most sem pihentetvén jeles tollát, a nép-
oktatási ügyet Magyarországon bonczolgatja legújabb 
(már tizedik önálló) müvében. Tulajdonképen azt kell 
mondanunk: az 1868. és 1876. népoktatásra vonatkozó 
hazai törvények éles, de nem igazságtalan birálata, A 
megelőző öt fejezet ugyanis, melyekben az 1868. előtti 
állapotokat tárgyalja (1—69. 1.), bevezetés és előkészités 
a mostani állapotokat létrehozott irányzatok és törvények 
helyes megértésére. Az 1868. XXXVIII. t. cz. alkotása, 
hatása és eredményei, az ezen alapon megindult ujabb 
fejlődés, a beállt visszahatás és verseny, mind ezen kér-
dések képezik e miinek legnagyobb részét. 

De menjünk sorban. Az első fejezet (1—11. 1.) a 
népiskolákat a mult századokban, azaz a jelen század 
kezdetéig tárgyalja. Elég rövid e fejezet, mit a szerző a 
7. 1. Lubrich szaktudósunk egyik észrevételével indokol, 
hogy t. i. előmunkálatok s okmányok hiánya miatt ba-
jos behatóbban megismertetni a Mária Terézia előtti tan-
ügy állapotát. Minél jobban közeledik a szerző a mostani 
állapotokhoz, annál bővebb tárgyalása, annál teljesebb 
előadása. Igy a II. fejezetben (11—25. 1.) híven és beha-
tóan ecseteli az 1848. előtti tanügyi állapotokat és e fe-
jezetben nem egy momentum rejlik a kath. papság oly 
gyakran hangoztatott kötelesség-mulasztása kellő megvi-
lágítására. A III. fejezet (25—35. 1.) szintén elég bőven 
adja elő az 1848-iki sikertelen kísérleteket. A „német 
rendszer" alatti (35—40. 1.) és a concordatum utáni (40— 
69.) tanügyi állapotok leírásában szívesen elismerjük a 
szerzőnek részrehajlatlanságát, csak azt a megjegyzést 
vagyunk kénytelenek tenni, hogy a concordatum te-
kintetében, melynek aránytalanul sok helyet szentelt, sze-
rény véleményünk szerint a tudós szerzőtől eltérő nézet 
is bir elég alappal. Abundet quivis in sensu suo. — Az 
1868-iki népiskolai törvényhozás története, irányzata és 
hatása a VI fejezetben (69—91. 1.) kellő terjedelmesség-
gel van rajzolva. A következő VII. fejezetben (91—107. 
1.) a szerző részrehajlatlan és őszinte. A 93. lap vé-
gén a pénzkezelésről mondott megjegyzést erősnek tart-
juk. Az 1881. évben tar tot t első orsz. tanitói gvülés 
(107—118. 1.) de még inkább a mult évi második orsz. 
tanitói gyűlés (118—168. 1.) leirása terjedelmességben és 
részletességben mi kivánni valót sem hagy. Két feje-
zet külön tárgyalja a budapesti (168—193. 1.) és a szegedi 
tanügyi viszon}'okat, mely utóbbiaknál szerző könnyen 
érthető és megbocsátható előszeretettel időzik. (193—211. 
1.) Az utolsó fejezet (212—228. 1.) elvi kijelentéseket 
tartalmaz. Szerző határozottan rosszalja a hitfelekezet-
nélküli iskolákat , de bevallja , hogy ezek behoza-
tala által üdvös és eredménydús verseny keletkezett, 
mit számos adattal is bizonyit. (215—220. 1.) Óhajtja 
végre (224. 1.), hogy „mig az autonomia s revisióba" 

helyezett reményeink meg nem valósulnának, a mostani 
viszonyok mellett eszélyesség, erély és buzgalom mindent 
megtegyen a valláserkölcsös nevelés érdekében. 

Vájjon a lelkes szerző reményei fognak-e valamikor 
teljesülni ! ? 

Jelezzük röviden e munka tartalmát. Ismételhetjük 
kezdetben mondott véleményünket. A jelenlegi, különösen 
az 1868. óta fejlődött hazai tanügyi állapotok megérté-
sére és megbirálására hasznos és becsülendő szolgá-
latot tesz. Forrásokul használja különös előszeretettel : a 
„Religio" régibb és ujabb évfolyamait, valamint egyéb 
kath. lapjainkat. Szerzőnek előadása élénk, olykor kissé 
széles. Nyelvezetére nézve kissé több gondot fordítani a 
mű előnyére szolgált volna: igy pl. Trid. zsinat XXVI. 
4. törvény czikke (3. 1.) kereszténytanitásrai (8. 1.) háromat 
(13. 1.) több vármegyéket (15. 1.) josephinismusi (41. 1.) 
és josephinus (43. 1.) stb. nyelvészeti szempontból nem 
indokoltak. Korlátnok mint kanczellár talán sokak előtt 
érthetetlen lesz. Csak sajtóhibának tekinthetjük a 8. 1. 
a megyei főpénztárnoknak : főpásztoroknak helyett, igy 
szintén azt a homályos helyet az 56. 1. : erkölcsi értekes 
létezési képességöket ; valószínűleg : erkölcsi értékét és 
lé tezés i . . . 

Ajánljuk ezen helyes elvek nyomán ügybuzgalom-
mal és lelkesedéssel irt munkát t. olvasóink szíves figyelmébe. 

Dr. Il olafk a Nándor. 
A Kath. Theol. Folyóirat ez évi I. füzetének tartalma-. 

I. 1. A probabilismusról W. 3. 1. — 2. Az asztaltáncz a 
moralistáknál és mathematikusoknál. Merchich Máté. 43. 
1. — 3. A provisiókról. Mohi Adolf. 59. 1. — 4. A dar-
winismus és meterialismus jelentősége a művelődés-törté-
nelemre nézve. Rézbányái János. 83. 1. — II. 1. Danielik 
János : I. Néhány szó stb. II. Adalék stb. III. A jog-
alapja stb. IV. és V. középkori államtan stb. czimü mü-
veinek recensiója Nagy Alajostól 105.1. — 2. Romeiser J ó -
zsef A munka és nyugalom isteni törvénye cz. egyházi 
beszédeinek birálata Raszlavszky Sándortól. — III. 1. 
Nyilt levél a szerkesztőhöz, kath. tudományos és irodalmi 
teendőink egynémely ágáról. Magánlakt A. G. 144. 1. — 
2. Szerkesztői visszhang, 159. 1. — 3. Vegyesek. —Mel-
léklet. Válasz dr. Balits Antal bírálatára, Róder Flórenttöl. 
— Az egész évfolyam még mindig megrendelhető. Ara 
5 f r t . 

VEGYESEK. 
— A büszke protestáns Anglia Manning bibornok-

nak készségesen megadja a tiszteletet, melyet bibornoki 
méltóságával az egyháztól, illetve a pápától kapott. Bi-
bornokság tudvalevőleg annyi mint fejedelmi méltóság, 
minél fogva a bibornokok az uralkodó fejedelmeket, s 
ezek őket viszont ,testvér' czimmel illetik. Az u. n. kir. 
inség-bizottságban Manning bibornok méltóságra nézve 
mindjárt az elnöklő walesi herczeg után következik. A no 
popery mire változott! 

— A zsidók mindenütt egyformák. Létezik Hildes-
heim és vidéke zsidói közt egy egylet, melynek czélja 
oda hatni, hogy a zsidóság iparosságra adja magát. Szép 
összeggel segitik az egylethez forduló zsidó iparos-tanu-
lókat. Nem használ semmit. Még pénzért sem lesz ipa-
rossá a zsidó, csak kivételesen. Mult évben például csak 
3 zsidó iparos tanoncz jelenkezett a segélyért. Comme 
chez nous. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, április 9. 29. I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A kereszt titka. — Néhány őszinte szó a „Szemle" szerkesztőségéhez. — Egyházi Tudósí-
tások : B u d a p e s t : Visszaemlékezés a Sz.-István-Társulat nagygyűlését megnyitó elnöki beszédre. — B u d a p e s t : A papság és a válasz-
tások. — F r a n c z i a o r s z á g : B. Ramière atya. — Irodalom-. „A Legszentebb Nap", vagy: imák és elmélkedések a szent gyónás és 

áldozás napjára. — Könyvjelentés. — Vegyesek. 

A kereszt titka. 

Ég és föld, szellem és anyag, élet és halál, 
a teremtmények összesen és egyenkint titkokat 
rejtenek magukban, melyeknek külső nyilatko-
zata Istennek hatalmát, bölcseségéfc, jóságát és 
örök szépségét hirdeti: Invisibilia (Dei) per ea, 
quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. " ') Az 
egész természet és az emberiség legnagyobb di-
csőségét érte el akkor, midőn Isten egyszülött 
Fia leszállt — a földre s az emberi természe-
tet vevé magára. Miként az ember összekötő 
kapcsot képez az anyag- és szellemvilág között, 
s felülemelkedik a látható világon: ugy az em-
beri természet s vele az összes látható világ ter-
mészetfölötti méltóságra emelkedett Krisztusban. 
Csodálatos az isteni bölcseség! Az emberi termé-
szet fölvételével felmagasztalta az elesett embert, 
s azt akarta, hogy üdvözülésének külső jele az 
egész látható természetben feltalálható legyen ; 
mert a megváltás jelét a természet (legáltaláno-
sabb és legelterjedtebb alakzatából vette, s va-
lamint a megváltás a paradicsom fája alatt adott 
isteni Ígérettel kiterjedt az egész világra, ugy ennek 
jele a kereszt is kezdettől fogva mindenütt látható 
volt: „Ipse lignum tunc nota vit, damna ligni ut 
solveret." '2) A kereszt ragyog elő az egész termé-
szetben. A jegeczek ezerféle alakja, a növény 
fejlődése, az elágazó gyökerek, a szár, törzs, ágak, 
levelek, virágok a kereszt képét mutatják; ke-
resztet tüntet elő az ember, midőn karjait ki-
terjesztve fejedelmi állását foglalja el a lábai 
alatt elterülő természet országában. Az isteni jó-

') Rom. 1, 20. — 2) Hymn. Pass. 

ság tann jelei ezek; „Produxit Dens res in esse 
propter suam bonitatem communicandam crea-
turis et per eas repraesentandam" :') Bús sö-
tétség boritaná az élet tengerét, ha a meg-
váltás jele s a boldogság reménye, a kereszt, 
nem terjesztene szende fényt és biztató világos-
ságot. 

A kereszt jelképezve volt a kinyilatkoztatás 
egész történetében. A keresztet előképezte azon 
áldozati fa, melyet Izsák vitt a hegyre; Jákob 
keresztbe tevé kezeit, midőn József fiait megál-
dotta ; a rézkigyó a pusztában a megváltás jelét 
állította a zsidók elé ; Mózes keresztbe emelt ka-
rokkal imádkozott Raphidim hegyén ; az Ur Eze-
chielnél azt rendeli, hogy mindazok, kik thau-val, 
keresztalaku betűvel jelölvék, megkíméltessenek. A 
pogány népek is titkos jelt láttak a keresztben. 
Az egyiptomiak a remény és béke jelének tar-
tották azt, s a hatalom jeléül a fejedelmek kezébe 
adták ; a chinaiak betűik közé sorozták azt, mint 
a tökéletesség jelvényét.2) Méltán énekelhette 
azért Prudentius :3) 

Crux ista Christi, quam novellám dicitis, 
Nascente mundo, factus ut primum est homo, 
Expressa signis, expedita est litteris. 
Adventus ejus mille per miracula 
Praenuntiatus ore vatum consono. 
Reges, prophetae judieesque et principes, 
Virtute, bellis, cultibus sacris, stilo 
Non destiterunt pingere formám crucis. 

A keresztnek ezen egyetemes jellege mutatja, 
hogy csak egy és egyetemes lehet az üdvösség 
tana, melyet nevében minden népnek hirdetnek ; 
egységes és egyetemesnek kell lennie az imának, 

S. Thom. 1. qu. 47. — 2) Boiteux, Les Symboles de la 
Croix. — 3) Hymn. XIV. 
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áldozatnak, a papságnak, a hadseregnek, az egy-
háznak, mely ezen zászló alatt vívja a hit, re-
mény és szeretet harczait. Egységes és egyete-
mes hőforrásnak kell lennie, mely a társadalmat 
megvilágítja és fölmelegíti: — s ez a kereszt; 
egységes és egyetemesnek kell lennie az élővíz 
forrásának, mely az eltikkadt sziveket felüdíti: s 
e forrás a kereszt tövében bugyog föl, onnan 
csörgedez s befutja az egész világot. A ki más 
világosságot és melegséget keres, sötétségben té-
vedez, s tagjait fagyos dermedtség szállja meg; 
szomjazik az és még jobban epedez az élőviz 
után, ki más forrásból igyekszik szomját eloltani: 
- in cruce salus. 

A kereszt ezen egyetemes jellege mellett egy 
más titkot is foglal magában. Mint a szégyennek, 
gyalázatnak, elrémítő halálnak fája már tekintete 
is a kinok tengerét juttatja eszünkbe; egyesíti 
magában a jót és rosszat, reményt és kétségbe-
esést, halált és halhatatlanságot, s mint ilyen a 
szenvedés titokszerü fája, mely minden fájdalmat 
megszentel. A szenvedés nyomait feltalálhatjuk 
mindenütt, az élettelen természettől egész az 
emberig, omnis creatura ingemiscit et parturit 
usque adhuc1). 

A dermesztő hideggel küzdve, mintegy szen-
vedve, lassan fakadoz a tavasz, a növényzet fej-
lik, uj élet pezsdül mindenütt, bekövetkezik a 
virágzás, de a gyümölcscsel együtt lassankint le-
hullnak a fák lombjai, a természet megfosztottan, 
fagyosan megy nyugalomra, mély álomba merül, 
hogy ébredésével küzdve kezdje meg az uj életet. 
Az ember alig pillantja meg az élet hajnalát, s 
máris szenved; teste s lelke fejlődésével szeme 
nem mindig a tiszta ég ragyogása, — könyei 
hullanak : arcza nem mindig a vidámság és öröm 
székhelye, — fájdalom borítja. Előáll a jó és 
rosz, választásra készteti; küzdelem áll be, har-
czot ví, s ha győz a jó, örömmel telik el lelke, 
de nyomban megszállja a félelem is, nehogy a 
boldogságot elveszítse; lia pedig a rosz győz, pil-
lanatra örül, hogy annál keserűbb legyen fájdalma. 
Lelkesül az igaz, szép- és jóért; kutatja a ter-
mészet törvényeit, csodálja a bölcseséget, mely 
azt létrehozta, az összhangzat szépségét ;• de ezek 
meggondolásánál a tévedések jutnak eszébe, s 
lelke elborul a fájdalomtól. Megjelenik a nyilvá-
nosság előtt, arcza örömtől s jóakarattól sugár-
zik, ámde a ridegség megfagyasztja e.sugarakat; 

cselekedetei, mint a tavaszi szellőben pompázó 
virágok jó illatot terjesztenek, gyönj^örrel szemléli 
mindenki; de titkon a visszavonás magvait hin-
tik el, melyek erőre kapva elhervasztják a gyönge 
virágot, s a nyár éltető melege puszta kietlen 
mezőre talál.* S ha mégis egyik-másik, mint a fe-
jedelmi tölgy, önérzetesen emelkedik egy jobb 
világba, zugó viharok támadnak, letördelik ágait, 
koronáját a sárba tiporják, hogy, ha már erős fa 
lett, ne legyen zöldellő tölgy, mennek árnyában 
békét lehessen találni, de legyen kiszáradt fa, 
mitől mindenki mint az élet sírjától rettenjen 
vissza. Hová vezet e szenvedés ? Boldogtalanságra ? 
Nem. Van a szenvedésnek egy titka ; a ki ezt is-
meri, a legnagyobb kinok között is boldog. Isten 
a bűnbeesés után az áldozati tüz szende fényét 
gyújtotta meg az emberben, évezredeken keresz-
tül ápolta azt; e tüz a Megváltó megjelenésével 
újból kigyúlt, lángolt és a kereszt oltárán teljes 
erővel égett. Az Üdvözitő azt választotta áldozati 
oltárul, hol minden lelki és testi szenvedés össz-
pontosult, „Morte cru eis pejus nihil fuit inter 
omnia genera mortium. Elegit extremum et pes-
simum genus mortis, qui omnem fuerat ablaturus 
mortem."7) 

A szenvedés csak akkor nemes, ha az áldo-
zat jellegét viseli magán, s ha ez áldozat azon 
égő tiszta áldozattal egyesül, melyet Krisztus a 
kereszt oltárán bemutatott, s azóta szünet nél-
kül megujit. Az egész emberiség sir, zokog, de 
nem esik kétségbe, mert cselekedeteit nem a két-
ségbeesés rémes világa vezeti, hanem az Istentől 
meggyújtott áldozati tüz. Az áldozat bűnös állapo-
tunk elismerését s azon forró vágyat foglalja 
magában, hogy a megbántott örök igazságot ki-
engeszteljük; ezen lelkünkben égő áldozati tüz, az 
ártatlan bárány örök áldozatával megtisztulva, 
megnemesülve és csodálatos módon egyesülve, a 
szenvedésben önmegadást, megnyugvást és békét 
nyújt, bátorít és lelkesít, hogy a fájdalmak kö-
zepett is a jót cselekedjük. Szenvedés az élet ; ele 
vigasztaló gyógyírja is van, az áldozat. Az is-
teni Üdvözitő az emberi természet fölvételével 
fölvette a legrémitőbb szenvedést is, a kereszt-
halált, s a szenvedés e fáján az isteni örök áldozat 
oltárát emelte : ez a kereszt titka, Crux, ave, spes 
unica !8) 

Dr. Kádár Ambrus. 

") S. Aug. Tract. 30. in Joann. — 2) Hymn. Pass. 

O.Rom. 8, 22. 
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Néhány őszinte szó a „Szemle" szerkesztőségéhez. 
Az 1884. év elejével egy u j vegyes tartalmú heti 

lap indult meg „Szemle" czim alatt gróf Zichy Imre és 
srróf Kreith Béla urak szerkesztése mellett. 

A szerkesztőség beköszöntőjében ez is benn van: 
„Lapunk a főúri, nemesi, szóval a legműveltebb uri osz-
tályok számára készül ; mindent elkövetünk tehát, hogy a 
tiszta izlést, a mélyebb eszmekört, a magasabb igények-
nek megfelelő irányt képviseljük." 

Azután meg ez is benn van : 
„A Szemle egyszersmind a nemzeti önállóságnak, 

az ősi erkölcsöknek, a hazafiúi erényeknek és a divatosan 
fölkapott túlzó áramlatok leküzdésének bátor, önálló hir-
detője." 

De még ez is benn van : „Irodalmi rovatunkat a szép, 
jó és igaz örök forrásaiból merített választékos, gyönyör-
ködtető elbeszélések, tanulmányok, költemények könnyed 
és komolyabb czikkek közlésével igyekszünk kis keretben 
becsessé tenni." 

Sőt máshol valahol még ezt is ir ják a szerkesztők, 
hogy : „Vállalatunk hivatva van e corrumpált, vallástalan s 
a tudományban is veszélyes lejtőkre vezetett társadalmat 
teljes erővel a helyes irányba terelni." 

Tehát szép, magasztos, őszinte programm, nemes, 
határozott czélok. 

Ezekkel szemben áll az Ígéretnek oly nemű saját-
ságos beváltása, hogy a „Szemle" eddig megjelent 11. 
száma közül immár háromban a spiritismus grassál. 

Az első spiritista czikk az 5. számban jelent meg. 
A szerkesztő csillag alatt ezt a megjegyzést csatolja hozzá : 
„Készséggel adunk helyet a jó nevű szerző ez ismertető 
czikkének, a nélkül, hogy e tárgyban állást foglalni szán-
dékunkban volna. A spiritismus ma még : hit és nem 
tudomány, ezért tételeit meghallgathatjuk, czáfolatába 
bocsátkozni azonban egy részről fölösleges, más részről 
talán illetlen is volna, mert régi közmondás, hogy „min-
denkit meg kell hagyni a maga hitében", sőt azt tiszte-
letben tartani kötelesség is." 

Van azután még a 8. és 11. számban egy-egy spi-
ritista czikk. 

Nevezetesen az utóbbi czikkben van azután egy durva 
sértés is a kereszténység ellen: közölve a „Medium" 
(spiritista lap) 644. számából 1882. 

I t t ugyanis bizonyos Wright medianim álomban 
mondott beszéde van közölve, melynek eleje imigyen 
szól: „A franczia encyclopedistákfelfogadták az ész trónja 
előtt, hogy lerontják a kereszténység mythologiáját. Egy-
felől túlbecsülték saját hatalmukat, másfelől nem szá-
moltak a hivékenység és babona hatalmával. A keresztény-
ség a romanismustól a mormonismusig mind a mellett 
él és hatalom. A tudatlanság szörnyetegét nehéz meg-
ölni, más-más helyen és alakban minduntalan ujult erő-
vel felüti a hydrafejét. Az ösméret azonban fokonkint 
növekedik és becse öregbedik. Ma már a természet vál-
tozatos alakulásaira és törvényeire több figyelem forditta-
tik. A tudomány a jelszó, a hatalom, a bölcselet meta-
physikai és speculativ rendszerei fölébe emelkedik, a 
amennyiben meghatározza az embernek a természethez 

és az abban rejlő segédeszközökhöz való viszonyát, me-
lyek az értelmi, társadalmi és kereskedelmi haladás fej-
lődésének szükségképeni előmozditóivá lettek. A társa-
dalmi és politikai ujitók az által késleltetik haladásukat, 
hogy nagyon is sietnek. Régi rendszert csupán akkor 
lehet lerontani, ha van mivel helyettesíteni. Mi azt hisz-
szük, kogy készen van kezeink között az, mi helyettesit-
heti a vallás e világban 10 századon át használatban volt 
fegyverét. Vallási dogmák sohasem voltak tudományos 
alapra fektetve." stb. 

Eddig van. Ezekkel szemben mi most azt izenjük 
az érdemdús szerkesztőknek, hogy a lapjuk élére, a prog-
rammban kiszegezett magas czélokat, nemes elveket cser-
ben hagyni soha senki fia kedveért sem szabad. 

Lapnak szilárdan megállapitott és követett elvek 
nélkül létjoga nincs. 

Vagy az elvek, és bizonyos dolgokban a szemünkbe 
világító örök eszmék kemény talaján járunk, vagy a má-
ról holnapra tengődő mihaszna divatos nézetek posványá-
ban gázolunk. 

Azért is, ha a szerkesztő ugy hiszi, hogy válogatás 
nélkül „mindenkit meg kell hagyni az ő hitében", „sőt 
azt tiszteletben tartani kötelesség is" : akkor tegyük le a 
tollat, nem — vágjuk a földhöz és t iporjunk rá teljes 
erővel, hogy senki föl ne vegye és ne használhassa. — 
Akkor hagyjuk az embereket nyugodni, menjen kiki a 
maga utján, hagyjuk a meggyőződésekben rejlő gonosz 
csirákat fejlődni, nőni, erősödni, megérni és azután — 
eltiporni ? — nem — gyümölcsöt hozni, mérges gyü-
mölcsöt a társadalom testének gyökeres megmérgezésére. 

A jó irányú sajtó emberei pedig mától fogva vág-
ják földhöz a tollat — aztán menjenek szépen nyugodni. 
Uraim ! nyugodalmas jó éjszakát kivánok mindközönsé-
gesen. Adieu ! — Tegyük le a lantot, nyugodjék. Tőlünk 
ne várjon többé senki dalt. 

Akkor aztán kár bántani egymás polilitikai meg-
győződését is. — De meg Timoleon urat is kár agyba-
főbe verni, annyira kárpálni, — mert hát az ő hite sem 
tudomány, vagyis az ő tudománya is csak olyan, bizonyos 
médiumok által — de nem ám álomban — s agait hit. 

No meg az anarchistákat se zaklassa az ő hitökért 
— mely még szintén nem tudomány, — senki fia. Leg-
fölebb akkor kell őket kérdőre vonni, ha czárt röpítenek 
a magasba, paloták, parliamentek ablakára dugnak dyna-
mitot, vasutakat aknáznak alá, és így tovább. 

A meggyőződésöket tisztelje mindenki, mert az el-
lenkező illetlen dolog. 

Igen ám, csakhogy ha mindenkit meghagyunk az ő 
hitében, szeretném tudni, hogyan fogjuk jobb irányba te-
relhetni a társadalmat. — Pedig, ha nem csalódom, a 
„Szemle" ezt is fölvette a programmba. 

De menjünk tovább. Hová visz a szerkesztői elv ? 
Tehát a spiritista meggyőződését tesztelni kell, — 

mert az ma 'még nem tudomány, csak hit. 
És a kereszténység? Erre nem használná a szer-

kesztő ugyanezen mérővesszőt ? Hit-e a kereszténység 
előtte vagy tudomány? — Ha hit, meggyőződés, akkor 
miért engedi, hogy egy spiritista medium ugy álmában 
ezt a hitet az ő lapjában nyiltan bátran megrugdalja. — 
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Ha tudomány is, miért szabad azt egy babonának, mely 
még csak hit és nem tudomány, ugy szive kedvére föld-
höz vágni — már t. i. az egész kereszténységet a roma-
nismustól a mormonismusig. (Persze a spiritista medium 
bolonditó álomba merült szemei előtt : romanismus mor-
monismus boldog egyezségben élő atyafiságos vérségek 
— pardonnez : a tudatlanság kenyeres pajtásságban ten-
gődő szörnyetegei, mind, a kettő hydra-fejjel. De kár . 
hogy az a medium, álmában, véletlenül a lutheranismust 
kifeledte, pedig három szörnyeteg szebb ám együtt. No 
de álomban véletlenül szabad az ilyen feledékenység is.) 

I t t csak egy a kérdés : van-e vallási elve a szer-
kesztőségnek ? Avagy keresztény-e vagy nem ? Es ha 
keresztény, miért engedi édes anyját a kereszténységet 
ország-világ szemeláttára meggyalázni, lepiszkolni ? — 
Azután ő maga csak azt jegyzi meg, hogy azért, mert az 
az u j piszkolódó rendszer, — ez az uj babona — ma 
még csak éretlen gyermek, és nem érett ember. Elég 
ez ? Avagy mivel a kereszténység hit is, meg már elég 
öreg, érett tudomány is, azt már nem kellene, egy-egy 
kicsit tisztelni ? 

Nekünk a spiritismust itt tudományosan ostromolni 
nincs érkezésünk. Csak annyit mondunk, hogy az a ke-
resztény világ szemeiben a leggonoszabb fajta babona. 

Nem szóltunk volna, ha a „Szemle" magas czéljait 
nem méltányolnók és érdekünkben nem állana, hogy a 
„Szemle" nemes programmja a magyar életben gyöke-
ret verjen. Sőt inkább nagyon is ; — azért mondtuk ki 
ezt a néhány nyilt, őszinte szót, és azért kivánunk a 
szerkesztőségnek nagy fokú komolyságot, •— azután meg 
azt, hogy ha Timoleont nem hagyta szó nélkül timoleon-
kodni, és nemes hévvel lépett magas elvekért sorompóba, 
akkor azt a spiritista médiumot se hagyja lapjában timo-
leonkodni. 

Mert ha valamely meggyőződést tisztelni kell, akkor 
a magyar clerusét is kell, mert a magyar clerus hite, 
meggyőződése az, a mi Krisztusé. 

Tehát vagy-vagy. Vagy Krisztus keresztje és az ő 
isteni tanítása, vagy a médiumok álma, melyben Krisztus 
hitét meggyalázzák ; — de akkor mi ebből részt nem ké-
rünk, ennek a babonának táplálására mi kezet nem fogunk, 
mert hát ez Istenkáromlás is, hálátlanság is, meg árulás 
volna. Ebből a magyar clerus hite és tudománya nem 
kér semmit és az ilyen mediumos meggyőződéseket tisz-
telni nem fogja a századok végéig soha. Világosság és 
sötétség nem köt rokoni frigyet. 

Váltsa be tehát a „Szemle" igéretét. A spiritismust 
meg hagyja Amerikának és Berlinnek. Magyarország e nél-
kül a baj nélkül majd csak megél valahogy. 

Egy előfizető 
Baranyából. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 7. Visszaemlékezés a Sz.-István-

'lársulat nagygyűlését megnyitó elnöki beszédre. III. — A 
hazafiságnak, az állam boldogságának, jólétének alapja a 
kereszténység : ezeket bizonyitottuk eddig a sz.-István-
társulati monumentális beszéd alapján. Vessék el a ke-
reszténységet, mint ma elvetik, és a hazafiság kereske-

delmi czikké, az államok sorsa szerencsevadászok játék-
lapdájává, a jjolgári viszonyok rendezése az önérdek 
kielégithetésének eszközévé tétetik. Lesznek, kik eladják 
és kik megveszik a hazafiságot, kik mások nyomora mel-
lett boldognak érzik magukat, mert a modern állam 
elvei (?) mellett meggazdagodtak ; de nem lesznek haza-
fiak, az állam a maga öszesszességében nem lesz boldog. 
De mint a kis mustármagból fejlődik a terebélyes fa, 
ugy a ker. hazafiság és ker. állam is egy kis körből 
fejlődik, ott leli alaj)ját, ott táplálékát, mely ha megron-
tatik, rothadt szelleme kihat a nagy életbe és elfajul a 
hazafiság, megromlik az állam. 

A ker. hazafiság, a keresztény állam alapját a ke-
resztény családban találjuk fel, uralkodjék a családban a 
ker. hit szelleme, váljék csonttá és vérré, izmosodjék meg 
ott a kereszténység szeretete és engedelmességi elve, és 
nincsen az a hatalom, mely a hazafiúi erényt megingassa, 
mely a nemzet polgárait a ker. állam eszméjétől elsza-
kítsa. A családban szerzett, apáról fiúra átöröklött, folyton 
táplált családi tűzhely szeretete, mely semmi árért cse-
rébe nem nyujtatik, kihat a nagy család, a haza szere-
tetére, a megizmosodott engedelmességi szellem kihat 
az állam és annak törvényei iránti tiszteletre. A szeretet 
és engedelmesség e szellemét, melyet a kereszténység 
hirdet és követel,..pótolni mi sem képes ; sőt inkább bom-
lás, feloszlás jelölik nyomát mindazon pótkisérteteknek, 
melyek a kereszténység helyébe a kumanismus, a mo-
dern çultura nevében tétettek. A szeretet és engedel-
messég kötelesség; mindezt hathatósan a szivbe oltani és 
teljesitését követelni csak a kereszténység képes ; mert a 
legnagyobb és az ember lelkébe legmélyebben ható in-
dokra, az Isten akaratjára, mely parancs, hivatkozni csak 
ő képes. „A ker. élet, mondja a sz.-István-társulati be-
széd, áldozat-élet, áldozat az oltáron, áldozat mindenkor 
és mindenütt : a családban hitves hitvesért, szülő mag-
zatért, magzat szülőért, és ha a család igazán keresztény, 
az áldozati készség és buzgalom felvillan a nagy nemzet-
családban is." Mindez pedig nem a modern liumanismus-
ban, hanem a kereszténység által előirt, parancsolt sze-
retetben találja alapját. 

De hogy a család keresztény lehessen és mindazon 
erényeket ápolhassa, melyek a nemzet dicsőségének ko-
ronáját képezik, múlhatatlanul szükséges, hogy a családi 
élet alapjában, magában a házasság kötésében, megszen-
telt legyen. A házasfelek előtt a házasságnak mint szent 
állapotnak kell lebegni, és hogy ilyesmi lehessen, a 
kereszténység által előirt módon kell megkötni, sz. in-
dokból, sz. czélból, melyhez a házasság mint szentség a 
szükséges malasztot adja. A ker. család csak a ker. 
házasság alapján létesülhet, és ha akarjuk, hogy erények 
ékesitsék a nemzetet, erények, melyek nélkül semmiféle 
nemzet, állam boldog nem lehet, ugy nem szabad aka-
dályt görditeni, nem szabad még alkalmat sem adni, 
hogy a házassági szövetség más, mint keresztény alapon 
létesüljön. Fenségesek a szavak, melyeket ide vonatkozó-
lag a sz.-István-társulati nagy beszéd hangoztatott, mél-
tók, hogy azok százszor és százszor ismételtessenek és 
az elmébe mélyen bevésessenek. „A hazát a családi ház 
fejétől nevezzük: patria a patre. Ki előtt a házasság, a 
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család nem érdekegység, nem polgári alkuval kötőit, ha-
nem a két házasfélnek szivén, lelkén átfűzött örök köte-
lék, a szentek szentjétől, sz. czélra, sz. kötelességgel ellá-
tott életviszony, élethelyezet, szóval sz. állapot: ez a 
nemzet családi nagy tűzhelyét is, a hazát ilyennek tekinti 
s e miatt ő nála a hazaszeretet, a hazafiság vallásos er-
kölcsi kötelesség, melynek áldoz, melyért ha kell szen-
ved, tűr, küzd és hal, megszentelt családjának méltóságát, 
szilárdságát, boldogságát a ker. hitben találván, a nem-
zeti nagy családnak is emez erkölcsi, szellemi javait, kin-
cseit, a kereszténység áldását védi, óvja, kész a legna-
gyobb áldozatokra, hogy e kincset a nemzetnél megóvja." 

íme ily hatása van a ker. házasságnak, megszenteli 
a családot alapjában, és e szentség, ha a családban ápolta-
tik, érezteti hatását a polgári erényekben, a társadalom-
ban, az államban ; mert az lehetetlen, hogy egy nemzet, 
ker. hitet élvén a családban, ugyanezen hitet megtagadná 
a nyilvános életben és ne követelné, hogy azok, kiknek 
kezébe a nemzet, az állam vezetése le van téve, a ker. hit 
törvényeit tartsák irányadóul intézkedéseikben. Mit nyúj t-
hat ily házassággal és az ily házasságon alapuló család-
dal szemben, az állam tekintélyén alapuló, valamely 
polgármester, jegyző közbejöttével megkötött házasság? 
Hol található fel ezekben a szivekig ható tekintély, mely 
a házasság állandóságát biztositsa ? Hol az a hatalom, 
mely a házasságból folyó kötelmek tejesitését lelkisme-
retben megparancsolhatná ? Es ha e tekintély, ha e ha-
talom hiányzik ; ha továbbá az állani nem képes, a mint 
nem képes megadni a házasfeleknek a lelki kegyelmet, 
mely őket megszentelje és képesitse a házassági állapot-
ból kifolyó kötelmek tejesítésére : úgy minő család alapja 
lesz megvetve ? Az önzés, az érdek fenntarthatja ugyan egy 
ideig a kapcsot ; de a mint ezek megszűnnek, lazul a köte-
lék, mig , teljesen szét nem bomlik. Ki tagadhatja az ily 
házasság és ily család visszahatását a nemzetre, a hazára, 
az államra ? 

A keresztény hitben van ime garantia a nemzetek 
boldogságára nézve. Erre alapitva a családot, ebben élve, 
jön létre a ker. állani és ker. hazafiság: azért a ker. 
hitet megóvni, terjeszteni mindenkinek kötelessége, a ki 
a nemzet boldogságát előmozdítani akarja, mert más alap 
nem adatott, melyen e boldogság előmozdítható lenne. 
Ez mindenkinek kötelessége, mint mondtuk, de a Sz.-István-
Társulatnak, mint e czélra alapított társulatnak főköteles-
sége. Ezt jelzi ő eminentiája is, midőn mondja: „Társulati 
működésünk czélja, a ker. hitnek világát megőrizni és 
evvel a ker. hazafiság szellemét is ápolui a magyar lel-
kekben." E czélt a társulat kettős módon mozdíthatja elő, 
először mint társulat, másodszor tagjai által. A társulatnak 
nagy, igen nagy és fontos szerep, fontos missió jutott a 
magyar nemzet körében. E missió teljesítése lebegett 
nagynevű alapitójának lelki szemei előtt, midőn a társu-
latot megalapitva, annak czéljául a religio és egyház sz. 
érdekeinek megőrzését és a katholicismus boldogító ha-
tásának terjesztését tűzte ki, s midőn e czélt épületes és 
hasznos könyveknek olcsó áron leendő kiállítása és elter-
jesztése által óhajtotta elérni. A társulat működése fősúlyá-
nak, ha valaha, ugy ma kétszeresen ide kell helyezve 
lenni ; mert az alapítás óta lefolyt korszak alatt, a rek. 

hit nem hogy emelkedett volna,, hanem inkább alászált. 
Oly könyveket adni tehát a társulati tagoknak, melyek a 
keresztény szellemet határozottan ápolják, élesztik, ez a 
főfeladat, evvel fog a társulat missiójának megfelelni. De 
a tagok is nagyon közreműködhetnek a társulati missió 
minél hatékonyabbá tételére, az által, ha müveit terjesztik. 
Annyi taggal mint a Sz.-István-Tásulat aligha dicseked-
hetik hazánkban valamely társulat. Vállvetve tehát a tár-
sulat nagy dolgokra van hivatva : és ha e kettős műkö-
dés teljesül, ugy bátran várhatjuk, hogy hazánkban a régi 
ker. családi élet, vele a ker. állam és a ker. hazafiság 
ismét felvirul. 

Budapest, április 7. A "papság és a választások. II. 
— Mult levelemben a főpapságról irtam : vegyük most 
már szemügyre az alpapság feladatát. 

Mi első sorban utalni akarunk arra, mit márcz. 28-án 
irtunk a nmélt. szatmári püspök nagyböjti körlevele al-
kalmából a papság részvételéről a politikai életben. Sze-
rény nézetünk szerint, melyet legkevésbé sem szeretnénk 
mint dogmát felállítani, jogos, üdvös, sőt kötelességszerű 
a kath. papnak, mint állampolgárnak, mint papnak rész-
véte a politikai életben, kivált ott, hol alkotmányos kor-
mányformák mellett a népképviselet is befolv a törvény-
hozásba. Mi igazságtalannak tar t juk az elterjedt axiómát : 
Papnak a szószék és nem a politika ! Érdeklődjék a pap 
hazájának sorsa iránt, iparkodjék befolyását érvényesí-
teni a közügyek üdvös és áldásos fejlődésére, törekedjék 
védelmezni és érvényre juttatni az egyház érdekeit ; mert 
ő állampolgár, ki ép ugy, sőt rendszerint jobban teljesiti 
kötelmeit a haza iránt ; mert pap, kinek szivén kell 
hogy feküdjék az egyház szabadsága, függetlensége és 
jóléte. 

Ezt a jogot, ezt követeljük a papság számára ; 
ezen kötelezettség alól mi nem akarjuk felmenteni. 

De papnak illő, papnak megfelelő dolognak nem 
tartjuk, hogy főkortes legyen, hogy a politikai kolom-
posok módjára dictatori fellépést tanúsítson körében. Azt 
értjük és tudjuk, hogy mindenki meggyőződésének akar 
érvényt szerezni, hogy e czélból szükséges az alkalmas 
eszközöket is alkalmazni ; de ezen törekvés olyatén kiter-
jedését, minőt a választási mozgalmak nem ritkán feltüntet-
nek, a papságra üdvösnek nem tart juk. 

A kath. papság magasabb és fontosabb érdekek 
szolgálatában áll. mint egy választás múló eredményeinek 
kétes sikere. 

Ilyenért magát kitenni, tekintélyét koczkára tenni, 
az egyik vagy a másik pártnak rosszalását, ellenszenvét, 
gyűlöletét magára vonni, személyének sorsával az általa 
képviselt ügyet is veszélyeztetni, nem lehet okos, nem 
lehet dicséretes dolog. Amint a közéletben a választási 
mozgalmak kullamai nem ritkán egyéneket, családokat, 
sőt községeket is olykor hosszú időkre elválaszta-
nak, ugy megtörtént és megtörténik az most is olykor a 
papsággal. A pártszenvedélyek által okozott sebek gyak-
ran gyógyíthatatlanok. S a papi tisztnek elhanyagolásá-
ért, a lelkek káráért, a vallás igazi érdekein történt sé-
relmekért ki lesz majd felelős a mindentudó Bíró előtt ? . . 
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Quid prodest homin i . . . Aut quam commutationem dabit 
homo (sacerdos) pro anima et a n i m a b u s ? . . . 

Hassón a pap, hasson a népre, hisz ő a nép atyja 
és tanítója. Hasson az erkölcsi eszközök egész hatalmával. 
Felvilágosítani, tanácsolni, inteni, figyelmeztetni állása elég 
és bőséges munkakört nvujt . De ne lépjen ki a politikai küz-
delmek arénájára mint a ki másokkal versenyt fut ; a por, 
mely őt ott ellepi, nemcsak diszére nem válik, de hasz-
not sem hoz soha. Ha fáradozásainak legközelebbi czélja 
sikerült is, ott van, ott marad a legyőzött ellenfél talán 
soha meg nem szűnő gyűlöletével. Pedig ezzel még to-
vább is kell együtt lennie, talán ép ezeknek támogatására 
működésében gyakran rászorul. 

S azoknak hálája, kiket esetleg tekintélyének kocz-
káztatásával diadalra segített, a legtöbb esetben vajmi 
bizonytalan. Hálátlansággal fizet a világ rendesen, de leg-
hálátlanabb szokott a pap iránt lenni. Ha az eszköz már 
nem kell, sokat nem törődnek vele. Eldobják, ignorálják. 
Hány eset volt már, midőn ama nyájas és szeretetre-
méltó urak, kik szükség idején nem tudtak eléggé defe-
rálni, alig ismerték vagy egyenesen fumigálták azt a 
„falusi papot", ki csak arra volt jó, hogy a háládatlannak 
emelkedését elősegítse. 

Ily szerepre öntudatos, hivatáshü pap nem adhatja 
magát oda. Ha valaki, akkor ő leginkább arra van hi-
vatva, hogy mérsékletet, önuralmat tanitson szóval és 
tettel. 0 tőle tanulja a világ, hogy kell tisztelni másnak 
megengedett törvényes szabadságát, respektálni politikai 
meggyőződését, hogy kell szeretni, és nem illik gyűlölni 
amazokat is, kik velünk nem egy táborban, nem egy zászló 
alatt küzdenek. Sőt több. A pap a békének hirdetője. 
Minden ellenségeskedést, czivakodást, súrlódást, minden 
izgatást és lázitást, mely a főparancs, a megkülönböztető 
szeretet kapcsát meglazítja vagy tönkreteszi, a törvényes 
kötelékeket felbontja, nemcsak perhorreskálni fog, de 
mindent el fog követni, hogy megsemmisítse ezen ádáz 
sátánmagot minden fattyuhajtásaival együtt. Nem akar-
juk a papságot rendőrségi teendőkre szoritani ; a szeretet 
fenntartása, ennek minden veszélyeztetésének elhárítása a 
papság egyik létczélját és életfeladatát képezi. Ha siker-
telen is it t-ott a papságnak ezen magasztos működése, 
hadd lássák azok, kik azt meghiúsították. A papság te-
gye meg kötelességét és ne álljon soha egy sorba azok-
kal, kik akár öntudatosan, akár öntudatlanul, akár egye-
nesen, akár közvetve izgató és lázitó tevékenységükkel 
tönkreteszik a polgárok, a keresztények békés együttlétét, 
és szaporítják úgyis nagy számban létező bajainkat egy-
gyel, a legnagyobbikkal : a belviszály átkos bajával. 

Kövesse a pap szabadon személyes meggyőződését, 
szerezzen ennek, ha akarja rendelkezésére álló erkölcsi 
eszközökkel érvényt, de ne legyen pártvezér, ne legyen 
főkortes, hanem iparkodjék mind önmagában a szükséges 
mérsékletet megőrizni, mind másoktól a súrlódásokat tá-
voltartani és azoknak távoltartására minden telhető mó-
don hatni. 

Ez a mi nézetünk a papság magatartásáról a kö-
zelgő választásoknál. Ki jobbat tud, mondja el ; szívesen 
meghallgatjuk és ha helyes, örömest el is fogadjuk. 

? 

Francziaország. P. Ramière atya. — P. Ramière, 
Jézus-társasági atya,az imaapostolság alapitója és igazgatója, 
meghalt. Január 3-án Toulouse városában majdnem hir-
telen adta vissza Teremtőjének szép lelkét; de ő mindig 
készen volt. Egész élete nem volt egyéb, mint lényének 
teljes feláldozása Isten nagyobb dicsőségére ; — Isten di-
csősége, szent Ignácz harczi jelszava : Ad majorem Dei 
glóriám. Mint fáradhatatlan harczos harczolta az igazak 
harczát; mint bátor védelmezője az igazságnak állott őrt 
a tiszta hit mellett ; mint hősies hazafi tette le végre 
az apostoli küzdelmek fegyvereit ; száz nyert csatának 
babérjai fedik, és most nem maradt egyéb hátra, mint a 
szentség és igazságosság örök koronája. Ezt készité elő 
számára az igaz biró ; de nemcsak neki ; hanem mind-
azoknak, kik őt a kereszt utjain követik és Ábrahám re-
ményéhez hasonlóval, spes contra spem, — várják a szá-
zadok királyának, a mi Urunk J . Kr. eljövetelét. — 
Hogy ne siratnánk meg ilyen nagy apostolt! 

Mind elhagynak bennünket Izrael bátor harczosai — 
és hogy egyedül Francziaországról szóljak — Pie bibor-
nok, Monsignor de Segur, Monseigneur de la Bouillerie, 
Yeuillot Lajos és sok más egymásután siettek az örök 
hazába ; — küzdöttek, tűrtek és fegyverrel kezükben hal-
tak meg : — igy állottak sokáig az uj Jeruzsálem bástyáin 
melyeket folytonos ostromzár alatt tartanak az ellenszenv, 
gyűlölet és roszaság minden tévedései. 

Az neveli fájdalmunkat olyan nagygyá, hogy má-
sok után még P. Ramièret is elveszítők, ki közöttük az 
imának — az emberi kezekbe letett isteni hatalomnak — 
szervezése által — majdnem a leghatalmasabb volt. 
P. Ramière az imaapostolság alapitója ; és mivel ő már 
nincs közöttünk, kit mondhatnánk azon nagy munkákra 
rátermettnek, melyek az ő osztályrészét képezték ; — ki 
fog helyette őrködni mint előőrs — az egység, pápaság 
és a hivők ellen kivetett cselszövények ellenében ? 

Isten gondoskodik majd erről. 
Isten rettenetes ítéleténél nem érheti öt oly szem-

rehányás, mint az ó szövetség némely férfiait : Canes 
muti — non valentes latrare ; ő a rosszat mindenütt 
megtámadta és az ellenmondásokat tűrte nemesen. Az ő 
tanítása kifogástalan volt, — ugy gondolkozott a termé-
szeti és természetfeletti rend szoros összefüggéséről, mint 
a szentek. Azt fájlaljuk leginkább, hogy épen most ha-
gyott el bennünket, most, midőn hitünk főigazságai lanyha, 
közönyös védelemben részesülnek ; most, midőn az egész-
séges tanok nem keltik föl többé a társadalmi védekezés 
tetterejét, most, midőn mindenki semmitmondó dolgok 
zaja után fut, — most, midőn a természetfölötti rend fo-
galmai elfeledve, félreértve vannak, az anyag terhe alatt 
eltemetve, — midőn a naturalismus mindent túláradással 
fenyeget. — Hogyan soroljuk fel munkáit, hogyan írjuk le 
apostoli tevékenységét, hogyan olvassuk meg a lelkeket — 
kik örök boldogságukat neki köszönhetik ? 

Nem maradt távol egyik csatától sem, melyet az 
egyház a foi*radalom ellen küzdött ; a kath. congressusok 
legkitűnőbb tagok egyikét vesziték el benne ; a lüttichi 
eucharisticus-congressus megtisztelve érzémagát az imaapos-
tolság alapitójának jelenléte által ; a katholikus egyetemek 
benne egy rendithetetlen apostolt veszítettek. 
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És mivel mostanság a kereszténység ölében oly gya-
kori a hithagyás, az elhomályosult ész és az eltompít akarat 
látványa; mivel a jóra oly nagy erőtlenség — aroszra pedig 
oly nagy hajlam nyilatkozik : épen ezért nagy érdem az, mos-
tan is rendithetleniil állani az igazság és Isten jogainak vé-
delmében. Ezek közé tartozott P. Ramière is : nem 
csoda tehát, hogy a jobbak sorai közt oly nagy fájdal-
mat keltett halála. P. Ramière élete és halála mintegy 
fölemelkednek, hogy elitéljék az öregek tétlenségét és az 1 

ifjak hitközönyét. Mi nem tartók meg igéretünket és 
nem maradtunk hivek Kisztus szivéhez ; sovárogva keres ez 
közöttünk olyat, ki az imaapostolságot terjesztené. — 
Mintha hallanók ezen atyai szemrehányást, — mely át-
hangzik az örök halmokról hozzánk is, hogy emlékeztes-
sen bennünket az isteni Szivnek tett Ígéreteinkre — és 
hogy most a roppant szükség és veszélynek óráiban ele-
venítsük föl azon áhitatot. — P. Ramière mielőtt böl-
csész, tudományos ember — sőt jezsuita lett volna, már 
nagy hive és buzgó imádója vala a szent Szivnek. Czime, mely 
minden egyebet meghalad, mint az egyház és a kath. 
világnak hálája, az — hogy ő az imaapostolság alapitója, 
ő Jézus szent Szive egyesületének szervezője. M volt az 
ima keresztes-hadjáratának Bernárdja. Ezen kivül a tou-
lousi egyetem professora és Francziaország apostola volt. 
Igy érdemelte ki magának a halhatatlanság koronáját. 

Ha az ember P. Ramièret megnevezi — önkénte-
lenül azt kell gondolnia, hogy ő P. de la Colombière 
méltó fia volt. A. C. 

IRODALOM. 
— „A Legszentebb Nap", vagy: imák és elmélke-

dések a szent gyónás és áldozás napjára. A buzgó ka-
tholikus hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváha-
gyással kiadta Fonyó Pál, Kalocsán 1884, Malatin Antal 
betűivel. 

E müvecske hat fejezetben nagyobb számú oly imád-
ságot és elmélkedést foglal magában, mely a szent gyó-
nás és áldozás napjának ajtatosb megszentelésére szolgál. 
Ad reggeli s esteli ajtatosságokat, — négy miseimádsá-
got, — három gyónási ajtatosságot a megfelelő búcsú-
imákkal, — hét elméikedéit és hét szentséglátogatást a 
szent áldozás előtti és utáni nyolczadra — hét áldozási 
ajtatosságot, — záradékul ad szentségimádásokat, hétféle 
letenyét s több más idevágó utasítást, elmélkedést és kö-
nyörgést. 

A müvecske 400 lapra terjed, s kiváló figyelmébe 
ajánlhatjuk a szerzetes házaknak, 'papnöveldéknek, konvik-
tusoknak, nönevelö intézetnek, s mindazon híveknek, kik 
a szent áldozás napját kiváló buzgósággal óhajt ják meg-
szentelni. Az első áldozóknak szintén kedves emlékül fog 
szolgálni, s erre czélzó szép képpel van a könyvecske 
ellátva. 

Ara fűzve 40 kr., félvászonkötésben 55 kr., — egész 
vászonban 60 kr., aranymetszéssel 75 kr., finom bőrkö-
tésben tokkal 1 frt, — csattal l frt. 20 kr., mely rend-
kívüli olcsósággal hason terjedelmű kiadványoknál nálunk 
alig találkozni. — A megrendelések legczélszerübben 
pasfautalványnyal és levelező lappal eszközlendők, — s 

kik a megrendelési árat szerzőnek Kalocsára (nagyobb 
papnövelde) előlegesen beküldik, a müvet keresztkötés 
alatt bérmentve kapják. Papi megrendelők a müvet fűzve, 
vászon- és félvászonkötésben inteutiók végzése mellett is 
kaphatják. 

= Könyvjelentés. Különféle akadályok, legkivált 
pedig terjedelme miatt csak most jött ki sajtó alól követ-
kező munkám : 

Elmélkedések Krisztus szenvedése s halála fölött, a 
nagyböjt minden napjára. Hevenesi Gábor jezsuita latin 
munkája után. Tar ta lma: a nagyböjt minden napjára 
olvasmány, evangelium, ezek magyarázata, az egyház kö-
nyörgése, négy pontból álló elmélkedés, fohászok, 12 nagy-
böjti ének, litánia Krisztus kínszenvedéseiről imádsággal, 
a lélelek fölemelkedése Istenhez, mindennapi imádság. 
452 lap. Ara 1 forint, vagy négy intentio. 

Legközelebb megjelent : 
A három vándor, vagyis a hit. Elbeszélés a ker. ifjú-

ság számára. 96 lap. Ara 25 kr. vagy egy intentio. 
A t. megrendelőknek mind a két munkát bérmentve 

küldöm meg. 
Zsámbék Buda mellett márczius 28. 1884. 

Huszár Károly, 
esp. plébános. 

— Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe a következő 
irodalmi jelentést: Van szerencsém kijelenteni, hogy „A 
kath. egyház isteni szervezete," valamint „A ker. vallás is-
teni eredete" czimü II.-ik kiadásban megjelent pályamü-
vemnek még rendelkezésemre álló néhány példánya ,erga 
persolvonda sacra" is megrendelhető nálam. (Egy példány 
8 int.) 

Budapesten, Yámházkörut 4. 1884. april 3. 
Dr. Bita Dezső. 

= Értesítés.*) Több oldalról jöt t fölszólitás követ-
keztében tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy 
a m. év november havában „Katholikus legény-egyleti 
szinműtár" czime alatt megindított vállalatomat jövőre 
„ Katholikus if júsági szinműtár" czim alatt fogom foly-
tatni. Ezen szinmütárból minden két hónapban egy-egy 
füzet fog megjelenni oly formán azonban, hogy egy val-
lásos után egy társadalmi színdarab és igy tovább fel-
váltva fog közrebocsáttatni. 

Ép ez indokból a legközelebb ápril hó közepén 
megjelenendő 2-dik füzetben (ára 40 kr. vagy 1 intentio) 
„ Az első szereplés" és „Egyetlen kabát11 czimü 1 felvonásos 
vígjátékokat vettem fel, melyekben csupán férfi szere-
pek lévén, ifjúsági körök számára a legmelegebben ajánl-
hatók 

Értesítésem ezúttal előlegesen a t. közönséget arról 
is, hogy a pünkösdi sz. ünnepek alkalmával előadásra 
szánt „ A Szentlélek eljöveteleu

 c z i m ü énekes bibliai színmű 
a 3-dik füzetben már május hó elején jelenik meg, hogy 
annak előadására az ifjúsági egyletek és körök már jó 
eleve elkészülhessenek. Elhatároztam továbbá a műsorba 
felvenni oly színdarabokat is, melyekben csupán női sze-
repek fordulnak elő, és igy zárdai valamint más leány-

*) Tisztelettel kéretnek a kath. lapok t. szerkesztői e sorok 
szives közlésére. 
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növeldékben, ünnepélyek alkalmával, előadásra a legsike-
resebben alkalmazhatók. 

Mindezek után, „A katholikus ifjúsági fzinmütá>•" 
pártfogását, nemes intentiójánál fogva — hogy az ifjúságot 
ilyképen is a vallásosság és erény utján vezérelni óhaj-
tom — a t . közönség kegyébe ajánlva maradtam tiszte-
lettel. 

Lehmann Ágoston, 
a „kath. ifjúsági szinmütár" kiadója. 

Lakik: Budapesten Y. ker. Lipóttér 9. sz. 1. emelet, 
hová az előfizetések, illetve megrendelések intézendők. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, Ehenhöch Ferencz győri székesegyházi kano-
nok és locsmándi főesperesnek a tomayi czimzetes apát-
ságot, Jordán Tamás győri székesegyházi kanonok s 
rábaközi főesperesnek pedig a szent Antalról nevett lech-
nitzföldi cimzetes prépostságot adományozom. Kelt Gö-
döllőn, 1884. évi márczius hó 31-dikén. Ferencz József, s. 
k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
•— Simor János bibornok hg-primás ő eminentiája 

a budai Mátyás-templom egyik ablakának üvegfestészeti 
restauratiójaért a költséget elvállalni kegyeskedett. 

— Nagylelkű adomány. Az esztergomi főkáptalan az 
országos kath. tanitói segély-alap alaptőkéjének gyarapí-
tására legutóbb tartott ülésében 1500 fr tot adományozott. 

— Bajorországban van 8 egyházmegye, két tar to-
mányba osztva, 5,988 papi személy, 2,925 lelkészi állomás 
és 3.766,764 hivő. 

— A gnesen-poseni egyházmegye 355 plébániája kö-
zül 177 van rendes lelkipásztor nélkül. 

— ígéretünkhöz képest itt közöljük b. Vay Miklós 
református főgondnok legutóbbi konventi zárbeszédébőll 
azt a részt, a melyben a szokásos három protestáns lo-
cus communis — öntömjénezés, a katholicismus direkt vagy 
indirekt gyalázása és telhetetlen követelés az állammal 
szemben, — oly erősen domborodtak ki, mint ritka ily alka-
lomkor: „Egyébiránt, úgymond, a ki működésűnket figye-
lemmel kisérte, meggyőződhetett róla, miként a magyar 
református egyetemes egyház kisebb apparátussal ugyan, 
kevesebb füsttel (!) és tüntetéssel (!) és kivált (/) csekélyebb 
anyagi erővel, — (értsd : mint a katholicismus, mely a prot. 
felfogás szerint — több füsttel s tüntetéssel mint igazi 
tűzzel és valósággal szolgálja a hazát, mint a protestan-
tismus. Megjegyzendő, hogy b. Vay e szavakat a Szt.-
István-Társulat legutóbbi közgyűlésének hatása alatt 
mondta) — de ősei példáját követve, nem szűnt meg s nem 
is fog megszűnni soha, szivvel-lélekkel fejleszteni, nem-
zetiségünk érdekében is, szellemi erejét, s raj ta lesz min-
dig, hogy érvényesítse, a fölvilagosidtság szövétneke se-
gélyével minden erre kínálkozó alkalommal, csak is (!) 
szeretett hazája javát, dicsőségét szeme előtt tartó befo-

lyását ! Aminthogy ez okból, melegen fog mindig, min-
den körülmények között s bárminő helyzetében is a pro-
testantizmus alapelveihez ragaszkodni, anélkül azonban, 
hogy a felekezetességet, ha csak kényszerűségből nem, va-
laha a közéletbe átplántálni szándékában lehetne. (Oh!) 
De, aki akarta, láthatta azt is, hogy egyházunk, önkor-
mányzata szervezetéhez való hü ragaszkodása mellett 
sem késett egész készséggel hódolni az ország — noha 
régi ős jogait némileg megszorított — tö vényeinek. (Mily 
nagy erény: az ország törvényének hódolni!) Azonban 
viszont követeli az államtól, hogy a vallásszabadság és 
jogegyenlőség ujabb törvényeink biztosította szabályait, 
egyenlő mértékben alkalmazza minden s igy a mi fele-
kezetünkre is, s pedig a nélkül, hogy kényszerülve érez-
hetné bármikor is magát egyházunk, egyházi és iskolai 
ügyei alkotmányos rendezésében és feltartására tett fára-
dozásában a politikai életben esetleg elveitől eltérő párt-
irányzatokra, legyenek azok akár klerikálisok, akár más 
protestáns elveinktől eltérők, reflektálni." 

— Mily sötéten világit a protestantismus által ter-
jesztett s. b. Vay által imént hánytorgatott „felvilágoso-
dás szövétneke," annak a megmondója nem csekélyebb 
mint a Prot. Egyh és Isk. Lap. Ezévi 14. sz.-ban vezérczikk 
szól a vallásos ismeretek hiányáról. Például felhoz egy 
főrangú protestáns hölgyet, a ki czikkiróhoz eme szavak-
kal fordult vala: „Ugyan mondja meg Tiszteletes ur, hogy 
én — a ki ág. hitvallású vagyok — itt, a hol nekünk 
nincs templomunk, az önök templomába járhatok-e inkább 
vagy à katholikusokéba ? Odahaza (otthon) sokat vitat-
kozunk felette, mert egyik rokonom azt állítja, hogy mi 
lutheránusok a katholikusokhoz, egy másik pedig, hogy a 
reformátusokhoz állunk közelebb!" Szép fölvilágosodás 
biz ez ! 

— A ,Közművelődés'' egy általánosan kath. irányú ingyen 
tanügyi lap kiadását indítványozza. T. laptársunk mond 
valamit. A Néptanítók Lapja azzal forgatja ki tanító-
inkat kath. vallásos szellemükből, hogy ingyen jár minden-
kinek. Ellensúlyozni csak ugyanily elterjedésü lap által 
lehet. 

Protestáns türelem. A berlini Evang.-Kirchl. Anzei-
ger nagyon haragszik azért, mert a jezsuiták feldkirchi 
hires nevelő-intézetében 410 növendék közöl 175 Porosz-
országból való. Örömét nyilvánitja, hogy a porosz cul-
tus-miniszter 3 — 400 ifjú áldozárnak, kik jezsuiták veze-
tése alatt nevekedtek fel, megtagadja a májusi törvények 
alól való dispensatiót. Nemes türelme végül a következő 
nyilatkozatban éri el tetőpontját . „A jezsuita-rend elvei-
nek és működésének minden támogatása vagy elismerése 
egy porosz miniszter részéről oly evangelikus államban, 
mint Poroszország, nem igazságosság (/), hanem árulás 
lenne az evangélikus egyház ellen." 

— Meghívás a pesti oltár-egylet hazai szegény tem-
plomok fölszerelésére szánt egyházi készleteinek megte-
kintésére, melyek a piaristák gymnasiumi épületének I-ső 
emeletén, april hó 12-től azaz nagyszombattól kezdve 
april 14-ig bezárólag reggel 8 órától esti 7 óráig közszem-
lére tétetnek ki. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, április 12. 30. I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok: Korunk hitetlenségének okai. — Egy uj irodalmi divat. — Egyházi Tudósítások: B u d a -
p e s t : A vasárnap megszentelése. — B u k a r e s t : Főpásztori körlevél. — Irodalom : Válasz Dr. Jos. Grosz „Introductio in LL. SS. 

V. F. " . . . t. kritikusának. — Vegyesek. 

K o r u n k h i t e t l e n s é g é n e k o k a i . 
Balgatagság volna eltitkolni, hogy a mostani 

keresztény társadalomban sokan vannak, kik a 
kereszténységben többé nem hisznek. Sokan már 
meg sem elégednek azzal, hogy Jézus vallását 
elvetik, ők az Isten tagadásáig alászállnak, vagy 
legalább az Istenről való fogalmat lazitják, és az 
élő Isten, az ég és föld urának oltárára emelik 
bölcseimi bálványukat, mely a pogányok kő- és 
fa - bálványainál is ezerszer semmisebb. Honnét 
eredt ezen hitetlenség ? A kik philosophiai és 
kritikai tudományukkal nagyzanak, azt mondják, 
hogy a kereszténység tagadása, sőt a személyes, 
élő Istennek elvetése is a tudomány, az ész köve-
telménye, a haladás természetes, szükségszerű fej-
leménye. A rationalisták, a materialisták, az 
atheisták, a pantheisták és skeptikusok mindig 
csak az észre, a tudományra hivatkoznak, hogy 
tagadásaiknak, kételyeiknek jogosultságát bebizo-
nyítsák. Elismerem, hogy a „tudós" hitetlenek 
minden árnyalata hitetlenségét a legfurfangosabb 
ürügyekkel tudja elleplezni ; ezek azonban min-
dig csak merő ürügyek és hiu leplezések marad-
nak, de soha a hitetlenségnek valódi okait nem 
képezik. Melyek tehát a hitetlenség valódi okai ? 

I. A hitetlenség első és legáltalánosabb oka a 
hitbeli igazságok ismeretének hiánya, a tudatlanság. 
Nem ismerik a kath. vallást; nem tudják, mit 
vall és tanit az egyház, mely Jézus tanításának 
szellemét őrzi, ez okból élnek hitetlenségben, 
Igen, vannak, kik legnagyobb szorgalommal ta-
nulmányozzák a pogány görögök és rómaiak, a 
perzsák és indusok vallását ; csak Jézus vallásá-
ról, mely tizenkilencz század óta a legnagyobb 

szellemek vigasza s dicsősége vala, kikre • büszke 
a világ; — csak azon intézményről, melynek 
Európa műveltségét köszönheti, beszélnek oly mó-
don, mint a vakon született a színekről. 

A vallási tudatlanság, mint oka a hitetlen-
ségnek, különféle fokban nyilvánul. Sokan a ke-
resztény vallásnak még fogalmát sem ismerik, 
mitsem tudnak a kath. anyaszentegyházról, vagy 
csak ellenségei által alakitott torzképekből isme-
rik. Ezeknek válaszolunk sz. Pál a rómaiakhoz 
irt levele X. fejezetének e szavaival: „A hit; hal-
lásból vagyon, a hallás pedig Krisztus igéje ál-
tal." Ki elérni akarja a czélt, annak akarnia kell 
az eszközt is. A hitnek eszköze pedig az isteni 
igének hallgatása, a keresztéuy tan, az evangé-
lium ismerete. Szorgos méhként kell a léleknek 
az evangelium virányain virágról-virágra szálla-
nia, és kelyhökből a hitnek mézét színia. A hit 
lelkünknek oltára, melyre imáinkat helyeznünk 
kell mint illat-áldozatot, hogy kedvesek legyenek 
Isten előtt; ez oltárt azonban, Isten támogató 
malasztjának segítségével nékünk kell emelnünk, 
az anyagot hozzá egyedül az evangelium, az is-
teni ige nyújtja, melynek tanai mind megany-
nyi kövek, melyekből szivünkben a hitnek ol-
tára épül. 

Mások ismerik ugyan a vallást, sőt elisme-
réssel nyilatkoznak egyes intézményeiről, hanem 
a hitvallás egyik vagy másik ágazata, a keresz-
tény élet némely föltételei, melyek magasztossá-
gát az elfogultság sötét üvegén át szemlélik, — 
okozzák, hpgy hitetlenségben élnek. Igy vannak, 
kik csak azért vetik el a kath. hitet, mert a 
szent Háromságról és az eredeti bűnről szóló tan 
értelmöket bántja. De kérdezzük csak, miként ér-
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tik az egyház tanitását e két liitczikelyre nézve, i 
melyek oly nagy világot árasztanak az emberi-
ség történetére, s azonnal észre fogjuk venni, 
hogy e két fenséges titoknak oly érteményt tu-
lajdonítanak, mely az ész Ítélete előtt meg nem 
állhat, és mely a kath. felfogással teljesen ellen-
kezik. Ezekhöz válaszunk im ez : Csak a félre-ve-
zetett ész és elfogultság alakítja a hitetlenek 
lelkében a rémképeket, melyek miatt a kath. 
vallástól visszaborzadnak s az általuk eltorzított 
kath. hitelvekből aztán oly következtetéseket le-
vonnak, melyek ha alapos okokból származnának, 
képesek lenének a kath. tanokat örök időkre meg-
semmisíteni a józan ész előtt. 

Van a kath. egyháznak egy igen egyszerű és 
észszerű tana, mely azonban sokak előtt mint 
rémszellem lebeg, s ez. „az egyházon kivűl nincs 
üdv." Ismétlem, ezen tan nem egyéb, mint alkal-
mazása a józan ész eme szabályának: „ha elfogad-
juk az okot, el kell fogadnunk az okozatot is", 
azaz ha elismerjük, hogy létezik egy Isten által 
kinyilatkoztatott vallás, mit tagadni nem lehet, 
ugy el kell ismernünk, hogy kivüle nincs üdv. 
Sokan azonban, hogy a katholicismus iránti gyű-
löletet terjeszszék, e tételben olyasmit fedeznek fel, 
mit eddig egy kath. theologus sem talált benne : az 
általános, a kivétel nélküli kárhozat Ítéletét 
mindazokra, kik külsőleg nem tartoznak a kath. 
egyházhoz. Ezekhöz válaszunk im ez : Az üdv 
föltételeit Isten nyilatkoztatta ki, az egyház csak 
ismétli az isteni tant ; hogy tényleg ki üdvözül, 
azt egyedül Isten tudja, s az ember kötelessége 
ítéletét alázattal felfüggeszteni. Az egyház csak 
az elvet, az igazságot hirdeti, de senkit el nem 
it él. Az egyház csak azt mondja, hogy azok, kik 
vétkes tudatlanságból vagy az igazság, a vallás 
iránti közönyösségből az egyházon kivül élnek, 
bár lelkiismeretök sokszor felszólalt, azok ki 
vannak zárva az egyházból, s igy az általa esz-
közlendő üdvből is. Ok szántszándékkal kizárták 
szivükből az igazságot; őket nem az egyház 
itéli el, de Isten eme szavai: „A ki hiszen 
és megkereszteltetik, üdvözül; ki pedig nem hi-
szen, elkárhozik." 

Honnan van tehát a kevés hit az emberek 
között? Ez onnan van, mert fölületesek, mert 
nem értik, nem tanulják a vallás tanait, mert 
nem hallgatják az Isten igéit, mert nem hatnak 
be a keresztény tanokba. Jól mondja egy nagy 
bölcsész, hogy csak a féltudomány vezet el Is-
tentől. az igazi hozzá vezet. (Vége köv.) 

E g y u j i r o d a l m i d i v a t . 
(A „Budapesti Szemle•' kath. olvasóinak ajánlva.) 

A párisi kath. főiskola rektora, mgr. d'Hulst, ki 
Toulouseban a Doctor Angelicus fényesen megült névnap-
jának ünnepélyére megjelent, egyszersmind ünnepi be-
szédet is tartott . A mult hóban (márczius 7.) mondott e 
hatalmas'beszédében kifejtette, hogy a franczia katholi-
kusok miért siettek a legnagyobb politikai és társadalmi 
akadályok ijesztő képe ellenében is, épen a mai napság, 
kath. egyetemeket alapítani. Saját szavai szerint azért 
siettek, mert — „később már késő lett volna ! a tudomá-
nyok synthesisét megalkották volna nélkülünk, és igy az 
— az Isten ellen ütött volna ki." A „Religio" nyoma-
tékkal jelezte e szót: késő! — s a mi viszonyainkhoz 
képest1) igen helyén való e kiegészítő megjegyzése is : 
„Miért volna jó nekünk, magyar katholikusoknak, sietve 
sietnünk megalkotni, illetőleg halálos lethargiájából fel-
rázni a vallásos társas életet ? A felelet benn van d'Hulst 
feleletében: mert később késő lesz. Nélkülünk fogják 
megalakítani uj társadalmunkat, — természetesen elle-
nünk, vallás nélkül. Akkor aztán már jöhetnek Jeremiás 
siralmai; a megtörténteket meg nem történtekké nem 
fogják átváltoztathatni." Ha annyira szivére venné minden 
magyar katholikus ezen, épen a vész hullámainak köze-
ledése pillanatában oly annyira időszerű szavakat, mint a 
mily jó akarattal vannak mondva a nemzet megszilárdí-
tására : bizonyosan más, a mainál sokkal örvendetesb ké-
pet nyújtana a társadalmi élet folyása, másat a magyar 
irodalom^), melynek termékeiben már egészen megszokott 
dolog boldog és boldogtalan, hirben előre haladt és hírre 
törekvő, a szépirodalom terén próbálkozó és a politikai 
áramlatok zűrzavarában bolyongó tollából egyaránt olyat 
nyerni, — a mi nyereségnek ugyan igen silány nyereség, 
a mennyiben a kath. hitéletnek megbénítását, az egyházi 

') Nálunk sem marad el azon kérkedés, hogy nagy a mi szá-
zadunk haladása itthon is ! Elismeri mindenki ; de egyszersmind 
Rónay Istvánnal (A szikla és a hullámok, cz. sz. besz.) fog tartani 
minden mélyebb ismerő : „Egy van, a mit sajnálok, hogy e hala-
dás vásári zajában nem hallom a megelégedés hangját, nem látom 
a sziv nyugalmát, nem találom a lélek emelkedését." 

2) A m. t. akadémia megbizásából megjelenő „Bp. Szemle," 
mint a tapasztalás mutatja, az örökké változó protestantismus el-
veinek szolgálatában állva, számtalanszor szolgáltat okot ily meg-
jegyzésre. Elismerjük az ott működő irók tudományát ; de tagad-
juk, hogy mindegyike oly bölcsészeti iskolázásban részesült s az 
ismeretek birodalmában oly tisztult látó-körrel birna, hogy a mit 
a vallás- és kath. magatartásra nézve mond t. olvasóközönségének, 
azt mind készpénz gyanánt kellene vennünk. A hitel máris inog. 
— Ugy mondják, hogy panasz van az akadémia által rendezett 
könyvkiadó vállalat kis mértékben való pártolása miatt. — Bi-
zony, meg is kell ott válogatni, mi való egy katholikusnak ! ? Akár-
mily szánakodó arczczal tekint ránk, — szegény hátramaradot-
takra ! — a t . kiadó vállalat : csak megvalljuk, hogy az akadémia 
azokban a kiadványokban szörnyen elprotestansodott. Elveikhez hü 
kath. lapok nem is ajánlhatják azokat egy sorban ! Hogy pedig a 
prot. lapok ajánlják, az mellettünk bizonyit. Csak legközelebb is 
igy ir a „Sárosp. L." „Tudományos akadémiánk törekvéseit nem 
szokta a nagy közönség úgy méltányolni, a mint azt a tudományos 
haladás érdekei megkövetelik." Stb. (f. é. 14. sz.) Pedig ama kiad-
ványokat, mint a legújabb szellemi világosság és haladás terjesztőit, 
mindenkinek kell olvasni, ki nem akar „a kályhánál megpetyhüd-
ni." Az ily müvekben lerakott elvek teremtik meg aztán a társa-
dalmi vélekedéseket. 
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tekintélyek megvetését, az emberiségre nézve üdvösen 
kamatozó papi javadalmak irigy szemmel való tekintését 
eredményezi.1) Fájdalom, ott vagyunk, bogy napjainkban 
sok úgynevezett irodalmi nyereségben is a hitetlenség s 
következésképen a hazafiatlanság szárnyán a nemzeti sat-
nyulás és romlás, a lelkiek teljes megvetésének és az 
anyagiság után való kézel-lábbal kapkodásnak vészma-
dara emelkedik egy jó sorsra méltó nemzet felett. Azt 
hiszem, nem merész állítás. 

Sötét kép, de természethű, s minden nagyítás nél-
kül állithatjuk, hogy valami vidámabb árnyalatút fel sem 
tüntethetünk mindaddig mig a mai irodalom termékeinek 
legtöbbször gyanús czélzatu menete a társadalom legna-
gyobb részében gátot nem talál, a mely megakadályozza 
a mindinkább elharapózó pusztítást ; ért jük a vallásos 
társas élet megszilárdulását hazánkb.ai, mely bátran szint 
valló vallásos társas élet működése legkönyebben ne to-
vábbat mondhatna az egyház elvei el1 en törő akadékos-
kodásnak és czél táblát mindig csak a kath. egyházban 
találó irodalmi pöffeszkedésnek, s azoknak a roszakarat-
tal párosult és már-már gyermekesen fenyegető állást 
foglaló utasitgatásoknak ! Söt többet mondok; mert ez 
alkalommal aira kényszerít egy sajnálatom körülmény; 
— t. i. ma már a szólás- és sajtószabadság aranykorá-
ban ott vagyunk, hogy egy uj irodalmi divatot emiithe-
tünk fel a nagyhangú haz? boldogítók szöinyü örömére, 
— s ez nem egyéb, mint hogy ezután a „Buda^es i 
Szemle" kritikái, ugy üsem zavarván eddig va1 ami sok 
vizet, akként akarnak teljesen megfelelni a m. t. aka-
démia várakozásának, hogy a bírál „ndó müvek czimei 
után, (mert hát ki olvasna napjainkban komoly kritikát, 
midőn minden ember oly született kritikus, mint Gyulai 
Pál ő nagysága!) csapa szeretetből a katholikusok iránt, 
szólani fognak: a felekezeti türelmetlenség szakadatlan 
ápolásáról;2) — egy kath. közlönyről, (s melyik az ? a 
„Bp. Sz." elhallgatta, hogy kíváncsiságból ne olvassák!) 

1) Mióta a miniszter-előülő, Tisza K. ő nagymélt. Disraelit 
idézte s a magyar főpapság fényes állására hivatkozott a főurak 
házában, (1883. középisk. t.-jav. tárgy.) azóta az auctoritások és 
tekintélykék is szeretnek a fenyegetés labdáival dobálózni. Hja, 
széi> tavaszi napok jelzik a követválasztás dicső reggelét, mely sok 
szegény embernek annyi bajt zúdít a nyakába, hogy három év 
alatt sem heveri ki ! Az kis baj, csak a politikai fogás sikerüljön. 

2) V. ö. a „Bp. Sz." emiitett sz. A hires „Germaniá"-ról vesz 
mértéket egy „hires franczia röpiratból" s azt a nagy. főpapság 
„bevallott közlöny"-ére alkalmazza. Yan-e ilyen s melyikV L . . . 
úr a megmondhatója, a ki kérdi a főpapságtól : Helyeslik-e ama 
közlönynek türelmetlenkedéseit s exclusiv felfogását ? Engedik-e, 
hogy a pápa aegise alatt s az ő nyilt pártfogásukkal a felekezeti 
türelmetlenség szakadatlanul ápoltassék ? De hosszas leczke ám ez ! 
— hagyjuk. Csak egyet : Az a quasi biráló úr egyszerre elfeledte, 
hogy minden lapnak megvan a maga iránya ! Vannak az államra 
nézve veszélyes elveket terjesztők, aljasak ; de azok előtt szemet 
huny ! És feledi, hogy minden kath. lap csak ugyanazon felfogást, 
u. a. elveket vallhatja csak bizonyos dolgokban, egygyé lesznek 
szívben, lélekben. Midőn pedig ezt elfelejti s türelmetlenségről be-
szél, kérjük : nézzen szét s a prot. lapokban feltalálja a felekezeti 
türelmetlenségnek igazi veteményes kertjét. Legyünk hát igazsá-
gosak. Vagy a kath. lap csak meghunyászkodjék, hátát tartsa az 
ütlegjre ? a főjtajjság pedig és a kath. közönség talán a kedvező 
helyzetben való meghagyás nagy kegyessége miatt adja fel leg-
szentebb elveit ? ! Vakmerő egy kivánság ; nevetséges követelés. 

melyet állítólag a főpapok támogatnak, pedig nem ér-
demli, mert az egymással békében élő felekezetek közt 
gyűlölséget szít ;*) és ebből nagy küzdelem támadhat, s a 
„legroszabb esetben óriási lehet a veszteség, mely főpap-
ságunkra e küzdelemből hárulhat;"2) értekezni fognak 
még a „Bp. Sz." bírálatai: (utoljára akármely mű czime 
után !) főpapságunk kivételes és szép állásának elvesztésé-
ről ;3) és, a mi mindennél többet ér, az anyagi veszteség-
ről, mely másoknak oly régen ohajtott , aranyozni való 
anyagi nyeresége lenne !4) S örvendj szép hazánk, drága 
Magyarország! azt is kifejti a „Bp. Sz." L . . . betüjű, 
három pontos kritikusa, hogy a papi javak kérdése nem 
ad soha étvágyat a főurakéra ;5) még jobban feltüzeli 
(talán bizony Láng ?) a honfiakat, nem ! inkább az éhen 
kórász nyomorú csoportot, melynek a gonosz elveket 
terjesztő sajtó elrabolta hitét, elnémította lelkiismeret-
szavát s most kárpótlásul földi mennyországot ígér ne-
kik mások jogos birtokából, azon irodalmi magaslatra 
emelő határozottsággal, hogy „e procerus szépen végbe-
ment" különben is Európa összes müveit államaiban.'1) 
Tessék! 

*) A felekezetek közt az a lap gyűlölséget ápol ! Hogyan érti 
azt a „Bp. Sz.", nem tudjuk; mert nagyon az általánosság hullá-
main vergődik. De ám a felekezeteknek első sorban van arra gond-
juk, hogy gyűlölséget keltsenek lapjaik minden iránt, mi katholi-
kus ! Ha ezt eddig L . . . . úr meg nem figyelte, nem tanulmányozta, 
— óvakodjék a hirtelen Ítélettől ; mert szörnyen felsülhet. S ha a 
a kath. lapok megfelelnek olykor-olykor magukért, — ki is venné 
a mi ügyünket más talán pártfogásába ? •— gyűlölséget szítanak a 
felekezetek közt ! ? Az-e a gyűlölséget szító, ki felel a gyűlölség 
megindítására, vagy az, ki megindította azt? Jó, hogy azt nem 
állítja, hogy maguk a katholikusok közt is gyűlölséget ápol egy-
más ellen. (Ez „A hit fegyveréiről jut eszembe, melyet Nagy E., 
ref. lelkész, irt s melyet a protestánsok ugyancsak ledorongoltak, 
mivel egy hivő prot. álláspontjára merészkedett emelkedni s meg-
támadni a hitetlenségéről hires protestantismust. (1883. Szatmáron 
ny.) Lám-lám ! a hol gyengeséget, erőtlenséget vesznek észre, ott 
zavarhatják egymás közt is a felekezeti békét ; de a hol erőt s az 
elvekhez való hü ragaszkodást vesznek észre, értem az egyház is-
teni tanait, — ott felekezeti békezavarást lelnek a hit és kath. 
erkölcsök külső megvallásában is ! Félünk, hogy L. . . . urnák is 
olyan elvei vannak, mint azon prot. úr és tudósnak, ki igy akarta 
lebeszélni a „ H i t f e g y v e r e " kiadóját czélja elérésére: „A ma-
gyar lég nem jó levegő a mi czélunkra, itt politikai elvekért él, 
hal a kálvinista, melyekhez nem kell nyelvek tudása, búvárkodás, 
páterek, exegeták . . . Csak egy politikai lap és kortes, bankett és 
toaszt." (L. 82 1. A hit fegyvere.) Folytatni kár volna. Ez is irányadó. 

2) L. a „Bp. Sz." 150. 1. Hogy tulajdonképen mi is lehet az 
az óriási veszteség, ott olvasható a 151. és 152. 1. 

а) Szép és kivételes ; de, hála Istennek, megérdemelt kitün-
tetés a nemzet részéről. Mondott erre egy hatalmas megjegyzést 
Kalocsa érseke és bíboros főpapja ; (1883. máj. 2. a főr. házban,) 
ajánljuk a „Bp. Sz." kegyes figyelmébe. 

4) Ez az anyagi veszteség „végzetes tévedéssé válhatnék", 
u. m. L . . . Tovább : „Gondolkodó politikust ez a rémkép nemigen 
rettentene el. . . ." (151. 1.) 

°) Hogy „a papok jószága után a főurakéra kerül a sor, az-
után meg a többire," — e jelmondatot „n e m 1 e h e t tekinteni 
oly talizmánnak, mely megóv minden veszedelemtől. Pedig önámi-
tás volna — u. m. a „Bp. Sz." — abban bizakodni, hogy ez a fé-
lelem állandóan táborukhoz [fogja kötni mindazokat, akiknek egy-
általán lehet valami félteni valójok." Hogy tetszenek? E szavak 
kath. sorakozásra keltenek ! 

б) T. i. „anélkül, hogy a szocializmus diadalát, a családi 
jószágok elvételét s a tulajdon megtagadását (?) vonta volna maga 
után." Szép biztatás. A „kényes kérdés"-t csak ugy nem fogják 

30* 
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Ime, ezek mind a „ B p . Sz." f . é apr. füzetében 
vannak megírva s egy uj irodalmi divatot jeleznek a fe-
nyegetésekkel járó korteskedés dicső napjaiból, a „Bp. Sz." 
kritikája értékének nagyobb dicsőségére ! — Ugy van, kérem 
a szives olvasót, ama fennebbi szavak, nagyjából csak hét ál-
lítást kaptam ki, e cz. alatt foglalvák össze: „A leg-
újabb politikai botrány. Válasz ,A legújabb politikai di-
vat '-ra. Irta Anti-Timoleon. Bp. 1 8 8 4 . D e talán csak 
birálja, czáfolja, belyreigazitja Anti-Timoleont is nyolcz 
lapra terjedő elmefuttatásában L . . . ur ?2) Ennél kisebb 
gondja is. nagyobb. Most a czél elérésére mást követel ; 
tehát hogy maradhatott volna el ama kikapott hét figye-
lemreméltó állítás, melynek különféle alakban való kife-
jezésére eddig is sok tinta folyt, sok festék fogyott. — a 
melylyel napjainkig sok nem katholikus — jeléül szo-
morú társas életi viszonyaink — és a kath. meggyőző-
désből eredő bátor színvallás hiányának ! — foglalkozott 
és foglalkozik. A „B. Sz." azonban túltesz mindenkin; 
mert az ügy szellőztetését, öklének szelíd össseszoritásá-
val jelezvén egy szépirodalmi lap igazságos kritikájának 
szigorát, — arra a térre vitte, a hol a tanulni és okulni 
szerető ember mást vár, mint politikai lawntennist és 
merő gyermekjátékot a legfontosabb ügy gyei. Valóban 
csodálatos, hogy egy iró, talán egy tudós, annyira elfo-
gult tud lenni, mint L . . . ur, ki a katholikusoknál meg-
rója azt, a mi a felekezeteknél széles e hazában szemébe 

bolygatni, ha az „ egyetértés a felekezetek közt" meg nem zavar-
tatik ! Tán részünkről olyan e g y e t é r t é s t óhajt a „Bp. Sz.", 
hogy lapjaink mindennel egyet értsenek s vak verébként repül-
jenek szerkesztőink a falnak, egyre hangoztatva a divatos elvek 
aranyigazságát V ! No, az olyan egyetértésből kevés haszna volna a 
társadalomnak ; különben az a legnemesb érteményben vett egyet-
értés is meglehetne, csak tisztelnék az emberek egymás jogait. A 
kath. sajtónak nem kenyere a szükségtelen támadás ; de az igaz-
ság harsonáját sem késik megfúni, ha arra szükség van ; keresi és 
magyarázza a szavak igazi értelmét, s ez az, tiszteltté mi teszi nevét 
a kiállott zaklatások után is. 

') Az nevezetes, hogy a „Bp. Sz." Anti-Timoleont akarná bi-
rálni, vagy mi V •— s először is, Timoleonról többet beszél, mint 
Anti-Timoleonról, legtöbbet pedig : a birálatba nem tartozó dol-
gokról, melyekkel az imént foglalkoztam. Timoleonról szól másfél 
lapon, Anti-Timoleonról nem egészen egy lapon, — s az uj irodalmi 
divatnak nagy kegyesen négy sürün nyomott lapot szentel ! — A 
két elsőt nem sokba veszi; mert rövid idő múlva azt sem fogják 
tudni az emberek : volt-e T. és Anti-T. a vüágon ! ? De megmarad 
a .klérus által nyiltan pártolt és terjesztett hirlapi közlönyben 
napról-napra, évről-évre megujitott támadások modora !" De hiszen 
azt semmibe sem veszik! A „Bp. Sz." igy ir arról: „Itt a főváros-
ban. pol. és irod. körökben szokássá vált ezt (?) a lapot semmibe sem 
venni ; e körökben alig olvassa valaki s ha kezébe kerül, legföl-
jebb mosolyog zsörtölődésem." Mosoly — és utóbb félelem. Hiába: 
veritas régnât. 

3) Anti-Timoleonból egy-két idézetet vett át, ez is a protes-
tantismusra vonatkozik. Látszik, hogy ez érdekelte legjobban. Nagy 
igazságok vannak abban, hiába nem tetszik ! Timoleon müvét is 
elitéli : tehetne-e másképen V Több oldalról meg volt már az vilá-
gítva, a „Rel." is szólt róla, (L. „Religio." f. é. I. k. 16. 17. sz.) 
prot. vüágitásban mutatván be. Maga az öreg Pulszky F. is „vá-
sári munkának" nevezte, melynek „adatai pontatlanok s elavultak." 
Egy tetszett neki abban csak : az, hogy „T. kikelt a főpapok és 
főurak kultusa ellen!" (L. „Bp. Sz." f. é. márcz. füz. 463—465 1.) 
Megvan benne a liberalismus, melynek eszméje még mindig „fel-
melegíti az olvasóközönség zömét." 

nem tűnik!1) Mások vallhatnak bármily veszélyes elve-
ket, bírhatják Dárius kincseit, -— azt mind a szépítés zo-
mánczával lehet körülvenni ; de a kath. egyház magasztos 
elvei, egy kath. lap által hangoztatott igazságok és el-
foglalt álláspontok, az egyház javai mind-mind olyan 
dolgok, melyek veszélyesek, s tollával kénye-kedve szerint 
turkál benne az újság- és szépirók serege egyaránt. Már 
csak ez igy nem lehet rendén ; már csak ez nem marad-
hat mindig igy! S hogy igy van, mi az oka? Egy idő óta 
SZÍVÓS kitartással ily csemegékhez szoktatják már a ma-
gyar katholikusokat. S miért kerülnek annyian lépre ? 

Az ok megemlitése benne van mgr. à' Hidst-nak 
mindjárt legelői említettem észrevételében ; benne van 
a „ Regilió" -nak u. o. felhozott ama nyilatkozatában, mely 
a kath. társas élet megteremtésében látja a bajok, a tul-
merészség,^) a felületes társadalmi műveltség és a törté-
nelmi hamisítások s az erkölcsi botlások tovább harapód-
zásának legbiztosabb orvosságát. Legalább azon forró óhajt 
rejtik magukban e szavak : „ Később késő lesz ! Nélkülünk 
fogják megalapítani u j társadalmunkat, — természetesen 
ellenünk, vallás nélkül. Akkor aztán már jöhetnek Jere-
miás siralmai ;3) a megtörténteket meg nem történtekké 
nem fogják átváltoztathatni." Nézzünk szét a társadalom-
ban s azon szellemi étek után, melylyel a vegyes közön-
ség a lapok és tisztes névre számitó irodalmi müvek ut-
ján táplálkozik, lehetetlen mást várnunk, mint a mit a 
„Bp. Sz." emiitett füzete jó akaratának kissé gyanús fé-
nye mellett felhozogat. Hiszen már egész divattá vált 
ugy beszélni ; ma már azon kell csodálkozni, a ki nem 
úgy beszél, mint pl. a jó öreg „Bp. Sz." Ma, még a val-
lásosnak nevezett családokban is hiányzik az a kellemes 
összhang, mely az egyes tagokat a hitből származó sze-
retet és nemes erkölcsi felfogások s elvek védelmének 
aranylánczával szokta összefűzni. Ma csak olyanféle irány 
kell legtöbbnek, mint a „Bp. Sz."-nek az az u j irodalmi 
divata: birálat helyett az egyház ügyeivel való foglal-
kozás, hogy annak utoljára is számba veendő erejét meg-

') A jót és hasznosat, maga sem tudja, miért V Talán épen 
elfogultságból, rosznak tartja. A „ Miket ne olvassunk ?*• könyvecske 
Írójának (Kolozsvár, 1884.) eljárása jut eszembe, ki felsorolja a 
rosz, káros könyveket, melyeknek olvasásától őrizkedni kell, s az 
57. lapon ott van „Lateau Lujza, stb. Irta egy győrm. áld." és 

.és „Lourdes* stb. ily épületes megjegyzéssel : „Népámitó babona-
ság, csömörletes ocsmányság." Ugy van, — de csak azok előtt, kik 
az orruknál tovább nem látnak, — s kik előtt a nevezetes két ese-
mény mind a tudomány, mind a hit szempontjából ismeretlen : 
mivel azon eseményekről legfölebb annyit hallottak, hogy a ,ka-
tholikusok' mondják, s már elitélendők. Mondták azt mások is, a 
mit az az iró (?) észszel fel nem ér ! Sok ily munkatársa van az uj 
irodalmi divat-üzletnek. Bár jobban tartanók őket szemmel ! 

2) Különösen az irodalmi tulmerészségnek oka nem kere-
sendő más helyen, mint a sajtó által megrontott izlés ama tulaj-
donságában, hogy a megszokott rosz szellemi táplálék ellen már a 
közönség óvást sem tesz ; — az elkapatott ujságirók s mások pe-
dig gondolkozásuk körébe ugy beleélik magukat, hogy önkénytele-
nül úsznak már a divatos árral. Ez természetes rendje a dolognak. 
Csak a szellemi táplálékot változtatnák meg az emberek, mindjárt 
más szint öltene a világ. 

3) Némelykor megvan a sopánkodás, a sok beszéd és ta-
nács úgy négy fal közt ; de a tettek mezeje sokszor üresen áll. 
Halad, a ki megindul t , . . . bár a vezérelvekből egy igényit sem 
enged. 
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bénítsa, — s ráadásul „a negyvenes években már sző-
nyegen forgott kérdés "-sel kedveskedjék, melyet „katholikus 
hithű (!'?) politikusok vittek szőnyegre." Ezekre a hithű 
katholikusokra illenek, bizonyosan, Salvianus e szavai : 
„Quid prodesse nobis praerogativa illa religiosi nominis 
potest, quod nos catholicos dicimus, cum ipsi haeretica 
praV'tate vivamus.u (Pros.) 

Megvolt akkor is oly eszmék terjesztésére az ok ; 
megvan az bizonyos körökben1) ma is hatványo-
zott érteményben. Ne keressük ; hanem inkább figyeljünk 
sz. Ágoston e fontos szavaira az okoknak hosszas kere-
sése helyet t : „Nemo quaerat efficientem causam malae 
voluntatis ; non enim est efficiens, sed deficiens, quia nec 
illa effectio est, sed defection (Lib. 12. de civit. Dei. Cap. 
7.) Az pedig, hogy azokra a „hithű politikusokra" is hi-
vatkoztatik L . . . úr, épen nem teszi jóvá cselekedetét, a 
mennyiben ma is ismételhetjük: „0 quot hodie Judae, 
qui mercede alicuius commodi temporalis vendunt verita-
tem?u (S. Ant. de Padua. Serin in d. Parasc.) 

Csak önárnyékuktól meg nem rettenő, az emberi 
tekintetet megvető kath. jellemekre van szükség a társa-
dalomban, s akkor, hisszük, — még meg nem alkotják 
hazánkban a társadalmi életet Isten nélkül ; akkor az 
igazság kedvesebb lesz a hazugságnál ; akkor a jó irányú 
irodalom terméke nem lesz mostoha vagy kitagadott 
gyermeke egy-egy kath. családnak,2) s végül a „Bp. 
Sz." és társai nagy ob megfontolással, kevesebb fönhéjá-
zással fognak irni azon ország müveit embereinek szá-
mára, kik, boldogsággal eltelve, teljes tudatával birnak 
annak, hogy ők a magyar hazának jólétét és haladását 
a legszilárdabb elvek alapján biztositó egyház tagjai. 
Hiszszük, hogy lassan megérkezik a társadalmi élet oly 
módon való nyilvánulása, a keresztény hivők nagyobb 
bátorsága. Hogy ez napjainkban a kivánatos, értésünkre 
adta az ország lierczeg-primása, az ékesen és mély böl-
cseséggel szóló biboros főpaj) — a Sz.-István-T. márcz. 
20. közgyűlésén — midőn mintául szolgáló beszédében e 

') Sok uri ember, de tegyük hozzá, főúri is, kinek nevelésére 
talán nem volt kellő gond fordítva s talán a családfőben felemelő 
példát nem látott, — azt liiszi, hogy nem is lehet liberális, ki a 
komoly emberektől eltérő hebehurgyasággal nem itél. Vannak, kik 
magas rangjok fényénél kényelmesen pihennek s olykor meg dog-
matizálnak és moralizálnak is a divat követelése szerint ; pedig 
ezeknek elei körülbelül azon elvek szilárd vallása által lettek na-
gyokká és gazdagokká, melyeket a késő unokák csak fitymálva 
emlegetnek. A történelmi példák többre tanítanának. 

2) Igazán, e tekintetben a legeslegroszabbul áll a dolog. Cso-
dálatos, hogy a kath. sajtó pártolásától annyira irtóznak, mig sok 
mindenért pénzt adnak. Vagy a megszólástól félnek, vagy az a 
világiakat távolról sem érdekli ? Nincs mitől félni ; mert a mi szép 
és nemes, annak megteremtője a katholicismus. 'Hogy pedig nem 
érdekelné őket, az puszta ráfogás — és a szoktatás hiányában le-
ledzik ; sőt inkább nagyon is a családoknak való a jóirányú sajtó 
pártolása, kik gyermekeik boldogságának alapkövét a legközvetet-
lenebb módon s legtöbb sikerrel rakhatják le. Nagy befolyással 
van a későbbi életre az anya vallásos szeretete és az atyának kö-
vetkezetesen jó példaadása. De tudjuk, ki mivel foglalkozik, ki mit 
olvas, stb., csak azt adhatja környezetének is. — A mely szerkesztő 
oly szerencsés lesz. hogy kath szellemben szerkesztett, a szükségle-
teknek teljesen megfetelö la^ja, mint instituteur kedves vendége 
lesz a családoknak, és ha a családok már érzékkel birnak ily lap 
iránt, — az mihamar útját vágja a többször említett uj irodalmi 
divatnak. Úgy legyen. 

szavakat is hangsúlyozta : „ A ker. hivők bátorsága nem 
utczai lázadásra, nem forradalmi merényletekre hivatik : 
hanem csak nyílt egyenes szóra ott, a hol kell, és törvé-
nyes cselekedetre, a mikor kell.11 Igy egyszer az u j iro-
dalmi divat is lejárná magát, mielőtt megalkotnák az u j 
társadalmat nélkülünk és ellenünk, — vallás nélkül. E 
rövid okadatolás után lehetne még az uj irodalmi divat-
hoz egypár fontos szavunk; fontos, mert igen is részle-
tesen megmutathatná, hogy a „Bp. Sz." most az egyszer 
mindent adott (!) csak bírálatot nem ; a mit pedig 
adott bírálat helyett, az semmi szin alatt sem állja ki 
a tüzjiróbát. Próba után a talmi-arany bizony csak az 
marad. Laborcz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 11. A vasárnap megszentelése. — 

Nagypéntek van ! Sic Deus dilexit mundum . . . ezen is-
teni szó foglalkoztatja elmémet, szivemet és egészen el-
merülve az isteni szeretet végtelenségének elmélkedésébe 
örülök, hogy midőn levelem írásához fogok, mára tar-
tózkodhattam kellemetlen és a mai nap ünnepi hangula-
tával kevésbé összeegyeztethető tárgyaktól. 

A képviselőház ma egy hete — április 4-én — egy 
határozatott hozott, melyet örömmel regisztrálunk. Az 
ipar-törvényjavaslat tárgyalásánál ugyanis szóba került, 
hogy vasárnapon és az ünnepeken az isteni tisztelet alatt 
a templomok közelében a korcsmák stb. zárva tartassa-
nak. Ámbátor többen, maga a szakminiszter is, ellenezték 
ama javaslatot, melyet Fenyvessv F. ezen érdemben be-
nyújtott , gr. Széchényi P. miniszter nevezetesen azért, 
mert elégségesnek tar t ja a felhozott irányban tényleg 
létező törvényes intézkedéseket, mégis az határoztatott 
szavazás utján, hogy a ház ezen javaslatot a bizottság-
sághoz utasítja. 

Mielőtt az indítványozó indokaira áttérnénk, consta-
tálni akarjuk, hogy a tényleg létező törvényes intézke-
dések, névleg az 1868. 53. t. cz. 19. §-a, melyre a mi-
niszter ur különösen czélozni látszott, vajmi kevés, sőt 
az életben épen semmi hatással nincsenek. Hisz látjuk 
majdnem folyton itt a fővárosban, és a lelkészkedő papság 
a vidéken ezer meg ezer példával illusztrálhatná, mily 
illuzorius a legtöbb esetben ezen hivatolt szakasz, mely-
nek alapján csak akkor lehetséges valamit elérni, ha eset-
leg a közigazgatási közeg jó viszonyban van a pappal és 
még hozzá kissé erélyes is. Maga az indítványozó, Feny-
vessy Ferencz, röviden, de velősen igy nyilatkozott az 
1868. 53. t. cz. 19. §-áróí : 

„T. ház! Az élet engem igazol, ha azt állítom, 
hogy ezen törvény azon á l t a l á n o s kifejezése, azon „mindaz 
mellőzendő "-féle parancs, mikor mindent felölelni akart, 
akkor voltaképen mindent mellőzött. Ezen 19. 
olyan, mint a szivacs, mely egy nyomásra mindent 
magába szív, de aztán egy nyomásra mindent ki is ad. 
Szóval az életben ugy áll a dolog, hogy ezen törvény 
épen azért, mert ily általánosságban van tartva, volta-
képen egyáltalán nem érte el czélját; mert köztudomásu 
dolog, t. ház, hogy Magyarország egyes községeiben, 
egyes városaiban, egyes vallásfelekezetek templomainak 
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közvetlen közelében, tőszomszédságában, annak a sarká-
ban állítanak fel korcsmákat, sőt sokszor nyitnak nem 
igen jó birü kávéházakat. (Igaz! Ugy van! a bal- és 
szélsőbaloldalon) ; köztudomásu dolog, bogy ebben az 
országban épen az isteni tisztel et alatt folyik legjavában 
a lárma, a dorbézolás." 

Csak ama merev kormánypárti álláspont, csak ama 
aggályos félelem, nehogy praeter ordinem valami meg-
engedtessék, ami talán expresse felsőbb helyről megen-
gedve nincsen, okozhatta, hogy ezen világos, az élet va-
lóságos és mindennapi viszonyait feltüntető ennncziatió 
daczára még jónak látták, a hivatott törvényczikket se-
gítségül hivni. Persze frustra ! 

Az indítványozó ur, miután constatálta, hogy van 
város, „hol a templom közvetlen közelében levő korcs-
mában épen az isteni tisztelet alatt a keresztény vallás a 
legdurvább módon parodizálva sértetik" és másrészt olyan 
város is, hol a zsidó vallást gúnyolják, indokolta inditvá-
nyát a vallásosság szükségességével és ennek megőrzését 
állami szempontból is elengedhetetlennek tart ja . Szép 
beszédjéből, melyhez hasonlót világiak nem éppen gyak-
ran mondanak képviselőházunkban, idézzük a következő 
érdekes részleteket : 

„No már, t. ház, azt hiszem, aki ezt elnézhetné, 
vagy épen helyeselhetné, helyeselhetné azt, hogy akkor, 
mikor az Isten képére teremtett ember katholikus, protes-
táns vagy bármely vallású, mikor a legmagasztosabb cse-
lekvényt végzi, a legbecsesebbet és legtiszteletreméltóbbat, 
mikor Istenét imádja, hogy ezen cselekményében botrá-
nyos módon temploma közelében kigunyoltassék, meg-
zavartassék, ez már több mint fanatikus vallásgyülölet, 
ez már a legczudarabb pogányság. 

Mert hiszen akárhogy gondolkozzék valaki a val-
lásról és vallásosságról, de hogy a vallásosság terjedése 
és terjesztése, hogy a vallásos hit iránti tiszteletnek fen-
tartása és emelése egyenesen állami érdek, azt még nem 
tagadta soha senki, és nem is fogja tagadni soha senki 
sem. (Helyeslés.) Igenis, állami érdek, hogy a közer-
kölcstelenség ne terjedjen, mert akkor hiába szavaz 
meg a parlament legszebb törvényeket, hiába dicsekszik 
bármely kormány deficzitnélküli költségvetéssel, mindezek 
nem fogják elhárítani azon veszélyeket, melyek az er-
kölcstelenséggel, a vallástalansággal szaturált társadalmi 
osztályból erednek, mert meggyőződésem, hogy a vallás-
talansággal karöltve jár a törvény iránti tiszteletlenség, 
és az erkölcsi erőnek elenyészése, a törvény iránti tiszte-
letlenség, a felsőbbség elleni engedetlenség, a vagyono-
sok elleni gyűlölet és, in ultima analysi, a demagógia és 
anarchia P Ne az én csekélységemet méltóztassék nézni a 
fontos tárgynál, hanem magát az ügyet. Méltóztassék 
tekinteni Európa legműveltebb államait, és azok után in-
dulni. 

Más államokban, Francziaországban, melyet — sa-
ját kárára — nem lehet nevezni a vallásos érzület pro-
tektorának, ott is meg van tiltva, hogy az isteni tisz-
telet alatt a korcsmába zenéljenek. Ott van Anglia, 
melyre oly nagyon szeretünk hivatkozni, ott törvényben 
ki van mondva, hogy minden ünnep- és vasárnapon délelőtt 
8—12-ig, délután 3—5-ig, sőt éjjel is 11-től 2 óráig reg-

gel minden korcsma, vendéglő, kávéház, s pedig nemcsak 
a templom közelében levők, zárva tartandók. Ezen talán 
tulszigoru törvényt elfogadta Svédország, elfogadta — és 
ezt ajánlom a t. ház figyelmébe — az északamerikai köz-
társaság is ! En nem akarok ily messze menni, én meg-
elégszem a legcsekélyebbel ; de ezt aztán követelném, 
hogy szigorúan megtartassák. En kimondani kívánom 
ezen szakaszban, mint második, u j bekezdést, hogy : „Bár-
mely vallásfelekezet ünnepén templom közelében levő 
korcsmák, sörházak, pálinkamérések, kávéházak és kávé-
mérések az isteni tisztelet alatt zárva tartandók. (He-
lyeslés.) 

Ajánlom módositványomat." 
Nem tudjuk, milyen lesz a bizottság felfogása, azt 

sem, mit fog indítványozni és a t. ház mit fog határozni, 
de érdemesnek tartot tuk feljegyezni ezt az esetet és 
és azoknak figyelmét különösen felhívni reá, kiket il-
lett. Ha nem sok, legalább valami. Reméljük, még lesz 
ennek folytatása ; a szükség majd megtanítja a honatyákat 
még a kormányt is arra, mitől az alkotmányos aera leg-
első szabadságmámorában megfeledkeztek. Ezeket a hi-
bákat jóvá kell tenni, — lassan kell visszaszerezni, mit 
rohamban elvittek. Vivat sequens ! ? 

Bukarest. Föpásztori körlevél.*)—Tisztelendő Test-
véreinknek és Munkatársainknak, a hitküldéreknek, vala-
mint kedves Fiainknak, a gondjainkra bízott hiveknek. 

Üdv az Urban ! 
Újból igénybe veszszük az élő hitből származó nagy-

lelküségteket, azon kéréssel fordulván hozzátok, hogy a 
papnövelde szent és igen fontos ügyének föntartásában 
és előmozdításában segédkezet nyújtsatok nekünk. — Mint-
hogy azon előnyöket és áldásokat, melyekkel ezen intézet 
a katholikus népet elárasztani hivatva van, már a lefolyt 
években kifejtettük : mostan csak a tényekre utalunk, 
melyekből évek előtti szavainknak igaz volta kiderül. 
Tizenkét éve ugyanis, hogy a szeminárium fönáll; s eddig 
már 20 áldozár került ki belőle, kik főmegyénknek több 
községében mind a tanitás és nevelés, mind pedig a ma-
laszteszközök kiszolgáltatása körül szembetűnő munkás-

: ságot fejtenek ki, — birván és tanítván ama különféle 
J nemzetek nyelveit, melyekhez az illető községek tagjai 

tartoznak. 
A szemináriumnak e fényes eredménye mindazáltal 

még meg sem közelíti a fenforgó szükség arányát. Mert 
mily nagy számban találhatók e tágos országban még 
most is oly katholikusok, akik hasztalan esengvén pap-
ért, a szentségek mennyei harmatával még utolsó órá-
jukban sem olthatják el lelköknek szomjúságát ! Sőt még 
székhelyünkön is érzeni a pap-hiányt, kivált mióta a 
pompás székesegyház rendeltetésének átadatott. — Ily 
szükségek fedezését csakis a szemináriumtól várhatjuk, 
mely most is számos növendéket rejt magában, kik igen 
szép tulajdonságokkal vannak az égtől megáldva, s kik 
a szükséges tudományokat elsajátítani törekednek, egy-
szersmind a fönséges szertartások pontos és épületes gya-
korlására is késziilgetvén. 

De — már magatoktól is elgondolhatjátok, mennyi 

*) Magyar eredetiben küldetett be. Szerk. 
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sok költségünkbe kerül ez intézet ; s őszintén bevalljuk 
nektek, hogy e roppant költséget a ti segitségtek nélkül 
teljes lehetetlen hordoznunk. Minélfogva ez évben is azon 
kéréssel fordulunk hozzátok, Krisztusban forrón szeretett 
Testvérek és Hivek ! hogy siessetek segítségünkre ; & re-
méljük, hogy amit vagyonútokból állapotaitok szerint 
ju t ta tha t tok , jó szivvel teszitek mindnyájan a szent ügy 
oltárára. S oh ! mily nagy érdemeket szereztek ezáltal 
magatoknak Isten e lőt t ! Krisztus Urunk ugyanis ekképen 
szól az evangéliomban : „A ki prófétá t fogad be próféta 
nevében, prófétának ju ta lmát veszi" (Mát. X, 41). Mely 
igéknek, a szentatyák és egyéb irásmagyarázók által ki-
fej tet t értelme az, hogy, ki a hit és szeretet szellemétől 
inditva egy hithirdetőt , a szentélynek egy szolgáját, se-
gélyezi, az részt veszen amannak örök ju ta lmában. Ha 
tehát a szeminárium javára adakozván, nemcsak segélye-
zitek az evangéliom munkásait , hanem még azoknak ké-
peztetését is eszközlitek : ugy a most emiitett igéret fo-
kozott mérvben teljesülvén ra j ta tok , t inektek is részetek 
lesz mindazon üdvös eredményekben, melyeket főmegyénk 
leendő áldozárainak fáradságai szülni fognak ; s eszerint 
az Úristennek testi lelki áldásait vonjátok le mind ma-
gatokra, mind családaitokra. 

Végül — tisztelendő Testvéreinknek és Munkatár -
sainknak , a hi tküldéreknek ügybuzgóságában bizván, 
az i t t a jánlot t gyűj tésnek rendes lefolyása és mennél 
jobb sikerülése végett a következő pontokat rendeljük : 

1. Je len körlevelünk vételére következő vasárnapon 
minden hitküldér-lelkész olvassa föl azt hivei előtt, és 
pedig azon órában, melyben nagyobb számmal jelennek 
meg az isteni szolgálaton ; továbbá ossza ki azt a mult 
évi adományok kimutatásával együt t községében, s füg -
gessze is ki a templom aj ta jára , hogy az mennél szélesebb 
körben tudomásul vétessék. 

2. A templom hozzáférhetőbb helyére adomány-szek-
rény állitandó ily fe l i ra t ta l : „Adomány a papneveldére" 
— hogy azon hivek, a kik a böjt i engedélylyel élni 
akarnak, az előirt a lamizsnájukat oda betehessék. 

3. A Fehérvasárnapon tul nem halasztható gyű j -
tésre egy bizonyos nap kitűzendő, s az előtte való va-
sárnapon köztudomásra hozandó, mely alkalommal e 
körlevelünk újból felolvasandó s a gyűj tés a híveknek 
szivére kötendő. 

3. A plébánián kész ív tartassék, melybe azok, kik 
valamely különös adománynyal akar ják a neveidét segi-
teni, saját nevöket az illető kegyes adománynyal együt t 
beírhassák, s mely aztán közzététel végett hozzánk be-
küldendő. 

Bukarest, 1884. február 25. 
•j- Paoli Ignácz, 

bukaresti latin érsek. i 

IRODALOM. 
Válasz 

Dr. Jos. Grosz „Introductio in LL. SS. V. F.u ... t kritikusának. 

Sajátságos egy krit ika látot t e becses lap 26—28. 
számaiban napvilágot. Képzelem, mily hálával fogadták 
azt hazánk ama Theol. intézeteinek tudós tanárai és buzgó 

növendékei, kik dr. Grosz müvét már 1879 óta használ-
ják . Mert ime csak most (azaz 5 vagy respective 2 év 
múlva) tűnik ki, hogy a nevezett munka „majdnem hasz-
nálhatat lan," sőt a t. kri t ikusnak, végszavaiban mondott 
kemény ítélete szerint, simpliciter „hasznavehetetlen." 
Szegény studium biblicum ! minő sötétség borí tot t el té-
ged ! Most meg vagy mentve ! Kissé későn bár, de mégis 
csak — fel támadt szabaditód ! 

Nincs ugyan kifogása a t. kri t ikusnak dr. Grosz 
művének tar talma, sem iránya ellen ; ezeknek bírálatába, 
ugy látszik, nem akar t vagy nem mert bocsátkozni ; de 
igenis van egy csomó, egy jó nagy csomó — más hiba, 
melyeknek legnagyobb részét a 8 osztályt végzett első 
éves theologus, ha csak némileg is reflektál, a t . krit ikus 
minden útmutatása nélkül is felfedezi, és azért van a könyv-
ben rosz és hibás latinság, ergo . . . 

Szó a mi szó, a t. lector (a legendo) derekasan 
megfelelt nevének. Olvasta, betűzte dr. Grosz művének 
igen nagy részét és elismerendő lelkiismeretességgel regiszt-
rál mindent, mit „Silbenstecherei és Buchstabenreiterei" 
idegen hangzású, de a zárdák csendes falaiban valamikor 
nagyon is kultivált , nemes foglalkozások u t ján csak fel-
fedezhetett . Talál t a t. kri t ikus eleget, talált sokat. S a 
ki e grammatikai bűnök hosszú la js t romát végig olvasni 
vállalkozott, az legalább is ama véleményre jut , hogy 
dr. Grosznak nem lehet sürgősebb dolga, mint tűzre 
dobni „hasznavehetetlen" müvét és addig, mig a t. kri-
tikus meg nem adja a missiót, a lector lábainál a — 
grammat ika és syntaxis elemeit megtanulni ! 

Hiába végzett a dr. Grosz nyolcz latin osztályt 
kitűnő eredménynyel, hiába tanul t ő hot évig az innsbrucki 
Theol. facultáson, hiába működik már a 15-ik évben mint 
theol . tanár a csanádi papneveldében, mind hiába: most midőn 
készül plébániára menni, csak most veszi észre egy bátor 
lector-krit ikus kegyességéből, hogy voltaképen az amo, 
a m a s . . , a declinatiok és conjugatiok, a cum és quod 
kötőszók alkalmazása, a consecutio temporum szabályai" 
volnának tanulmányainak méltó és szükséges tárgyai ! . . . 

Ha méltónak t a r t j a a t. szerző, majd válaszol ke-
mény kri t ikusának. E n csak azért szólalok fel, mert nem 
szeretem, ha az igazságosság és méltányosság határai t 
olyannyira túllépik. Quod dignum, jus tum et aequum ! Már 
pedig injustum, amit a t. kri t ikus tett . E g y mákszem-
nyi jóakara t , no meg egy kis tapasztalat, ha belevegyül-
tek volna az irói prur i tus drákói szigortól vezetett szőr-
szálhasogatásaiba, más kri t ikára vitték volna a t. kri-
t ikust . 

Mert azt csak megengedi a t. krit ikus, hogy pl. 
tollhibák előfordulhatnak, még olyannál is, ki jár tas a 
grammat ikában és syntaxisban. Lám a t. kritikus nem 
irt könyvet, csak kis elenchust és mégis e lap 27. sz. 
216. 1. első alinéa 3. sorában azt találom szórói-szóra: 
„ Nem hiszem, hogy a szerző átolvasta volná müvét !" 
Dehogy nem ! olvasta biz azt a szerző, sőt meg is irta. 
Persze, ha kis jóakara t van bennem, azt gondolom hozzá, 
mi kétségkivül a szigorú t. kri t ikus tollában m a r a d t : „a 
második kiadás előtt." De hát igy Piacsek ! azt mondom 
én is e r r e : „Hát ezt ki érti meg?" Qua mensura 

De hát mind csak még sem tollhiba ! Nem bizony, 
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hanem van sajtóhiba elég, ugy hogy a t. kr i t ikus la js t roma 
egy kis minimumra vezethető vissza, ha csak egy kissé ta-
pasztalt egyén nézi a bünlajstromot, van több disputabilis 
dolog ; no még talán egynehány botlás is. Ne féljen a 
nyájas olvasó, nem aprózom a dolgot. Csak hivatkozom 
azok tapasztalatára, kik valamikor latin munkát , kivált a 
vidéken, nyomattak, vagy legalább latin mű correcturá já t 
lát ták. Ok bizonyára kegyesebbek lesznek és nem fogják 
minden hibára azt mondani : Tanul jon előbb a szerző 
latinul ! ha esetleg sint helyett sunt, redegerat helyet t 
rediger at, explicandas helyet t explicandae, spoliatur he-
lyett spolietur stb. stb. a könyvben található. De mivel 
a t. kri t ikusban ilyetén tapasztalást feltételezni azok után, 
miket összeirt, absolute nem lehet, hát elmondok két ec-
latáns esetet, melyek őt talán felvilágosíthatják. Tudok én 
egy jónevű vidéki nyomdá t . melyben valamely latin 
munka correcturájára nem volt elég a széles margó, ha-
nem még elég nagy pajnrszeleteket volt szűkség hozzá 
ragasztani, hogy a tömérdek hibák feljegyzésére hely le-
gyen. Es daczára a leggondosabb és ismételt correcturá-
nak, maradt mégis elég hiba, több olyan is, melyek első 
tekintetre a t. kr i t ikus szemüvegén keresztül nézve 
szarvas hibák a grammatika és syntaxis ellen. 

Ismerek én egy másik latin munkát , mely nem rég 
nyomatott példányból ú j ra lenyomatott i t t a fővárosban, 
és jóllehet háromszoros correcturán ment keresztül, mégis 
csak ugy hemzseg a hibáktól, melyek a t. kri t ikus g ram-
matikális böngészeteire igen tág mezőt nyúj tanának, persze 
azon végitélettel, hogy a szerző sem a grammatikát , sem 
a syntaxist nem értet te . Ha a t. kri t ikus privatim hozzám 
fordul, mondok én helyet, időt és nevet. Fac aj^plices. 

Ha csak egyszer is tenne kisérletet a t. kri t ikus e 
téren, meg vagyok győződve, hogy kegyesebb lesz mások 
megitélésében és talán elég szerény azt is megengedni, 
hogy correct latinság extra septa monasterii is lehetséges. 
Ne quid nimis. 

Ama t. tanár urak, kik dr. Grosz müvét évek óta 
használják, no még talán maga a szerző is, bizonyára mái-
rég ráakadtak az egyes hibákra, és ha az előbbiek daczára 
ezen felfedezésükkel nagy zajt nem ütöt tek, ennek okát 
talán joggal az illető urak méltányosságában és szerény-
ségében kell keresni. A t. krit ikus nagyobb applombbal 
mint jó indulattal irt észrévételei alig használtak valaki-
nek, a tudományosságnak legkevésbé. Főleg azt lát ták az 
olvasók, hogy tud latinul. Jobb lett volna azt a időt egy 
„használható kézikönyv" megirására forditani corret cice-
rós latinsággal, mert hát vannak, mint ez az eset muta t ja , 
olyanok is, kiknél a kifejezés minden, a tartalom, az irány 
és a dolog pedig olyasmi, mit tekintetbe sem vesznek. 
Annak örülök, hogy legalább a szt. ferenczrendü növen-
dékek bizonyosan felfedezik t. kri t ikus lectorok útmuta-
tása níellett a hibákat és lesznek — derék biblikusok . . . 

A t. kritikusnak pedig ajánlom, hogy fontolja meg 
jóakaró észrevételeimet és győződjék m e g a mondot tak 
igazságáról. 

Dr. Wolafka Nándor. 

VEGYESEK. 
— Az egyetem húsvéti áldozása mind szűkebb körre 

kezd szorulni. Az ezéviben a Budapesten levő 6 theolo-
giai tanáron kivül csak Lenhossék, Kautz, Kerékgyár tó és 
Lubrich ny. r . tanárok vettek részt. Dicső maradványai 
egy nagy kornak és mindinkább ritkuló oszlopai egy sö-
té t jövő reményének! H a j h ! mi a ' „parta tueriB-hez nem 
igen ér tünk. A magyar nemzetnek legnagyobb szüksége 
van a conserválásra és mégis legkevésbbé ért a legerő-
sebb conservativ factor, a vallásosság fentartásához. Mint-
hogy a jövő kevés jóval biztat : szeretünk a szebb és a 
nemzetre nézve üdvösebb múlton merengni. I t t van előt-
tünk I. b. Ranolder egyetemi szent-beszédei : Sarmones 
Sacri auditoribus suis oblati, melyeket az 1840/1.-iki 
II. felében tar tot t , s 1842-ben kiadott ; itt vannak I. b. Sza-
niszló Ferencz szintén egyetemi sz. beszédei, melyeket a nagy 
pap még a harminczas években mondott s 1860-ban Acade-
mici Sacri Sermones czimmel adott ki. Amazokból látom, 
hogy ezelőtt nagyhéten az egyetemi i f júság szent-gyakor-
latokat t a r to t t ; emezeknek előszavában olvasom, hogy azok 
m o n d a t t a k : „ad academicos, Juris , Medicinae, Philosophiae 
et Chirurgiae auditores, in praesentia Moderatoruni et 
Professorum." Hol voltunk és — hol vagyunk! Pedig a 
vallási szükséglet nőttön nő. E g y Philosophiae Propedeu-
ticae tanára a hi t tani karnál, egyúttal egyetemi hitszónok 
is lehetne, és lassanként összegyiijthetné a reliquias Izrael, 
qui non curvaverunt genua coram Baal ! S hogy erre az 
i f jabb nemzedék is mennyire képes lenne, muta t ja a mai 
nagypénteki szent beszéd. (Egy jelenvolt.) 

— Párisban a spiritisták száma 1870-ben 40—50,000 
volt, kik rendesen minden este vagy 50—60 házban tar t -
ják titkos összejöveteleiket. A spiritismus it t valóságos 
vallási cultussá fejlődött , mely lényegében nem egyéb 
mint daemonolatria. Hatása a lehető legkárosabb. Szám-
talan gonosz te t tnél és öngyilkosságnál mint rugó sze-
repel a 19. század e szégyenletes babonája, és a commu-
nardok ledühösebbjei közöl sokan a spiritismus hivei. Igy 
p. egy özvegy nő két kis fiát asztalkendővel összekötötte 
és egy pocsolyába dobta, hol azok meg is fúltak. Tetté-
nek okául adta, hogy elhunyt harmadik fiának lelke kí-
vánta testvéreinek lelkét a szellemek országában látni, hogy 
velők unalmát elűzze . . . Ilyen az emberi szellem ! A keresz-
ténység magasztos igazságait nem hiszi ; de az ily badar 
és gonosz csalás előtt térdet-fejet h a j t ! 

— Első szent áldozási emlék czéljára kép jelent 
meg Tettey Nándor és társa könyvkereskedésében. A kép 
az első szent áldozás jelenetét ábrázolja szépen sikerült 
szines képen, csinos keretben, magyar szöveggel, melyben 
hely van hagyva az áldozó neve, az áldozás napja és az 
illető templom kitételére. Egy kép ára 16 kr ; 10 darabé 
1 f r t 50 kr., 20 darabé 2 f r t 80 kr, 50 darabé 6 f r t 50 
kr . Ajánl juk a lelkészkedő papság figyelmébe. 

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

Budapest, 1884. lludnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. gz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Korunk hitetlenségének okai. — Isten országának jelen állása a földön. -— Egyházi Tudó-
sitások: B u d a p e s t : Az érettségi vizsgálatra vonatkozó legújabb miniszteri utasitás. — R ó m a : Nagypéntek és nagyszombat az örök 
városban. — Irodalom : Natur, Vernunft und Gott. — Előfizetési fölhivás Lasserre Henrik „Lourdes Csoda-Eseményei" czimü müvére. — 

A jó szellemű időszaki sajtó. — Vegyesek. 

Korunk hitetlenségének okai. 
(Vége). 

II. A vallásban való tudatlanság forrása s igy 
egyszersmind a hitetlenség második oka a vallási 
közönyösség. E vétkes közönyösségnek hódol az, ki 
vallását nem gyakorolja. Oly lénynek nevezhet-
jük a közönyöst, kinek az éggel semmi köze 
sincs, kire nézve Isten mintha nem is léteznék. 
Lelke van, de soha nem emeli ahhoz, ki azt néki 
ajándékozta; szive van, de annak egy dobbanása 
sincs azért, ki azt alkotta; él, s nem akarja fel-
ismerni a kezet, mely életét vezeti; ezer és ezer 
bűnnel bántja meg az Urat, s számára nincs szi-
vében egyetlenegy sóhaja a bünbánatnak ; sőt 
kicsinylőleg tekint a buzgó katholikusokra, kik szent 
vallásukért lelkesülnek. A közönyös előtt nincs 
nagyobb ember annál, ki mindenféle vallást meg-
vet; előtte az egyház minden ellensége nagy, a 
mult század hitetlen bölcsészei pedig valódi cso-
dalények, az államok doetrinair törvényhozói 
felülmulhatlanok és hacsak egy kevéssé üldözik 
az egyházat, hősökként clicsöiti. E vallás-közönyö-
sökhöz válaszunk im ez : A vallási közönyösség 
a józan ész Ítélőszéke előtt esztelenség és jog-
sérelem. Nem szükséges tudornak lenni, hogy 
beláthassuk, miszerint senki sem lehet észszerűen 
közönyös oly dologra nézve, melytől legfontosabb 
érdekei függnek. A családfő, ki közönyös a pör 
iránt, melytől családjának sorsa függ ; a tábornok, 
ki közönyös a csata iránt, melytől a hadjárat 
eredménye függ ; a fejedelem, ki közönyös az ese-
mény iránt, mely őt trónján megerősítheti vagy 
attól megfoszthatja, — — oly lények volnának, 
kik az emberi természet és a józan ész körén 

kivül állanak, s a balgák eddig ismeretlen ne-
méhez tartoznának, mert esztelenség a jólét után 
való természetes hajlam iránt közönyös lenni. De 
sokkal nagyobb esztelenség a vallás iránti közö-
nyösség, mert ha igaz, — s ezt tagadni nem lehet, — 
hogy a vallás egyik kezében az embert, a má-
sikban pedig Istent ta r t ja ; egyrészről az idővel, 
másrészről az örökkévalósággal határos; ha igaz, 
hogy a vallás az örök boldogság és az örök bol-
dogtalanság kérdése, mely igazság a világ legér-
telmesebb szellemei által erősen meg van álla-
pítva: ugy az elfogulatlan ész és sziv szük-
ségkép igyekezni fog, hogy a vallási igazsá-
gok és a belőlök származó kötelmek birtokába 
jusson. Mit szóljunk már most azokról, kik sem 
a vallási igazságokkal, sem az azokból származó 
kötelmekkel törődni nem akarnak, ámbár azok 
fontossága a világ legnagyobb tudósai által meg 
van állapítva ? Ez a józan ész szabályaival ellen-
kező eljárás vagyis esztelenség, képtelenség. 

De nem csak esztelenség a vallási közöny, 
hanem jogsérelem is. A vallás nem csupán az 
ember java, hanem főleg Istennek joga. Ha a 
vallásból semmi hasznunk sem volna, ha nem 
volna is az a jelen élet vigaszaés a jövő boldoság-
nak reménye, ha nem is volna más az emberre 
nézve, mint legterhesebb áldozat, mégis mindig a 
legfőbb kötelesség maradna, mit Istennek joga 
van tőlünk követelni. Mindaddig, a mig Isten az 
emberiség és társadalom szerzője, mindkettőnek 
rendezője, íegfőbb és korlátlan Ura lesz, mindad-
dig, mig a mindenhatóság, az igazságosság, böl-
cseség, szentség és a véghetetlen jóság őt meg-
illetik, — legszentebb kötelességünk lesz neki 
hódolni, őt imádni, és bűnbánattal kiengesztelni. 

* 31 
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Tulajdonainak mindegyike emlékeztet ama jog-
viszonyra, mely Isten és az ember között létezik, 
s kötelez az Istentől való függés elismerésére, a 
vallásra. A vallás iránt tehát közönyös lenni, 
annyi, mint jogsérelmet elkövetni Isten iránt. 
Hányszor halljuk az életben a jog szentségére 
való hivatkozást; s ha anyagi érdekeink-, pörös 
ügyeinkben bárki be tudja bizonyitani, hogy kö-
vetelésünk jogtalan, visszalépünk és belenyugszunk 
a törvény határozatába. Isten jogosan kivánja 
meg tőlünk a vallást: adjuk meg tehát Istennek, 
a mivel neki tartozunk. S mert mi katholikusok 
eszünk és lelkiismeretünk sugalatát követve meg-
adjuk Istennek, mit Istennek adnunk kell, meg-
vetnek minket, a józan ész és a haladás ellensé-
geinek tartanak, szolga-lelküeknek neveznek, mig 
ők a megtestesült józan ész és a szabad-gondol-
kodásnak hősei. Szabad-gondolkodóknak nevezik 
magukat ! Midőn a XVII. században a hitetlenek 
„erős szellemeknek" nevezék magukat, Pascal, 
ama század nagytudományu bajnoka ezt mondá: 
„Vájjon tudják-e az „erős szellemek",hogy őket csak 
gúnyból nevezzük igy. Korunkban szabad-gondol-
kodóknak nevezték magukat, de mi e névben 
csak maró gúnyt látunk; hisz tény az, hogy e 
„szabad-gondolkodók" legnagyobb része sem sza-
badon, sem egyáltalában nem gondolkodik. S lia 
némelyek közülök mégis gondolkodnak, ugy nem 
tudnám, mit lehetne kevésbé szabadnak nevezni, 
mint ép gondolkodásukat. Ok inkább a legelfogul-
tabb előítéletnek rabjai, kik vak hittel elfogadnak 
mindent, amit a kath. egyház mint tévelyt elve-
tett. Oly hitetlen, ki őszintén, párt-szellem nél-
kül a kath. vallás alapjait vizsgálná, a legritkább, 
alegsajátosb jelenség volna: mert aki ezt megteszi, 
az már ott van, hogy szakitson a hitetlenséggel 
és hódoljon a hitnek. De ismétlem a többség ezen 
szabad-kutatásnak imádói és ugy nevezett szabad-
gondolkodók közül semmit sem kutat és semmit 
sem gondol ki önerejéből; csak magasröptű álli-
tások at ismételnek, üres szóvirágokban bővel-
kednek, s hangzatos szavakat emlitenek, melyek-
nek semmi magyarázatot, érteményt adni nem 
képesek. Küzdenek az ész függetlenségeért, a lelki-
ismeret szabadságáért, mely kettőnek ellentéte, 
állitásuk szerint, a kath. vallás. De ha e szép 
szavak kimondása után kérdezzük, mit értenek 
az ész függetlensége, a lelkiismeret szabadsága és 
programmjuk egyéb pontja alatt; ha kérdezzük, 
miben ellenkezik a kath. hit az ész törvényeivel, 
és a szabadsággal, s hol. s mikor akadályozta a 

józan haladást, — észreveszszük, hogy az egész csak 
oly szavak és vádak, melyeket betanultak a nélkül, 
hogy csak valaha megfontolták volna igazi jelen-
tésöket." íme ily nevetségessé lesz a vallási közö-
nyösség a józan ész Ítélőszéke előtt. 

III. A hitetlenség harmadik oka az anyagelvü-
ség, a földiekben való elmerülés. Ez gyökeres 
hitetlenség, ez tagadja az alapot is, melyen min-
den vallás áll, mert csak a látható valóságban 
hisz. Hogyan sülyedhet erkölcsileg és szellemileg 
oly annyira az ember? Nagy titok ez, melynek 
kulcsa az emberi szabadságban keresendő, mint 
mely minden hanyatlásnak és emelkedésnek 
kútforrása. Szabad, de korlátolt lények vagyunk; 
az erkölcs terén minden igazságnak megtagad-
hatjuk szavazatunkat; lelkünk nem ugyan egy-
szerre, de ezer gyarlósága által lassanként oly 
vakká teheti magát, hogy többé túlvilágot nem 
ismer. 

Az apostol az evangelium első tanítványai-
hoz ezt irta: „Ne szeressétek a világot, sem azo-
kat, mik a világban vannak, mert mind, a mi e 
világon vagyon, a test kívánsága, a szemek kí-
vánsága s az élet kevélysége." E szó „világ" 
alatt érti az írás azokat, kik a látható s mulandó 
dolgok miatt elmellőzik a láthatlanokat s örökké-
valókat. Ez a „világ" mindig létezni fog, mindig 
lesznek rosz irányú szivek, és a szenvedélyeknek 
mindig lesznek rajongó hódolói. Elv, gazdagság 
és tisztelet: ezek törekvésök netovábbjai a hitet-
leneknek. Az anyagi érdekek teljesen igénybe ve-
szik őket; csak mulandó dolgokkal foglalkoznak; 
nekik a jelen élet minden. Boldogulni az élet-
ben, élvezni annak örömeit, gazdagságát, s ha 
lehetséges, dicsőségét is, ez egyedüli czélja fára-
dozásaiknak. Ily nézetekkel pedig csaknem lehetet-
len az erkölcsi rend magaslatára felemelkedni ; ilye-
neknek legkisebb gondjuk a vallást tanulmányozni 
és gyakorolni. Az ilyen, a földiekben elmerült 
ember előtt a hitvallások semmik, a legmegha-
tóbb szertartások csak fölösleges külsőségek, me-
lyeknek erkölcsi becsük nincsen. Előtte a túlvi-
lági élet és a lélek halhatlansága csak üres köl-
temény, dajka-mese, mert nézete szerint az em-
ber csak kalász az élet tarlóján, kit a felette 
ellebegő lángja a mindenható szellemnek fel-
emészt s belőle mitsem hagy meg, mint a sir 
hamvadó maradványait. Igy lesz az emberiség, 
az egész világ történelme halavány árnyak or-
szágává ; s az evangelium történeti Krisztusából 
semmi sem marad, csak testnélküli rémkép, mi-
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nőnek őt egykor tanítványai tárták, midőn éjjel 
a tenger habjain járva nekik, evezőknek meg-
jelent. Igy rontja szét az ember boldogságának 
hajlékát, a vallást, hogy romjaiból palotát emel-
jen a törvénytelen gyermeknek, a hitetlenségnek, 
melynek anyja az érzékiség, nevelője pedig a 
roszakarat. 

S mi okozza, hogy az ember, hitét elveszitve Isten, 
a lélek halhatlansága és a túlvilág iránt, minden 
igyekezetével s reményeivel az anyaghoz tapad ? 
Az, hogy emberi sziv el van ámitva rendeltetése fe-
lett. Rendeltetésünk, Krisztus tanitása szerint, Istent 
megismerni a hit által, és neki szolgálni a sze-
retet által. A hitetlenség zászlósai ezzel teljesen 
ellenkező rendeltetést hirdetnek : csak földit, az 
élveket. Tanitásuk csábitó, mert az érzékiségnek 
kedvez, és viszhangra talál a bensőnkben lappangó 
szenvedélyeknél. De az anyagelvüség ezen élet-sza-
bálya nem lehet az emberiség rendeltetése, mert 
ha csak a földi jólét életünk végczélja, ugy jog-
talanságot követ el a kormány, midőn büntető 
törvényeket alkot azok ellen, kik lopás által sze-
reznek birtokot, hogy boldogságukat előmozdit-
sák. Yégczél gyanánt kitűzni tehát az élveket, 
a földi boldogságot, annyit tenne, mint lerontani 
az emberi társadalom alapját, mint megszüntetni 
a tulajdonjog szentségét és szentesiteni az erő-
szakot. Szivünk, értelmünk, egész lényünk sokkal 
fenségesebb, mulandóságot nem ismerő boldogság 
után vágyódik. A mily mértékben felejtkezik meg 
az ember e végczéljáról, oly mértékben fejlődik 
benne a hitetlenség; a mily mértékben merül el 
az ember a földiekben, oly mértékben pártol el 
Istentől és hanyatlik vallásossága, minek követ-
kezménye a vallás iránti közöny, a lelki könnyel-
műség. Valóban ama könnyelműség, melylyel ko-
runk az erkölcs- és hit-életet illetőleg telve van, 
ama gondatlan szórakozottság, melylyel az embe-
rek a múlékony ábrándokba elmerülvék, méltán 
költheti fel az ember rendeltetéséről komolyan 
gondolkodóknak abbeli félelmét, nehogy a sok 
üres merengésnek, és a hit, a vallás közönyös 
mellőzésének siralmas vége legyen. Vagy nincs-e 
többé szüksége korunknak Istenre, hogy a vallást 
és a vallás szerinti életet semmibe sem veszi ? 
Talán el akarja hagyni Istent ? Vigyázzon azonban, 
nehogy Isten előbb hagyja el őt! Már eddig 
is eléggé kivehető a jajszó, melyet mindenütt 
hallat a nyomor. Nem az elemi csapások teszik 
boldogtalanná a társadalmat, hanem az erkölcs-

! és vallás-hiány, a vallástalan irány, mely fent s 
lent mutatkozik. 

Korunk hitetlenségének legfőbb okai tehát a 
tudatlanság, a vallás-közönyösség és az anyagel-
vüség. Miként a világosság mindig árny nyal jár, 
ugy lesznek a hitnek is mindig és mindenütt el-
lenfelei. Csak egy idő, egy hely van, hol nem 
lehet közönyös, hitetlen embert találni, s ez a 
halottas ágy. Ki győzné előszámlálni azon világ-
hirü, nagy tudományu férfiakat, kik egész éltök-
ben az emberi elme éles fegyvereivel ostromol-
ták a vallást, de végre, midőn testök a betegség 
sulyja alatt roskadozni kezdett, és lelkök a jövőbe 
betekintett, a kevély ember egyszerre alázattal 
Istenhez térve ment ki e világból. Felette külö-
nös a vallási közöny ! Csak a földi boldogság ölé-
ben kielégitő, csak abban honol nyugodtan, a ki 
jó egészségnek örvendve vajmi távol látja a 
szempillantást, midőn a léleknek válnia kell a 
halandó testből, hogy egy más hazába vándorol-
jon. Midőn azonban a halál megjelenik, akkor 
megszűnik kényelmes lenni a hitetlenség, akkor 
keresi az ember a világosságot, a vallás után 
kiált, Istenhez fordul. íme mily későn kezdi be-
látni sok hitetlen, hogy az emberi szivet csak a 
hit képes boldogitani. De nem a puszta hivés, 
hanem csak a hit szerinti élet bir e boldogitó 
erővel. 

Haugg Leo, 
tőketerebesi plébános. 

Isten országának jelen állása a földön. 
Azt hiszük, örömmel fogadják t. olvasóink, ha P. 

Ramière hattyúdalát, legutoljára irt czikkét, — mely mint 
a többi telve van üdvös tanácsok- és termékeny tanítá-
sokkal, e lapok hasábjain is közzé tesszük. Mielőtt azon-
ban az egyes csatahelyekre irányoznék figyelmünket, 
melyeken Isten ügye folytonos küzdelemnek van kitéve, 
és imasegélyünk rendkívül szükséges, nyerjünk magunknak 
áttekintést ezen világharcz nagy szinteréről és a két ellensé-
ges hadtest álláspontjairól. — Ne feledjük, úgymond, hogy 
ha mi J . Krisztusnak igaz barátai vagyunk, az ő érdekeit 
saját buzgalmunk tárgyaivá kell tennünk ; mindent azon 
szempontból kell megítélnünk, amelyen ő áll, hogy épen 
az legyen horizontunk, a melyet ő kiván. A tér, melyet ima-
apostolságunkkal termékenynyé kell tennünk, az anya-
szentegyház gondjaira bizott terület, t. i. az egész világ. 
Látszólag a tabernaculum szűk falai közt van Istenünk ; de 
valóságban ő onnan is kiterjeszti tekintetét mindazon 
tájakra, amelyekben az e m b e r i nem lakik, és mintegy hoz-
zánk kiált : Tekintsetek éjszak, dél, kelet vagy nyugat felé, 
csodáljátok a már sárguló kalásztól hullámzó téreket, 
sovárogva várják a kaszáló sarlóját. Honnan van az, hogy 
ily kevés munkás található ily nagy munka végzéséhez? 

81* 
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Ti mindnyájan, bárkik legyetek, részt vehettek 
ezen nagy aratásban ; a szálakat begyűjteni a külső 
a,postolság feladata és ez csakis a kiválasztott népnek, 
a papságnak joga ; •— de ezen nyilvános és külső apos-
tolságot a láthatlan és belső apostolság által segítsé-
tek elő : kérjétek tehát az aratás Urát, hogy számos 
munkást küldjön mezejére. Ezen felszólítást jobban meg-
értenék az emberek és nagyobb buzgalmat fejtenének ki 
követésében, ha mindazok, kik Jézus barátjainak szeretik 
nevezni magukat, mint J . Kr. sohasem tévesztenék sze-
mük elől a küzdtért és ha az ő szemeivel látnák az 
emberiség sajnálatraméltó állapotát. 

I. 
Mi tudjuk, mily körülmények közt intézte az isteni 

Mester tanítványaihoz fentemiitett szavait. Csodáinak 
hire bejárta Galilea városait és falvait és nagy számmal 
siettek hozzá az elgyengültek és betegek. Krisztus urunk 
ezen testi bajokban a lélek benső és veszélyesebb be-
tegségének képét látta, — és nagy részvéttől lőn megin-
dítva, mert — mint az evangelista mondja — ugy látta e 
szerencsétleneket a földön feküdni, mint elhagyott juhokat 
pásztor nélkül. 

Az emberiség még most is ily látványt nyúj t az is-
teni Üdvözítőnek. Nemcsak ezrek vagy százezrek, hanem 
milliók és százmilliók tengődnek még mindig mint elha-
gyott juhok pásztor nélkül. Ezen szerencsétlenek a bün 
súlya által elnyomva, szenvedéseik alatt megtörve jut -
nak napról-napra a pokoli ellenség kezei közé. 

II. 
A következő áttekintés „melyet a legújabban ké-

szült statisztikai kimutatások alapján nyujthatunk, meg-
ismerteti velünk a világnak mostani vallásos helyzetét. 
1.445,000,000 teremtmény közül, kiket Kr. drága vérén 
megváltott, csak 212,000,000 tartozik az igaz egyház-
hoz. Ehhez adva az eretnekeket—kiknek száma 123,800,000, 
— továbbá a görög és orosz szakadárokat 83,810,000, — 
összesen 419,700,000 ember ismeri a Krisztust mint Meg-
váltóját, 19 századdal azután, hogy a kálvárián meghalt 
érettünk. — Az egész hátralék, mely az Isten képére te-

remtett lelkek milliárdjait foglalja magában, hamis iste-
neket imád , vagy ha az igazat tiszteli, nem ugy, 
mint a hogy azt tisztelnie kellene. Ezen szomorú hely-
zetet , melyet hideg számokban bemutattunk, igye-
kezzünk szomorú valódiságában több élénkséggel megje-
leníteni. Tekintsük ugy őket, mint J . Kr. tekinté — 
a millió és százmillió embert — mint egy atyának gyer-
mekeit, kik szintén Isten képmására vannak teremtve, 
azon rendeltetéssel, hogy ismerni és szeretni tudják őt 
és az egész örökkévalóságon keresztül boldogságának ré-
szesei legyenek ; — és mégis a legaljasabb vétkek rab-
szolgái — erkölcsileg mélyen sülyedve — igy tartanak 
végük, az örök kárhozat felé. 

Az igazság ismerése végett elmével vannak meg-
áldva, és mégis a legbotorabb tévedéseknek hódolnak, 
— állatoknak, köveknek, sőt az ördögnek adják azon 
tiszteletet, mely egyedül Istent illet meg ; — félre-
ismerik rendeltetésüket, nem emberi, hanem csak állati 
czél felé törnek egyedül. 

Keblükben sziv dobog, melynek szeretet és boldog-
ság volna feladata, és mégis összes szerencséjüket abba 
helyezik, hogy önmagukat alacsonyítsák le és boldogtala-
nok legyenek egész életükben. — Tulajdonkép egymás 
közt is testvérek volnának, kölcsönös segélvlyel kellene 
egymást támogatniok, hogy megkönnyítsék igy váll-
vetve a terheket, melyek az egyesekre, családokra és 
minden államra nehezülnek ; — de ők mig egymástól a 
gyarló -élet mulandó örömeit elragadni akarják, — hatvá-
nyozott fokban nevelik fájdalmaikat. 

Közönyösek maradhatunk-e mi ily állapot szemlé-
leténél ? 

Vájjon hizeleghetünk-e magunknak, hogy a fe-
lebaráti szeretet törvényét megtar tók, mikor még 
egy cseppet sem voltunk megilletve azon szerencsét-
lenek gondolatánál, kiket embertársainknak nevezünk ? 
Mondhatjuk-e, hogy Kr. barátjai vagyunk, és érdekeit 
magunkévá tettük, mikor föl se veszszük, hogy még 
milliók nem ismerik őt és százmilliók vonják meg tőle 
szeretetüket. 

A földgömb vallási statisztikája. 

Népesség. Kath. Eretnek. Szakadár. Zsidó. 
Mahome-

dán. Brahmin. Budha. 
Budha és 

Coupucius. 

Budha és 
Schinto-

isten. 

Pogány és 
ismeret-

len. 

Európa . . . 830.000,000 150.000,000 74.000,000 71.000,000 6,000,000 10.000,000 - — _ 29.000,000 

Ázsia . . . 770.000,000 3.600,000 350,000 6.800,000 200,000 100.000,000 162.000,000 7.000,000 369.360,000 35.900,000 75.000,000 

Afrika . . . 210.000,000 1.500,000 650,000 6.000,000 350,000 87.000,000 — - — 110.000,000 

Amerika . . 98 000,000 50.000,000 46.000,000 10,000 332,000 — — 180,000 1.500,000 

Oczeánia . . 37.000,000 7.000,000 2.800,000 — 3,000 3.000,000 14,000 — 460,000 23.000,000 

Összeg . . . 1.445.000,000 212.100,000 123.800,000 83.810,000 6.885,500 200.000,000 162.000,000 7.000,000Í370.000,000 
1 

35.900,000 238.500,000 
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III. 

Mi még szerencsétlenebbek volnánk, ha e titok ho-
málya által rendülnénk meg. Az istentelenség nem iszo-
nyodik fegyvert kovácsolni magának Kr. ellen azon tény-
ből, hogy Kr. iránt az emberiség nagyrésze közönyösnek 
mutatkozik. Hogy volna ő — mondják — a valódi és 
egyedüli Udvözitő, midőn az emberiség nagy része még 
19 század után is Kr. tanait mellőzve az ő üdvösségének 
utjain kivüljárP. — Ha ő, mint a katholikusok mondják, az 
ég és föld örököse : hogy van az, hogy örökségéből még ily 
kevés részt hóditott magának ? Ha ő a mindenható és 
legfőbb Ur : hogy van az, hogy alattvalóinak nagyobb 
része nem ismeri, és azok közül, kik ismerik, oly so-
kan büntelenül vethetik meg ? 

Már majd nem 1800 éve annak, hogy szent Pál 
ezen fájdalmas talánynak háromszoros megfejtését előt-
tünk felfedezte. Mivel ugyanis a szent Lélek előre látta, 
hogy az isteni gondviselés tervének homálya többeknek 
hitét megingatni, reményét csökkenteni és szeretetét 
kioltani fogja, a nagy Apostol szavaiban megadta ké-
telyeinkre a kellő feleletet. 

Kr. ügyének látszólagos reményvesztett állapota a 
hit szemei előtt nem tűnhetnek fel botrány gyanánt, ha 
a dolgokat valódi tényállásuk szerint mérlegeljük és 
vizsgáló tekintetünket nem szoritjuk e föld sziik látkö-
rére. A föld a planéták legkisebbjeinek egyike ; mintegy 
porszem vesz el a fénylő égitestek között, alig észreve-
hető pontocska, azon mérhetlen téren, melyen Kr. uralma 
átvonul. 

Miután Isten — mondja sz. Pál, — mindent, tekin-
tettel Fiára nézve, teremtett, az égieket ép ugy mint a 
földieket (Col. I. 16.): igy lábaihoz tett le mindent. 
(Eph. I. 22.) Örökségének teljes birtokába helyezé őt és 
azt akarta, hogy az évszázadok csakis általa létezhessenek 
(Hebr. I. 2.) Kr. U. ezen roppant birodalmában a föld az 
egyetlen hely, hol tekintélye meg van támadva. Eszes 
lények megszámlálbatlan mennyisége engedelmeskedik neki, 
csak ezek legutolsója, a századik juh, hagyta el a 
nyájat és a mélységek körül tévelyeg. A jó pásztor meg-
engedi ezt, hogy alkalma nyiljék annál inkább bebi-
zonyitani szeretetét ez utóbbi iránt is. Az idő és tér 
Ura, a kiterjedés ezen pontján (földünkön), szabad fo-
lyást enged a rosznak, hogy az egész örökkévalóságon át 
kinyilvánithassa azon tulajdonságait is, melyek a rosz meg-
engedése nélkül nem nyilvánulhatnának soha sem. Mig az 
égben fönségét fejti ki azon boldogságban, melynek ré-
szeseivé választottjait tevé, mig a pokolban igazságát 
emeli ki azon rettenetes büntetések által, melyeket 
megrögzött elleneire róv: addig e földön a megbocsátás-
ban irgalmasságát, a hálátlanságok elviselésében türelmét, 
és abban, hogy a roszból is jót tud levonni, bölcseségét mu-
tatja be. A gonoszság mulandó csak mintegy elvonuló győ-
zelmeiben alkalmat szolgáltat az Isten híveinek a legmaga-
sabb és hősies erények gyakorlatára, hogy igy vallomást 
tegyenek ő róla és megszerezzék maguknak az érdemek 
legnagyobbikát : Öt magát. Az égből száműzve, a pokolban 
bűnhődve él a bűn : földünkön van hely számára megen-
gedve, hogy annál fényesebb legyen az isteni kegyelem 

diadala : Ubi abundavit delictum, superabundavit et gratia 
(Rom. V. 20). 

Ezen felelettel világitja fel az apostol hitünket és 
mellékel egy ujabbat, hogy megerősitse reményünket is. 

Szent Pál által kimondott törvény az, melyet az 
isteni gondviselés e földre nézve követ : idő és térre kell 
azt vonatkoztatni. 

Valamint a tér mérhetetlenségében azon homályos 
pont, melyben a rosz győzni látszik, az egyszersmind, a 
melyben Istennek jósága nagyobb fény nyel nyilatkozik : ép 
igya századok folyamában épen ama pillanatok, melyekben 
Isten ügye mintegy elveszettnek látszik, azon időpontok, 
melyekben a legfényesebb diadalát aratja. 

Ezen törvényt alkalmazza sz. Pál ama két népre, 
melylyel Isten egymásután szövetséget kötött. Midőn a 
régi nép hűtlensége tetőpontra hágott, az Ur legkevésbé 
sem hagyta magát ezen nyakas hűtlenség által megtán-
toritani ; betöltötte a patriarcháknak adott Ígéreteit és 
meghívta a pogányokat, hogy a vele kötött szövetségben 
töltsék be az igéret gyermekeinek helyét. Az isteni jóság 
legnagyobb csodája a megtestesülés akkor történt meg, 
mikor az emberi nem roszasága általános és javíthatatlan 
volt: ubi abundavit delictum, superabundavit gratia. Az 
istentelenség árja újra elözönli a földet ; az uj nép ép 
oly hibás lett mint a régi ; lázadásai türelmetlenekké 
válnak, mert folytonosan ismétlődnek ; a hittől való el-
tántorodás napról napra általánosabb. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 15. Az érettségi vizsgálatra vonat-

kozó legújabb miniszteri, utasitás. — Sajátságos egy „pi-
ros tojást" hozott a „Nemzet" épen húsvét vasárnapján 
megjelent száma. A második mellékleten jelenti ugyanis, 
hogy elkészült a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ban az érettségi vizsgálati utasitás szövege, mely az 
1883. XXX. t. cz. 22. §-a alapján néhány nap múlva ren-
delet alakjában fog az illető köröknek megküldetni. 

Ezen miniszteri utasitás 35 szakaszában van külö-
nösen egy pont, mely roppantul feltűnt és melyhez kö-
telességünk szerint megjegyzéseinket csatolni el nem mu-
laszthatjuk. Ez a 21. §. A) aliéna, mely a szóbeli vizsgálat 
tárgyait elősorolja és pedig szószerint igy : „A) A gymná-
siumoknál. 1. Magyar nyelv és irodalom. 2. Latin nyelv 
és irodalom. 3. Magyarország története. 4. Mathematica 
(Algebra és geometria) 5. Physika." Ez az öt tantárgy 
képezi a szóbeli vizsgálat tárgyát. Hol maradt a hit-
es erkölcstan ? fogja minden olvasó velünk együtt kér-
dezni. 

Sehol nyoma sincs a hit- és erkölcstannak. Ilyen a 
legújabb érettségi vizsgálati utasitás ! Tehát kiküszöbölték 
a hi t tant! És ugyan miért? Mit vétett a hit- és erkölcs-
tan ? Mi nem tudjuk — csak gyanítjuk. 

Tulterheltetés a manap gyakran hangoztatott panasz 
középiskoláinkra vonatkozólag ; tulterheltetés az, mit 
következetesen az érettségi vizsgálatokra is alkalmaznak. 
Talán ezen oknál fogva lett kiküszöbölve a hit- és er-
kölcstan ? 
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Hát épen ezen tárgyra esett a döntő körök könnyi-
tési törekvése ? A hit- és erkölcstanra, mely nyolcz éven 
keresztül mint rendes és kötelező tantárgy előadatik, 
mely legalább pro forma eddig első belyen figuráit, — ez 
most oly szerepre jutott, hogy az utolsó, sőt még mi 
több, semmi helyet sem nyert az érettségi vizsgálaton ? 

Könnyíteni akarnak ez által, midőn oly tárgyat ki-
hagynak, mely annyi esztendőn keresztül előadatván, 
aránylag oly könnyen elsajátítható ; oly tárgyat, mely a 
gyermekkortól fogva fokozott kibővítésben előadatván, 
egyike a legismeretesebbeknek ; oly tárgyat, melyet még 
a leggyengébb elméjű tanítvány, ha csak némi szorgalmat 
is kifejt, legalább főbb és alapvonásaiban biztosan elsajá-
títhat sőt el kell sajátítania. 

Ezzel ugyan nézetünk szerint — nem könnyitenek 
semmit, ha olyan tárgyat kihagynak, mely aránylag talán 
a legkevesebb fáradságot okozza. 

Hát mivel indokolható ezen kiküszöbölés ? A leg-
újabb utasítás 2. §-a értelmében az érettségi vizsgálat 
czélja : „Kipuhatolni, vájjon a vizsgálatra jelentkező ta-
nuló bir-e az általános miveltség és tárgyismeret azon 
mértékével, mely tőle a középiskolai tanterv szerint 
megkövetelhető s igy az értelmi fejlettség oly fokán áll-e, 
minő a főiskolai tanulmányokra szükséges." Ha ez a 
czélja az érettségi vizsgálatnak : ugyan miért hagyták ki 
épen a hit- és erkölcstant ? Nem tartozik-e az általános 
miveltséghez a vallás is ? Képzelhető-e igazi és nem látszó-
lagos, alapos és nem felületes, teljes és nem hézagos, 
helyes irányú és nem kétélű miveltség — vallás nélkül? 
Mi szentül meg vagyunk győződve és az ó- és újkor leg-
kitűnőbb paedagogusai nézetét tolmácsoljuk, midőn azt 
mondjuk, hogy az igazi, alapos, teljes, helvesirányu művelt-
ség vallás nélkül nem képzelhető. Mi szentül meg vagyunk 
győződve arról, hogy az emberi lélek tehetségeinek öszhang-
zatos fejlődése, czélirányos alkalmazása vallás nélkül el nem 
érhető. Mi azért a hit- és erkölcstant nemcsak nevelési 
eszköznek, nemcsak fegyelmi tényezőnek, de szükséges 
postalatumnak tekintjük, mely nélkül igazi miveltség 
lehetetlen, mely tehát azon mérvben tárgyalandó, amely 
mérvben halad az értelmi fejlettség, melynek tehát arányban 
kell lenni az értelmi fejlettség haladásával. Tudományosan 
müveit embernél mi vallást, tiszta, élő, tevékeny vallást, 
szélesbitett hit- és erkölcstani fogalmak nélkül, a hittan 
mélyebb és alaposabb felfogása nélkül nem gondolhatunk. 

Hisz innét van, hogy korunk számtalan és épen a mű-
veltebb osztályokból való katholikusainál tapasztalhatni azt 
a mélyen leverő aránytalanságot a tudományos műveltség 
és a vallási képzettség között, hogv mig egyrészt tágul 
ismereteik köre, addig mindinkább elhalványul a vallási 
ismeret, mindinkább hanyatlik a vallási élet, mig utoljára 
hitetlenség, vagy a legjobb esetben közönyösség diadalt 
nem ül a vallás romjain. 

Pedig mi nem hiszszük, hogy ez az állam jól fel-
fogott érdekében volna, amint nem hihetjük, hogy állam-
férfiú, számbavehető államférfiú volna, ki a vallás ha-
nyatlását a társadalomra felette károsnak nem tartaná. 
Hisz a mi doktrinariusaink is igy beszélnek theoretice ; 
de, fájdalom,practice meghazudtolják intézkedéseik legszebb 
szavaikat sőt Ígéreteiket. Mert, ha veszszük az életet, 

amint van, a tanulókat, amint vannak : minő hatása lesz 
a hittan kiköszöbölése az érettségi vizsgálat tantárgyai-
ból a tanulókra nézve ? A buzgóbbak azért a jövőben is 
csak fogják tanulni, kivált ha gondos házi nevelés vagy 
szülői felügyelet reájuk üdvös befolyásukat gyakorolják. 
De mi lesz a kevésbé buzgókkal, kik talán a többséget 
képezik ? Az a tárgy, a mely még érettségire sem kell, 
az a legutolsók között fog helyet foglalni, és a hittan 
még kevesebbet fog nyomni a tanulók előtt, mint akár 
a — német nyelv. Es a facit rei ? A keresztényellenes 
áramlat erősödése, a vallástalanság terjedése, a hitetlen-
ség mélyebb begyökerezése, — az anarchisták és nihilis-
ták szaporodása. 

Ilyen mákvirágokat talán maga a kormány sem 
óhajt : és azért — hogy a legszelídebb kifejezéssel éljünk, 
— mélyen sajnáljuk azt a kudarczot, melyet a kormány 
ezen alaptalan, indokolatlan, veszélyes és felette káros 
intézkedéssel talán rövid időben fog vallani, mikor maga 
fog kényszerülni visszavonni saját rendeletét. Kívánjuk,, 
hogy ez minél előbb történjék. ? 

Róma, april 12. Nagypéntek és nagyszombat az örök 
városban. — Tegnap és ma meglátogattuk Róma főtemp-
lomait. Mindenütt, kényszerítve érezzük magunkat megval-
lani, a legbuzgóbb ajtatosságot tapasztaltuk, párosulva a 
méltán oly nagy hírnek örvendő római szertartások látá-
sának nemes vágyával. 

Szent "Péter templomában, sz. János Iaterani temp-
lomában, a Santa Maria Maggioreban, al Gesu, Saint Louis 
des Français nagy templomokban épen ugy mint a leg-
kisebb kápolnákban a nép mindenütt csendes lelkesedés-
től áthatottan tolongott, hogy részt vegyen az egyház gyá-
szában és a szenvedő isteni Mester fájdalmaiban. 

A hires római hitbuzgóságnak, mely oly ellenállha-
tatlanul magával ragadja az idegent, van valami különös 
sajátsága, mely egyszerűsége és naivsága által valóságo-
san megbűvöl és elvarázsol. Mi ezt soha oly élénken nem 
éreztük, mint a nagyhét e szent napjain, melyeken Róma 
jobban mint bármikor igazi szent városnak bizonyul. ) 

Nem hiányzottak ugyan a profanatio egynémely 
kísérletei, a végből, hogy az örök város nagyhetét szá-
zadok által megszentelt jellegéből kivetkőztessék: Egy lap 
p., fújva a tárogatót egy önfeledte szinész-csoport javára, 
mely e napon szini előadásokat tartott, nagy garral mondá, 
hogy „az Istenek távoznak", értsd: a régi keresztény 
Róma oda van. A római nép összes magatartása az ellen-
kezőről tanúskodott. A pápák városa, hitbuzgósága és az 
ellenkező kisérletek megvetése által a szentségtörők kihí-
vását röviden és csattanósan visszautasította. 

IRODALOM. 
Natur, Vernunft und Gott. 

Abhandlung über die natürliche Erkenntniss Gottes, 
nach der Lehre des heil. Thomas von Aquino dargestellt 
Von Dr. Oeslaus Maria Schneider. Gekrönte Preisschrift, 
Regensburg, Mainz 1883. 353 1. 5 m. 

Egység, alárendeltség és szabadság jellemzik azon 
viszonyokat, melyeket a philosophia a theologiával szem-
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ben a patristica, a schola és az újkorban egymásután el-
foglalt. A modern philosophnsok minden, az észnél fen-
sőbb tekintélytől irtózván, szétszakították ugyan a kap-
csot, mely a schola korában a két tudomány között léte-
zett, de a philosophiának teljes önállóságát még sem 
tudták föntartani, hanem ezt inkább a természettudomá-
nyokkal a legszorosabb összefüggésbe hozták. Nemcsak a 
materialisticus áramlat hivei szeretnek kiváló előszere-
tettel a természettudományra,, melyet tudatlanságuk men-
helyévé alacsonyítanak le, hivatkozni, hanem a Herbart 
által megállapított, és immár két évtized óta Hegel idea-
listicus tanainak leszorítása óta a helyzetet uraló u. n. 
„modern realismus" pártolói is a philosophia és termé-
szettudományok közti lényeges összefüggést hangsúlyozván 
az előbbit is az „exact" tudományok sorába helyezik, s 
névleg a lélektani tüneményeket, melyeket „psychologiai 
xnechanismus"-nak neveznek mathematikai alapon fejtik 
meg. Ezeken kivül a legújabb idő egyéb bölcselői is, kik 
rendszeröket idealistico-realisticusnak nevezik el, épen a 
természettudományok művelődése által emelték a philo-
sophiát azon polczra, a hol sem a subjectiv idealismus, 
sem a materialismus többé létjogra nem számithat. Le-
gyen elég e tekintetben egy Lotze (f 1881 jul. 1.) Fech-
ner, Virhow, Ulrici, Fichte J . H. stb. neveire emlékez-
tetni. A természettudományok ezen hathatós befolyása az 
ujabb bölcseletre adott alkalmat arra, hogy XIII. Leo 
1879. aug. 4-iki hires encyclicájában („Aeterni Patris") 
különösen kiemelje az összhangzatot, melynek a természet-
tudományok nagyszerű vivmányai- és a régi philosophia 
fölélesztése között uralkodnia kell. Katholikus részről kü-
lönösen Gutberlet az, ki eddigi philosophiai irataiban és 
a „Natur und Offenbarung" czimű folyóiratban ezen két 
tudomány közti viszonyra és a kettő közti összhang 
helyreállítására fordítja főfigyelmét. Mig ő azonban igen 
sok helyen — különösen lélektanában: Die Phychologie. 
Von Dr. Const. Gutberlet, Münster, Teissing 1881. 327.1. 
a modern realismus karjaiba veti magát : addig Schneider 
előttem fekvő müve oly correct szellemben, az angyali 
tudor iránti oly benső, és gyakran a lelkesedéssel határos 
hangon van tartva, másrészről pedig az ujabb természet-
tudósok müveinek oly beható ismeretéről tesz tanúsá-
got : hogy a scholastikus bölcselet minden igazi tiszte-
lője szerző ezen müvét bizonyára örömmel fogja üdvö-
zölni. Schneider ezen müve lényegében nem egyéb, mint 
sz. Tamásnak Isten létét bizonyitó öt aposteriorikus bizo-
nyítékának apologeticus monographiája. 

Az Isten létezését bizonyitó érvek nagyon fontos 
szerepet játszanak az ember speculativ szellemének kifej-
lődési mozzanataiban, és a vallásbölcseletnek mindenkorra 
fontos problémái maradnak. A tudás és a hit által meg-
ismerhető igazságok határvonalát sz. Tamás állította föl 
először egész határozottsággal ; ő volt az első, ki a theo-
logia rationalist a theol. revelata-tól határozottan elkü-
lönítve, az előbbi hatáskörét a józan ész által is felta-
lálható hitigazságokra (praeambula fidei) szorította, az 
utóbbiét pedig azon, Isten közvetlen kinyilatkoztatásán 
alapuló igazságokra, melyeket az ész nem tud ugyan 
bebizonyítani, de mégis mint önmagukban ellen nem 
mondókat és valószinüeket az ellenkező támadásokkal 

szemben megvédeni képes. A theologia rationalis és reve-
lata ezen elkülönítése későbbi időben különféle alakban 
lépett föl. 

Mig a későbbi scholasticusok (kivéve Lullust), de 
különösen a XIV. században újra feléledező nominalismus 
hivei (mint a schola lehanyatlása után Cartesius, Locke 
és Leibnitz is) szigorúan ragaszkodtak az angyali tudor 
ama válaszfalához : addig az egyidejű platonicusok és 
plotinusok nemcsak Isten létét, hanem annak három sze-
mélyiségét is akarták észokoskodás utján bebizonyítani. 
Mig Kant — kinek egész kriticismusa vallásbölcseleti jel-
leggel bir — dialecticájának minden erejét arra használá 
föl, hogy kimutassa, miszerint nemcsak a három szemé-
lyiség, három még maga Isten léte sem bizonyítható be 
észokokkal, és Isten létéről való hitét az erkölcsi öntu-
dat követelménye gyanánt állítja föl : addig a schellingia-
nismus és a hegelianismus még a Szentháromság bebizo-
nyithatását is a theologia rationalisnak vindicálja, a mi-
ben a katholikusok közt Günther követte, ki csak az 
u. n. „történeti" mysteriumokat akarta az ész által be 
nem bizonyítható igazságok osztályába fölvenni. 

(Folytatjuk). 

= Előfizetési fölhívás Lasserre Henrik „Lourdes 
Csoda-Eseményei" czimü müvére. A franczia eredetinek 
tizedik kiadása után fordítva. 

Francziaország lourdesi kegyhelye az egész világ 
hivő keresztényei előtt ismeretes. A lourdesi kegyhelyet 
s az isteni mindenhatóság- és jóságnak ott természetfö-
lötti eseményekben nyilvánuló kegyelmeit ismeri mái-
népünk ép úgy, mint a keresztény értelmiség. A lourdesi 
aarándokhely csodáinak hire — minőt különben még 
soha egy század sem mutathatott fel — elhatott mái-
Európa városai és falvaiból Amerika belsejébe is. A leg-
utóbbi évtizedek alatt Európa s Amerika számtalan he-
lyein emelt a keresztény áhítat szentélyeket a lourdesi 
sz. szűz tiszteletére. 

Számosan zarándokoltak már édes hazánkból is a 
sz. szűz ezen kiválasztott helyére, oda a szép Pyrenék 
tövéhez. Magyaror zág-, Mária országának zászlaja is ott 
leng, melyet az 1881-iki országos zarándoklat helyezett 
Nogáll püspök vezérlete alatt, könyzápor között a szent 
szúz oltára fölé. Hazai irodalmunkban is, kivált az oly 
kedves irályu Maszlaghy-nk s az ismert nevii pécsmegyei 
plébános urak örökítették meg „Délfrancziaország" s 
„Lourdesi emlékkönyv"-ben e zarándokhely megható 
emlékét. 

Lourdes-nak azonban tulajdonképeni történetirója : 
Lasserre Henrik, Máriának e kiválasztott gyermeke, a 
lourdesi sz. szűz e kiváló világi apostola, kinek szintén 
a lourdesi viz adta vissza csodamódra szemének elvesztett 
világát. Bámulandó, mily roppant hatást keltett Lasserre-
nek már első: „Notre-Dame de Lourdes" czimü müve, 
mely magyarban, Talabér János jeles írónk fordításában 
„Francziaország lourdesi kegyhelye" czim alatt, két kiadást 
látott. A keresztény világ alig olvasott valaha munkát 
oly hévvel, mint Lasserre Henriknek Lourdesról irt mü-
vét, mely eredetiben 106 kiadást ért, s azonfelül angol, 
magyar, német, spanyol, olasz, lengyel sőt még több ke-
leti nyelven is megjelent. 
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Csakugyan Lasserre-nek gyönyörű, folyékony, érzé-
kenyen megható s mégis oly mély keresztény bölcseimi 
eszmékkel gazdag irálya, valamint müvének csodás ter-
jedése és hatása méltán arra enged következtetni: hogy 
ő a lourdesi szűznek választott történetirója, s az ő sugallata 
ad életet arany tollának. 

Lasserre műve birta az apostoli szentszéket is, oly 
hosszú hallgatás után, nyilatkozatra a lourdesi jelenéseket 
illetőleg : s IX. Pius pápa a szerzőhöz intézett brevejében 
igy ir. 

„Szerencsét kívánunk neked, kedves fiunk, mert fo-
gadalmadat a legnagyobb gond- és szorgalommal teljesí-
tetted és Isten kegyes anyjának jelenéseit bebizonyítottad 
ugy, hogy az emberi gonoszság üzelmei daczára az ese-
mények valódisága annál fényesebben tűnik ki. . 

Lasserre Henrik, a lourdesi kegyhely történetének 
megirása után, annak folytatására 14 évig kutatot t ; nem 
kiméivé sem időt sem fáradságot, hogy részletesen és 
tüzetesen ismerkedjék meg azok összes életviszonyaival, 
kiknek Lourdesban történt csodás gyógyulását a jelen 
„Les épisodes miraculeux de Lourdes" czimü munkában 
remekül s meghatóan festi. 

E munka 1883. május 31-én jelent meg, azon al-
kalommal, midőn szentséges atyánk XIII-ik Leo a lour-
desi sz. szűz megjelenésének 25 éves évfordulója emlé-
kére általános jubileumot hirdetett; s csak néhány hó 
alatt, még ugyanazon évben, már tiz kiadást ért, s a 
müveit világ majd minden nyelvére vagy lefordíttatott 
már, vagy most van munka alatt. 

Lasserre Henrik e műben : Musy Victor gróf ; a 
lavauri asztalos : Fontenay kisasszony csodás gyógyulásai-
ról ; az alger-i plébános kilenczed-ájtatosságáról és saját 
csodás gyógyulásának tanúiról szól. 

A szerzőnek 14 éves kutatása, hogy öt csodát a 
valóságnak teljesen megfelelőleg s élethiven írhasson le, 
— eléggé mutatja azt : hogy nem hamarjában összehal-
mozott történet elbeszélését nyújtja, mely csak futtában 
vezeti át az olvasónak hidegen hagyott keblét, az ese-
mények sima felületén : hanem igyekszik az isteni gond-
viselésnek a csodát bámulandóan előkészítő egyes esemé-
nyeit s a csoda teljes s gyönyörű lélektani összhangját, 
könyekre fakasztó s a bensőt megrázkódtató irálylyal 
ecsetelve, a csodának tulaj donképeni értékét és fenséges 
szépségét az olvasó elé tárni. 

Ha valaha mű, az előfizetési felhívásban pártolókat 
gyűjtve, valódi és benső értékén kivül, egyéb dicséretre 
nem szorult, ugy nyugodt lelkiismerettel állithatjuk 
Lassere Henriknek e magyar fordításban megjelenendő 
müvét azok élére. 

A vaskos, már nyomda alatt levő, körülbelül 600 
lapra terjedő, díszesen kiállított mű ára 2 frt, papnöven-
dékeknek: 1 f r t 50 kr. 

Gyűjtök tiz példány után egy tiszteletpéldány ked-
vezményében részesülnek. 

Előfizetések Wosinsky Mór plébánoshoz. Lengyel 
(Tolnám.), vagy Romaisz Ferencz s. lelkészhez, Högyész 
(Tolnám.) intézendők. 

= A j ó szellemű időszaki sajtó két becses hús-
véti tojását sietünk bemutatni t. olvasóinknak. Az egyik uj 
lap czime : 

Korunk, társadalmi, szépirodalmi és ismeretter-
jesztő hetilap. Megjelen minden szombaton. Felelős szer-
kesztő és kiadótulajdonos : Kador Sándor. A munkatár-
sak sorában több egyházi férfiú nevével is találkozunk. 
Czélja nem üzletnek tekinteni az irodalmat, hanem küz-
deni az igazság és erkölcsösség mellett, a különféle társa-
dalmibajok ellen, melyek közt első helyen áll a, vallástalan-
ság. E dicséretes iránya mellett tanúskodik a lap első 
száma, melynek vezérczikkében maga a szerkesztő fejti ki 
programmját. Egy másik czikk „Társadalmunk fővétké'-t , 
a valástalanságot ostromolja. 

Műveltebb olvasóközönség körében becses családi 
olvasmányul szolgálhat,-s mint ilyet, ismerve a szerkesztő 
eddigi szellemét, bátran ajánljuk a t. papság figyelmébe 
a családok körében való buzgó terjesztés végett. Meg-
rendelhető negyedévre 1 frt 50 kr. a szerkesztőnél, Buda-
pest, szarka-utcza 5. sz. 

A másik czime : 
A keresztény nép újsága hasznos és mulattató he-

tilap, Szerkesztő : Krérxy Károly kath. hitoktató ; főmun-
katárs : Kálmán Károly ; kiadó laptulajdonos; Szammer 
Imre nyomda-tulajdonos Székesfehérvárott. Ára félévre 
1 forint. 

Melegen üdvözöljük a lap élén álló két ifjú pap-
társunkat a népies irodalom terén s a fürge kis lapnak 
nagy sikert kívánunk. 

VEGYESEK. 
— Ait loco Vigiliarum et loco festorum simplicium 

possint persolvi officia votiva decreto ddo. 5. Julii Offici-
orum ferialium occurrentium concessa ? Ezt a kérdést el-
döntötte a következő határozat : 

Sancti Hippolyti 
Rvdss. Dominus Matthaeus Josephus Binder, hodiernus 
Episcopus Sancti Hippolyti sacrorum Rituum Congrega-
tioni sequens dubium pro opportuna solutione humillime 
proposuit : 

An Indultum generale diei 5. Julii 1883 quoad 
Officia Yotiva, tantummodo valeat pro Officiis stricte fe-
rialibus, an etiam pro festis ritus simplicis ita ut loco 
Officiorum simplicium liceat uti Officiis votivis ? 

E t sacra eadem Congregatio, ad relacionem infrar-
scripti Secretarii, proposito Dubio ita rescribere rata est: 
Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam 
partem. Atque ita rescripsit die 26. Mártii 1884. 
Pro Emmo et Rmo. Dno Card. D. Bartolini S. R. C. Praefecto 

A. Card. Serafini. 
(L. S.) Laurentius Salvati, S. R. C. Secret. 

-j- A pannonhalmi sz.-Benedek-rend győri székházá-
nak tagjai fájdalomtelt szívvel jelentik szeretett rendtár-
suk Kühn Rajmund a főapátság győrkerületi jószágkor-
mányzójának hosszas szenvedés és a végszentségek ájtatos 
felvétele után, életkora 56-ik, szerzetesi élete 40-ik és 
áldozársága 32-ik évében, Kis-Megyeren, folyó április hó 
12-én délutáni P/2 órakor, szivvizkór következtében tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogultnak hült teteme folyó 
hó 14-én délután 5 órakor fog a győri székházból a bel-
városi sírkertbe nyugalomra vitetni; az engesztelő szent-
mise-áldozatok pedig folyó hó 15-én reggeli 8 órakor 
fognak a Rend egyházában a Mindenhatónak bemutattatni. 
Győr, 1884. évi ápril hó 12. Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

: Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál ; 
z Budapesten a szerkesz-
î tőnél, és Rudnyánszky 
I A. könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
ï 8. sz. alatt, hova a ne-
Ê taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
: ben, intézendők. 

Budapesten, április 19. 32, I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A katholicismus befolyása Magyarország nevelésügyi viszonyaira. I r t a : Wayand Géza. Beve-
zetés. — Isten országának jelen állása a földön. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A magyar iskola-egyesület. — F r a n c z i a o r -
s z á g : A franciaországi katholikusok XIII. nagygyűlése. — Egyleti élet,-. A Szent-István-Társulat. 1884. april 17-iki választmányi gyű-

lése. — Irodalom : Natur, Vernunft und Gott. — Vegyesek. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

Irta: W A Y A N D G É Z A . 

Bevezetés . 

A kereszténység a világtörténelemben egy uj 
korszakot nyit meg. — A régi világrend épen 
az alásülyedés veszélyes örvényéhez közeledett, a 
vallási, politikai és társadalmi élet, a fékvesz-
tett erkölcstelenség következtében, az összeomlás 
utolsó perczeiben vajúdott, midőn egy férfiú a 
szeretet tanát hozva magával, a veszni indult 
világot megállitá az elbukás lejtőjén s kiemelve 
szerencsétlen helyzetéből, pályafutásának oly 
irányt adott, a melyen haladva az igazi boldog-
ság és jólét barátságos kikötőjébe érhet. 

E férfiú Jézus Krisztus, a tan pedig, a mely-
lyel az emberiség szellemi életének uj irányt 
adott vala : a keresztény religio. 

Jézus megjelenése hasonlitott a felkelő ta-
vaszi naphoz, a mely mig egyrészről eloszlatja 
az éj sötétségét, másrészről a dermesztő téli na-
pok után jótékonyan árasztja szét sugarait a ter-
mészet ezerféle növényeire, életet önt beléjük, 
növeszti, s végre a bimbó kifakadt virágából 
szebbnél szebb gyümölcsöt hoz létre. Igy a 
keleten megjelent Isten-ember fönséges tanitása 
is eloszlatá a pogány világ több ezredéves sötét-
ségét és az emberiség szellemi életére meghozta 
a várva-várt kikeletet: a keblekben életre kelté 
a valódi erény virágait, a melyek majd két ez-
redéve termik már a polgárisodás legszebb gyü-
mölcseit. 

A szellemi világ mentében oly változás tör-

tént, a melynél fönségesebbet hiába keresünk a 
népek történetében. 

„Mert, mint Herder mondja, sehol sem ta-
lálunk a történelemben oly nagyszerű változást, 
mely rövid idő alatt oly igénytelen kezdettel, 
oly gyönge eszközökkel, oly rendkivüli módon, 
oly még beláthatlan hatásnak volt volna szülője 
mindenfelé a földön, mint az, mely az ő nevét 
viseli. Egy vallás sem változtatta meg annyira a 
föld sziliét, mint a keresztény, egyik sem vitte 
oly közel a maga igaz hiveit amaz eszményhez, 
mely minden emberrel veleszületik." ') 

Ha a kereszténység előtti időket figyelemmel 
szemléljük, vajmi szomorú kép tárul elénk. A 
népek és nemzetek szellemi életét nagy sötétség 
fedi, s a valódi polgárisodásnak csak halavány su-
garaival találkozunk. 

Már a kereszténység előtt is meg volt ugyan az 
egy Istenben való hit. Mózes vallása a bálványo-
zás és romlottság közepett keresztül vonul min-
den századon, s a zsidóság érintetlenül hordozza 
a természetszerinti törvénynek, az ős religiónak, az 
egy Istenben való hitnek és istentiszteletnek le-
téteményét. 

Az államéletnek alapját a zsidó népnél a 
tiszta kinyilatkoztatott vallás képezé. A zsidó 
szabad polgára volt hazájának, az Ur törvénye 
szerint teljesité kötelességét és élvezé jogait. Az 
egyén rendeltetése az Isten akaratának teljesitése 
után az azzal való örökös egyesülés vala. Tehát 
önczélja Tolt az embernek, a melyet az isteni 
törvények megtartása által érhetett el. 

A családi életben a férj a ház papja vala, 

') G. Lubrich Ágost. Nevelés tört. II. r. I. k 3.1. 
32 
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a ki istenfeleielemre s a törvények teljesitésére 
tanitá gyermekeit ; ha büntetett , azt mindig az 
atyai szeretet szelidsége mérséklé; a nő szabad 
volt, de szabadsága bizonyos korlátok közé vala 
szorítva, férje uralma alatt állott, a ki szerette, 
becsülte nejét, de bizonyos esetekben el is bo-
csáthatá magától. A gyermekek egészen a szülők 
joghatósága alá voltak rendelve, s azokat tisz-
telni, szeretni az isteni törvény paranesolá ne-
kik. Az atya föltétlen ura volt gyermekeinek, sőt 
a leányt olyannak tekintheté, akit bizonyos ok mi-
att szolgaságba is eladhatott. ') Mindazonáltal sze-
retet lengé át a családi tűzhelyet, s az igazi vallá-
sosság fűzé annak egyes tagjai t egymáshoz. 

Voltak ugyan tehát hézagok is a zsidó nép theo-
kratikus rendszerében; de ezt nagyon természetes-
nek találjuk, ha meggondoljuk, hogy a rendszer csak 
előzményül szolgált a kereszténységre; nem volt 
befejezett egész, hanem hiányos intézmény, a 
melynek kiegészítésére a kereszténység volt hi-
vatva. Midőn aztán a világ Megváltója megjelent, 
nem veté el magától az isteni törvényen alapult 
Mózes vallását, hanem azt teljesité. „Non veni 
legem solvere — mondja az Üdvözítő — sed 
adimplere. " 

Miután a zsidók egy igaz Istent, a minden-
ség Urát, csak saját nemzeti Istenüknek tárták, 
a ki egyedül a választott népet boldogitandja, 
más nemzetekkel nem oszták meg a szeretetet, 
hanem lenézék őket. önzők, rátartok lettek s 
minden más néptől egészen elkülönítve éltek. 
Ezen szeretetlenség és elzárkózottság közepette, 
idővel a tiszta mózesi vallást különféle más ta-
nok által megszeplősítették, benső meggyőződésük 
külső gépiességgé fajult, s eltérve vallásuk ere-
deti szellemétől, a társadalom alapjait megingat-
ták s gyors léptekkel haladtak a bukás örvényéhez. 
A valódi jámborság megszűntével állami életük is 
felbomlott, s szabadító (Messiás) után sóvárogtak. 

Sokkal szomorúbb jelenséggel találkozunk, 
lia a pogányok életét vizsgáljuk. Fénylő csillám 
takar ja e kort. de szivében halálos kórtól feldúlva, 
undok rothadás képét nyujtá a pompa és gazdag-
ság csillogó ráházata alatt. Önkényü erkölcstan, 
tisztátalan erkölcsök, féktelen szenvedélyek, erőtlen 
törvények közepett az ember kivetkőzve ter-
mészeti sajátságaiból, többé nem ismere ön-
magára. 

A pogány világ a legfőbb súlyt az állam 

>) F.xod 21, 7. Lev. 25, 47. 

jólétének előmozdítására fekteté. Nem ismerve 
magasabb elvet mint : „ Salus reipublicae suprema 
lex esto." S e végből mindent, még az isteneket 
is, az állam mindenhatósága alá hely ezé. „A ró-
mai törvényhozók — úgymond Montesquieu 
franczia állambölcsész — a vallást az államért 
alkoták ; Romulus és Numa az isteneket aláveték 
a politikának." Az isteneket és a vallást nem a 
szivek megnyugtatása, nem a jövendő boldogság 
reményének megvalósítása, sem az erényesség 
növelése végett adák a népnek, hanem hogy az 
államalkotók az alattvalók keblébe az istenfélel-
met csepegtetve, őket szeszélyük szerint vezet-
hessék. Az erkölcstelen élet, a vad kicsapongás 
megengedett dolgok valának, mert hiszen ezen 
fogalmakat köték engedékeny isteneik magas sze-
mélyiségéhez. 

Az állam feje korlátlan hatalommal uralko-
dott népe fölött, a mely vak engedelmességgel 

I teljesité parancsát. A népek millióin felülemel-
kedve, nem a közös jó és egyesek boldogsága, 
hanem saját dicsőittetése és élveinek zavartalan 
kielégítése lebegett szemei előtt. Hogy tekintélye, 
a melyet kegyetlenség és embertelenség által 
vélt fokozni, még inkább növekedjék, önmagát 
az istenek sorába igtatá, s a nép imádását ineg-
követelé. 

Az ember rendeltetése nem az öntökéletesítés 
által szerzendő boldogság elérése volt, hanem testi 
és szellemi erejét, szabadságát, egész életét az 
állam jólétének előmozdítására kell vala fordíta-
nia; s csak annyiban volt értéke az egyénnek, a 
mennyiben az állam érdekét előmozditá. — Ön-
magáról nem tudó kis eszköz vala az ember az 
állam nagy gépezetében s ennek mindenhatósága 
elfojtá benne mindazt, a mi őt a valódi szabad lé-
nyek sorába emelé. 

A mindenható állam nem kimélé a családok 
legszentebb jogait sem. A családfő kezébe a telj-
hatalom pallosát adá, hogy zsarnokként uralkod-
jék családja fölött. Mint a család törvényes bí-
rája, örökségétől megfosztliatá. a család kebléből 
kizárliatá sőt halálra is itélheté gyermekeit, s 
bizonyos esetekben nejét is. Caius a családfőkre 
vonatkozólag joggal mondhatá: „Alig létezik 
nemzet, hol az atyák oly hatalmat gyakorolhatná-
nak családjaik fölött, mint mi gyakorolunk." 

Ezen zsarnoki hatalom eloltá a család szen-
télyében a gyermeki szeretet utolsó szikráját is, 
s helyébe az atyától való rettegés és szolgai fé-
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lelem szállott. Szeretetre csak szeretet gyúj that ja 
a keblet, a rideg, szeretetlen bánásmód már 
csirájában elfojtja a nemesebb érzelmeket. 

A nő sorsa nem kevésbé volt szánandó a 
gyermekek sorsánál. Nem a gyöngéd szerelem és 
ragaszkodás, hanem az alárendeltség és szolgaiság 
jellemzi a fér j és nő közötti viszonyt. A fér j kor-
látlan ura volt nejének, a ki élete, személye és 
vagyona fölött rendelkezett; nem vala egyenjogú 
osztályosa férjének, hanem első rabszolganője, a 
kinek sorsa a fér j szeszélye szerint változott jobbra 
vagy roszabbra. 

A pogányok erkölcsi életének rövid jellem-
zésére szolgáljanak a következők. A lelkiismeret 
szabadsága teljesen ismeretlen volt az antik vi-
lágban ; az erényesség pedig annyira idegen volt 
azon időben, hogy még Sokrates is, akit a 
delphoszi jósda Görögország legbölcsebbjének neve-
zett, e kérdéssel foglalkozék : tanulható-e az 
erény Hogy mennyire gyakorolták a pogány 
görögök és rómaiak a felebaráti szeretet csele-
kedeteit: ezt az akkor élő jelesek nyilatkozatai 
elég élénk sziliekkel ecsetelik. Seneca szerint: 
„Az irgalmasság a sziv hibája, s a becsületes 
emberek gondosan kerülendik is azt. Legtöbbnyire 
csak a gonoszoknál található. Az igaz bölcs nem 
ismer irgalmat." Cicero védbeszédében (Pro Mu-
rena) Zenóról, a kit nagy tehetségnek nevez, és 
követőiről a stoikusokról szólván, kik közé sorolja 
Cátót is, a stoicismus elvei és tanai közé számi-
tandónak állit j a a következőket i s : „Csak az os-
toba és együgyű, könyörületes; a valódi férfiú 
nem engedi magát sem megindítani, sem meg-
kérlelni; végre, vétség és gonoszság az irgalmas-
ság sugalatára hallgatni." Az ily elvek a sze-
génység megvetését vonták maguk után; s nem 
tisztelve embertársukban az embert, őt minden 
segítség nélkül veszni engedék. Ezek után nem 
csodálkozhatunk Yoltairenek a pogány Rómát il-
lető ezen megjegyzésére: „Sehol sem látunk a 
pogány rómaiaknál olyatén jótékony intézete-
ket, melyekben a szegények és betegek közkölt-
ségen ápoltatnának. A szegények számára fel-
állított közkórházak Rómában ismeretlenek va-
lának. " 

A fenéritett vallás és erkölcsi elvek nem 
valának képesek a közmegelégedést s a társa-
dalmi élet összhangzatos jólétét előidézni. Hiába 
iparkodtak azt a tudomáy és művészetek tökélyre 
vitele által pótolni, az éles értelem a nemesebb 

érzelmeket egészen hidegen hagyá. „A tudomány 
még soha sem alapított államot és soha sem volt 
képes a vallás elvesztett egyensúlyát helyreállí-
tani," ') Tagadhatatlan, hogy Görögországnak nagy 
bölcselői voltak, a kik a gondolkodás mestersé-
gében magasra emelkedének, de nem volt kö-
zöttük egy is, a ki az igaz Isten ismeretét s a 
valódi erényes életet állította volna fel a társa-
dalom alapelvéül. Pedig a lefolyt századok elég 
világosan bizonyítják, hogy „minden ország tá-
masza, talpköve a tiszta erkölcs." Jeles törvény-
hozóik is valának, de a kik csak az állam jólé-
tét, nem pedig az egyes polgárok boldogságát 
tár ták szem előtt. Halhatatlan költőik remek 
müveikben páratlan fenséggel szólottak a szép-
ről, de az igaz és jóra nem lelkesiték a kebleket. 
Az alakítás művészete Görögország és Rómában 
érte el netovábbját, de e remekek csak a testi 
embert álliták a szemlélő elé, a fönkelt lélek, a 
szent remény és szeretet nem talált bennük ki-
fejezésre. 

Mind ebben századokkal megelőzték koru-
kat, s csodáltakká lőnek az utókor fiai előtt. De 
bármily magasra emelkedtek is légyen e téren, 
hiányzott ama kapocs, a mely az egyeseket egy-
máshoz, az egészet pedig egy felsőbb lényhez 
szorosan kötötte volna; hiányzott a felebaráti 
szeretet s az igaz Istenben való hit. Ezt nem pó-
tolhatta a pogány vallás, nem pótolhatták a tu-
dományok és művészetek sem, s igy az összekötő 
kapocs hiányában a polgárok egymásközt meg-
hasonolván, az állam saját bukásának perczeit 
számlálhatá. 

A dolgok ilyetén állásával oly időpont állt 
be, a melyben egy szabadító eljövetele általános 
óhajtása vala, a nemzeteknek. 

* 
* * 

A idők telje végre bekövetkezett. S ami t 
Athene, Róma és Jeruzsálem nem adhatott, azt 
megadta Judának igénytelen Bethleheme." — A 
megtestesült Isten maga jöt t az emberek közé, 
hogy uj fényt, u j világot gyújtson az elsötétült 
szellemi élet terén. 

Soha sem érte oly nagy szerencse a világot, 
mint midőn az Isten egyszülött fiát küldé az 
emberiség megváltására; eljött Jézus és isteni 
tanításával megváltotta a föld színét. A történe-
lem nagy alakjai az ő személye mellett mind 

>) Balmes. Protestantismus és katholicismus. 
2) Gr. Lubrich Ágost. Nevelés tört. I. r. 890. 1. 
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elhomályosodnak s nemcsak követői, de még el-
lenfelei is őszinte vallomást tesznek az ő nagy-
ságáról. A sok közül csak egyet. Josephus Flavi-
ust. a zsidó történetírót emiitjük. a ki igy szól 
róla: „Megjelent Jézus, egy mély bölcsességü em-
ber. ha mégis embernek nevezhetjük, aki bámu-
latos csodákat cselekedett, s azokat, a kik az 
igazságot kivánták. arra rátani tot ta ; követője 
sok volt ugy a zsidók mint a pogányok között, i 
Ezen Krisztust a mi fejedelmeink Pontius Pilátus 
előtt bevádolták, s meghalt a keresztfán, a nélkül 
azonban, hogy hivei megszűntek volna őt szeretni, 
mert megjelent nekik harmadnapra élve." 

Jézus egészen más irányt adott az emberiség 
szellemi életének; mert a szeretet tana, a melyet 
az égből hozott magával, teljesen átalakitá a tár-
sadalmat. 

Az embert Isten, nem pedig az állam fiának 
nevezé, s leoldá sok szerencsétlen kezéről azon 
bilincset, a melyet eddig a törvény értelmében 
visele. Most már nem a felfuvalkodott gőg, hanem 
az igazi szeretet uralkodott a sziveken és elméken. 

Jézus Krisztus nem az erkölcstelen tulajdon-
ságokkal felruházott hamis isteneket, hanem a 
végtelen tökélyű igaz Istent állitá fel az emberek 
számára példányképül. „Leg}retek tökéletesek — 
ugy mond — mint mennyei Atyátok tökéletes." 

Az Isten és a felebarát szeretetére alapitá 
tanítását. Imádd Uradat Istenedet és szeresd fele-
barátodat mint tenmagadat, ez vala ama szaba-
ditó szózat, a mely az emberiséget feriasztá ha-
lálthozó százados álmaiból. Az öntökéletesítés által 
az Istennel való egyesülés lett az emberiség ren-
deltetése. Az erények gyakorlása kötelességül 
tétetett minden halandónak, mert csak igy köze-
ledhetik kitűzött czéljának megvalósítása felé, 
igy lehet mindinkább hasonló a végtelenül töké-
letes mennyei Atyához. 

A kereszténység szabadnak nyilvánítja az 
egyént s kivonja őt az állam mindenhatósága 
alól. mer t : „Inkább kell Istennek engedelmeskedni 
— mondja a szeretet tana — mint az emberek-
nek." A családok élére nem zsarnokot, hanem 
szerető at}Tát állit, a ki örömmel fáradozik csa-
ládja boldogságán, a legnagyobb gyöngédséggel 
neveli gyermekeit s ha vétkeznek ellene, szivéből 
megbocsát nekik. 

A nő felemeltetik szolgai helyzetéből, egyen-
jogúvá tétetik férjével s papnője lesz a családi 
szentélynek. A tiszta szerelem és őszinte ragasz-

kodás szorosan egybefűzi a házasokat, mert a 
kötött szent frigy egy test és egy lélekké tevé 
őket. 

A társadalmi élet szomorú képe örömteljessé 
változik: az emberek mint egy atyának gyerme-
kei, testvéri szeretettel viseltetnek egymás ír ánt ; 
és ezen szeretetet tényleg is gyakorolják. A sze-
gény és gazdag között fenálló válaszfal ledül, s 

I az emberek versenykedve végzik az irgalmas-
ság nemes csekedeteit. 

A kereszténység idővel megnyitja a nép gyer-
mekei előtt az iskola kapuit, a mely eddig csak 
vagyonosak előtt vala tárva, s tanít ja a nemze-
teket az Isten félelmére, a felebarát és haza 
szeretetére s mind arra, a mi a földi jólét és az 
örök boldogság elnyerésére szükséges. „Csodálatos 
dolog ! — mondja eg}r franczia bölcsész. A keresz-
t é i g vallás, a mely mindenek fölött arra int ben-
nünket, hogy a túlvilági üdvöt keressük, a földi 
élet boldogságát is megalapította." ') 

Jézus tanítása rövid idő alatt az egész világon O o 
elterjedt s a hová csak a kereszténység fája ágait 
elnyujtá, mindenütt az igazi valláserkölcsi élet és 
ennek nyomán a valódi műveltség és civilisatió szé-
pen virult. Azért igen helyesen mondja Guizot: „Ta-
gadni lehetetlen, hogy az egyház megifjította a 
világot. A kereszténység az emberinem legegye-
temesebb, leghatályosabb s állandó cultur-elve: 
az európai műveltség lényegileg keresztény s az 
egyház tevékenységének köszöni létét."4) 

(Folytatjuk). 

Isten országának jelen állása a földön. 
Vájjon legyőzöttnek fogja-e magát az isteni jóság 

nyilvánítani ? Nem, mondja sz. Pá l ; az isteni irgalom, 
hogy a lelkeket megmentse, elvárja azon időpontot, mi-
dőn a hitetlenség mindenkit já rma alá haj ta . Con-
clusit omnia in meredulitate, u t omnium misereatur. 
(Rom. XI. 32.) 

Haj l i that lan nyakasság sok százada után visszatér 
Izrael Üdvözítőjéhez, akit visszautasított ; és ezen fordu-
lat az egész világra nézve, mely a halálnak zsákmánya 
lett, valóságos föl támadás leend. (Rom. XI. 15.) Akkor 
fog Ezechiel próféta vigaszteljes jóslata teljesedésbe 
menni . Leszáll a földre Istennek szelleme. Földünk akkor 
holt tagokkal boritott mezőhöz hasonlitand. E Csonthalma-in 
zokba u j életet önt, Juda Izraellel, az ó nép az ujjal egye-
sül, igy alakul az egységes és legújabb nép, mely hűsé-
gével fogja az előbbiek hűtlenségét kárpótolni. — Való-
ban be kell vallanunk, hogy földünk jelen vallási ábrázata 

Montesquieu. Esprit des Lois 248. 
2) Guizot. Cours d'histoire moderne II. Lee. 
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nem áll messze attól, hogy a prófétai képnek mása legyen. 
A civilisait világban még inkább mint a barbarok között 
hanyatlik a lelkek azon ereje, érzülete és ösztöne, me-
lyek a természetfölötti életet képezik. — Ezen életre 
nézve, mely az egyedüli igaz élet, sokan és mindinkább 1 

holt alakoknak mondhatók. A hitetlenség országa ter-
jed, s nem áll messze azon pillanattól, hogy általános le-
gyen. Az isteni irgalom órája közeleg. Oh kérjük min-
den erőnkből az Urat, hogy küldje el szellemét, adjon 
újra mozgást és életet a holt tagoknak ! 

Yégre adjuk önmagunknak és az egész világnak, e 
fájdalmas talánynak hamadik megfejtését, melyet a szeretet 
és buzgalom megfejtésének neveztünk, és ez nem egyéb, 
mint az imaapostolság. Ismét sz. Pál az, ki bennünket 
erre figyelmeztet, azon szövegében, amelyben az isteni 
Mester példája szerint, ezen kötelesség szükségességét 
vési lelkünkbe. (I. Tim. II. 1.) 

„Kérlek azért, hogy midenek előtt legyenek könyör-
gések, imádságok, kérések, hálaadások minden emberekért, 
a királyokért és mindazokért, kik méltóságban vannak, 
hogy nyugodalmas és csendes életünk legyen teljes ájta-
tosságban és tisztességben, mert ez jó és kellemes a mi 
Udvözitő Istenünk előtt, ki azt akarja, hogy minden em-
ber üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson, mert egy 
az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között, 
az ember Krisztus Jézus, ki önmagát adta mindenekért 
váltságdíjul." 

Az apostol elv gyanánt állitja fél ezen tételét, hogy 
egyedül Isten az emberek Teremtője, ki mindenki 
üdvözülését akarja, és J . Kr. az egyetlen közvetítő, ki 
meghalt mindnyájunkért. De mit következtet ebből ? Hogy 
Istennek ezen akarata mindenesetre teljesül ? Hogy min-
den ember, bármit tegyen, szükségkép üdvözül ? Ezen 
következtetés egészen helyes volna, ha a Megváltó isteni 
akarata föltétlen (absolut), volna, melynek ténylegesitése 
csakis ő tőle függ. De ez sincs ugy ; abból, hogy Isten minden 
ember üdvét akarja, arra a következtetésre jut az após-
tól, hogy minden emberért imádkoznunk kell, vagyis az 
apostol szerint Isten akarata őszinte, de hatása csak akkor 
van, ha imáink közreműködése nem hiányzik. — Kétség-
kívül az üdvözülésnek egyéb föltételei is vannak, 
mint a szent beszéd, mely a megtérés útjára mutat, a 
szentségek, melyek a megtértet ez uton tovább segítik ; 
azonban a nyilvános apostolság ezen működései nem zár-
ják ki, sőt Isten is kívánja, hogy a keresztények az ima 
láthatatlan apostolsága által egyesüljenek az ő müvéhez. 
Ha a közreműködés ezen második neme (t. i. az ima ál-
tal) nem volna ép oly szükséges, mint az első, az após-
tól nem következtethetné Isten irgalmas akaratából az 
ima szükségességét. 

Ezen igazságból két folyomány vonható le. Az első 
az, hogy ha az isteni jóság terve, mely minden embert 
üdvre akar vezetni, teljesülésétől még oly messze áll : 
ezen szomorú eredményt a kettős közreműködés hiányá-
nak tudhatjuk be. Kr. Urunk saját részéről mindent 
megtett, ami müvének kiviteléhez kívánatosnak találtatott. 
Fölötte drága áron, saját vérén váltotta meg a lelkeket ; 
szavával fényt derített az egész világra, mely elég vilá-
gos, hogy a tévedések minden sötétségét szétüzze ; egy- j 

háza kincseiben elég kegyelemerőt tett le, a lelkek min-
den bajának orvoslására ; csak éppen azon eszközök hi-
ányoztak, melyek segélyével, az oly sok munkával és drága 
áron szerzett kincseket az emberiséggel közölhette, volna. 
Sem a szentély kiválasztottjai között, kik nyilvános 
papi tevékenységre vannak hivatva, sem a hivők között, 
kik kivétel nélkül az ima apastolság kötelmével vannak 
fölruházva, nem talált azon segély és közreműködésre, 
amelyhez ő kegyelmeinek bőséges közlését kötötte. 

A második folyomány a következő : hogy a dolgok 
ezen szomorú állapotának véget vessünk, és hogy J . Kr. 
kiontott vére kellő eredményt mutathasson fel, múlhatat-
lanul szükséges, hogy az isteni Üdvözitő barátjai kettős 
közreműködésük kifejtésében ne lankadjanak. 

Igenis, Isten, kitől minden hatalom és erő szárma-
zik, ki senkire sem szorul, ezen tervének, t. i. az embe-
rek üdvözítésének kivitelében teremtményeinek közremű-
ködését is felvette, Dei enim sumus adjutores. (I. Cor. III. 
9.) Valamint a physicai világban a testeket más tes-
tek által hozza mozgásba : ugy az erkölcsi rendben is a 
léleknek mások által kölcsönzi az életet, fényt és termé-
szetfölötti meleget. 

Ha ezen segély nem áll rendelkezésére, akkor pa-
naszkodik, hogy tehetetlen. (Luc. XII. 49.) 

„Tüzet jöttem bocsátani a földre és mit akarok ha 
nem hogy felgyuladjon ?" 

Méltassuk figyelmünkre e megható panaszokat, s be-
láthatjuk, hogy bizonyos értelemben ami hatalmunkban 
áll, azokat elhallgattatni. Es ha látjuk, hogy e föld, 
melyre 19 század óta pazarolja szeretete hevét J . Kr., 
még mindig az istentelenség jegétől van befedve — ne 
botránkozzunk meg emiatt mint a gyengehitü keresz-
tények ; ne elégedjünk meg azzal, hogy eredménytelen 
sohajtozásoknak adjuk át magunkat ; hanem lássunk mun-
kához, lelkesítsen bennünket Kr. szeretetének tüze és 
imánk bensőségével igyekezzünk e tüzet minden lélekre, 
az egész társadalomra kiterjeszteni. — Ha e naptól fogva 
az isteni sziv ép oly sok serény és tökéletesen hű mun-
katársra találna, mint ahány tagot az ima-apostolság 
számlál, ugy csakhamar beteljesülne János apostolnak szt. 
Gertrudhoz intézett jóslata : a társadalom, mely halálos 
elhidegiilésnek esett áldozatul, ezt jelzé előre Sz. János, 
minden bizonynyal ujjáteremtetnék Jézus szivének éltető 
befolyása által. 

Ramière H. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, április 18. A magyar iskola-egyesület. — 
Aki emlékszik azokra a nagy zajjal folytatott incriminá-
cziókra és recriminácziókra, melyekre a sajtóban, a par-
liamentben és népgyűléseken annak idején a „Deutscher 
Schulverein" okot és alkalmat szolgáltatott, az bizonyára 
örömmel üdvözli a fővárosi döntő körök ama dicséretre-
méltó buzgólkodását, mely a külföldről fenyegető veszélyt 
egy hazai hasonszervezetü, de ellentétes irányú szövet-
kezettel paralyzálni hivatva leend. 

Ért jük a „magyar iskola-egyesület"-et, mely az 
j előkészítő munkálatok befejezése után immár közel áll 
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életbeléptetéséhez, egyelőre a fővárosban, de reméljük a 
főváros példájára hazánk más vidékein is nemsokára lé-
tesül. Három nappal ezelőtt a felügyelő bizottság által 
kiküldött szakbizottság elfogadta ama terjedelmes javas-
latot, mely az egyesület tagjainak jogairól s állami, tár -
sadalmi kötelezettségeiről szól és legközelebb a felügyelő 
bizottság teljes ülésén tárgyal ta tni fog. 

A terjedelmes dolgozat sok nevezetes pontot tar ta l -
maz, melyeket szívvel-lélekkel elfogadunk és aláírunk. 
Különösen a - tagok erkölcsi kötelezettségei" fejezet 23 
szakaszában több igen alkalmasnak Ígérkező eszköz és 
mód foglaltat ik, melyek lelkiismeretes és következetes 
alkalmazása „a magyar nyelv és szellem" fenntar tására 
és terjesztésére kétségkívül igen sokat tehetne. Igy pl. a 
II. sz. alatti p o n t : „A magyar állani földjét , királyát s 
törvényeit tiszteljed és igaz magya r szívvel szeressed: 
mivel mint magyar polgár csak igy lehetsz boldog ez 
országban", vagy a III . sz. a . : „A magyar állani koronás 
fejedelme király volt, ezentúl is mindig alkotmányos 
magyar királynak kell lennie ;" vagy a X. sz. a . : „A 
magyar nyelv, tudomány, művészet érdemes munkásai t 
megbecsüld, a dicsőült magyar ősök emlékét megüljed, hogy 
a magyar hazaszeretet lángja örökké lobog jon ;" vagy a 
XIV. sz. a. : „Ne tűrd, hogy a könnyelműség vagy a 
szegénység a magyar ivadékot pusztí tsák ; a magyarnak, 
e természetben gazdag földjén, még sokáig kell élnie," 
vagy a XV. sz. a. : „Más nemzethez tar tozót nyelveért 
ne vess meg ; sőt vele szelíden, íiagylelküleg bánjál, hogy 
kedve legyen magyarrá válni," vagy a XXIII . sz. a . : „Kül-
földi árút , ha nem nélkülözhetetlen, továbbá külföldi rosz 
könyvet, rosz törvényt, erkölcsöt s minden egyéb idegen 
silányságot ne kivánd m e g ; ez mindig drága vásár." stb. 

Nagy buzgóság és lelkesedés heve diktálhatot t egyik-
másik pontot, melyet persze csak restringálva lehet el-
fogadni, igy pl. mindjár t az I. sz. a. pont igy szól : „A 
magyarnak legnagyobb, sőt egyedüli kincse : nyelve ; erről 
egy j ú l l a n a t r a s e m szabad megfeledkeznie, ez képezi ma 
minden jogának s egész jólétének alapját, azért ezt meg-
védenie kell — ha szükséges — életével s minden va-
gyonával is." Trop de zèle! Nagy kincs a nemzeti nyelv, 
az kétséget nem szenved ; de talán még sem egyedüli 
kincs, amint talán még sem alajija minden jogának és 
egész jólétének. A túlzás, ha valamiben, ugy nemzeti 
ügyekben árt. Ily polyglott országban, milyen édes ha-
zánk, álláspontunk ilyetén hangsúlyozása inkább kihívja 
a többi nemzetiségek susceptibilitását, mint hogy meg-
nyerné azokat. Pedig hát erre kellene törekednünk. A 
magyar ugy is magyar , ezt megnyerni nem kell. Kis 
mitigáczio helyén volna. 

Van még egy a VIII . sz. alatti jiont, melyet észre-
vétel nélkül nem hagyhatunk. Ez a pont igy hangzik : 
„A magyar államban a nemzet Istenéhez, mint atyjához 
csakis magyarul szólhat, illő tehát , hogy itt minden egy-
ház hitét magyarul is vallja." Distinguo. Ha arról van 
szó, hogy magyarok lakta községben az istentisztelet — 
mennyiben az legalább minálunk szokásban van — csakis 
magyar nyelven végeztessék, akkor nincs kifogásunk a 
magyar iskola-egyesület javaslatának ezen pont ja ellen. 

Ez úgyis megtörténik. De ha ezen pontnak az volna az 
értelme, hogy Magyarországon mindenütt csak is magyar 
nyelven tartassék az istentisztelet, akkor e pontot el nem 
fogadjuk. Ha a magyar iskola-egyesület a templomot és 
a templomban végzendő ténykedéseket mint eszközt te-
kintené a nép magyarosítására, akkor sajnál juk ama té-
vedését, hogy az eszközt a czéllal és ezt amazzal felcse-
réli. A nyelv a szt. ténykedéseknél czél soha, de igenis 
eszköz és csak is eszköz lehet. A hol valami eszköz al-
kalmas az istentisztelet spécifiais czéljának elérésére, o t t 
mi ezen eszköznek alkalmazását nem csak helyesnek, de 
szükségesnek ta r t juk . S mint határozot tan roszaluók és 
megengedhetőnek semmikép sem tartanok, ha magyar 
községekben az istentiszteletet német vagy tót nyelven 
végeztetnék, igy vice versa még a magyarosodás czimén 
sem helyezhethetnők — és ugy hisszük, ezen nézetünkben 
minden józan gondolkodó osztozkodni fog — hogy a 
nem magyara jku községekben az istentisztelet más nyel-
ven, mint a nép nyelvén tartassék. A nemzeti nyelv ter-
jesztését az iskolában, a társadalmi és nyilvános életben 
mi is sürget jük és teljes lelkünkből óhaj t juk ; ennek al-
kalmazását ott ahol lehetséges és szükséges még a temp-
lomban is határozot tan követeljük ; de meggyőződésünkkel 
és lelkiismeretünkkel összeegyeztethetőnek nem tar t juk , 
egy népre vallásis zükségletének kielégítése végett ismeret-
len nyelvet oktroyálni. A magyarosodás ügye ez által aligha 
nyerne valamit, de igenis veszíteni fog ama czél, melyet 
az egyházi* ténykedések elérni képesek és hivatvák : a 
lelki oktatás és épülés, a lelki élet ápolása és fentartása. 
Ez t még hazafias szempontból is sokkal nagyobb jónak 
tekint jük, mint a korai és elhamarkodott nyelvhasználat 
bizonytalan és kétes sikereit. 

Ter jedjen a magyar nyelv, foglaljon el minél széle-
sebb ura lmat : és akkor, mint az éret t gyümölcs a fáról 
önként, természetesen és kimaradhatat lanul a magyar nyelv 
ki fogja vivni magának az egyedüli ura lmat ott, hol 
ennek kizárólagos alkalmazása többé a czélt veszélyeztetni 
nem fogja. ? 

FranCZÍaorSZág. A francziaországi katholikusok 
XIII. nagygyűlése — f. évi május hó 13—17. fog Pár is-
ban tar ta tni a Société de Geographie helyiségében (Bou-
levard St. Germain 184.) A congressus megnyitása máj . 
18-án, d. e. 8 órakor megy végbe ünnepélyes isteni tisz-
telettel az aquin-ói Sz. Tamásról nevett templomban. A 
nagygyűlés öt bizottsága következőleg oszlik fö l : a 1. a 
hit, ima, Szentföld és keresztény művészet ügyével fog-
lalkozik ; a 2. az oktatásügygyei ; a 3. a sajtó s népgyű-
lések ügyével : a 4. a törvényhozással ; az 5. a socialis 
kérdéssel és katholikus ügyekkel. A nyilvános ülések máj . 
13. 14. 15. és 17. napján esti 8 órakor t a r t a tnak ; 16-án 
pedig ugyanezen órában a Société de l 'Enseignement et 
de l 'Education chrétienne (Keresztény oktatás- s nevelés-
ügyi társaság) t a r t j a nagygyűlését. A congressusra szóló 
meghívást is ezen társulat névében Chesnelog senator bo-
csátotta közre. 
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EGYLETI ÉLET. 
A Szent-Istv.án-Társulat. 

1884. april l7-iki választmányi gyűlése. 

Elnököltek: gr. Károlyi Sánclor társulati elnök és 
dr. Tárkányi Béla társulati alelnök. 

Gróf Károlyi Sándor elnök ő excja pontban 4 órakor 
megnyitván a gyűlést, melyen a tagok nagy számmal 
jelentek meg, — annak jelentése után, liogy az utolsó 
választmányi gyűlés jegyzökönyve a kiküldött bizottság 
által hitelesíttetett ; 

dr. Táikányi Béla apát-kanonok társulati alelnök 
hivatkozva a választmány azon határozatára, mely gróf 
Károlyi Sándor elnök ur ö excjának azon indítványa foly-
tán, hogy a társulat működését a népirodalom müvelésére 
is terjeszsze ki, s e téren működését népnaptár kiadásá-
val kezdje meg, megbízta volt alelnököt e részben konk-
rét tervezet előterjesztésére, előadja, miszerint egyrészről 
az idő rövidsége s a közbejött ünnepek, másrészről a tárgy 
fontossága, melynek megoldása nem egy tekintetben bi-
zonyos nehézségek s irányelvek figyelembe vételét teszi 
szükségessé, lelietlenné tették, hogy már most kész ter-
vet terjeszthessen a választmány elé ; s azért egyes pontra 
nézve irányadásul előbb a választmány nézeteit s határo-
zatát kéri ki arra nézve : Miután a naptár mellett és ellen 
is szólnak érvek, jónak látja-e a választmány, hogy a nép-
irodalom terjesztésére a naptár használtassák első sorban, 
vagy külön népiratok adassanak ki ? A népnaptár kiadása 
mellett tovább folytatandó-e a tagok számára jelen alak-
ban megjelenő naptár kiadása s nem lenne-e a naptárrész 
az akadémiai Almanach módjára az Évkönyvhöz csatolandó ? 

Az alelnök ur által fölvetett kérdések fölött, élénk 
eszmecsere fejlődött, melyben Barta Béla, Szilágyi Virgil, 
Lonkay Antal, Rostaházy Kálmán, Orem János, Rud-
nyánszky Ferencz s Czibidka Nándor vettek részt, s az 
elnök ő excja és az alelnök ő nagysága szóltak hozzá. 

Gróf Károlyi Sándor ő excja, mint ki a mult vá-
lasztmányi gyűlésen a népirodalom müvelésére vonatkozó 
indítványt tette, kijelenté, hogy ő első sorban ezt a nép-
naptár által véli elérhetőnek s arról, vájjon a nép szá-
mára valamely más füzetes vállalat is indit-tassék-e meg, 
későbben lehetne majd tanácskozni, ha annak ideje elér-
kezik. A naptárt már ez évben óhajtaná kiadatni s erre 
nézve elősorolta, hogy mi lehetne egy jó népnaptárnak 
tartalma, hogy a nép szükségeinek megfeleljen. 

Határoztatott : A társulat a nép számára naptárt ad 
ki, melynek mikénti összeállítása iránti intézkedés, az al-
elnök elnöklete alatt két tagból álló szűkebb bizottság-
hoz utasittatik. A naptár szerkesztője az igazgató. Az 
eddig fenálló társulati naptár, mely tagilletményben adatik, 
megszűnik, s a naptárrész, a vásárok és olvasmányok ki-
hagyásával az Évkönyvhöz csatoltatik. 

A népirodalom további felkarolásának mikéntje iránt 
a választmány ezúttal tárgyalásokba nem bocsátkozik 
hanem átteszi ezen kérdést az állandó irodalmi bizott-
sághoz. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő ren-
des tagok léptek a társulatba: Sümegi Ferencz szabadkai 
vaskereskedő, Petz Győző dunaszerdahelyi káplány, dr. 

Hulmos Ignácz esztergomi papnöveldei tanár s tanúim, 
felügyelő; Ferger Adorján szentbenedekrendi áldozár; 
Szeivald Mór cs. kir. kamarás ; Streicher József paksi se-
gédlelkész ; Grabovieczky Leon főgymnáz. tanár. 

Olvastatott az irodalmi bizottság jelentése több ki-
adásra beküldött munka felett, melyeket a bizottság el-
fogadni nem ajánlott s a választmány a szerzőknek vissza-
küldetni rendelt. 

A pénztári kimutatás szerént a társulat bevétele f. 
évi január 1-től bezárólag ápril 17-ig: 32,386 frt 14 kr ; 
kiadása 31,191 fr t 90 k r ; pénztári maradék 1194 fr t 24 kr. 

A vatikáni okmánytárra ujabban bektildöttek : 
Supka Jeromos zirczi apát 150 f'rtot, a nagyváradi lat. 
szert, káptalan 500 frtot. 

A ügynökségben márczius hóban eladatott 26.348 
péld. könyv, 1416 db. szentkép, 392 darab egyes nyom-
tatvány, készpénzben bejött 11,815 fr t 22 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bogisich Mihály és 
Gervay Mihály tagok kérettek föl. 

IRODALOM. 
Natur, Vernunft und Gott. 

Abhandlung über die natürliche Erkenntnis« Gottes, 
nach der Lehre des heil. Thomas von Aquino dargestellt. 
Von Dr. Oeslaus Maria Schneider. Gekrönte Preisschrift. 
Regensburg, Mainz 1883. 353 1. 5 m. (Folyt.) 

Néhány év óta, de különösen a rationalismus két 
főcoryphaeusának, Brauer Bruno (ki „der Ursprung des 
Christenthum's aus dem röm. Griechenthum'' Berlin 1877. 
czimü müvében azon meggyőződésre jutott, hogy Philo 
és Seneca a kereszténység tulajdonképeni alapitói — ri-
sum teneatis ! — hogy Róma és Alexandria, nem pedig 
Palaestina annak hazája, és Hartmann (hirhedt „ Zu-
kunftsreligion "-jának legkitűnőbb czáfolatai: a) Hettin-
ger : „Die Krisis des Christenthums"' Protestantismus u. 
kath. Kirche, Herder, Freiburg 1881. 142 1. b) Braig: 
Die Zukunftsreligion des Unbewussten und des Princip 
des Subjectivismus. Herder, Freiburg 1882. 333 1. c) 
Stöckl : Eine Blüte modernen Kulturkampfes, oder die 
neueste Berliner Geistesphilosophie, Mainz 1874.) a de-
structiv áramlatnak hódoló bölcselők által nagy tapssal 
fogadott iratainak megjelenése óta a vallásbölcselet ismét 
előtérbe lépett, s a tudományos világ kiváló figyelemben 
részesiti az e téren megjelenő ujabb termékeket. Ily kö-
rülmények közt valóban korszerű Schneider müve, mely-
ben Sz. Tamásnak -— kinek erejét a tiszta ész erejének 
nyilvánítja —- az Isten léte mellett szóló bizonyítékait 
nemcsak megvédi, hanem az ujabb természettudósokkal 
szemben azokat meggyőző bizonyitó erővel positive is 
megállapítja. 

A mü bevezető részében (1—14 11.) a szerző emel-
kedett hangon dicsőíti a nagy stagirita még nagyobb ér-
telmezőjét, Sz. Tamást, kit az örök bölcseség kristály-
tiszta forrásának mond. (1. 1.) Fons ascendebat e terra 
irrigans universam superficiem terrae. (Gen. 2, 5.) 

Igen találó azon hasonlat, melylyel Isten hármas 
megismerési módja nagyobb világosságba helyeztetik. Az 
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előcsarnokokat (atria) — úgymond — először be kell 
já rn i ; és minél fönségesebben s hatalmasabban jelentkez-
nek azok ivei, minél pontosabban és lelkiismeretesebben 
vizsgáljuk azokat : annál nagyobb lesz az élvezet a szen-
télyben, és annál nagyobb lesz a kivánság a „szentek 
szentélyébe" (sanctissimum) behatolhatni . Igy tünteti fel 
szerzőnk Isten megismerését, amint ez vagy észokoskodá-
son, vagy közvetlen szemléleten, vagy pedig Isten közvet-
len kinyilatkoztatásán alapszik. 

A bevezetés után szerzőnk müvét az angyali tudor 
Isten léte mellett felhozott öt bizonyító érvének megfe-
lelőleg öt fejezetre osztja föl. Isten létének bebizonyitása 
a) a mozgásból 14—69. 11. b) az okság fogalmából 
69—141. 11. c) a szükségesség fogalmából 141—215. 11. d) 
az igaz, jó és tökéletes fogalmaiból 279—353 11. és e) a 
czélszerüség fogalmából 279-—353. 11. Schneider müvének 
egyik kitűnő tulajdonságát a szép és egységes terven 
épülő módszer képezi, melyben nézeteit az olvasó érde-
kének fokozása és figyelmének folytonos lekötése mellett 
adja elő. Mind az öt fejezetben használt előadási módja 
körülbelül a következő schema alá foglalható : először 
szószerint idézi az angyali tudor szavait, melyeket aztán, 
miután kellően értelmezte és elemezte, syllogismus alak-
jába önti ; ezután külön-külön értelmezi a syllogismus 
fő- és altételét, miközben kiváló tekintet tel van az elő-
fordulható ellenvetésekre, melyeket Sz. Tamás utmutatása 
mellett és az u jabbkor i természettudósok általános tekin-
tetbevételével visszautasítván, a syllogismusból kérlelhet-
len következetességgel hozza le bebizonyitandó tételét. 

Miután szerzőnk az első érv levezetésénél Sz. Ta-
más tanait az ontologisták (Malebranche, Gioberti, Fabre, 
Ubaghs, Branchereau) valamint a traditionalisták (Bonald, 
Bautain, Bonetty stb.) tanaival összehasonlította volna, 
számos egyházatya i ra tára hivatkozik, kik e tekintetben 
teljesen megegyeznek a schola fejének tételeivel. Ezen 
fejezet fénypont já t az u jabb természettudósok a moz-
gást illető véleményeinek éles és beható bírálata képezi. 
(55—69. 11.) ' 

VEGYESEK, 

t 
SIMON VINCZE 

csornai p répos t . 
1 B 1 3 - 1 8 8 4 . 

A csórna-premontrei kanonokrend összes tagjai mély 
fájdalommal jelentik szeretett főpapjok Simon Vincze 
prépostnak f. é. ápril hó 15-én délután 2 órakor, a hal-
doklók szentségeinek áj tatos felvétele, s rövid szenvedés 
után életének 71-ik — jjrépostságának 23-ik — évében 
bekövetkezett gyászos elhunytát . A boldogultnak hiilt 
tetemei e hó 17-én délután 4 órakor fognak a csornai 
közös sírkertben örök nyugalomra helyeztetni ; az engesz-
telő szent miseáldozatok pedig e hó 18-án 9 órakor a 
Mindenhatónak bemutat tatni . Csorna, 1884. ápril hó 15. 
Az örök világ fényeskedjék neki. 

— Nagylelkű alapítvány. Bubla Károly a püs-
pök, esztergomi kanonok ur az ottani nőzárdák reszére 
2 - 2000 f r t ta l összesen 6000 f r t alapítványt tett . 

— Szerzetesi jubileum. F . bó 16-án tar to t ta a szent-
ferencziek belvárosi templomában ötven éves szerzetesi 
jubi leumát a budapesti papság egy igen tisztelt tagja, nt . 
Bády Valér atya. Szerzetesi fogadalmát 1834. ápril 16-án 
tet te le Nyi t rán . Fáradhata t lanul s mindenütt becsültetve 
működött 1837. óta Nagyboldogasszonyban, 1845. óta Po -
zsonyban, végre 1853 óta szüntelenül Budapesten. A 
szelid lelkű jubiláris szerzetesnek szivünk őszinte óha já -
val kívánjuk : ad multos annos ! 

— Amerika, _milliók vágyainak Eldoradója, hol a 
vén Európa zaklatott szülöttei csupa boldogságot képzel-
nek maguknak, igazi amerikai lépésekkel halad a cor-
rupt io ut ján. Mutat ja ezt az öngyilkosok számának roha-
mos növekvése. 1882-ben az Egyelül t-Allamok területén 
volt 883 öngyilkos, 1883-ban számuk már 912-re emel-
kedett . 

— Belgiumban a törvénytelen szülöttek általános 
arányszáma 1882-ben volt 8*1, a törvényesek 91'9ü /u-kával 
szemben. Az ország egyes vidékeinek arányszáma 1 3 % 
és 43/4°/O közt mozog a törvénytelen szülöttek számát te-
kintve. Jellemző, hogy a liberalismus által dominált vi-
dékek immoralitás tekintetében is excellálnak. A mi a há-
zasságokat illeti, 1882-ben 39,214 házasságra esett 216 válás, 
mig 1871—1880-ig a válások száma csak 130-ra emelkedett. 
Jobban mint Belgiumban alig pusztít valahol az alcoho-
lismus. Minden 44 lakosra egy-egy korcsma esik. Szeszes 
i talokra évenkint 475 millió f rankot költ a belga nép. 
Brüsszelben a közkórházban elhalt férfiak 80°/0 az alcoho-
lismus következményeiben halt el. 

— Isten ujja. Lemuel Tamás, Philadelphia Jet t intown 
nevű külvárosában, f. évi J anuá r 14-én tizenharmad ma-
gával lakomázott . Egyszerre fel tűnt neki a t izenhármas 
szám s nevetve fe lk iá l to t t : „Tizenhármán vagyunk az 
asztalnál, mint Krisztus az utolsó vacsorán!" Er re az 
utolsó vacsora szent tényeit kezdte utánozni, ugy téve, 
mintha ő volna az Üdvözitő. Egyszerre fejéhez kap : 
„Kezdem hinni, úgymond, hogy csakugyan ez lesz 
utolsó vacsorám." Nagynehezen felkelt, haza vánszorgott, 
lefeküdt, s minden orvosi gondozás daczára, mely egyéb-
iránt ba já t sem tudta megállapitani, meghalt . Szörnyen 
eltorzult arczczal halva találták ágyában. (A The Ex-
change után.) 

— A májusi ajtatosság százévi fenállásának meg-
ünneplésére az ajjostoli szentszék, a szertartások Congre-
gatiójának f. hó 3-án kelt határozatával teljes bucsut en-
gedélyez a betegápoló szerzetesi rend templomai és mindazon 
egyházmegyék számára, melyeknek püspökei a szent 
atyától a kegyét vagy már kérték, vagy kérni fogják. A 
történeti nevezetesség érdekében megjegyzendő, hogy a 
májusi áj tatosság 1784-ben Ferrarában, a Sarlós-Boldog-
asszony tiszteletére szentelt templomban kezdődött. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnöveide-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, április 23. 33. I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A katholicismus befolyása Magyarország nevelésügyi viszonyaira. — Egyházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : A „Germania" és a magyar félhivatalos lap. — K ö l n : A rajnavidéki katholikusok nagygyűlése. — Irodalom: Natur, 

Vernunft und Gott. — Jelentés. — Vegyesek. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

A) az Árpádházból származott királyok alatt. 
1 0 0 0 - 1 3 0 L 

A kereszténység mint mindenütt, ugy a 
magyar hazában is nagyszerű dolgoknak vala lét-
rehozója. Midőn őseink a IX-ik század vége felé 
elhagyák ősi lakhelyüket, Ázsiát, az egy Istenben 
való hit eszméje már meg vala nálok ; mindazon-
által a műveltség és polgárisodás oly alacsony 
fokán állának vala, hogy az akkori európai mű-
veltség keretében helyt nem foglalhatának. 

Beköltözésük után a harczi villongásokról és 
véres csatákról, régi életmódjuk és szokásaikról 
mindjárt nem bírtak lemondani, csak miután 
Gejza, a szelid szellemű és békére hajló fejedelem 
belátta, hogy a magyar csak ugy maradhat Euró-
pában, s nemzeti fejlődése csak akkor haladhat 
akadálytalanul, ha régi pogány szokásaival sza-
kit és keresztény szomszédaihoz simul. — Gejzát 
ezen tervének kivitelében nagyban segité I. 
Ottó német császár, a ki értesülvén a magyar 
fejedelem ilyetén békés irányairól, 972-ben Bruno 
verduni püspököt külde hozzá, aki által barátsá-
gát és szives közreműködését igéri. 

Gejza örömmel fogadta I. Otto ajánlatát s 
felhatalmazá őt, hogy Magyarországba térítő pa-
pokat küldhessen. A térítési munka vezetését 
Piligrin passaui püspökre bízta, ki is számos vi-
lági és szerzetes papot küldve a magyar ha-
zába, a térítés nagy munkáját megkezdette. Jól-
lehet a téritők buzgó fáradozása szép eredményre 
vezetett, mert néhány hónap múlva Piligrin 
örvendve irá a pápának, hogy: „A mindenható Is-

ten megnyitni méltóztatott a magyarok sziveinek 
soká elzárt ajtaját, s hogy közülök férfiak és nők 
mintegy Ötezeren lettek megnyerve Krisztusnak," 
mindazonáltal a térítés oroszlánrésze sz. Adal-
bert prágai püspököt illeti, a ki nemcsak a nép 
zömét, hanem a fejedelmi családot is rábírta a 
kereszténység felvételére. Miután a fejedelmet és 
ennek élte tavaszán levő Vajk nevü fiát a ke-
resztény vallás tanaiba beavatta, mindkettőt a 
keresztség szentségének feladása által 996-ban a 
kath. egyház kebelébe fölvette. 

Gejza fejedelem a következő évben 997-ben 
megszűnt élni; ő vala az, a ki a magyarság szi-
vében a régi vallás roskadozó épületét lerom-
bolta, s elkészité a talaj t a magasabb eszmék 
befogadására. A kereszténység általánosítására fia 
Vajk, a ki a keresztségben István nevet nyert, 
vala hivatva. — Istvánt, a tizenkilencz éves if jút , 
atyja halála után a magyar nemzet vajdái és 
nemesei a fejedelmi buzogány átnyújtása, paizson 
való felemelése által fejedelmül választották; há-
rom évvel később pedig az 1000-ik év aug. 15-én, 
miután II. Szilveszter pápa őt apostoli buzgal-
máért koronával és kettős kereszttel megajándé-
kozá, székhelyén, Esztergomban ünnepélyesen 
megkoronáztatta magát. Koronás királyaink so-
rát oly férfiú nyitja meg, a ki nemcsak nemze-
tének hűségét és szeretetét, de a kölföld tiszteletét 
is kivívta magának. „0 egyesitette személyében 
az apostol lángoló buzgalmával az államférfiú 
bölcsességét; a nyugati civilisátio tiszteletével a 
nemzeti mult és az ősi hagyományok iránti pie-
tást ; erély és határozottsággal keresztény aláza-
tosságot és szelídséget."1) 

*) Fraknói, A magyar nemz. tört. 41. 1. 
32 
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Már uralkodása kezdetén fögondja vala, 
hogy a keresztény hitnek minél jobban leendő 
elterjedése által az ország virágzását előmozditsa 
s jövendő állásának biztos alapját letegye. Atyja 
nyomdokait követve, egyéb üdvös intézkedésein 
kivül, hogy a nép a lelki oktatásokat nélkülözni 
ne kénytelenittessék. több püspökséget, apátságot 
és kolostort alapitott. Igy az esztergomi érsek-
ség, a kalocsai, bácsi, pécsi, veszprémi, egri, győri, 
váczi, nagyváradi, erdélyi és csanádi püspöki me-
gyék alapításukat, a nyitrai pedig helyreállítását 
neki köszöni. Hogy ezen püspökségek, egyéb 
apátságok és kolostorok mellett, a melyeket első 
királyunk és utódai vagy más egyházi és világi 
nagyok alapitának, az ifjúság nevelése és taní-
tása végett iskolák jöttek létre, az kitűnik III. 
Sándor pápa alatt ta r to t t lateráni közönséges 
zsinat ama végzéséből is, mely szerint sürgette-
tik, hogy a hol székesegyházak vagy kolostorok lé-
teznek, ott az iskolák helyreállíttassanak vagy 
megnyittassanak. 

Az iskolák hazánkban csak a kereszténység-
gel kezdődnek; az egyház általános törvényeinek 
értelmében nemcsak a székesegyházak és kolos-
torok, hanem minden plébánia mellett elemi is-
kolának kellett alakulni, a melyben a vallás és 
erkölcstanon kivül a gyermekek a világi tudo-
mányok elemeiben és előzményeiben : az olvasás, 
irás, ének és számtanban is oktatást nyertek. 
Ezen elemi iskoláknak száma a plébániák sza-
porodtával — mert kezdetben az apostoli király 
tiz falu számára csak egy templomot rendelt állít-
ta tni — jelentékenyen növekedett, ugy annyira, 
hogy rövid idő alatt az elemi iskolák az ország 
minden részében elterjedtek. A tanítást az egy-
ház buzgó férfiai végezték, a kik a lelkipásztori 
teendők mellett az ifjúság nevelését is szivükön 
hordozák. 

Hogy az egyház, már azon időben, nem 
egyedül az elemi oktatásra szorítkozott, azt vilá-
gosan bizonyítják a káptalani és kolostori isko- j 
Iák, a melyekben a kanonokok, illetőleg a szerzete-
sek a hét szabad művészetből tar tot tak előadásokat. 
A székesegyházi iskolák élén a kanonokok állottak, 
akik a püspöknek az egyházmegye igazgatásá-
ban segédkezet nyújtó káptalani testületnek tagjai 
valának. Minden püspökség mellett alakult ily 
káptalan. A székesegyházi iskola főnöke az olva-
sókanonok volt, a ki arra ügyelt, hogy a tanít-
ványok minden tudományban serényen és rendesen 
taníttassanak. Ami a tanítókat illeti, tudós és 

müveit papok valának, a kik a pápai rendeletek 
szerint a külföld egyetemein tartoztak tanulmányai-
kait végezni. — A tanulás megkönnyebbítése 
végett üdvös rendeletek bocsáttattak ki. „Hogy 
pedig az oktatási dij senkit a tanulástól el ne 
ijeszszen — mondja Lányi — a lateráni zsinat 
határozata szerint a szegény tanulók ingyen ta-
nítása fejében alkalmas jövedelem rendeltetik az 
oktatónak. E czélból már régóta egy kanonok 
hely jövedelme az iskola mesterének jár, ki is 
emiat t a kéregető vagy ingyen befogadott s még 
kevésbé a munka és szolgálatból élő tanulóktól 
mit sem követelhet." — Ezen tanodák egy-
házi és világi if jak előtt egyaránt nyitva ál-
lottak. 

A kolostori iskolák a szerzetesek magányos 
épületeiben valának. Már sz. István alatt több 
zárda alapíttatott , a melyek nemcsak a vallá-
sosságnak, de a tudománynak is tűzhelyei voltak. 
A világtól elvonult, külsőleg igénytelen egyházi 
férfiak egész életüket az ifjúság valláserkölcsös 
nevelésére szentelék. Iskolájuk a székesegyházi 
iskolák mintájára vala szervezve, s gyakran fö-
löttük állottak. Minden kolostornak megvolt a 
maga olvasója és énekese. Mély tudományu fő-
papjaink és áldozáraink többnyire a kolostori is-
kolákban nyerték oktatásukat. 

Boldogemlékü apostoli királyunk kezdetben 
csak a szent Benedek-rendű szerzeteseket telepi-
te t te le hazánkban, a kik számára az atyja, 
Grejza által Pannonhegyén kezdett kolostor épí-
tését befejezé s 1001. évben ünnepélyesen felszen-
te l te t te ; később még a pécsváradi, zalavári és 
bakonybéli benczés apátságokat is megalapitá. E 
rend annyira megkedveltette magát az ország-
ban, hogy a XVIII. század végéig kolostorainak 
száma 54-re emelkedett. Hog}^ az egyházi férfiak, 
a püspökök, a káptalanok tagjai, a plébánosok, 
nemkülönben a szerzetesek magasztos hivatásuk-
nak annál könnyebben megfelelhessenek, az anyagi 

j gondok alól fölmentendő gazdag földbirtokkal 
ajándékozá meg őket. 

A világi papság és a szerzetesek sz. István 
alatt nemcsak a hitélet virágzását, hanem a nyu-
gati műveltség terjedését is előmozditva, a ke-
resztény civilisátió buzgó előharczosai valának 
hazánkban. A kereszténység megszelídítette az 
elszilajodott erkölcsöket s a gyöngéd szeretet 
szikráját oltá a keblekbe, utat nyitott a civilisa-
tiónak, a mely nem a rombolás, hanem a mara-
dandó alkotás munkáját viszi végbe ; bevezette a 
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gyermeket az ismeretek és tudományok csarno-
kaiba, neveié, oktatá őt, bogy erényes ember s 
jó polgár váljék belőle. Az erénynek templomot, 
a hasznos ismereteknek pedig iskolát emelt. Szó-
val lerakta a müveit társadalom alapköveit, a 
melyben később az igazi polgárisod ás élte bol-
dog napjait. 

Ekként sz. István a templomok és iskolák 
megalapítása által, nemcsak királya, de apostola 
is vala nemzetének. Méltán mondhatá róla II. 
Szilveszter pápa a magyar követek előtt : „ Én 
csak apostoli vagyok, de ő igazán Krisztus apos-
tola." Istvánt, erényes életű fiával, Imrével együtt 
VII. Gergely pápa 1083-ban szentté avatta. 

A kezdet nehézségeit sz. István szerencsésen 
legyőzte s a keresztény civilisatio magva szépen 
virult az uj haza térségein. A buzgó utódok ke-
zében nem kisebb eredményre vezetett a vallás 
és nevelés ügye. I. Endre 1047-ben a székesfehér-
vári országgyűlés után szigorú törvényeket hir-
detett ki az országban azok ellen, a kik a ke-
resztény vallást elhagyva, az ősi vallásra akartak 
visszatérni; s erősen meghagyá, hogy a sz. Ist-
ván által alapitott rendhez simuljanak, különben 
életükkel vagy jószágukkal fognak lakolni. Ti-
hanyban a szerzetesek számára zárdát is épitett. 
I. Béla szintén sz. István művének megszilárdí-
tásán fáradozott, egyéb üdvös intézkedésén kívül 
buzgalmát a szegszárdi monostor építtetése is 
jellemzi. — Sz. László magyar király pedig „ke-
resztény lovagias szelleme által nemcsak népét 
tet te hatalmassá és boldoggá, hanem magának 
is oly hirt és tekintélyt szerzett, hogy midőn 
Európa fejedelmei 1095-ben a piacenzai egyházi 
gyűlésben a Szentföld visszaszerzése végett az 
arabok ellen keresztes háborút határoztak, a 
különféle nemzetekből alkotandó hadsereg főve-
zéréül közakarattal Lászlót választották." ') A ke-
resztény hitélet és a nevelés terjesztése vala e 
buzgó király egyik . főtörekvése. Midőn a kuno-
kat, a kiket a keresztény czivilizácziónak akar t 
megnyerni, legyőzte, a foglyoknak csak szolga-
ság és a keresztény vallás fölvétele között adott 
választást. Az egyház és az iskolára nagy gon-
dot fordított ; a hol hiányos volt, ott tökéletesí-
tette, a hol pedig nem léteztek, ott u ja t alapí-
tott. A zágrábi püspökség, a melyet a keresztény 
vallás és czivilizáczió terjesztésére alapitott, neki 
köszöni létét. Erényes élete s a vallás körül szer-

Horváth Mihály. A magy. tört. rövid előad. 69. 1. 

zett érdemei miatt a kath. egyház a szentek 
sorába igtatta. 

Igy az Arpádházból származott többi kirá-
lyaink alat t is szépen fejlődött azon intézmény, 
a mely ujj ászülője lett a magyar nemzetnek. A 
nevelés ügye a kath. egyház ölében dajkálva, 
mindinkább megizmosoclék, s mig egyrészről bő-
ven te rmé az isteni félelem, kötelességérzet és 
hazaszeretet erénygyümölcseit, addig másrészről 
a nemzeti műveltség által, a tudomány terén is 
szép eredményt mutatot t fel. 

A később bekövetkezett mostoha idők törté-
nelmi adatainkat jobbára fölemésztették s így 
azon kor nevelésügyének hü képét eltakarák az 
utóvilág elől. 

A plébániai vagy községi iskolák létéről csak 
gyér nyomok maradtak fenn. Lányi jeles egyház-
történetében csak néhányról emlékezik meg. Ne-
vezetesen a pápóczi, pozsonyi, kolozsvári, szegedi, 
lippai, tolnai, gyulai és még néhány elemi isko-
láról, a melyek a keresztény nevelés czéljainak 
teljesen megfeleltek s virágzásnak örvendtek; 
nagyon valószínű, hogy a többi plébániai isko-
lák is ezekhez hasonlóan valának szervezve, Ezen 
iskolák a legszükségesebb ismereteket csepegtet-
ték a tanulók elméjébe és szivébe s mintegy 
előkészítőül szolgáltak a magasabb iskolákra. 'A 
plébániai iskolákon kívül, ezen korban, más elemi 
iskolákkal nem is találkozunk; s igy az egyház 
volt az, mely a kopár ta laj t először kezdé mű-
velni, s nem riadt vissza a kemény munkától, a 
mely bő áldást engedett remélni. 

Székesegyházi iskoláinkról már több törté-
neti adattal bírunk. Legrégibb nyomára akadunk 
az esztergomi iskolának, a melyben sz. István a 
grammatikát tanul ta ; a jeles tanitók messziről 
idevonzották a tanulókat. Nemkülönben híres 
volt a veszprémi iskola is, a melyről IV. László 
egyik oklevele úgy emlékezik meg, mint a mely 
már a magyar alkotmány kezdetétől fogva di-
csőén virágzik. A leghíresebb székesegyházi isko-
lák egyike a csanádi vala, a melyet sz. Gellért 
püspök alapított. Ez oly hírre vergődött, hogy 
nemcsak a magyar ifjak, hanem a lengyelek, cse-
hek, németek sőt francziák is nagy számmal lá-
togatták. Hires vala a pécsi székesegyházi iskola 
is, a melyet Bonipert Pécs első püspöke alapí-
tot t s már 1009-ben Hilduint Francziaországba 
küldé, hogy az oktatáshoz szükséges könyveket 
megszerezze. Ide sorozhatjuk még a sz. István 
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által alapított székesfehérvári iskolát is, a mely-
nek hosszú századokon át tar tó virágzásáról 
1490. táján Tubero egykorú iró tanúskodik.1) A 
többi székesegyházi iskolák szintén nem kevésbé 
mozdíták elő azon műveltséget, a melynek ár-
nyában megelégedés és valódi jólét honol. 

A kolostori iskolák igen szép számmal va-
lának. Sz. István lelkes utódai a benczéseken ki-
vül más szerzeteseket is hivának a hazába. II. 
Gejza király a sz. Róbert által alapitott cziszter-
czitarendet 1142-ben telepité le a czikádori apát-
ságban; III. Béla pedig a sz. gotthárdi és pilisi 
apátságokat létesitette számukra. Ezen rend tag-
jai a neveléssel foglalkozván, nevelés tekintetében 
nagy előnyére voltak a magyar nemzetnek. Ké-
sőbb annyira elszaporodtak, hogy az utolsó Ár-
pádok alatt 27 kolostort számítottak. — Nagy 
befolyással voltak a nevelésre a Francziaország-
ban sz. Norbert által alapított premontrei kano-
nokrendiek is, a kiket II. István hozott a ha-
zába s Nagyváradon az első premontrei pré-
postságot alapitá. Rövid idő alatt huszonegy pré-
postsággal birtak. — „Kilit egri püspök 1231-ben 
a Ferencz-rendieket honosította meg a magyar 
földön, midőn számukra saját székhelyén kolos-
tor t épített. IV. Béla 1240-ben Esztergomban, 
IV. László l2S0-ban Székesfehérvárra és Po-
zsonyba hívta meg."2) Különösen az alsóbb nép-
osztályra ter jedt ki működésük ; a gyermekeket 
oktatták, az Isten igéjét hirdették s a szentsé-
geknek buzgó kiszolgáltató! valának. Vagyonuk 
nem volt, csak könyöradományokból tár ták fenn 
magukat. A tudományok és művészetekben is 
jártasak valának; nagyszámú jeles tudóssal, író-
val és művészszel találkozunk soraikban. A Do-
monkos-rendi szerzeteseket Pál magyar rendtag 
alapitá Győrött 1221-ben. Később 38 zárdával 
birtak. — Számos más szerzetes-rend hozatott 
még az országba, a melyek részint a neveléssel, 
részint a hitélet és erkölcsösség ápolásával fog-
lalkoztak. Ilyenek voltak a sz. Ágoston szabálya 
szerint élő kanonokrendűek, a pálosok s egyéb 
szerzetesrendek. 

A szerzetesrendek kiszámíthatlan szellemi és 
anyagi hasznot árasztottak a hazára. A nevelés 
terén az elismerés pálmája őket illeti, az ő érde-
mük továbbá az is, hogy a classicus irodalom 
kincsei korunkig eljutottak. Csendes magányukba 

') Lányi. Magy. egyh. tört. I. k. 528 1. 
2) Fraknói. A magy. nemz. tört. I. füz. 157. 1. 

vonulva a hajdankor becses termékeit gondos 
kezekkel lemásolták s azokat a benne rejlő tu-
dománynyal együtt az utó világra átszálliták. Örö-
kös hálával tartoznak tehát a századok ama 
buzgó férfiaknak, a kik a tudományok templo-
mainak építéséhez szükséges anyagot az utókor 
kezébe szolgáltatták. — „Azon időszak alatt, 
mely Európa újjászületését közvetlenül megelőzte, 
minden tudomány a kolostorba rrjtezék."1) 

A kolostori iskolák jellemzésére legyen elég 
néhányat felemlítenünk. Ezen iskolák közül, két-
ségkívül, a pannonhalmi vala a leghíresebb. A 
jeles tanerők messze földről idecsőditék a tanulni 
vágyó ifjúságot, a kik mély vallásossággal és 
alapos ismeretekkel hagyák el a tudományok e 
csarnokát. Maurus atya, a hires tanító, szintén a 
pannonhalmi iskolában végezte tanulmányait . 
Szalay László Magyarország történetében ezeket 
mondja a pannonhalmi iskoláról: „Történetírá-
sainkban számos hely arra mutat, hogy a ke-
resztény Magyarországnak anyaiskolája a pannon-
hegyi apátság vala." — Híres tanoda volt a ta-
polczai benczéseké is a XIII. században, mely 
„Bonarum artium, l i terarumque domicilium" ne-
vet viselé. — A Domonkos-rendiek iskolája pedig 
annyira virágzott, hogy e szerzet az egész vilá-
gon szétszórt egyetemnek hivatott. — Kgyéb 
helyeken is szép sikerrel működtek a szerzetes 
férfiak, a mit leginkább a zárdák gyors szapo-
rodása fényesen bizonyít. 

Hogy a tanítás ezen korban nem a székes-
egyházi és kolostori iskolákban nyerte befejezé-
sét, arról a Veszprémben felállított egyetem ta-
núskodik. Ezen egyetemen IV. Lászlónak 1276-ki 
oklevele szerint a kereszténység kezdete óta a 
„Liberalium art ium studia" a párisi egyetem 
szerint taní t tat tak. A hét szabadmüvészet tan-
tárgyainak alaposabb és tudományosabb előadása 
mellett, főleg a jogi tudományokra volt kiváló 
tekintet fordítva ; IV. László idejében az egyházi 
és a római jogból tizenöt tanár tar tot t előadá-
sokat. 

A kereszténység a nőnem neveléséről sem fe-
ledkezett meg. Azért már sz. István alatt talál-
kozunk oly intézményekkel, a melyben a gyön-
gédebb nem nyeré kiképzését. A szeretet angyalai, 
az apáczák, e korban kezdték meg Magyarorszá-
gon áldásdús működésűket. — „Hazánkban sz. 
István a veszprémi völgyben görög apáczák ré-

l) Tudománytár 1837. XII. 223. 1. 
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szere alapított zárdát. Sz. Klára szüzei (Klarissák) 
pedig e korszakban Budán, Nagyszombatban és 
Pozsonyban birtak zárdákkal. IV. Béla a Domon-
kos szabályai szerint élő apáczák számára Buda 
mellett a nyulak szigetén — a mai Margitszige -
ten — alapított kolostort, s azt fejedelmi bőke-
zűséggel adományozta meg. I t t töltött tizenkilencz 
évet leánya, sz. Margit herczegnő ; társainak száma 
mintegy hetvenre ment. LTgyanezen rendhez tar-
tozó apáczazárdák e század folytán Veszprémben, 
Pécsett, Székesfehérvárott létesültek. " l ) 

A jámbor szerzetesnők a leányok nevelésé-
vel foglalkoztak s az irgalmasság cselekedeteit 
végzek. Fölötte nagy hasznára voltak a nevelés-
nek, mert erényes és művelt honleányokat ké-
peztek a magyar haza számára. Csakhamar ked-
veltekké lőnek s az ország számos helyein meg-
telepedtek. 

A kereszténységnek a nevelésügyre való nagy 
befolyását igazolja azon körülmény is, hogy már 
az árpádházi királyok ideje alatt olyanokkal is 
találkozunk, a kik irodalmi munkásságuk által 
kitűntek. Sz. István első apostoli királyunk nem-
csak a kardot és keresztet, hanem a tollat is 
ügyesen forgatá kezében s megírta szeretett fiá-
hoz, Imre herczeghez az „Intelmek könyvé "-t. 
Kartvich püspök sz. István életrajzával ajánclé-
kozá meg az utókort. Sz. Gellért a nemzet nagy 
téritője több hittudományi munkának vala szer-
zője. Mór pécsi püspök az erdők magányában 
élő Zoerard és Benedek szentéletű remeték éle-
tét irta meg. Kalán, ugyancsak pécsi püspök, 
Atilla történetét állítja össze a római és görög 
kútfők nyomán. Aóger nagyváradi kanonok „Car-
men miserabile" czimű művében a szomorú em-
lékű ta tár járást ir ta le, a melynek maga tanuja 
volt s majdnem áldozata lett. A magyar nemzet 
történetét Kéza Simon IV. László udvari káp-
lánja irta meg, a legrégibb időktől saját koráig. 
A sokszor emlegetett névtelen jegyző szintén a 
korban irta a nemzeti hagyományokat a ma-
gyarok származásáról, ázsiai életéről, nemkülön-
ben a bevándorlásnak és honfoglalásnak történe-
tét. Sz. István, sz. Imre, sz. Gellért és Sz. László 
legendáinak ismeretlen szerzői hasonlóan e kor-
ban éltek. „Továbbá több mint valószínű, mikép 
a „Halotti beszéd és könyörgés", azon legelső 
szerkönyv (Rituale) maradványa, melynek már 

4) Fraknói. A magy. nemz. tört. I. füzet, 160. 1. 

sz. István korában készülnie kellett." ') Megem-
lítjük még a nemzet és királyaink nagy tet-
teit dicsőítő énekeket, melyeket későbbi kró-
nikásaink említenek, de a melyek, fájdalom, nem 
maradtak napjainkra. 

Az árpádházi királyok alatt, tagadhatatlan, 
hogy nagy lendületet vett a nevelés ügye; kirá-
lyaink bőkezűsége és az egyházi férfiak buzgalma 
rövid idő alat t a polgárosodás legszebb gyümöl-
cseit termeié vala ott, a hol előbb kopár vala a 
föld s kihaltnak látszott a természet. A nevelés ügyé-
nek örömteljes menetét egy közbejött váratlan ese-
mény megszakitá. Mint a földrengés, mely a századok 
munkáit egy pillanatra tönkre teszi, ugy hazánk-
ban is a gyászos emlékű tatárjárás a szellemek szé-
pen fejleni indult remény-virágait elhervasztva, a 
tudományos haladásnak egy időre útját állá. De 
alig mult el a majdnem két évig tartó kemény 
csapás, a nevelés ügye ismét éledezni kezdett. A 
vihar a terebélyes fának csak ágait tördelé le, 
magát a törzset nem bántotta. IV. Béla király a 
nemzet nagy sebére gyógyító balzsamot csepeg-
tetett: a levert országot fölemelte, templomokat 
és iskolákat állított s a vallás és nevelés terjesz-
tésére világi papokat és szerzeteseket telepített 
az országba. Méltán nevezi őt a történet Magyar-
ország második alapitójának. A nevelés ügye ezen 
idő után szépen haladt, az ütött seb csakhamar 
behegedt, s a régi törzsből ujabb virágok faka-
dának. 

* 
* * 

A civilisatió terén te t t szép haladás a ke-
reszténység fönséges tanainak s dicső kirá-
lyaink apostoli buzgalmának köszönhető. A ma-
gyar nép. a mely azelőtt harczi kalandjaiban és 
a gondtalan nomád élet örömeiben találta ked-
vét, s kereszténység által a társadalmi élet hasznos 
foglalkozásaira lett szoktatva, A társadalom min-
den osztályát a kereszténység szelleme lengé át, 
s mindenütt megnyitá a kebleket a szép, jó és 
igaz befolyására. — Az árpádházi királyok* kora 
szakított a múlttal s egy boldogabb időnek veté 
meg alapját. „A keresztény világ első évezrede 
dicsőbben nem végződhetett és fényesebben nem 
kezdődhetett^ a második — mondja Lányi — 
mint a számos, terjedelmes földek — és népeken 
uralkodó, minden nagjn-a, szépre, jóra és nemesre 
képzékeny magyar nemzetnek az európai keresz-

!) Szvorényi. A magy irod. tanúim, kézi könyve 3. 1. 
2) Toldy F. A magy. nemz. irod tört. rövid előad. Pest, 1864. 
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ténység, s műveltség szentélyébe történt beava-
tásával, mely az első magyar király koronáztatá-
sának ünnepében központosult és képviseltetett."1) 

A kereszténység behozatala volt a magyar 
nemzetre nézve azon mentőeszköz, a mely az 
elbukástól megóvta, Mig más népek, hosszabb-rö-
videbb élet után, a polgárisodás hiányában, le-
tűntek a világ színpadáról, adddig a magyar-
nemzet hódolva a szeretet tanának, önmagát 
erősítette és saját létének veté meg alapját. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril21. A „Germania" és a magyar fél-

hivatalos lap. — Hozott a nevezett berlini lap a mult héten 
egy roppant feltűnést keltett hirt, melynek éle monar-
chiánk ellen fordult, amennyiben t. i. abban elmondatott, 
hogy Keudell római német nagykövet előtt Depretis olasz 
miniszterelnök panaszt emelt monarchiánk magatartása 
felett, különösen pedig azért, hogy a trieszti irredentis-
tákat keményebbre fogják és hogy a bécsi nuntiatura focu-
sát képezi a pápa érdekében Olaszország ellen folytatta-
tott agitáczióknak. Bismarck maga küldött a „Germania" 
szerkesztőségének olyan czáfolatfélét, melyet a nevezett 
lap közlött ugyan, de római levelezője ezen dementi da-
czára fenntartja állításait, sőt a „Germania" tegnapról 
keltezett 91. sz. alatti első lapjában újból megerősíti az 
illető levelező, hivatkozással Bismarck czáfolatára, előbbi 
közleményét. 

Nem akarjuk kutatni, miben áll a dolog. Adunk mi 
annyi hitet a „Germania"-nak, hogy egyrészt szélnek 
nem ereszt holmi pletykahireket, másrészt pedig, hogy : 
vissza nem vonná, ha csakugyan tévedett volna, előbbi 
állításait. 

Az irredentistákkal itt nem foglalkozhatunk, s kü-
lönben is ugy látszik, hogy a „Germania" közleményé-
nek fősulya a „bécsi nuntiaturában űzött agitácziókra" 
vonatkozik. Ez hozta ki, amint gondoljuk, az olasz kor-
mányt türelméből, illetőleg az rázta fel szunnyadozó 
lelkiismeretét. Ez ellen fordul a „Nemzet" félhivatalos 
haragja is, amennyiben mult csütörtöki (106. sz. apr. 17.) 
számában első helyen a „Germania" hirével foglalkozván, a 
végén igy fejezi be eszmefuttatását : „Ebben három illusio 
van, egyik az, hogy a pápa szolgaságban lenne, mert nincs ; 
másik kettő a felszabaditási actio bármely ürügyében vagy le-
hetőségében rejlik." 

Ebben — azt mondjuk mi — három szarvas hiba 
van: a pápa helyzetének félreismerése, a felszabadítás 
szükségének tagadása és a felszabadítás lehetőségének 
kétségbevonása, Lássuk ezeket egyenkint. 

A „Nemzet" először is azon vastag ignorantiában 
szenved, mivel hogy a pápa helyzetét nem ismeri. Tud-
tunkkal senki a világon még nem állította, hogy „a pápa 
szolgaságban lenne." Az nem volt, az nincs és nem lesz 
soha. Fogságban igen, de szolgaságban nem lehet Péter 

') Lányi. Magy. Egyh. tört, I k. 225 1. 

utódja. Erőszak megfoszthatja őt szabadságától, de más 
urat nem ismer maga felett, mint az Úristent, kinek 
szolgálatában a pápa is ugy van, mint bárki más sőt 
nagyobb mérvben mert „servus servorum Dei." S hogy 
a pápa jelenleg — azaz 1870. szept. óta — fogságban 
van, azt a „Nemzet" is tudhatná, ha az olasz, franczia, 
angol, német lapokat, nem azokat, melyek „ultramontá-
nok" tollából származnak, de a liberális kezekben levő" 
lapokat nagyobb figyelemre méltatná. Azt — ugy látszik 
— nem teszi, a mi pedig öreg hiba a magyar kormány 
félhivatalos organumában ; ilyen ignoracziát neki meg 
nem bocsáthatunk. Dughatja bár a „Nemzet" fejét strucz-
madár módjára homokba, lát azért mindenki, kinek szeme 
van, ki nem akar vak lenni. 

A „Nemzet" második szarvas hibája az elsőből kö-
vetkezik. Aki, mint a „Nemzet" „illusionak" tartja azt, 
„hogy a pápa szolgaságban (azaz rectius fogságban) van", 
az persze a fölszabadításra ürügyet nem talál. Minek is 
felszabadítani azt, kinek megvan a szabadsága? Ezt 
értjük. De aki nem mer affectálni ilyen vastag ignoran-
cziát, ki elég méltányos elismerni és beismerni a helyze-
tet, amint van, az nem csak ürügyet, de sürgős okot is 
fog találni arra nézve, hogy a pápa visszanyerje azt a 
szabadságot, melyet magasztos tisztje feltétlenül megki-
ván. Olyan világintézetnek, melynek hatalmi állását a 
„Nemzet" maga nem rég elismerte, olyan az egész föl-
dön elteíjedt szervezetnek, minő a kath. egyház, legvitá-
lisabb exigencziája, hogy szabad és független legyen 
első sorban — feje, atyja, vezére, legfőbb törvényhozója 
és kormányzója. A függetlenség és szabadság nélkülöz-
hetetlen attribútumai és postulatumai a souverainitásnak. 
Ezt amazok nélkül képzelni nem lehet. Es azért az utóbbi 
megtartása az előbbieknek sérthetetlenségét, vagy ha el-
vesztek, visszaállítását sürgősen követeli. Vagy azt kell 
mondaui a „Nemzet"-nek, hogy a pápának nem kell 
souverainitás, mit józanul nem tehet, sőt nem rég maga 
is megengedett ; vagy azt kell állítani velünk együtt, 
hogy ezt a souverainitást az elengedhetetlen szabadság és 
függetlenség postulatumai által oly biztosítékokkal kell 
ellátni, melyek minden legkisebb félelmet kizárnak. Vagyis, 
tekintve a pápa jelenlegi helyzetét, elkerülhetetlenül szük-
séges, hogy souverainitása megőrzése végett az elenged-
hetetlen szabadság és függetlenség birtokába mielőbb 
jusson. 

A „Nemzet" utolsó vastag hibája a felszabaditási lehe-
tőségre vonatkozik. Amennyiben a „Nemzet" szerkesztősé-
gének jelemeit ismerjük, melyek között a katholikus a leg-
gyengébb, nem csodáljuk, hogy a pápa felszabadításának 
lehetőségét illusionak tekintik. De szerencsére sem szent-
írás, sem csalhatatlan tekintély nekünk és számtalanok-
ank ez országban nem a „Nemzet". Szavait csak ugy 
veszszük, mint emberi enuncziácziókat egyáltalában venni 
szokás, quantum valent argumenta. 

Már pedig ezek vajmi gyarlók. Minket épen nem 
győznek meg. Mi a történelemből, mely magistra vitae, 
mást tanultunk. Azt, hogy már nem egy izben vissza-
nyerte a pápa elrabolt szabadságát ; azt, hogy még 
kritikusabb viszonyok között, mikor még kevesebb lehe-~ 
tőség mutatkozott, Isten fényes módon teljesité igé-



246 RELIGIO. 263 

retet . Mi, persze „ultramontán" ál láspontunknál fogva, 
melyre talán szánakozva tekint a „Nemzet" felfuvalkodott 
bölcsessége, az emberi viszonyok elintézésénél a fő ténye-
zőt, az Istent, nem hagyjuk soha számitáson kivül. S 
bár erősen meg vagyunk győződve, hogy az emberek 
szabad akarat tal folynak be sorsuk alakulásába, egyenkint 
ép ugy, mint összesen, mégis egy pil lanatig sem haboz-
nak, hogy az emberi akarat elhatározásai a végtelen 
Akarat tervei szerint nyerik helyüket . Per turba t ione hu-
mana divinaque providentia res omnes disponuntur huma-
nae. Bár nagy a „perturbat io" , melyet mindenféle emberi 
gyarlóság és gonoszság okoz, bár chaoshoz nem egy 
pontban hasonló az emberi ügyek jelenlegi állása, erős a 
meggyőződésünk, hogy az emberi gyarlóságnál és gonosz-
ságnál hatalmasabb az Isten bölcsessép-e és ereje, hogy 
a legrémségesebb chaoszba rendet önthet a mindenható 
Isten keze. 

Ez meggyőződésünk és h i tünk. S a mint jelenleg 
a dolgok fejlődnek, sokkal nagyobb valószínűség van, 
hogy a mi felfogásunk érvényre jutása küszöbén van, 
mint a „Nemzet" által illusióknak nevezett ohajok ha jó-
törése. 

A világsajtó állandó themájá t a pápaság helyzete 
képezi. Ez most napirenden van, arról le nem fog tűnni . 
Messzeható események, melyeket ma még csak sej tünk, 
előtérbe fogják e kérdést elemi erővel tolni, ugy, hogy 
megoldását a legsürgőssebb teendők közé teendik. 

Es e megoldás más nem lehet, mint a pápa fel-
szabadítása és diadala. Mint buborék el fognak tűnni a 
„Nemzet" illusiói és győztes fényben fog ragyogni az 
örökkévaló, isteni szózat: „Tu es P e t r u s . . . et por tae 
inferi non praevalebant adversus eam." ? 

Köln, april. 14. A rajnavidéki hit hot ileus 'k nngy-
gyü ése. — Pápa, Centrum és a katholikus hivek résen 
állása, e funiculus triplexen töröt t meg Bismarck hatalmas 
lángeszének minden fondorkodása és mindeneket letipró 
vasakaratának mindenhatósága — szemben a ka th . egy-
házzal, melyet Németországban megsemmisíteni, illető-
leg Rómától elszakítani, és a német protestáns caesaro-
papismus rabszolgájává akar t lealacsonyítani 

Kortársaink és az utókor igazat fognak nekünk adni o o 
abban, ha azt mondjuk, hogy a német kath. értelmiség 
kitűnően tölti be állását s a legnagyobb elismerésre, sőt 
bámulatra méltó tapintat tal tud ja megválogatni az alkal-
makat s azt, hogy mit mikor és hogyan kell tenni. 

Példa erre az itt ma ta r to t t hatalmas Katholikentag, 
melyen a jelenlevők számát 4 - 5 0 0 0 - r e lehet tenni. Mind 
férfiak ők, s mind eltökéltek az egyházért és hazáért , 
hi tökért és vallásukért élni vagy halni. 

Czélja vala e gyűlésnek a kölni érsek visszahivatása 
ügyében a katholikusok igényeinek nyomatékot adni és a 
porosz Landtag s a német-birodalmi Reichstagban izzasztó 
harezot harezoló Centrum működésének ujolag feltüntetni 
erős alapját . 

Kimondhatatlan hatása van az ily katholikus nagy-
gyűléseknek. A kik soha ilyenben rés / t nem vettek ; a kik 
az oltár és t rónért vivott harezban még nem tapasztalták, 
hogy mit tesz az, ezerek lelkesült sympathiái közt mil-

liók nevében szólani elvekről, követelni jogokat és milli-
ókra való tekintetből irányt adni a közvéleménynek, erőt 
és bátorságot kölcsönözni a tenni kész akara toknak : 
azoknak fogalmuk sem lehet az ily nagygyűlésekről ; és 
igy nem lehet csodálkozni azon sem, ha úgyszólván semmi 
vágyat sem éreznek utánok. Ha szabad egy hasonlattal 
élni : a katholicismus ereje olyan, mint a tenger, mint a 
levegő árjáé. Ha egyes cseppjeire felosztva veszszük a 
tengert , ha a tomjaira osztjuk a levegőt : erejét, hatását 
megsemmisítet tük. Igy a katholicismus. Ha a katholikus 
actiót egyesek, izoláltan, vagy ta lán a közjóra szükséges 
erőt pláne egymás ellen pazarolva végzik ; az eredmény 
jó, hogyha valamivel több a semminél. Ellenben, valamint 
a tenger az ő Összességének actiójával sziklákat repeszt 
és mos el, gá takat tör át, melyeket eléje gyenge ember i 
törekvés emelt, s valamint a levegő éltető erejével min-
denüvé behat s erjesztő hatásával mindenfelé u j életet 
kelt a pusztulásból és romlásból : éppen igy a katholicis-
mus, mely nem egyéb, mint az emberiség javán működő 
Isten szelleme, lassanként minden akadályokat legyőz, 
melyeket eléje emberi tévedés és roszakarat emelnek s 
mindenüvé behatva megtiszt í t ja az eszméket, fölfrissíti 
az erkölcsöket s ott, hol a halál készült diadalát ülni, 
u j élet ragyogó napjá t kelti fel, — de csak akkor, ha 
ugy működhetik, mint a tenger és a levegő, — actiójá-
nak egyetemességével, melyből nem vonja ki magát senki, 
a ki katholikus actióra képes, hivatot t és köteles, a mely-
ben tehát az actió vezérei mindenkor föltétlenül számit-
hatnak a katholika egyház minden számot tevő tag já ra . 

De lássuk már magát e nevezetes gyűlés lefolyását. 
A Gerni'inia tudósitója igy ir : 

Dr. Braubach az összehívó bizottság nevében üdvö-
zölte a megjelenteket , kifejtvén, hogy a katholikusok 
nem fognak tágítani, és teljes szabadságot követelnek ; 
nem akarnak diseretionalis hatalomtól, miniszter kegyel-
métől függni , azért követelik a szabad egyházat Isten 
kegyelmétől, ugy szintén vallásos nevelést. Hiven ragasz-
kodnak dr. Melchers Pá l érsekükhöz, a ki főpásztorunk 
marad a számkivetésben, akit nem vehet el tőlünk e világ 
minden hata lma. A cul turharcznak meg kell szűnnie, az 
egyház szabadságát az a lkotmányban ismét biztosítani kell, 
a szerzetesrendeknek ismét szabad működést kell en-
gedni és az érseknek vissza kell jönnie. (Tar tós 
helyeslés.) 

Báró Loë felkiáltással elnöknek választatván, kö-
szönetet mond a benne helyezett bizalomért s kijelenti, 
hogy a gyűlésről elmondhatni, hogy a katholikusok a 
régiek maradtak az egyház iránti szeretetben, régiek a 
harczi kedvben, régiek követeléseikben, melyeket tántorí t-
hatat lanul fentar tanak. 

Biesenbach ügyvéd utal arra, hogy miniszterek 
jöt tek, miniszterek mentek, pár tok alakultak és fölbom-
lottak, de a centrumpárt nem oszlott föl és hiu remény, 
ha azt visszavonásban akar ja valaki látni. A centrumpár t 
csak a katholikusok jogos kívánalmait képviselte mindig, 
melyek a culturharcz megszüntetésére irányulnak és mely-
nek teljesítésére joguk van, mert porosz királyi szó igérte 
meg azt 1815-ben „örök időkre." A királyi szóval ellen-
keznek a culturharczos törvények, azért a minisztereknek 
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kiáltjuk : teljesítsétek a király szavát. Azért küzdeni fo-
gunk tovább is a törvény terén a szabad szó minden ha-
talmával. Mikor sz. Ambrus idejében az akkori „ó-katho-
likusok" a templomokat követelték és az állam nekik 
oda itélte, sz. Ambrus a templomba gyüjté a hivőket 
és a katonák közeledtére ezt kiálták nekik : „Rogamus, 
Caesar, non pugnamus". Kérünk, de nem viaskodunk. — 
Kérünk, de nem félünk, igy szólnak ma a katholikusok : 
nem szállanak barrikadokra, de nem félnek. (Tiharos taps.) 
Mikor a német trónörökös a Vatikánban látogatást tett, 
reméltük, hogy közel a megegyezés ; mert császárunk 
fia a pápa tiaráján ugyanazon keresztet látta, mely atyjá-
nak koronáján áll, ugyanazon keresztet, mely érsekünk 
pásztorbotján diszlik, és amely a trón legjobb támasza. 
Szónok a Tedeum következő zárversével végzi beszédét : 
In te Domine speravi, non confundar in deternum ; 
te benned Uram reméltem, nem fogok megszégyenülni 
soha. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
Natur, Vernunft und Gott. 

Abhandlung über die natürliche Erkenntniss Gottes, 
nach der Lehre des heil. Thomas von Aquino dargestellt. 
Von Dr. Oeslaus Maria Schneider. Gekrönte Preisschrift. 
Regensburg, Mainz 1883. 353 1. 5 m. 

A második érv, mely az okság fogalmából kö-
vetkeztet egy legfőbb lényre, természeténél fogva a leg-
nehezebb és — daczára annak, hogy Schneider ép ezen 
helyen törekszik érvényesíteni széles olvasottságának gyü-
mölcseit, ezen részt mégis legkevésbé sikerültnek kell 
mondanom ; mióta ugyanis Hume skepticismusában az ok-
ság fogalmát puszta szokásból eredőnek mondta : azóta a 
bölcselet az okság fogalmát kiváló figyelemben részesí-
tette. Kant buzdulván Hume példáján, és mitsem törőd-
vén az anti-theologikus következményekkel, nem átallotta 
az okságot az időben való merő sorrendi következésnek 
nyilvánítani ; a modern Herbartféle realismus pedig ezen 
fogalomnak a monádok önfentartásának elmélete által oly 
meghatározást adott („Nincs állagiság okság nélkül — 
keine Substantialität ohne Causalität !") mely Isten lété-
nek bebizonyítását nem engedheti meg. Igen kívánatos, 
sőt szükséges lett volna tehát, ha szerző e helyen ezen 
fogalmat kellő világosságba helyezte volna, mert külön-
ben alig leszünk képesek ezen érvet a destructiv irány 
elméleteivel szemben régi jogaiba visszahelyezni. Ezen 
második érvet illetőleg sz. Tamás tanában nagy hézag 
mutatkozott, a mennyiben t. i. az angyali tudor Aristo-
teles példája szerint a sor tagjainak végességét nem 
bizonyítja be, hanem egyszerűen föltételezi ; ezen hézagnak 
a természettudományok eredményeinek ügyes felhasználá-
sával történt betöltése Schneider müvének egyik főérdemét 
képezi. 

Az egész mii legsikerültebb része a harmadik érv 
keresztülvitele, hol szerző sz. Tamást párhuzamba állítja 
Plátóval, és kimutatja, hogy az előbbi nemcsak Aristote-
lest, hanem az „isteni" Platót is sok helyen szem előtt 
tartotta (150 1.) Classikus hely az is, hol Darwin ide 
vágó tana megczáfolás végett bonczkés alá vétetik. Szé-
pen mutatja ki a szerző, hogy Vogt Károlynak Darwin 
által oly gyakran idézett szavai, melyeket ez mint a genfi 
nemzeti intézet elnöke megnyitó beszédjében 1869-ben 
mondott : „Personne, en Europe au moins, n'ose plus 

soutenir la creation indépendante et de toutes pièces, des 
espèces" már önmagukban véve is ellenmondók. Hogy is 
lehet az anyag törvényeitől „ függő teremtést" elfogadni!? 
Ha van „teremtés", akkor ez már fogalmánál fogva 
független minden teremtménytől, és egyedül a teremtőtől 
függhet. (Vége köv.) 

Jelentés. 
A budapesti kir. m. tudomány-egyetem hittudományi 

karának 1883. márczius 12-én tartott IV-ik r. ülésében a 
Horváth alapitványból kitűzött három pályakérdésre, f. 
évi ápril 15-ig, mint kijelölt határnapig, öt pályamű ér-
kezett be, ily jeligékkel : 

I. „Deficit, qui non proficit." 
II. „Vallásos sérelmeink nem mindig szándékos roszaka-

ratból, hanem legtöbbször tájékozatlanságból is kö-
vettetnek el, a melyről itt épen segiteni czéloztatik." 

III. „Nimis profundae factae sunt cogitationes tuae" 
Ps. 91. 6. 

IV. „Egész polgárosodásunk keresztény." b. Eötvös József. 
V. „Amate justifiant, et vos estis templum Dei." S. Aug. 

Mind az öt pályamű szabályszerű bírálatra adatott ki. 
Budapest, 1884. ápril 21-én. 

Dr. Bognár István, 
e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
— Connecticut kormányzója az Egyesült-Államokban 

következő proklamácziót intézett a néphez a nagypéntek-
nek, minf> közbőjti napnak megülése ügyében: 

„Connecticut állam. 
Waller Tamás kormányzó ur ö nmltóságának kiált-

ványa : 
Felhivatik ezen állam népessége, hogy őseink szo-

kása szerint, pénteken, ápril 11-én, minden szolgai mun-
kától, minden világi gyönyörtől tartózkodjék, s a böjt, 
bűnbánat és ima e napját ünnepélyesen szentelje meg. 

Sürgősen felhivatnak a lakosok, hogy e napon a 
mindenható Isten áldását esdjék le államunk és nemze-
tünk érdekei és intézményeire, szóval, hogy tisztelettel 
tartsák meg e napot 

mint böjti napot Urunk evúékezetére. 
Kelt saját kezemmel, az állam pecsétje alatt, Har-

fordban a Capitoliumban, Urunk 1884. márczius 25-én, 
az Egyesült-Államok függetlenségének száznyolczadik 
évében. 

0 exclja parancsára : Waller Tamás. 
Ward- Nordthrop, állam-titkár. 

— Furcsa állapotok biz azok, hogy az észak-
amerikai nagy köztársaság meg tudja védelmezni a Pro-
pagandához affiliait Collegium americanumot, az európai 
roskatag monarchiák pedig aligha fognak megvédeni 
valamit, miután a fődolgot, a pápai fejedelemséget már 
mindnyájan, még a mi vén apostoli monarchiánkat sem véve 
ki, feladták. Az is furcsa dolog lesz majd, ha a pápa csak-
ugyan a franczia köztársaság védelme alá menekül, s a 
vén monarchiák aláaknázott trónjainak gyenge vendégsze-
retetét megköszöni. Az egyház és a papság nem oka s 
nem lesz oka semminek ! 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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nagygyűlése. — Vegyesek. 

DE SECTA MASSONUM. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS DIVINA PROVIDENTIA 
PAPAE XIII. EPISTOLA ENCYCLICA AD PATRIARCHAS PRI-
MATES ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS CATHOLICI ORBIS 
VNIVERSOS GR ATI AM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA 

SEDE HABENTES * 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 
PATRIARCHIS PRIMATIBVS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS 

CATHOLICI ORBIS VNIVERSIS 
GRATIAM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE 

HABENTIBVS 
L E O 

VENERABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOLICAM 
BENEDICTIONEM. 

Humánum genus, postea quam a creatore, 
munerumque caelestium largitore Deo, invidia 
Diaboli, miserrime defecit, in partes duas diver-
sas adversasque discessit; quarum altera assidue 
pro veritate et virtute propiignat, altera pro iis, 
quae virtuti sunt veritatique contraria. Alte-
rum Dei est in terris regnum, vera scilicet Iesu 
Christi Ecclesia, cui qui volunt ex animo et con-
venienter ad salutem adhaerescere, necesse est 
Deo et Unigenito Filio eius tota mente ac sum-
ma voluntate servire : al teram Satanae est reg-
num, cuius in ditione et potestate sunt quicum-
qüe funesta ducis sui et primorum parentum 
exempla secuti, parere divinae aeternaeque legi 
recusant, et multa posthabito Deo, multa contra 
Deum contendunt. Duplex hoc regnum, duarum 

instar civitatum contrariis legibus contraria in 
studia abeuntium, acute vidit descripsitque Augu-
stinus, et utriusque efficientem caussam subtili 
brevitate complexus est, iis verbis: fecerunt civi-
tates duas amoves duo: terrenam scilicet amor sui 
usque ad contemptum Dei : caelestem vero amor 
Dei usque ad contemptum sui.1) — V a r i o ac m u l -
tiplici cum armorum tum dimicationis genere 
altera adversus alteram omni saeculorum aetate 
conflixit, quamquam non eodem semper ardore 
atque impetu. Hoc autem tempore, qui deteriori-
bus favent partibus videntur simul conspirare 
vehementissimeque cuncti contendere, auctore et 
adiutrice ea, quam Massonum appellant, longe 
lateque diffusa et firmiter constituta hominum 
societate. Nihil enim iam dissimulantes consilia 
sua, excitant sese adversus Dei numen audacis-
sime : Ecclesiae sanctae perniciem palam aperte-
que moliuntur, idque eo proposito, ut gentes Chri-
stianas partis per Iesum Christum Servatorem 
beneficiis, si fieri posset, funditus despolient. — 
Quibus Nos ingemiscentes malis, illud saepe ad 
Deum clamare, urgente animum caritate, com-
p e l l i m u r : Ecce inimici tui sonuerunt, et qui ode-
runt te, extulerunt caput. Super populum tuum 
malignaverunt consilium: et cogitaverunt adversus 
sanctos tuos. Dixerunt : venite, et disperdamus eos 
de g ente.'1) 

In tam praesenti discrimine, in tarn immani 
pertinacique christiani nominis oppugnatione, 
Nostrum-est indicare periculum, designare adver-
saries, horumque consiliis atque artibus, quantum 

1) Be Civit. Dei Lib. XIV. c. 17. 
2) Ps. LXXXII. V. 2—4. 

32 
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possumus, resistere ut ae ternum ne pereant quo-
rum Nobis est commissa salus: et Iesu Christi 
regnum, quod tuendam accepimus, non modo 
stet et pe rmanea t integrum, sed novis usque in-
crem entis ubique t e r ra rum amplificetur. 

Romani Pontifices Decessores Nostri, pro 
salute populi christiani sedulo vigilantes, hunc 
tarn capitalem liostem ex occultae coniurationis 
tenebris prosilientem, quis esset, quid vellet, ce-
leriter agnoverunt ; i idemque praecipientes cogi-
tat ione futura, principes simul et populos, signo 
velut dato, monuerunt ne se parat is ad decipien-
dum artibus insidiisque capi paterentur . — Pr ima 
significatio periculi per d e m e n t e m XII anno 
MDCCXXXVIII facta1) : cuius est a Benedicto 
XIV2) confirmata ac renovata Constitutio. Utrius-
que vestigiis ingressus est Pius VII3) : ac Leo 
XII Constitutione Apostolica „Quo graviora"4) 
super iorum Pontif icum liac de re acta et décréta 
complexus, ra ta ac firma in perpetuum esse ius-
sit. In eamdem sentent iam Pius VIII5), Gregorius 
XVI6), persaepe vero Pius IX7) locuti sunt. 

Videlicet cum sectae Massonicae ins t i tu tum 
et ingenium compertum esset ex manifestis re-
rum indiciis, cognitione caussarum. prolatis in 
lucem legibus eius, ritibus, commentari is , ipsis 
saepe accedentibus testimoniis eorum qui essent 
conscii, haec Apostolica Sedes denuntiavi t aper-
teque edixit, sectam Massonum. contra ius fasque 
consti tutam, non minus esse cliristianae rei, quam 
civitati perniciosam : propositisque poenis, quibus 
solet Ecclesia gravius in sontes animadvertere, 
interdixit atque imperavit , ne quis Uli nomen 
societati daret. Qua ex re i ra t i gregales, ea rum 
v im sentent iarum subterfïïgere aut debilitare se 
posse pa r t im contemnendo, par t im calumniando 
rati , Pontifices maximos, qui ea decreverant, cri-
minat i sunt aut non iusta decrevisse, aut rno-
dum in decernendo transisse. Hac sane rat ione 
Constitutionum Apostolicarum Clementis XII, Be-
n e d i c t XIV, i temque Pii VII et Pii IX eonati 
sunt auctor i ta tem et pondus eludere. Verum in 
ipsa illa societate 11011 def'uere, qui vei invit i fa-
terentur , quod erat a romanis Pontificibus fac-

') Const. In eminenti, die 24 Április 1788. 
2) Const. Pro vidas, die 18 Mai 1751. 
3) Const. Ecclesiam a Iesu Christo, die 13 Septembris 1821. 
4) Const, data die 13 Martii 1825. 
-) Encyc. Traditi, die Maii 1829. 
6) Encyc. Mirari, die 15 Augusti 1832. 
7) Encyc. Qui pluribus, die 9 Novemb. 1846. Alloc. MuItipH-

ces inter, die 25 Septemb. 1865. etc. 

tum, id esse, spectata doctrina disciplinaque ca-
tholica, iure factum. In quo Pontificibus valde 
assentiri plures viri principes rerumque publica-
r u m rectores visi sunt, quibus curae fuit societa-
t em Massonicam vei apud Apostolicam Sedem 
arguere, vel per se, latis in id legibus, noxae 
damnare, ut in Hollandia, Austria, Helvetia, Hi-
spania, Bavaria, Sabaudia aliisque Italiae partibus. 

Quod t amen prae ceteris interest, prudent iam 
Decessorum Nostrorum re rum eventus compro-
bavit . Ipsorum enim providae paternaeque curae 
nec semper nec ubique optatos habuerunt exitus ; 
idque vel hominum, qui in ea noxa essent, siniu-
latione et astu, vel inconsiderata levitate cete-
rorum, quorum maxime interfuisset diligenter 
at tendere. Quare unius saeculi dimidiatique spatio 
se eta Massonum ad incrementa properavit opi-
nione maiora ; inferencloque sese per audaciam 
et dolos in omnes reipublicae ordines, t an tum 
iam posse coepit ut prope dominari in civitati-
bus videatur. Ex hoc t a m celeri formiclolosoque 
cursu ilia revera est in Ecclesiam, in potestatem 
principum, in salutem publicam pernicies conse-
cuta, quam Decessores Nostri multo ante provi-
derant. Eo enim perventum est, ut valde sit re-
liquo tempore metuendum non Ecclesiae quidem, 
quae longe firmius habet fundamentum quam ut 
hominum opera labefactar i queat, sed earum 
caussa civitatum, in quibus nimis polleat ea, de 
qua loquimur, aut aliae hominum sectae 11011 
absimiles, quae priori illi sese administras et sa-
tellites impert iunt . 

His cle caussis, ubi p r imum acl Ecclesiae gu-
bernacula accessimus, vidimus planeque sensimus 
liuic t an to malo resistere oppositu auctori tat is 
Nostrae, quoad fieri posset, oportere. — Sane 
opportunam saepius occasionem nacti, persecuti 
sumus praecipua quaedam doctr inarum capita, 
in quas Massonicarum opinionum influxisse ma-
xime perversitas videbatur. I ta Litteris Xostris 
Encyclicis „ Quod Apostolid muneris" aggressi su-
mus Socialistarum et Communistarum portenta 
convincere : aliis deinceps „ Arcanum11 veram ger-
manamque notionem societatis clomesticae, cuius 
est in matr imonio fons et origo, tuendam et 
explicandam curavimus : iis insuper, quarum ini-
t ium est „Diuturnumpotestatis politicae for-
m á m ac! principia christianae sapientiae expres-
sam proposuimus, cum ipsa rerum natura, popu-
lorum principumque salute mirifice cohaerentem. 
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Nunc autem, Decessorum Nostrorum exemplo, in ! 
Massonicam ipsam societatem, in cloctrinam eius | 
universam, et consilia, et sentiendi eonsuetudi-
nem et agendi, animum recta intendere decrevi-
mus, quo vis ill ins malefica magis magisque il-
lustretur, idque valeat ad funestae pestis prohi-
benda contagia. 

(Folytatjuk.) 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

B) A vegyesházból származott királyok alatt. 
1 3 0 1 - 1 5 2 S . 

A kereszténység történelmünk második kor-
szakában is szintoly üdvös befolyást gyakorolt a 
nemzeti élet minden irányaira, mint az árpádházi 
királyok alatt. 

Valamint az első korszakban, ugy most is 
szivén liordozá a kath. papság a nemzet szellemi 
és anyagi jólétét. Buzgó munkásságuk nemcsak 
az evageliumi igazságok hirdetésére, hanem a 
nemzeti műveltség egyéb ágaira is kiterjedt. 

Az iskolákat ezen időben is az egyház kezei 
között találjuk. 

Az elemi iskolák nagy mérvben kezdtek ter-
jedni; a plébániák szaporodtával, szaporodtak a 
plébániai vagyis községi iskolák is. 

Hogy mennyire elterjedtek az elemi iskolák, 
arra nézve csak néhány egyházmegyét emiitünk. 
„A nagyváradi püspöki megyében kétszáz, a pé-
csiben négyszáz, a nagy kiterjedésű veszprémiben 
pedig négyszázkilenczvenkét plébániánál több lé-
tezett."1) Hogy a többi egvházmegyékben is ha-
sonló arányban szaporodtak a plébániák s azok-
kal az elemi iskolák, nagyon valószinü. 

E korban a székesegyházi iskolák is mind-
inkább megerősödtek. Az esztergomi székesegy-
házi iskola, 1325-ben mint jeles, tudományos in-
tézet létezett, a melyben a bölcsészeti, törvényi 
és orvosi tudományok is előadattak. A nagyvá-
radi is ezen időben virágzott leginkább, a mit 
Péter kanonok azon áldozatkészsége is bizonyit, 
hogy 1446-ban a szegény tanulók számára egy 
épületet állittatott, a hol azok élelmet és lakást 
nyertek. A váczi káptalani iskolát a virágzás 
magas fokára emelte Báthory Miklós püspök Má-
tyás uralkodása alatt. Ezen néhány adat is eléggé 
jellemzi nagylelkű püspökeink és egyéb főpapja-

! ink áldozatkészségét, a kiknek buzgalma a ne-
[ velés terén nemhogy csökkent, hanem a kor 

haladtával mindinkább növekedék. 
A szerzetesrendek ezen időtájban oly nagy 

tevékenységet fejtettek ki a nevelés terén, hogy 
királyaink és főpapjaink egyik kolostort a má-
sik után alapiták a nemzet művelődésének elő-
mozdítására. Az országban alig találunk jelenté-
kenyebb várost, a mely egyik vagy másik szer-
zetesrend kolostorával ne dicsekedett volna. A 
felébresztett művelődési hajlam a kolostorok falai 
közt kivánt kielégíttetni. 

A fönálló zárdák számát e korban a követ-
kezőkkel szaporították. Miklós egri püspök 1347-
ben Eger közelében sz. Magdolna tiszteletére pá-
los kolostort alapított; Rozgonyi Béter szintén 
egri püspök pedig 1428-ban az egri székesegyház 
mellett a bold, szűz tiszteletére prépostságot ál-
lít, s hogy a köznevelés ügyét a haza érdekében 
előmozdíthassa, dús adománynyal látta el. — 
Miklós győri püspök 1311-ben Jenőn a pálo-
sok számára építtetett kolostort. Kálmán ugyan-
csak győri püspök Szombathelyen a ferenczieknek 
alapított kolostort. Endre nagyváradi püspök 
1346-ban Velencze faluban a Klarissa-apáczákat, 
László szintén nagyváradi püspök székhelye mel-
lett a pálosokat telepité le. Bálint pécsi püspök 
a ferencziek számára Pécsett alapított kolostort. 
Goblin erdélyi püspök 1348 körül Gyulafehérvá-
ron a pálosoknak állított zárdát. 

Lajos király, a ki különös jóindulattal visel-
te te t t a pálosok iránt s többször fölkeresé ko-
lostoraikat, hogy ott az áhítat gyakorlatait vé-
gezze, két zárdát alapított részükre. Az egyiket 
visegrádi lakása közelében, a regényes fekvésű 
Mária-Nostrán, a másikat pedig Pozsonymegyé-
ben, Mária-völgy én. Mindkét hel} en fejedelmi 
fénynvel építtette a templomokat, és bőkezű ado-
mány nyal lát ta el a kolostorokat. Példáját kö-
vették az ország főurai, a kiknek vallásos áldo-
zatkészsége által, az ő uralkodása alatt, tizenhét 
pálos kolostor jött létre. L e g n a g y o b b j e l en tőségre 
a sz. Lőrinczről czimzett zárda, a budai hegyek-
ben emelkedett. A XV-ik században Garai László 
Porván, Szapolyai Imre Tokajban, Sopron városa 
pedig Vandorfon alpitott pálos zárdákat.1) 

A Szent-Eerencz-rendiek gyors elterjedésé-
nek oka nemcsak abban rejlik, hogy e rendnek 
tagjai teljes önfeláldozással működtek a czivilisá-

') Pray Specimen Hierarch. Hung. J) Fraknói. A magy. nemz. tört. II. füzet 267. 1. 
32* 
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tió terjesztésén, hanem abban is, hogy Lajos ki-
rály anyja kiváló pártfogója vala e szerzetnek. 
Aradon, Beregszászon, Szászvároson, Szatmárné-
metin és Yerőczén alapított kolostorokat. Zsig-
mond király a visegrádi kolostornak vala meg-
alapítója. Berényi, Cherődi és Perényi püspökök 
szintén több kolostort alapítottak a ferencziek 
számára. — A karmelita rend a XIY-ik század-
ban ujabb zárdákkal szaporodott, Vilmos pécsi 
püspök Pécsett építtetett számukra kolostort, 
később Eperjes városa is befogadta őket. — A 
nőszerzetesek által vezetett nőnevelés is szép vi-
rágzásnak indult e korban, különösen a Domon-
kos-rendi és sz. Klára szüzeinek iskoláival talál-
kozunk. A többi között Báthori András nagyvá-
radi püspök 1340-ben a klarissák számára léte-
sített kolostort és annak egyik biharmegyei bir-
tokát adományozta. 

Az említett szerzetesrendeken kivül, még 
más szerzetesrendek is nyertek ujabb kolostort, 
mint a karthausiak, Ágoston-rendiek stb. 

A kolostori iskolák között nevezetes helyet 
foglalt el az ágostoni szerzetesek esztergomi hit-
tudományi tanodája, melyben a szerzet külföldi 
növendékei is kiképeztetésüket nyerték. Ugyan-
ezen szerzetnek sárospataki iskolája szintén ki-
tűnően volt szervezve; 1488 tá ján Kisvárdai Já-
nos mester vezetése mellett itt tanult Szálkái 
László, a későbbi primás, kinek az esztergomi 
könyvtárban fönmaradt iskolai irományai mu-
tatják, hogy ott a latin nyelven kivül a görög 
is, továbbá a szónoklat- és költészettan és 
a csillagászat taníttatott.1) — A domonkosiak, kiknek 
az ország sok helyén valának iskoláik, mint je-
les tanítók említtetnek több történetíró által. 
Szent Ferencz fiai a hitélet és nevelés terén való 
fáradozásuk által méltán magukra vonják a 
figyelmet. Csak sz. Jakab szerzetes atyát emiit-
jük, ki gyújtó szónoklata és szelíd oktatása által 
ötvenezer tévelygőt tér i tet t vissza a kath. egyház 
kebelébe;2) a mi pedig a népnevelést illeti, az 
alsóbb néposztály oktatása körül a legtöbb érde-
met szerezték. 

A városi iskolákkal szintén e korban talál-
kozunk először. „Az Anjouk és Zsigmond óta a 
városok emelkedni kezdvén, a polgárok, valamint 
külföldön, ugy itt is iskolákról gondoskodtak. 
Ezek püspöki felügyelet alatt voltak, és valamint 

t) Fraknói. A magy. nemz. tört. II. füzet 806. 1. 
2) Breviárium PP. Franc. Prov. Marian. 18. Nov. 

más országok városi iskoláiban, ugy it t is több-
nyire papok tanítottak. Természetes, hogy ezek-
ben a gyakorlati életre szükséges ismeretek jó-
val nagyobb mértékben adattak elő, mint a plé-
bániai iskolákban. Városi iskolák helyei voltak: 
Lippa, Szeged, Pozsony, Gyula, Kolozsvár, Pest. 
Abból, hogy Prázmáron, az erdélyi szászok egy 
csekély helységében is volt iskola, azt lehet kö-
vetkeztetnünk, hogy a városokban mindenütt volt 
ilyen tanoda." ') 

A nőnevelés számos zárda alapítása által 
szintén nagy lendületet nyert. Nevezetesebb vá-
rosainkban : Bártfán, Kassán, Ivolosvárott alapíttat-
tak női zárdák, melyeknek ájtatos lakói a nőne-
velés körül áldásos és messzekiható munkásságot 
fejtettek ki. 

A vegyesházi királyok alatti nevelés képének 
csak gyenge rajzát nyujtottuk, de abból is lát-
ható azon haladás, a melyet a nevelés ügye oly 
rövid idő alatt tett . Bárhova tekintünk ama kor-
ban, a nevelési ügyet illetőleg mindenütt a ke-
reszténység nyomaira találunk ; nemcsak hazánkban, 
de az egész Európában a püspökségek, plébániák 
és a kolostorok mellett létező iskolákon kivül 
mások nem igen talál tat tak. 

A tudományos haladás e korban már ma-
gasabb fokra emelkedett; örvendetes bizonyságai 
ennek a fölállított egyetemek, a melyek a mű-
veltség ujabb aérájába vezették a nemzetet. Az 
igaz, hogy már előbb, sz. István idejében, talál-
koztunk a veszprémi főiskolával, de mint Lányi 
mondja: „IV. László alatt némely roszlelkűek 
által felgyújtatva, majdnem végkép elpusztítta-
tott ." — Lajos király alatt, a ki joggal viseli 
neve előtt a nagy jelzőt, a felsőbb oktatás ügye 
ismét fölébredt. Miután a szomszéd fejedelmek 
rendre alakitának egyetemeket, mint IV. Károly 
császár 1348-ban a prágait, Kázmér lengyel ki-
rály 1464-ben a Krakkóit, Rudolf ausztriai her-
czeg 1365-ben a bécsit; Nagy Lajos nem akart 
ebben sem hátrább maradni szomszédainál s azért 
a bécsi főiskola létrejötte után két évvel 1367-
ben szintén azon módon hazánkban egyetemet 
állított, melynek helyéül Pécs városát tűzte ki. 
V. Orbán pápa, és utódai is ezen intézet iránt 
különös gonddal viseltettek s azt szép szabadal-
makkal ruházták föl. Jelességre nézve a pécsi 
főiskola Európa bármelyik főiskolájával veteke-
dett. A tanári oklevelet a püspök, vagy távollé-

*) Gr. Lubrich Ágost. Nevelés tört. II. r I. k. 384. 1. 



246 RELIGIO. 269 

tében az ő helyettese adta, és ki azt elnyerte, 
oly jogok élvezetében részesült, mint Európa 
bármelyik egyetemének növendéke. 

E jeles intézetnek fényét nagyban emelé a 
pécsi egyházmegyének akkori buzgó főpásztora, 
Vilmos püspök, a ki az egyházjog tanárának 
Galvano Bethini bolognai polgár és jogtudornak 
évenkint hatszáz arany forintot fizetett, s ezen-
kivül a káptalan beleegyezésével Iregh nevü hely-
ség jövedelmét adta, sőt még a püspök azon háza, 
a melyben Bethini lakott, neki és gyermekeinek 
adományoztatott. — „Az egyetem tanárait Al-
sáni Bálint püspök kanoniákkal s egyéb javak-
kal tünteté ki, s XI. Gergely pápa 1876-ban 
kiadott levele által a pécsi tanitó és tanuló java-
dalmasokat a honszékeléstől öt évre fölmenté/'1) 
A tanárok egyéb kiváltságokban is részesültek. 
— Mig királyaink, vagy a pápák és püspökök a 
tudománymüvelőket pártolák, a tudomány ápo-
lása virágzott. Aranykorát a pécsi főiskola Ce-
singe János pécsi püspök korában élte, akkor 
„Schola major Quinqueecclesiensis" nevet viselé. 
Tanulóinak száma, Istvánffy Miklós állitása sze-
rint, ki pécsi növendék vala, a mohácsi ütközet 
előtt 2000-re tehető, kik közül háromszáz a 
gyászos csatában elesett. Mások pedig, igy Szer-
dahelyi is, a pécsi főiskola növendékeinek számá-
ról szólva azt állítják, hogy virágzása korában a 
4000-et is meghaladta. 

Ugyancsak e században keletkezett a máso-
dik egyetem is, a melyet Zsigmond király O-Bu-
da alapított 1388. táján, a mely királyi alapitó-
jától Sigismundea, vagy röviden Sundának ne-
veztetett. IX. Bonifácz pápa megerősítette, és a 
budai prépostot rendelte főigazgatójául. Jeles ta-
nárai voltak. „Kik közül Horawi Jánost említjük, 
a ki 1894-ben a bécsi egyetemről hivatott Bu-
dára. Hogy mily nagy tekintélylyel birt ezen in-
tézet, kitünteti azon tény, miszerint a constanzi 
egyetemes zsinatra külön képviselőket küldött; és 
pedig Lambert ó-budai prépostot, Henrik budai 
prépostot s hittudóst, Bihnarói Miklós és Tadeus 
de Vito Mercatu jogtudósokat, Diernacli Máté és 
Clostein Máté orvostudorokat. Azonban Zsigmond 
halála után ezen egyetem hanyatlásnak indult, 
majd teljesen elenyészettt." 2) 

') Lányi Magy. egyh. tört. I. k. 541 1. 
2) Fraknói. A magy. nemz. tört. II. füzet 807. 1. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, april 24. De secta Massonum I. — Amit 
a lapok már napok előtt hirdettek, a mit, mielőtt látták 
volna, a szabadkőműves secta tagjai megtámadtak, sze-
meink előtt van az az epistola encyclica, melyet a pápá-
nak, az emberiség e valódi atyjának, ugyancsak a embe-
riség iránti szeretete sugalt, hogy biztosítsa annak örök 
és ideiglenes jólétét. Valóban XIII. Leo sz. atyánk, min-
den nap ujabb és ujabb babérkoszorúval övezi körül 
homlokát, melynek, minden egyes leveléből, az emberi 
nem iránti szeretet tűnik ki. Vagy, hol a fejedelem, 
hol az az államférfiú, hol az a törvényhozó testület, mely 
az emberiség iránti szeretet ily fokával dicsekedhetnék, 
mely ennyire védené a tévelytől és megmutatná a helyes 
irányt, mely boldogságunkhoz vezet? Nem cscda, 1 o{ y 
ennyi szeretetteljes gondoskodás kezdi meghatni a sziveket, 
hogy, mint ezt liberális lapok is kénytelenek bevallani, a 
páj)a tekintélye emelködőben van, hogy szavai kezdenek 
ismét irányadók lenni a népeknél. 

Tudom, hogy lesznek avatottabbak, kik mélyebb 
belátással, nagyobb eruditioval, a tollforgatás nagyobb 
ügyességével fognak a szabadkőművességről kiadott e pá-
pai szózathoz hozzászólani ; mindamellett tekintve ama, 
mély fiúi hódolatot, melylyel ő szentsége, az egyház feje 
iránt viseltetem, kinek legkisebb óhaját is mint parancsot 
tekintem, legyen szabad ft. ur engedelmével egy pár 
levélben e pápai szózathoz nekem is hozzászólanom, hogy 
e tekintetben is hódolhassak sz. atyánk régebben ki-
fejezett akaratának, mely e szavakban foglalható össze : 
„scriptis scripta apponenda", hiszen ha a szabadkőműve-
sek annyira függenek a társulat fejétől, hogy ennek min-
den intését kötelesek követni, holott pedig a leggonoszabb 
tervek kivitelére vannak irányozva szándékaik : mennyivel 
inkább köteles minden kath. paj) követni a pápa kife-
jezett akaratát, védeni tollal az igazságot, czáfolni a té-
velyt, midőn mindezekben az emberiség jóléte iránti sze-
retet nyilatkozik ? ! 

A szabadkőműves társulatról kiadott e pápai szóza-
tot tekintve, mindenki előtt első tekintetre világos lesz, 
hogy e szózat a szabadkőművesség bünlajstromdt foglalja 
magában, és pedig nem is egész teljében, mint azt a sz. 
atya maga is kifejezi, mondván „secta igitur Massonum, 
quid sit, et quod iter affectet, ex his, quae summatim 
attigimus satis elucet. De már e kép is, melyet mindenki 
alkothat magának a pápai szózatból, elegendő arra, hogy 
a szabadkőművességet minden tőle kitelhető módon ül-
dözze, hogy mindenkit megakadályozzon az abban való 
részvéttől. A pápai szózatból kitűnik ugyanis, hogy a 
szabadkőművesség az által, mert halálos ellensége nem 
csak a kereszténységnek és igy a pápaságnak is, hanem 
még a természeti törvényeknek is, feldúlja, vagy a meny-
nyiben tőle függ legalább feldúlni törekszik ugy az egyesek 
mint a társadalom boldogságát, azon alapokat támadja 
meg ugyanis, és törekszik száműzni, melyek nélkül sem 
a társadalom boldogsága meg nem állapitható nemcsak, 
hanem melyek kizárása a már létező boldogságot is meg-
semmisíti. 

Alapjában a szabadkőművesség tagad minden temészet-



246 
RELIGIO. 270 

felettit és csak azt . tartja elfogadhatónak, a mit az emberi 
ész felfoghat és az élet irányadójául csak az emberi észt 
fogadja el. Innen származik az az emberfeletti, valóban 
pokoli gyűlölet, melylyel a kereszténység és a kath. egy-
ház iránt viseltetik, mert ez, csak egyedül ez védi meg 
a kereszténységet, mint természetfeletti isteni intézményt. 
De nem szabad tévedésben élnünk, mert bár az egyház 
természetfeletti tanokat hirdet is, mindamellett nem-
csak nem veti meg a természetes ész használatát, 
hanem azt maga is gyakorolja és a támadók ellen vé-
delmezi ; az egyház csak azt nem engedi meg, hogy az 
emberi ész az élet egyedüli irányadójának tekintessék. 
Helyes-e az egyház által elfoglalt ez az álláspont, arra a 
történet elég világos feleletet ad. Bármily kitűnőek le-
gyenek is az ember szellemi tehetségei, azok még sem 
mentek a tévedésektől és pedig a legdurvább tévedések-
től. Már józanul felfogva a kérdést, lehetséges-e az emberi-
ségnek magát oly vezér kalauzolására bizni, melyről bi-
zonyos, hogy tévedhet, hogy a helyes útról letérhet, 
hogy igy magát az emberiséget is tévútra vezetheti ? Ki az 
az emberek közül, ki magát csak egy rövid útra is oly 
vezér vezetésére bizná, kiről a tények már bebizonyítot-
ták, hogy vezetettjeiket már gyakran a legveszélyesebb 
tévútra terelte ? Mit mondjunk tehát akkor az életről, 
e hosszú útról, mely alatt mig czélhoz jutunk, az ember 
földi és örök boldogságát érintő legfontosabb kérdések 
merülnek fel P Lehet-e ez uton magát az embernek egye-
dül az ész vezérletére bizni ? Lehet-e megnyugodni az em-
beri ész nyújtotta e kérdések megfejtésében ? Vagy követni, 
mint teljesen megbízhatót az általa kijelölt irányt ? Volt 
idő, midőn az emberinem az ő nagy többségében önma-
gára, a szabadkőművesek által annyira magasztalt és az 
élet egyedüli irányadójául elismert szép természetre, az 
észre volt hagyatva. Az emberiség történelmének e kor-
szaka, mindazoknak kik látni akarnak, elég felvilágosítást 
szolgáltathat arra nézve, hogy minő megbízható vezére 
az emberiségnek a magára hagyatott emberi ész. Ugyan-
ezt találjuk ma is mindenütt, hol csak az emberi ész 
szolgál irányadóul. A bálványozás, az erkölcstelenség, a 
jogtalanság, a rabszolgaság stb. mindmegannyi következ-
ményei az emberi ész vezetésének, hogy azt mondjuk a 
legelemibb erkölcsi törvények is eltorzultak e vezetés 
mellett és az emberiség lépésről lépésre rohant a tévelyek 
labyrinthjébe az ő vezetője mellett. 

Szóval a pogánykorszak csak az emberi ész szomorú 
tévedéseiről tesz tanúságot még azoknál is, kiket pedig 
a világ bölcsészek neve alatt ismer. Midőn tehát a szabad-
kőművesség egyedül az emberi észt proclamálja az em-
beriség vezetőjeül, midőn mindent tagad, mit eszével fel-
fogni nem képes, az emberiséget ismét visszavezetni 
akarja a pogányság szomorú korszakába ; és bizonyos, 
hogy az a korszak, az ő bálványimádásával, az erkölcsi 
törvények lábbal tapodásával, az erkölcstelenség nyilt 
gyakorlásával, az igazságosságnak a társadalomból kizárá-
sával ismét életbe lépne, mihelyt sikerülne általánossá 
tenni a szabadkőművesség által hirdetett elvet. Az emberi 
ész, a mennyiben önmagára van hagyatva, a mennyiben j 
elzárja magától a ker. vallás világító és vezető fényét, j 
ma sem képes többre, mint képes volt a kereszténység j 

megjelenése előtt és igy ma is ugyanazon eredménye-
ket hozná létre, mint létre hozta a pogány korszakban. 
Ki tagadhatná, hogy ennek már elég nyomai szemlélhetők 
a nyilvános életben ? Mióta az államok, majd nyilt, majd 
titkos harezot folytatnak az egyházzal, mióta ennek befolyá-
sát lépésről lépésre kizárni törekednek szabadkőműves be-
folyások az iskolából, a törvényhozási teremből, nem ve-
szitett-e már eddig is sokat a .nyilvános erkölcsiség ? Nem 
jutottunk-e már el az ember bálványozásáig ? Nem sü-
lyedt-e már jórészt a családi élet, a házassági kötelék 
meglazítása által ? A kezdet, az alap az elpogányosodáshoz, 
azaz azon társadalmi élethez, mélynek a szabadkőműves-
ség tana szerint egyedül az emberi ész vezére, le van 
téve, a naturalisticus- szabadkőműves állapothoz lépésről lé-
pésre közeledünk, és ha ama gyönyörűséges állapothoz 
eljutnánk, midőn az oltárokon ismét Jupitert és Vénust 
tisztelhetnék, midőn a közerkölcstelenség nyilvánosan az 
istenek tiszteletére gyakoroltatnék stb. mindezt az embe-
riség ama társulatnak köszönhetné, mely szabadkőműves 
név alatt ismeretes, melyet liberális lapjaink mint huma-
nitárius intézményt annyira magasztalnak. Szabad-e en-
gedni, hogy idáig fejlődjenek a dolgok ? 

Budapest, ápril 24. Az ipartörvényjavaslat tárgya-
lásához. — Ami sok, az megárt. Megártott a sok ipar-
szabadság is a közönségnek, meg az iparosoknak. Csak 
a tőke nyert, s kiknek kezében van, azok meggazdagod-
tak az iparosok verejtékén, a közönség pénzén. 

Az a sok panasz, melyeket ünnepélyesen constatált 
minden iparosgyülés, orvoslást kiván és épen most még 
foly a tárgyalás egy nevezetes pont felett, mely nézetünk 
szerint sarkpontját képezi az egész iparügynek : a kény-
szer vagy szabad ipartársulatok. Mi csak a kényszertár-
sulatoktól várunk valamit. Ha a törvény azokat elejti, 
sok nem lesz segitve. 

Különben ez csak incidentaliter lett mondva, Más-
ról akarunk irni. mi igazán megörvendeztetett. £ s az ama 
rég nélkülözött szellem, mely a képviselőházi tárgyaláso-
kat oly előnyösen kitünteti. A vasárnapi munkaszünet és 
a tanonezok vallási oktatása tekintetében ha nem is sok, 
valami legalább mégis csak történt. 

A vasárnapi munkaszünet tárgyában ugyanis a ház 
oda utasitotta a kormányt, hogy a vasárnapi munkaszünet 
tárgyában törvényjavaslatot adjon be. Volt ugyan tergi-
versatio, különösen a kormány tagjai részéről. Gr. Szé-
chenyi P. azt találta mondani, hogy a meglevő törvények 
eléggé szabályozzák e kérdést. No, mi csodáljuk, hogy 
ez a praktikus embernek tartott miniszter űr igy véle-
kedik. Ugyan mit mondanak meglevő törvényeink? 
Azt, hogy vasárnapon a templom közelében minden zaj 
kerülendő és minden nyilvános és kerülhetleniil nem 
szükséges munka szüneteljen. Igy intézkedik körülbelül 
az 1868. LIII. t. cz. 19. §. 2. alineája. Már tizenhat esz-
tendeje megvan ez a törvény és a vasárnap profana-
cziója nőttön nő. Ha azt nem akarja beismerni a minisz-
ter ur, hogy nálunk a törvény „irott malaszt," akkor el 
kell ismernie, hogy ez a törvény nálunk kevés. Vagy 
hogy történhetnék akkor az, mit a fővárosban és az or-
szágban ezer és ezer esetben szemeinkkel látunk, az t. i., 
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hogy nyilvános épen elkerülhetetlenül szükséges munkák 
vasárnapokon, sőt még a legszentebb ünnepeken is foly-
nak ? Vagy hogy lehetséges, hogy a munkások kilencz 
tizedrésze, még azok is, kik nem akarnák kerülni az Is-
ten házát, még csak a sátoros ünnepeken is nehezen jut-
hatnak el oda, hol lelkűkről is gondoskodhatnak és 
eszükbe jön, hogy ők is egy jobb hazának hivatottjai? . . . 

Tisza K. elemében volt. Szofisztikájával annyi ne- ! 
hézséget tudott hamarjában elmondani, hogy valóban 
csodálkoztunk a ház határozatán. A miniszterelnök annyi 
mindenféle ellenvetést és akadályt említett, hogy kétszer 
hangoztatott jóakaratán is kezdtünk kételkedni. Mi gyarló 
eszünkkel azt tart juk, hogy ha valami valóban jó, üdvös, 
sőt szükséges és annak el is ismertetik, hogy annak ke-
resztülvitelére lehet és kell az utat és módot megta-
lálni. Vagy szükséges hazánkban a vasárnajn munkaszü-
netet rendező törvény, és akkor legyőzhetetlen akadályt 
nem ismerünk, vagy pedig nem szükséges, és akkor a ' 
vallási és erkölcsi momentumokkal való farizeuskodást 
nem értjük. 

Vagy talán a közelgő választásokra való tekintet 
sugalmazta a szép szavakat és a végére járó országgyű-
lés megadta a reményt, hogy komolyan ugy sem jövend 
tekintetbe a kérdés ? 

Melyik e két szempont között valószinübb ? Talán 
mindakettő ? . . . 

A tanonczok vallási oktatására hetenkint egy órát 
határozott a t. ház. Kevés, de mégis csak valami. Ke-
vés ugy önmagában, mint pedig alkalmazásában. Kivált 
az alkalmazásra nézve, a quis, quid, ubi . . . . egész sora a 
kérdéseknek önként elénkbe tódul. Tudjuk, hogy a ta-
nonczok vallási oktatásának életbeléptetése nem egy aka-
dályba fog ütközni. Reméljük, hogy expediens fog akadni. 
Kell, hogy legyen, mert az iparos ifjúságot nem szabad 
vallási oktatás nélkül felnőni engedni. Ha a törvény majd 
megadja az alkalmat, rajtunk lesz módot keresni és ta-
lálni. ? 

Jallia. Ritka ünnepély. — April-hó 17-én Jalnán 
ritka ünnepélynek voltunk szemtanúi, látva az urvacso-
rához egy családból négy nemzedéket járulni. 

Az ünnepély következőleg ment végbe : 
Reggel hat órakor tek. Balázs Emil, kamarai fő-

erdész házából kiindultak a családi tagok következő 
sorban : 

Szekerka Mária, a szépanya, nyolczvan éven felül, 
vezettetve leánya, férjezett Finka Paulina és unokája, Finka 
Leontina, Finka Paulina leányától. Utánok Balázs Emil 
főerdész és neje, született Finka Ilona, magok közt vezet-
vén a 7 éves fiúcskát, Hugót, a ki fiatal kora létére mái-
annyira haladott a tudományban, hogy méltónak találta-
tott arra, hogy az első szent áldozáshoz bocsáttassék. 

Eljővén a templomajtóhoz, a helybeli lelkész által 
fogadtattak s a keresztkuthoz érvén ott a kis Hugó 
megújította a keresztségi fogadalmat, a melynél, kivált a 
szentelt gyertya és koszorú, mint a valódi világosság és 
ártatlanság jelvényeinek átadásánál, szivreható buzdítá-
sokat nyert lelki atyjától. 

Ezek után járultak a fentebb nevezettek a szent gyónás-

hoz, melynek végezte után a lelki atya a kis Hugóval 
rövid imát mondott az oltár előtt. Azután megfkezdő-
dött a szent miseáldozat, mely alatt egész buzgalommal 
imádkoztak a nevezettek, de kivált a kis Hugó sokakat bá-
mulatba hozott a Rózsafüzér és imakönyvbeli ajtatossággal. 

Communio után a pap kitette a Ciboriumot, mi alatt 
a kis hitbajnok apja és anyjától vezettetve jött az oltárhoz, 
a hol ünnepélyes vizsgát tett a hittanból, de kivált azon 
részből, a mely az oltári szentségről és áldozásról tárgyal. 

Határozott és teljes feleletei a melyet lelki atyja kér-
déseire csengő hangon adott, bámulatba hozta a jelenlé-
vőket s örömkönnyekre birta kiváltképen a szerencsés család 
tagjait, a kik ily ritka ünnepélyben résztvehettek. A szép-
anya majdnem ájuldozott, s bizonyára elmondotta magá-
ban az öreg Simeonnal : Most bocsátod el, Uram ! — 
látva a harmadik nemzedékből kikelt bimbócskát Iste-
nével egyesülni. 

Vizsgálat után az oltár alsó lépcsőire térdep>elt az 
áldozó pap a kis fiu mellé, körülötte a többi családtagok 
és igy fenszóval elvégezte velük az áldozás előtti imákat, 
a melyek befejeztével valamennyien az Ur Jézus legszen-
tebb testében részesültek. 

Áldozás után ismét intette őket a lelki atya s 
elvégezvén ismét fönhangon az áldozás utáni imákat, átadta 
a szülőknek a már megszentelt gyem eket. 

Adja az Ur Isten, hogy valamennyi magyar 
uri család kövesse e szép példát, ily módon fölne-
veltetvén kis gyermekeiket nem csak szóval, de saját pél-
dájukkal vezessék ahhoz, a kinek majd az utolsó itélet 
napján kell majd visszaadni. Bizonyára az ily gyermek 
első áldozása emlékezetes lesz, és az ilyen gyermek sok-
kal több örömet szerez majd szüleinek, mintsem olyan, a 
kinek vallásosságra keveset adnak a szerencsétlen szülők ! 

G. N. 

Köln, april. 14. A rajnavirléki. katholikusok nagygyű-
lése. — Lingens ügyvéd Aachenből idézi az aacheni ]3olgár-
mester szavát, melyet a Rajnamellék Poroszországhoz 
való csatolásának jubileuma alkalmával a királynak mon-
dott : „Ha Poroszország megtartotta volna, amit igért, a 
rajnavidékiek is megtartották volna, amit fogadtak. A 
rajnavidéki sokat eltűr, de ha vége hossza nincs a zakla-
tásnak, akkor ő elkeseredett lesz. Nem szabad tűrnie, 
hogy főpásztorát távol tartsák tőle, aki feláldozza magát 
hivatásának. Ily körülmények közt elkeseredés, sőt harag 
ragadhatja magával a vi g rajnai embert. De ennek nem sza-
bad megtörténnie. Fölebb kell tekinteni: „Atyám bocsásd 
meg nekik, mert nem tudják mit cselekesznek." Igy van 
ez valóban. Szörnyű a pusztulás, melyet a hitszakadás 
létre hozott. Nem lehet többé utána érezni, amit a ka-
tholikusok éreznek: a katholikus nem élhet, nem halhat 
lelkész nélkül. De az ellentáborban erről fogalmuk sincs. 

I Azért elnézéssel kell lennünk. A szabad szón és bátor fel-
lépésen kivül más fegyvereink is vannak: a kitartó alá-
zatos ima. Tegyünk jót ellenfeleinkkel, szeressük azokat, 
kik tudatlanul ellenünkre tesznek. Akkor talán a nagy 
Ínségből Istexi-nagyobb diadalt fog támasztani: a hitsza-
kadás megszüntetését. 

Ditges káplán Kölnből kijelenti, hogy nem mint 
személyeknek, de mint tévelyeknek ellenei jöttek össze a 
katholikusok, az utóbbiakat akarják megczáfolni és ezt 
teszik az által, hogy itt megjelentek. Megmutatjuk, hogy 
az egyház életteljesen áll a nép körében. Ott künn nem 
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értenek meg minket. Ott künn az egyház nem az, a mi 
nekünk, Jézus Krisztus ott nem az, a mi nekünk és a 
mi volt. A mi egyházunk nem lehet nemzeti egyház, 
mint Jézus Krisztus sem. Ez nem vélemény, ez hit, melyért 
élünk-halunk. Mások máskép vélekednek, ugyanazok is 
ma igy, holnap ugy. De mi kívánhat juk, hogy az állam 
annak tekintse az egyházat, a mi valósággal. Az elvett 
jogokat vissza kell szerezni; ezt a jövő követeli tőlünk. 
Két fegyvert fogunk forgatni ; szilárdan összetartani a 
politikai életben, mint az a vallásügynek megfelel és hőn 
imádkozni. Akkor remélhet jük, hogy győzni fogunk. 

Cardauns a „Köln. Y olkszeitung" szerkesztője gunyor-
ral utal a sokféle jóslatokra, melyeket liberális s protes-
táns lapok ezen gyűlésről világgá bocsátottak, azt variálván, 
hogy itt szakadás fog végbemenni a katholikusok k ö z l é s 
hogy a gyűlés a cent rumpár tot desavouálni fogja. Am 
láthat ják most — szóló a különböző hírlapok tudó-
sitóihoz fordul — hogv ennek nyoma sincs, és hogy a 
gyűlés egyhangúlag igazolja és támogat ja a centrumpár-
tot, mely megtar to t ta , amit igért . A centrumpárt cse-
kély száma fölött tiz év előtt mosolyogtak az ellentáborban, 
és ma e pár t döntő szerepet visz ; de sem Mallinckrodt 
lelkesedése, sem Windthors t politikai lángszelleme nem 
lettek volna képesek ily pár to t összehozni, ha a katholi-
kusok itt a Ra jna mellett nem sorakoztak volna zászló-
juk alatt. E r re büszkék lehetnek a vezérek és követőik, 
hogy oly pár tot hoztak létre, minőnek egyszerű létezése 
úgynevezett katholikus államokban elégséges volna egy 
csapásra véget vetni minden culturharczos svindlinek. Szóló 
végül élteti a centrumpártot . (Viharos „hoch".) 

Fuchs Kölnből utal arra, hogy a katholikusokat 
mélyen elkeseriti, hogy a szerzetesrendeket a culturharczos 
állam kiutasította, és pedig te t te ezt akkor, amidőn azok 
legnagyobb szolgálatokat tet tek neki harctéren s kórhá-
zakban. Szóló követeli a szerzetesrendek elleni törvény el-
törlését. (Helyeslés.) 

B. Loë elnök kifejti, hogy nem lehet a kathol iku-
soktól kívánni, hogy elhagyják állásukat a harcz folyama 
alatt, a tagadás harcza alatt az igazság ellen, a for ra-
dalom harcza alatt a tekintély ellen. Ott föloszlás, itt 
egyetértés, melyet a socialpolitikai kérdések sem zavar-
nak, mer t az egyház működésének szabad kifejtése a so-
cialis kérdés fél megoldása. Szóló recapitulál ja az egyes 
szónokok beszédeit és az iskola vallásosságát csatolja azok 
követeléseihez. 

Ezután fölolvastatnak a delegáltak gyűlése ál-
ta l előbb megállapítot t következő határozati javaslatok : 

I. A gyűlés a nyájától elszakitott f t . Pál érsek ur -
ban ismeri el a kölni érseki megye Isten által rendelt 
jogszerű topásztorát. Hozzá tántor í tha ta t lan hűséggel ra-
gaszkodik és iránta való szeretetét s tiszteletét újból 
ünnepélyesen kifejezi. 

II. A gyiilés megúj í t ja t i l takozását azon egyházpo-
litika ellen, mely tiz évnél hosszabb keserű tapasztalatok 
után még mindig nem akar ja magát eltökélni a határo-
zott visszatérésre a culturharcz útjáról , mi több, a kath. 
nép mély elkeseredettségére félrendszabályokkal felel és 
amellett az egyik egyházmegyétől megtagadja azt, amit 
a másiknak nyúj t . 

Ezen tiltakozásnál emlékeztet következő tényekre, 
melyeknek orvoslása egyébként korántsem merí tené ki a 
porosz katholikusok jogos sérelmeit : 

1. A kölni és gnesen-poseni érsekek „letétettek," 
kartársaik továbbra is ki vannak téve azon veszélynek, 
hogy a fennálló májusi (culturharczos) törvények alapján 
pénzbüntetésekre vagy fogságra Ítéltetnek és szent hiva-
taluk gyakorlására képteleneknek nyilváníttatnak. 

2. Ezernél sokkal több — a kölni egyházmegyében 

300-nál több — plébánia elárvult, mert a kormány a 
„bejelentési kötelezettség" teljesítése nélkül nem tűri meg 
ezen egyházi hivatalok betöltését. 

3. A gnesen-poseni érseki megyére nézve még min-
dig hatályban van a (papi javadalmak) „zárlata", még 
mindig növekszik a Brodkorb-gesetz értelmében gyűj tö t t 
alap, mely most már mintegy 15 millióra rug. 

4. Az összes papnevelő intézetek zárva vannak, a 
püspököknek ugy, mint előbb, meg van tiltva a növen-
dékpapok szabad nevelése egyházi elvek szerint. 

5. A „törvényszék egyházi ügyek számára" még min-
dig fennáll, habár senki sem meri ezen intézményt védeni. 

6. A papok kiutasításáról szóló törvény még min-
dig nincs eltörölve, habár a birodalmi gyűlés az afölött 
folyt valóban megsemmisítő vita u tán több mint kéthar-
mad-többséggel folszólitá a birodalmi kormányt ezen 
törvény eltörlésére. 

7. Majdnem az összes szerzetesrendek és hasonló con-
gregat iók el vannak nyomva, irgalmas nővéreink még 
mindig rá juk és az összes katholikusokra nézve mélyen 
sértő felügyelet alatt állanak. 

I II . A gvülés leghőbb köszönetét és örömtelt elis-
merését nyilvánítja a cen t rumpár t tagjainak a birodalmi 
gyűlésen és porosz képviselőházban, a kik már egy év-
tizednél tovább tántor í thata t lan bátorsággal és teljes oda-
adással a kath. egyház sz. ügye iránt ki tar tanak a küz-
delemben. 

IV. A gyűlés megfogadja, hogy kitartó lesz a sz. küz-
delemben hiteért s az egyház szabadságáért. Fölhívja a po-
rosz katholikusokat, ne nyugodjanak, aniig nincsenek 
visszaállítva azon egyházpolitikai viszonyok, melyeket 
ünnepélyes királyi szó igért a rajnai katholikusoknak a 
rajnai tar tományok birtokba vétele 'alkalmával, amelyeket 
a cüíturharczban megcsonkított alkotmány biztosított, és 
amelyeket Vilmos császár ő felsége ismételten jólrende-
zet teknek nyilvánított . 

Ezen határozati javaslatok közfelkiáltással elfogad-
tatván, Bachem képviselő köszönetet mondott a centrum-
pár t i ránt nyilvánított elismerésért, kijelentvén, hogy a 
kath. egyházra Németországban, a Rajnavidékén már 
súlyosabb idők nehezedtek, mint ma, de az erősebben, mint 
valaha, ismét kiemelkedett romjaiból, mert vallásos hit és 
egyházi szellem mélyen gyökereztek a népben. 

B. Loë elnök bezárja a gyűlést és élteti a kath. 
népet és Köln vendégszerető városát. 

Fuchs képviselő élteti a kölni érseket. 
A gyűlés viharosan ismétli mindkét „hoch"-ot. 

VEGYESEK. 
— Határtalan az, a mit német katholikus test-

véreinknek szenvedniök kell. Az imént közlött nyilatkozat 
miatt , mint a „Germainának" Kölnből írják, több kölni 
polgár törvényszék elé idéztetett . Arról vádolják, hogy 
az általok aláirt nyilatkozat a btető tvkönyv 131. §-ába 
ütközik. 

— A szent atya őszre Rómába hivta az ir püspö-
köket tanácskozásra. 

— Wierzchleyski lembergi 1. sz. érsek elhunyt. Te-
metése f. hó 20-án volt. Jellemzésére a következő esetet 
hozzák fel. Mikor Ledochowski az ostrowói börtönből ki-
szababulva Róma felé utazott s Krakóban megállt Wierz-
chleyski érsek levélben üdvözölte s meghívta Lembergbe. 
E r re nemsokára megjelent nála a helytartó s felszólitá, hogy 
még egy levelet ir jon s kér je benne a bibornokot, ne jönne 
Lembergbe. E r re az érsek ezt felelte: „Nem vagyok én 
porosz zsandár!" 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Esztergomnak nagy gyásza yan. Mélt. és f t . Szabó 
József, nílopolisi fölsz. püspök, pápa ő szentsége házi fő-
papja, éneklő-kanonok, biersiapát, ő eminentiája a bibornok 
herczeg-primás segédpüspöke és lelkiekben első helyettese, 
Lipót-rendi lovag, bekeblezett hittudor, félszázados áldo-
zár f. hó 27-én délután 4 órakor az Urban elhunyt. 

A lelkipásztorkodás, tan- és nevelésügy valamint 
az egyházi kormányzás és közjótékonyság, szóval a tevé-
kenység minden terén, melyre az isteni gondviselés meg-
hivta, a boldogult bokros érdemeket szerzett, melyek őt 
kedvessé tevék Isten és az emberek előtt. A Religio külö-
nösen egyik legszorgalmasabb régi munkatársát tiszteli és 
gyászolja benne. 

Nyugodjék békében ! Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

DE SECTA MASSONUM. 
(Folyt.) 

Variae sunt hominum sectae, quae quam-
quam nomine, ritu, forma, origine différentes, 
cum tarnen communione quadam propositi sum-
marumque sententiarum similitudine inter se 
contineantur, re congruunt cum secta Massonum, 
quae cuiusdam est instar centri unde abeunt et 
quo redeunt universae. Quae quamvis nunc nolle 
admodum videantur latere in tenebris, et suos 
agant coetus in luce oculisque civium, et suas 
edant ephemericles, nihilominus tarnen, re penitus 
perspecta, genus societatum clandestinarum mo-
remque retinent. Plura quippe in iis sunt arcanis 
similia, quae non externos solum, sed gregales 
etiam bene multos exquisitissima diligentia ce-
lari lex est; cuiusmodi, sunt intima atque ultima 
consilia, summi factionum principes, occulta quae-

dam et intestina conventicula : i tem décréta, et qua 
via, quibus auxiliis perficienda. Hue sane facit mul-
tiplex illud inter socios discrimen et iuris et officii 
et muneris: hue ra ta ordinum graduumque distin-
ctio, et ilia, qua reguntur, severitas diseiplinae. 
Initiales spondere, immo praeeipuo sacramento 
iurare ut plurimum iubentur, nemini se ullo un-
quam tempore ullove modo socios, notas, doctri-
nas indicaturos. Sic ementita specie eodemque 
semper tenore simulationis quam maxime Masso-
nes, ut olim Manichaei, laborant abdere sese, 
nullosque, praeter suos, habere testes. Latebras 
commodum quaerunt, sumpta sibi l i t teratorum 
sophorumve persona, eruditionis caussa sociato-
rum : habent in lingua promptum cultioris urba-
nitatis studium, tenuioris plebis caritatem : unice 
velle se meliores res multitudini quaerere, et 
quae habentur in civili societate commoda cum 
quamplurimis communicare. Quae quidem consilia 
quamvis vera essent, nequaquam tarnen in istis 
omnia. Praeterea qui cooptati sunt, promit tant 
ac reeipiant necesse est, dueibus ac magistris 
se dicto audientes futuros cum obsequio fideque 
maxima: ad quemlibet eorum nutum significatio-
nemque paratos, imperata facturos : si secus fe-
cerint, tum dira omnia ac mortem ipsam non 
recusare. Révéra si qui prodidisse diseiplinam, 
vel mandatis restitisse iudicentur, supplicium de 
iis non raro sumitur, et audacia quidem ac dex-
ter i ta te tanta, ut speculatricem ac vindicem see-
lerum iustitiam sicarius persaepe fallat. — Atqui 
simulare, et velle in occulto latere ; obligare sibi 
homines, tamquam mancipia, tenacissimo nexu, 
nec satis declarata caussa; alieno addictos ar-
bitrio ad omne facinus adhibere ; armare ad 

35 



246 
RELIGIO. 274 

caedam dextras, quaesita impunitate peccandi, 
immanitas quaedam est. quam rerum natura, 
non patitur. Quapropter societatem, de qua lo-
quimur, cum iustitia et naturali honestate pugnare, ; 
ratio et Veritas ipsa convincit. 

Eo vel magis, quod ipsius na turam ab honestate 
dissidentem alia quoque argumenta eademque illustria 
redarguunt . Ut enim magna sit in hominibus astutia ce-
landi consuetudoque mentiendi, fieri tamen non potest, ut 
unaquaeque caussa ex iis rebus, quarum caussa est, qua-
lis in se sit non aliqua ratione appareat . Non potest ar-
bor bona malos fructus facere ; neque arbor mala bonos 
fructus facere.1) Fructus autem secta Massonum pernieiosos 
gignit maximaque acerbitate permixtos. N a m ex certissi-
mis indiciis, quae supra commemoravimus, erumpit illud, 
quod est consiliorum suorum ult imum, scilicet evertere 
funditus omnem earn, quam instituta christiana pepere-
runt , disciplinam religionis reique publicae, novamque ad 
ingenium suum extruere, ductis e medio Natural ismo 
fundamentis et legibus. 

Haec, quae diximus aut dicturi sumus, de secta 
Massonica intelligi oportet spectata in genere suo, et 
quatenus sibi cognatas foederatasque complectitur societates : 
non autem de sectatoribus earum singulis. In quorum 
numero utique possunt esse, nec pauci, qui quamvis culpa 
non careant quod sese istius modi imjilicuerint societati-
bus, tamen nec sint flagitiose factorum per se ipsi par -
ticipes, et illud ul t imum ignorent quod illae n i tuntur 
adipisci. Similiter ex consociationibus ipsis nonnullae 
fortasse nequaquam ])robant conclusiones quasdam, 
extremas, quas, cum ex principiis communibus necessario 
consequantur, consentaneum esset amplexari, nisi per se 
foeditate sua turpi tudo ipsa deterreret. I tem nonnullas 
locorum temporumve ratio suadet minora conari, quam 
aut ipsae vellent aut ceterae soient : nou idcirco tarnen 
alienae a Massonico foedere jDutandae, quia Massonicum 
foedus non tarn est ab actis perfectisque rebus, quam a 
sententarium summa iudicandum. 

Iamvero Natural is tarum caput est, quod nomine 
ipso satis declarant, humanam naturam humanamque 
rationem cunctis in rebus magis t ram esse et principem 
oportere. Quo constituto, officia erga Deum vel minus 
curant, vel opinionibus perver tunt errantibus et vagis. 
Negant enim quicquam esse Deo auctore t radi tum : nullum 
probant de religione dogma, nihil veri, quod non homi-
num intelligentia comprehendat, nullum magistrum, cui 
propter auctoritatem officii sit iure credendum. Quoniam 
autem raunus est Ecclesiae catholicae singulare sibique 
unice proprium doctrinas divinitus acceptas auctori tatem-
que magisterii cum ceteris ad salutem caelestibus adiu-
mentis plene complecti et incorrupta integri tate tueri, 
idcirco in ipsam maxima est inimicorum iracundia irnpe-
tusque conversus. — Nunc vero si in iis rebus, quae reli-
gionem att ingunt, spectetur quid agat, praesertim ubi est 
ad agendi licentiam liberior, secta Massonum omnino-
que iudicetur : nonne plane re exequi Natural is tarum 

Matth. VII, 18. 

décréta velle videatur ? ! Longo sane pertinacique labore in 
id datur opera, nihil ut Ecclesiae magisterium nihil 
auctoritas in civitate possi t : ob eamque caussam vulgo 
praedicant et pugnant , rem sacram remque civilem esse 
penitus distrahendas. Quo facto saluberrimam religionis 
catholicae vir tutem a legibus, ab administratione reipub-
licae excludunt : illudque est consequens, ut praeter 
instituta ac praecepta Ecclesiae totas constituendas putent 
civitates. — Nec vero non curare Ecclesiam, optimam 
ducem, satis habent, nisi hostiliter faciendo laeserint. E t 
sane fundamenta ipsa religionis catholicae adoriri fando, 
scribendo, docendo, impune licet : non iuribus Ecclesiae 
parcitur, non munera, quibus est divinitus aucta, salva 
sunt, Agendarum rerum facultas quam minima illi relin-
quitur, idque legibus specie quidem 11011 nimis vim infe-
rentibus, re vera satis aptis ad impediendam libertatem. I tem 
impositas Clero videmus leges singulares et graves, multum 
ut ei de numero, multum de rebus necessariis in dies décé-
dât : reliquias bonorum Ecclesiae maximis adstrictas vincu-
lis, potestati et arbitrio administratorum reipublicae per-
missas: sodalitates ordinum religiosorum sublatas, dissipatas. 

At vero in Sedem Apostolicam romanumque Pon-
tificem longe est inimicorum incitata contentio. Is 
quidem primum fictis de caussis deturbatus est pro-
pugnaculo libertatis iurisque su i , principatu civili : 
mox in statum compulsus iniquum simul et obiectis 
undique difficultatibus intorelabilem : donec ad haec 

J tempóra perventum est, quibus sectarum fautores, quod 
abscondite secum agitarant diu, aperte denunciant, sacram 
tollendam Pontificum potestatem, ipsumque divino iure 
inst i tutum funditus delendum Pontificatum. Quam rem, si 
cetera deessent, satis indicat hominum qui conscii sunt 
testimonium, quorum plerique cum saepe alias, tum recenti 
memoria rursus hoc Massonum verum esse declararunt, 
velle eos maxime exercere catholicum nomen implacabi-
libus inimicitiis, nec ante quieturos, quam excisa omnia 
viderint, quaecumque summi Pontifices religionis caussa 
instituissent. — Quod si, qui adscribuntur in numerum, 
nequaquam eiurare concejitis verbis instituta catholica 
iubentur. id sane tantum abest, ut consiliis Massonum 
repugnet , ut potius adserviat. Pr imum enim simplices et 
incautos facile decipiunt liac via, multoque pluribus in-
vitamenta praebent . Tum vero obviis quibuslibet ex quovis 
religionis ri tu accijiiendis, hoc assequuntur, ut re ipsa 
suadeant magnum ilium huius temporis errorem, religionis 
curam relinqui oportere in mediis, nec ullum esse inter 
genera discrimen. Quae quidem ratio comparata ad in-
teri tum est religionum omnium, nominatim ad catholicae, 
quae cum una ex omnibus vera sit, exaequari cum ceteris 
sine iniuria summa non potest, 

Sed longius Naturalistae progrediunter . In maximis 
enim rebus tota errare via audacter ingressi, praecipiti 
cursu ad extrema delabuntur, sive humanae imbecillitate 
naturae, sive consilio iustas superbiae poenas repetentis 
Dei. I ta fit, ut illis ne ea quidem certa et fixa perma-
neant, quae naturali lumine rationis perspiciuntur, qualia 
profecto ilia sunt, Deum esse, animos hominum ab omni 

I esse materiae concretione segregates, eosdemque immor-
I tales. — Atqui secta Massonum ad hos ipsos scopulos 
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non dissimili cursus errore adhaerescit. Qamvis enim Deum 
esse generatim profiteantur, id tamen non haerere in 
singulorum mentibus firma assensione iudicioque stabili 
constitutum, ipsi sibi sunt testes. Neque enim dissimulant, 
banc de Deo quaestionem maximum apud ipsos esse 
fontem caussamque dissidii: immo non mediocrem hac 
ipsa de re constat extitisse inter eos proximo etiam tem-
pore contentionem. Re autem vera initiatis magnam secta 
licentiam dat, ut a l te ru t rum liceat suo iure defendere, 
Deum esse, Deum nullum esse : et qui nullum esse prae-
fracte contendant, tam facile initiantur, quam qui Deum 
esse opinantur quidem sed de eo prava sentiunt, u t Pan-
theistae soient : quod nihil est aliud, quam divinae naturae 
absurdam quamdam speciem retinere, ver i ta tem tollere. 
Quo everso infirmatove maximo fundamento, consequens 
est ut ilia quoque vacillent, quae na tura admonente 
cognoscuntur, cunctas res libera creatoris Dei voluntate 
extitisse: mundum Providentia r eg i : nullum esse animorum 
in te r i tum: huic, quae in terris agitur , hominum vitae 
successuram al teram eamque sempiternam. 

His autem dilapsis, quae sunt t amquam naturae 
principia, ad Cognitionen! usumque praec ipua , quales 
fu tur i sint privati publicique mores, facile apparet . — 
Silemus de virtutibus divinioribus, quas absque singulari 
Dei munere et dono nec exercere potest quisquam, nec 
consequi : quarum profecto necesse est nullum in iis vesti-
gium reperiri, qui redemptionem generis humani, qui 
grat iam caelestem, qui sacramenta adipiscendamque in 
caelis felicitatem pro ignotis aspernantur . — De officiis 
loquimur, quae a natural i honestate ducuntur . Mundi 
enim opifex idemque providus gubernátor Deus : lex ae-
terna naturalem ordinem conservari iubens, per turbar i 
vetans : ult imus hominum finis multo excelsior rebus hu-
manis extra haec mundana hospitia constitutus : hi fon-
tes, haec principia sunt totius iustitiae et honestatis. E a 
si tollantur, quod Natural is tae idemque Massones soient, 
continuo iusti et iniusti scientia ubi consistât, et quo se 
tueatur omnino non habebit . E t sane disciplina morum, 
quae Massonum familiae probatur unice, et qua informari 
adolescentem aetatem contendunt oportere, ea est quam 
et civicam nominant et solutam ac liberam ; scilicet in 
qua opinio nulla sit religionis inclusa. At vero quam 
inops illa sit, quam firmitatis expers, et ad omnem auram 
cupiditatum mobilis, satis ostenditur ex iis, qui par t im 
iam apparent , poenitendis fructibus. Ubi enim regnare 
ilia liberius coepit, domota loco institutione Christiana, 
ibi celeriter deperire probi integrique mores : opinionum 
tetra portenta convalescere : plenoque gradu audaciam 
ascendere maleficiorum. Quod quidem vulgo conquerun-
tur et déplorant : idemque non pauci ex iis, qui minime 
vellent, perspicua veri tate cumpulsi, haud raro testantur . 

Praeterea, quoniam est hominum natura primi labe 
peccati inquinata, et ob hanc caussam multo ad vitia 
quam ad virtutes propensior, hoc omnino ad honestatem 
requiri tur, cohibere motus animi turbidos et appeti tus 
obedientes facere rationi. In quo certamine despicientia 
saepissime adhibenda est re rum humanarum, maximique 
exhauriendi labores ac molestiae, quo suum semper te-
neat ratio victrix principatum. Verum Naturalistae et 

Massones, nulla adhibita iis rebus fide, quas Deo auctore 
cognovimus, parentem generis humani negant deliquisse : 
p roptereaque liberum arbi tr ium nihil viribus a t tenuatum 
et inclinatum1) putant . Quin immo exaggerantes naturae 
v i r tu tem et excellentiam, in eaque princípium et normám 
iustitiae unice collocantes, ne cogitare quidem possunt, 
ad sedandos illius impetus regendosque appeti tus assidua 
contentione et summa opus esse constantia. Ex quo vi-
demus vulgo suppeditari hominibus illecebras multas cu-
pidi ta tum : ephemerides commentariosque nulla nec tem-
perantia nec verecundia : ludos scenicos ad licentiam 
insignes : a rgumenta ar t ium ex iis, quas vocant verismi, 
legibus proterve quaesita : excogitata subtiliter vitae ar-
tificia delicatae et mollis : omnia denique conquisita vo-
lupta tum blandimenta, quibus sopita virtus conniveat. In 
quo flagitiose faciunt, sed sibi admodum constant, qui 
expectationem tollunt bonorum caelestium, omnemque ad 
res mortales felicitatem abiiciunt et quasi demergunt in 
terram. — Quae autem commemorata sunt illud confir-
mare potest non tam re, quam dictu inopinatum. Cum 
enim hominibus versutis et callidis nemo fere soleat tam 
obnoxie servire, quam quorum est cupiditatum dominatu 
enervatus et f ractus animus, reper t i in secta Massonum 
sunt, qui edicerent ac proponerent , consilio et arte eni-
tendum lit infinita vitiorum licentia exsaturetur multi-
tudo : hoc enim facto, in potestate sibi et arbitr io ad 
quaelibet audenda facile fu turam. 

Quod ad convictum att inet domesticum, his fere 
continetur omnis Natura l i s ta rum disciplina. Matrimonium 
ad negot iorum contrahendorum pert inere genus : rescindi 
ad voluntatem eorum, qui contraxerint, iure posse : penes 
gubernatores rei civilis esse in maritale vinclum potes-
tatem. In educandis liberis nihil de religione praecipiatur 
ex certa destinataque sententia : in tegrum singulis esto, 
cum adoleverit aetas, quod maluerint sequi. — Atqui 
haec ipsa assentiuntur jdane Massones : neque assentiun-
tur solum, sed iamdiu student in morem consuetudinem-
que deducere. Multis iam in regionibus, iisdemque catho-
lici nominis, constitutum est ut, praeter coniunctas ri tu 
civili, iustae ne habean tur nuptiae : alibi divortia fieri 
lege licet : alibi, ut quampr imum liceat, datur opera. I ta 
ad illud festinat cursus, ut matrimonia in aliam naturam 
convertantur, hoc est in coniunctiones instabiles et fluxas, 
quas libido conglutinet, et eadem muta ta dissolvat. •— 
Summa autem conspiratione voluntatum illuc etiam spec-
tat secta Massonum, ut insti tutionem ad se rapiat ado-
lescentium. Mollem enim et fiexibilem aetatem facile se 
posse sentiunt arbi t ra tu suo fingere, et, quo velint, tor-
quere : eaque re nihil esse opportunius ad sobolem civium, 
qualem ipsi meditantur, talem reipublicae educendam. 
Quocirca in educatione doctrinaque puerili nullas Eccle-
siae ministris nec magisterii nec vigilantiae sinunt esse 
par tes : pluribusque iam locis consecuti sunt, ut omnis sit 
penes viros Jaicos adolescentium insti tutio: i temque ut in 
mores informandos nihil admisceatur de iis, quae homi-
nem iungunt Deo, permagnis sanctissimisque officiis. 

Sequuntur civilis décréta prudentiae. Quo in genere 

') Cone. Trid. Sess. VI. De Iustif. c. 1. 
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statuunt Naturalistae, homines eodem esse iure omnes, 
et aequa ac pari in omnes partes conditione : unum-
quemque esse natura liberum : imperandi alteri ius ha-
bere neminem : velle autem, ut homines cuiusquam auc-
toritati pareant, aliunde quam ex ipsis quaesitae, id quidem 
esse vim inferre. Omnia igitur in liberó populo esse : 
impérium iussu vei concessu populo teneri, ita quidem, 
ut, mutata voluntate populari principes de gradu deiici 
vel invitos liceat. Fontem omnium iurium officiorumque 
civilium vel in multitudine inesse, vel in potestate gu-
bernante civitatem, eaque novissimis informata disciplinis. 
Praeterea atheam esse rempublicam oportere : in variis 
religionis formis nullam esse caussam, cur alia alii an-
tejjonatur: eodem omnes loco habendas. 

Haec autem ipsa Massonibus aeque placere, et ad 
hanc similitudinem atque exemplar velle eos constituere 
res publicas, plus est cognitum, quam ut demonstrari 
oporteat. Iamdiu quippe omnibus viribus atque opibus id 
aperte moliuntur : et hoc ipso expediunt viam audaciori-
bus non paucis ad peiora praecipitantibus, ut qui aequa-
tionem cogitant communionemque omnium bonorum, de-
leto ordinum et fortunarum in civitate discrimine. 

Secta igitur Massonum quid sid, et quod iter affec-
tet ex his quae summatim attigimus, satis elucet. Prae-
cipua ipsorum dogmata tam valde a ratione ac tam ma-
nifesto discrepant, ut nihil j^ossit esse perversius. Re-
ligionem et Ecclesiam, quam Deus ipse condidit, idemque 
ad immortalitatem tuetur, velle demoliri, moresque et 
instituta ethnicorum duodeviginti saeculorum interval!o 
revocare, insignis stultitiae est impietatisque audacissimae. 
Neque illud vel horribile minus, vel levius ferendum, 
quod bénéficia repudientur per Iesum Christum benigne 
parta neque hominibus solum singulis, sed vel familia 
vel communitate civili consociatis ; quae bénéficia ipso 
habentur inimicorum iudicio testimonioque maxima. In 
huiusmodi voluntate vesana et tetra recognosci projje-
modum videtur posse illud ipsum, quo Satanas in Iesum 
Christum ardet, inexpiabile odium ulciscendique libido. 
— Similiter illud alterum, quod Massones vehementer 
conantur, recti atque honesti praecipua fundamenta ever-
tere, adiutoresque se praebere iis, qui more pecudum 
quodcumque libeat, idem licere vellent, nihil est aliud 
quam genus humanuni cum ignominia et dedecore ad 
interitum impellere. — Augent vero malum ea, quae in 
societatem cum domesticam tum civilem intenduntur j>e-
ricula. Quod enim alias exposuimus, inest in matrimonio 
sacrum et religiosum quiddam omnium fere et gentium 
et aetatum consensu : divina autem lege cautum esse, ne 
coniugia dirimi liceat. Ea si profana fiant, si distrahi li-
ceat, consequatur in familia necesse est turba et confu-
sio, excidentibus de dignitate feminis, incerta rerum sua-
rum incolumitatisque sobole. — Curani vero de religione 
publice adhibere nullam, et in rebus civicis ordinandis, 
gerendis, Deum nihilo magis respicere, quam si omnino 
non esset, temeritas est ipsis ethnicis inaudita ; quorum 
in animo sensuque erat sic penitus affixa non solum opi-
nio Deorum, sed religionis publicae nécessitas, ut inve-
niri urbem facilius sine solo, quam sine Deo posse ar-
bitrarentur. Révéra humani generis societas, ad quam 

sumus natura facti, a Deo constituta est naturae parente : 
ab eoque tamquam a principio et fonte tota vis et pe-
rennitas manat innumerabilium, quibus illa abundat, bo-
norum. Igitur quemadmodum singuli pie Deum sancteque 
colere ipsa naturae voce admonemur, propterea quod vi-
tám et bona quae comitantur vitae a Deo accepimus, sic 
eamdem ob caussam populi et civitates. Idcirco qui so-
lutam omni religionis officio civilem communitatem vo-
lunt, perspicuum est non iniuste solum, sed etiam indocte 
absurdeque facere. — Quod vero homines ad coniunctio-
nem congregationemque civilem Dei voluntate nascuntur, 
et potestas imperandi vinculum est civilis societatis tam 
necessarium ut, eo sublato, illáin repente disrumpi necesse 
sit, consequens est ut imperandi auctoritatem idem gignat 
qui genuit societatem. Ex quo intelligitur, impérium in 
quo sit, quicumque is est, ministrum esse Dei. Qua-
propter, quatenus finis et natura societatis humanae pos-
tulant, legitimae potestati iusta praecipienti aequum est 
parere perinde ac numini omnia moderantis Dei : illudque 
in primis a veritate abhorret, in populi esse voluntate 
positum obedientiam, cum libitum fuerit, abiicere. — 
Similiter, pares inter se homines esse universos, nemo 
dubitat, si genus et natura communis, si finis ultimus 
uniquique ad assequendum propositus, si ea, quae inde 
sponte fiuunt, iura et officia spectentur. At vero quia 
ingénia omnium paria esse non possunt, et alius ab alio 
distat vel animi vel corporis viribus, plurimaeque sunt 
morum, voluntatis, naturarum dissimilitudines, idcirco ni-
hil tani est repugnans rationi, quam una velle compre-
hensione omnia complecti, et illam omnibus partibus 
expletam aequabilitatem ad vitae civilis instituta tradu-
cere. Quemadmodum perfectus corporis habitus ex diver-
sorum existit iunctura et compositione membrorum, quae 
forma usuque diiferunt, compacta tarnen et suis distributa 
locis complexionem efficiunt pulcram specie, firmám viri-
bus, utilitate necessariam, ita in republica hominum quasi 
partium infinita propemodum est dissimilitudo : qui si 
habeantur pares arbitriumque singuli suum sequantur, 
species erit civitatis nulla deformior : si vero dignitatis, 
studiorum, artium distinctis gradibus, apte ad commune 
bonum conspirent, bene constitutae civitatis imaginem 
referent congruentemque naturae. 

(Vége kÖY.) 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

B) A vegyesházból származóit királyok alatt. 
1 3 0 1 - 1 5 2 S . 

(Folyt.) 

E korban jött létre az istropolisi vagyis a 
pozsonyi egyetem is, a melyet Mátyás király, a 
tudományoknak lelkes és bőkezű pártfogója, Vitéz 
János esztergomi érsek közreműködésével alapí-
tott. II. Pál pápa 1465-ben Vitéz érsek és János 
pécsi püspökhöz intézett levelében Mátyás király-
nak eme kívánságát helyeslé és megengedé, hogy 
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ezen újonnan alapítandó egyetem a bolognai 
szerint rendeztessék be, s minden tudomány-
szak tárgyalására feljogosítá. Hogy e felállítandó 
egyetem — Studium generale — eszméje, és lé-
tesítése leginkább Vitéz érsek érdeme, világosan 
tanúsítja a hires Müller János, az uj egyetem 
quadriviumi tanára, midőn mértani müvét Vitéz-
nek 1467-ben felajánlá: „Quantam et quam pe-
rennem cur am habeas condendi studii generalis, t 
conclamatum esse jam pridem arbitror." ') Schier 
pedig a pozsonyi egyetemről írva említi, mikép az 
istropolisi egyetem Vitéz egyetemének is nevez-
tetett.2) — Ezen egyetem főigazgatója Schöm-
berg György pozsonyi prépost vala, ki is II. Pál 
pápa által különféle kiváltságokkal díszittetett fel. 
A pozsonyi egyetem nem sokáig állott fön. mert 
Mátyás király halála után bekövetkezett háborús 
idők a tanárokat elzavarták s igy az egyetem is 
felbomlott; de az is sietteté az egyetem feloszlá-
sát, hogy Mátyás utolsó éveiben a pozsonyi egye-
temet elhanyagolta s Budán alapított főiskolát. 

Mátyás az általa alapított budai főiskola 
igazgatójául Schwarz alias Niger Péter hires dö-
més szerzetest hívta meg Nürnbergből. Tanárai 
között több külföldi tudóssal találkozunk, mint 
Brandolini Aurél, az erfurti Eidenreich János, a 
lengyel eredetű Ilkusi Márton budai lelkész és 
orvostudor, s Rorbeck Pongráczczal; a magyarok 
közül csak Győri Pál dömés szerzetes említ-
tetik. 

Ezen főiskola ideiglenesen a dömések zárdá-
jában vala elhelyezve, mig a nagyszerű épület 
elkészül, a melyet Mátyás király negyvenezer 
tanuló számára kívánt építtetni. Az alapfalak el-
készültek, s még a XVI-ik század második felé-
ben is láthatók voltak. Mátyás pénzerejét az 
ausztriai háború kimerítvén, kénytelen volt az 
építkezéssel felhagyni. S igy csak a bölcsészeti és 
hittudományi kar lépett életbe a budavári dömés 
zárdában. Érdekesnek tar t juk felemlíteni, hogy 
ezen főiskolában nyerték sokan tudományos kiké-
peztetésüket, itt nyerte Verbőczi a nagy törvény-
tudós is tudománya első alapját. 

Wallaszky történetíró hazánknak a XV-ik ! 

századbeli tudományos állásáról írván, azt mondja, 
hogy e század általános elismerés szerint Európa 
egyéb nemzetei közt hazánkra nézve legkedvezőbb 
volt; mert a mi a külföldön a tudományos fejlő-

1 Lányi. Magy. egyh. tört. I. k. 543. 
3) Schier Acad. Istrop. 26. 1. 

désre nézve érdekes s becses találtatott, hazánk-
ba folyt, nálunk összpontosult. Ide sereglettek a 
tudós férfiak, s hazánk különféle részeiben alsóbb 
és felsőbb iskolák jöttek létre, valamint tudós 
társaságok is. Oly élénkség uralkodott — foly-
ta t ja tovább — e században nálunk, hogy hazánk 
fölött már a tizenötödik században a tudományok 
szép napja földerült.1) 

E kor felvirágzásának ügyében a legelső hely 
méltán Vitéz János esztergomi érseket illeti. 0 
korának egyik legnagyobb férfia vala, a ki az 
egyház és haza felvirágzását egyaránt szivén 
liordozá. A hitélet és a tudomány terjesztésére 
nem kiméit semmi anyagi áldozatot. E nagy férfiú 
jellemzésére álljanak itt Galeoti, Mátyás király 
könyvtárnokának szavai, a ki igy szól róla : 
„Tempestate nostra musas ex toto orbe fügatas 
ac! se revocavit, Hungariamque novum musarum 
domicilium constituit; uncle factum est, ut qui 
dispersi fuerant docti, ad ipsum tamquam ad 
literarum parentem turmatim confiuxerint. — 
Non referam quantis impensis construxerit illam, 
omnibus fere mortalibus celebrem bibliothecam, in 
quam omnium disciplinarum monumenta congessit, 
et cum maxime calculo laboraret, librorum cu-
ram, disciplinarum delectationem, doctorum ho-
nimum favorem. reipublicae gubernacula nunquam 
dimisit, neque postposuit, quod me vidente fac-
tum."2) E férfiú oldala mellett növekedett föl 
Mátyás király, a kivel megkedvelteté a tudo-
mányokat, s tisztelni és becsülni tanitá a tudós 
férfiakat. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, april 30. De secta Massonum. II. — 

Előbbi levelünket ama kérdéssel fejeztük be : szabad-e en-
gedni. hogy idáig fejlődjenek a dolgok? odáig t . i. hogy 
a keresztény vallás kiszorittatván a társadalomból, az em-
beriség ismét a pogány állapotba sülyedjen vissza, hogy 
pogány hitvallás, pogány erkölcs uralkodjék a társadalom-
ban, hogy pogány intézkedések szerepeljenek az állam-
ban ? Mert, hogy a szabadkőművességnek emez állapotba 
sülyeszteni szándéka az emberiséget, azt sz. atyánk egész 

! világossággal megmondja. 
Nem hiszszük, hogy tévedünk, ha állítjuk, misze-

rint kivéve a szabadkőművesség corypheusait, nincsen em-
ber, ki az emberiséget keresztény állapotjából visszasü-
lyedve óhajtaná látni a pogány állapotba, csak a cor-

') Wallaszky Consp. Reip. Lit. in Hung. p. 96. 
2) Galeotus Martius Narniensis de Homine L. II. p. 87. Ba-

sileae 1517. 
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rypheusokat veszszük ki, mer t tula jdonképen a szabad- I 
kőmüvesség végczélját csak ezek ismerik, az elámított j 
ezrek és ezreknek még csak sejtelmük sincsen arról, bogy 
őket mily gonosz czélra használják fel eszközül. Ha ezek 
tudnák, hogy a szabadkőművesség magával az Istennel 
fo ly ta t haragot ; ha ők tudnák, hogy a szabadkőművesség 
érdekében működve a pokol, a sátán országának terjesz-
tésén és igy saját földi és örök boldogságuk aláásásán 
fáradoznak ; ha ők tudnák, hogy a szabadkőművesség ál-
talános uralomra jutásával megfosztatnak mindazon jóté-
teményektől, melyeket a kereszténység révén élveznek : 
akkor, nem lehet kételkedni, hogy épen e megcsalatottak 
fordulnának legelőször a szabadkőművesség ellen, ők len-
nének elsők, kik a szabadkőművesség vészthozó törekvé-
seinek ú t já t állanák. 

Ama veszély lát tára, mely a szabadkőművesség el-
hatalmasodásából az emberiségre háramlanék és már is 
háramlot t , ama közös érzet megerősítésére, mely az em-
beriséget a kereszténység áldásaiban megtar tan i óhaj t ja , 
első kötelesség, szóval és írásban, opportune és impor-
tune felvilágosítani a híveket a szabadkőművesség ter-
mészete és tervei felől, hogy igy felismerjék a veszélyt, 
mely minden egyest fenyeget a szabadkőművesség részé-
ről. Valljuk be, h o g y e tekintetben hazánkban ez ideig 
nem igen sok történt . Az alkotmányos aera kezdetén, 
midőn a külföldről hazajött , de ott szabadkőművessé lett 
emigránsok szerepelni kezdtek hazánkban, midőn befo-
lyásuk meglátszott az állami intézkedésekben, a mennyi-
ben ez ellenséges állást kezdett elfoglalni az egyház, a 
keresztény házasság, a keresztény oktatás stb. ellen, mond-
juk, ez időben még ugy a ka th . saj tóban, mint egyes 
müvekben hazánkfiai ébren ta r ta t tak és figyelmeztetve 
voltak a szabadkőművesség veszélyeire, hogy e befolyás 
az állami életben megtöressék ; törekvés is nyilvánult 
kath. pár t megalakulására : ide czéloztak ugyanazon idő-
ben a katholikus politikai kaszinók megalapításai is, 
melyek mind ugyanannyi gyű- és középpont já t képezték 
volna a kath. gondolkozású férfiaknak, valamint figyel-
meztető jelül szolgáltak volna a tévelyedetteknek, hol 
keressenek menedéket és támpontot , hogy kiszabadul-
hassanak a szabadkőművesség hálójából és munkálkod-
hassanak a nemzet keresztény viszonyainak megerősítésén, 
megakadályozva egyúttal mindazt, mi a nemzet elpogá-
nyositását lenne hivatva előmozdítani. Mindeme szép tö-
rekvések azonban az u jabb időben, miért , miért nem — 
nem tudjuk — de megszűntek és talán épen ennek tu-
lajdonitható, hogy már el jutot tunk a pogány, azaz a 
keresztény és zsidók közt kötendő házasság kísérletéhez. 
A régibb erélyhez tehát vissza kell térni, sőt azt fokozni, 
felvilágositólag hatni kell a népre ugy a napi sajtó, mint 
röpiratok és könyvek, valamint oly kath . társulatok ala-
pítása által, melyek képesek legyenek ellensúlyozni és 
megtörni a szabadkőművesség hata lmát . 

Ki tagadhatná, hogy e téren ismét a kath. papság-
nak jut a feladatok legszebbike ? A magyar kath. papság 
egyike a clerus legműveltebbjeinek, de egyike az egyház 
és haza leghívebb fiainak is ; befolyása, melyet hazánkban 
elfoglal, daczára a sok ellenséges támadásnak, még ma is 
oly nagy, hogy, ha azt latba veti, a pápa ő szentsége 

intentiójának elérésére még ma is sokkal többet tehet, 
mint azt némelyek vélik. Műveltsége képessé teszi, hogy 
az irodalom terén, a szabadkőművesség ellen hatalmas 
actiót fejtsen ki, fel tüntetve ama ravasz fogásokat egyrészt, 
melylyel a szabadkőművesek a népeket elámítani törekesz-
nek, másrészt ama veszélyt, melyet a szabadkőművesség 
hazánknak okozhat, melynek egyedüli biztos alapját és 
támaszát a kereszténység képezi. De e felvilágosítást 
a papság, ott a hol ezt a körülmények főleg követelik, 
hi thűsége és hazafiságánál fogva más téren is nyú j tha t j a ; 
ott t. i., hol a kereszténység tanait hirdetni első sorban 
van hivatva, t. i. a szószéken. Az a lelkesedés, melylyel 
a kath. papság felszólalt a kath. alapítványok, kath. is-
kolák, legújabban pedig a zsidó-keresztény házasság el-
len, biztosit bennünket , hogy nem kevesebb lelkesedés-
sel fog ja felhasználni a szószéket a ker. tanok alapos és 
meggyőző hirdetésére és ezzel a szabadkőművesség veszé-
lyének föltüntetésére ; e helyről fogja figyelmeztetni a hi 
veket, hogy mily veszélylyel fenyegeti hi tüket és igy örök 
boldogságukat a szabadkőművesség, kiknek társaságát 
tehát kerülni lelkük üdve érdekében tartoznak, igy fe-
lelve meg az egyház feje azon parancsának, hogy lelki-
ismeretbeli dolognak tar tsák azoktól a legkevésbé sem 
távozni el, miket az apostoli sz. szék a szabadkőművesség 
kérdésében rendelt. 

Ami már a clerus befolyását illeti a templomon ki-
vül, i t t főleg arra kell hatni, hogy a pápa szándékának 
megvalósítására a világi hívek megnyeressenek. Nagy és 
fontos ügyről van szó; szaporítani, erősíteni kell Jézus 
Krisztus országát a sátán országa ellen ; a sátán mindenféle 
hata lmat felhasznál, hogy Jézus Kr. országát és az embe-
riség boldogságát aláássa és megsemmisítse, az Isten or-
szága fiainak is össze kell tehát gyűjteni minden lehető 
erőt, hogy a támadást visszaverjük és a fensőbb kegyelem 
támogatásával Isten országát az ellenséges támadások 
ellen megvédjük. I t t tehát nemcsak a papságnak, hanem 
a világi hívőknek is nagy feladat ju t olytálvrészül, de a 
világiak megnyerése a papság feladatát képezi. Ide vonat-
koznak ő szentsége szavai midőn mondja, hogy : verum, 
tam honesta caussa, tamque gravis, advocatum desiderat, 
industriam virorum laicorum, qui religionis et patriae 
caritatem cum probitate, doctrinaque conjungant." Bár-
mennyire romlot t korszakban éljünk is, mégsem lehet 
kétségbe vonni, hogy vannak világi híveink közt számo-
san, kiket a sz. atya szándékának meg lehet nyerni, kik-
nek ut ján azután könnyebben lehet hatni azon elemekre is, 
melyek egyelőre talán az egyházi részről jö t t figyelmez-
tetést és kérelmet visszautasítanák. 

Nem lehet itt hallgatással mellőznünk épen azon 
eszközt, melyet a szabadkőművesség elleni küzdelemben 
sz. atyánk ajánl, é r t jük t. i. a munkás egyleteket, me-
lyekről a pápai encyclicában is mondatik, hogy azok a 
secták erejének megtörésére legalkalmasabbak. Minden 
ti tkos secta és igy a szabadkőművesség is első sorban 
figyelmét az alsóbb munkás osztályra fordítja, itt toborz 
magának híveket, kiket azután eszközül felhasznál gonosz 
czéljaira, ezeket fosztja meg legelőször hitüktől és alakítja át 
alkalmas eszközzé. Ezeket kell tehát megnyerni, társaságba 
gyűjteni, hogy elvonassanak a szabadkőművesség társasá-
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gátol. Ha ez a nép látni fogja, hogy vele szeretettel 
foglalkozunk, hogy az ő helyzetét szivünkön viseljük és 
nyomorán segiteni törekszünk, bizonyára szívesen fogja 
követni jóakaratú és fensőbb czélra irányzott figyelmez-
tetéseinket is, sőt hálával fog viseltetni azok iránt, kik 
idejüket nekük szentelve, őket a gonosz társaságoktól 
megmentik. Ha ezek és a sz. atya által emiitett eszközök 
felhasználtatnak a papság által, ugy a szabadkőművesség 
hatalma előbb-utóbb megdől, kivált ha az állam sem 
mulasztja el a maga kötelességét, melyről jövő levelünkben 
fogunk szólani. 

Budapest, ápril 29. Istenit) szt elet és regálebérlet. — 
Nem rég történt, hogy Galicziának egyik községében, 
hol az iszákosság roppantul pusztított, a plébános tapasz-
talván liiveinek testi és lelki tönkrejutását, missiót tarta-
tott, melynek hatása meg is látszott. A községi vendég-
lőnek alig volt látogatója, az arrendátornak — persze 
zsidó — alig volt profitje. E nélkül pedig Izrael fiai el 
nem lehetnek. Mit te t t? Feljelentettea plébánost „ille-
téklen beavatkozás" czimén, és íme! a plébános — ki 
kötelességéhez hiven mértékletességre s takarékosságra 
inté hiveit — „másnak üzletébe való illetéktelen beavat-
kozás, illetőleg kárositás" miatt ötven forintnyi pénzbir-
ságra lett elitélve . . . 

Ezen szomorú factum jutott eszembe, midőn a teg-
napi képviselőházi ülésről szóló tudósítást olvastam. 

Istenitisztelet és regalebérlet — ez a két érdek állott 
egymással szemben és győzött, a mi az egész kort uralja, 
a pénz, a mammon. Fenyvessy F. derék és lelkes képvi-
selő oly módositványt kivánt elfogadtatni, mely az isteni-
tisztelet ideje alatt a templom körül levő minden korcsma 
és efféle helyiségek bezáratását czélozta. Gr. Apponyi A. 
melegen pártolta az indítványt, mely a közgazdasági 
bizottságba kerülvén, ott megbukott. A közgazd. bizott-
ság jelentése, a mely Fenyvessy F. módositványának el 
nem fogadását kérte, tegnaj) került a t. ház elébe. 

A behatóbb vitából kiemeljük a következő érdeke-
sebb mozzanatokat: Gr. Apponyi A., a közgazd. bizottság 
elutasitó indítványával szemben, enyhébb alakot adott a 
módositványnak, t. i. azt indítványozván, hogy „ha az 
istenitisztelet zavartalansága czéljából szükségesnek mu-
tatkozik," a hatóságok kötelesek legyenek a templom 
környékén levő bárminő italt mérő üzleteket bezáratni. 

Herman Ottó ellenezte még ezt az enyhitett formát 
is. Neki nem kell praeventiv rendszabály. Csak akkor 
volna az ilyen jó, ha esetleg újból megtámadnák a t. 
honatyát az utczán, akkor a honatyai méltóság megőr-
zése a legszigorúbb praeventiv rendszabályokat is kívá-
natossá tenné. 

Az istenitisztelet méltósága érdekében ilyen praeven-
tiv rendszabály nem kell. Bánja is ő, a t. pókász hon-
atya, ha akármi dorbézolás foly a templom körül, addig 
mig benne az istentisztelet végeztetik ; hisz őt nem bán-
taná a zsivaj, még ha — rarus carus — ő is bent lenne 
a templomban, mert bevallott testi fogyatkozása követ-
keztében csak ágyúdörgés képes őt áhítatában zavarni. 
Nagy kár, hogy nem mindenki oly boldog, mint Szeged 
városának képviselője ; valóban kár, hogy más emberfia 
áhítatában könnyebben zavartatik, vagy — cpiia occasio 
facit fűrem — talán odáig el sem jut, ha útközben a 
nyitott korcsmából pajzán dorbézolás hangja üti meg 
csábitólag a fülét !. . . 

De párosan szépek az argumentumok ! Azért tudott 
Herman Ottó egy másik érvet is. Es ez — obstupescite ! 
— a papokról vagy jobban mondva a papoknak szól. 
Tapasztalásra hivatkozott és ezen tapasztalás az, „hogy 
ha valamely községben a tisztességérzet a lakosságnál 

már oly pontra sülyedett alá, hogy a templomok közelé-
ben akkor kiabál és lármáz, mikor istenitisztelet van, 
annak rendesen maga az iJJetö község lelkész?, papja az 
oka.a Nem áll! — kiáltottak közbe, és mi is azt teszszük. 
De jó, hogy van mégis egy „Sündenbock" ! Hát a köz-
ség lelkésze és papja rendesen az oka ! Persze, miért is 
nem megy az ki ostorral vagy skutikával a templomból, 
midőn a szentbeszédet vagy a misét zavarják ? Miért nem 
kergeti el azokat, kik a korcsmákban dorbézolnak, midőn 
a tőszomszédságban imádkozni akarnak mások ? Miért 
nem forgatja fel azoknak asztalait, kik akkor Bachusnak 
vagy Gambrinusnak áldoznak, midőn a legszentebb áldo-
zat a templomba gyűjti a híveket ? Miért nem tesz a 
pap ugy, mint hajdanában Krisztus Urunk Jeruzsálem 
ben ? . . . 

No hisz volna az ilyen papnak akkor ! Talán Her-
man Ottó lenne az első, ki dörgedelmes interpelláczióval 
a legkeményebb megtorlást követelné az ilyen közcsend 
és közbékesség zavarója ellen. Volna akkor lárma illeték-
telen beavatkozás, papi túlkapások stb. stb. miatt. 

No lám ! De azért, ha a pap ilyen, hivatásának 
körébe nem eső remedurával élni nem képes, mégis csak 
oka annak, ha a templom körül dorbézolás foly ! Hisz 
azok, kik a templomban vannak és lelkipásztoruk szavait 
hallgatják és követik, azok ugy sem zavarják az isteni-
tiszteletet ; azok pedig, kik a templomon kivül vannak, 
abban ritkán vagy soha sem jelennek meg, lelkipásztoruk 
szavait egyenesen semmibe sem veszik, az ilyenek a min-
den kényszerítő hatalomtól megfosztott egyház szolgái 
által mi módon volnának kötelezhetők arra, ami az isteni-
tisztelet zavartalansága czéljából szükséges ? 

Furcsa biz az a tapasztalat, melyre a pókász-hon-
atya hivatkozott és örülünk, hogy nyomban Fenyvessy F. 
és Göndöcs B. rendreutasították a papokat méltatlanul 
rágalmazó merész támadót. 

A kereskedelmi miniszter, gr. Széchenyi P. azért 
tart ja el nem fogadhatónak a módositványt, mint ő maga 
moridá, mert ezzel ezen üzletek birtokosait megkárosíta-
nák. Denique nagy rubrika ez a regálebérlet és még 
nagyobb hatalom a regálebérlet rendes és általános 
contrahensei. Csak hogy ezeknek bajuk ne történjék, még 
az istenitisztelet zavartalanságát is el kell ejteni. Sed ut 
aliquid dixisse videatur, hivatkozott az 1868: LIII. t. 
cz. 19. §-ára. Erről mult levelemben szóltam. Itt csak egyet 
mondok még. Már tizenhárom esztendeje megvan ez a 
törvény és megvannak a panaszok, a botrányok is, sőt 
még nagyobbodtak, még sűrűbben előfordulnak. Mire vall 
ezen körülmény ? Arra, hogy a törvény vagy nem ele-
gendő, vagy hogy éppen nem respektáltatik. 

Ez utóbbit a miniszterelnök is implicite bevallotta, 
megígérvén, hogy kötelességének fogja ismerni, a ható-
ságokat ezen kötelességük teljesítésére figyelmeztetni... 
Elég szomorú, ha vannak törvényeink, már tizenhárom 
év óta, és hogy csak most, annyi panasz és felszólalás 
után érzik magukat indítva a törvénynek ilyen magya-
rázatát is sürgetni és követelni. 

Gr. Apponyi A. a miniszterelnök ezen Ígérete után 
visszavonta módositványát. Tiszteljük a nemes gróf bizal-
mát, de mi ebben nem osztozkodhatunk. Ha már az írott 
törvény, mely a legkompetensebb körök felfogása szerint 
13 év előtt intézkedett ezen dologról, nem segitett a 
helyzeten, nem várunk nagyobb sikert és eredményt attól, 
ha miniszteri utasítás fog megjelenni, mely ezen ügyet 
sürgeti. -

Nekünk világos és határozott törvény kell. mely az 
istenitisztelet zavartalanságát az érdekelt körök méltó 
igényeivel összeegyezteti. Ez nem hozatott, más meg ki 
nein elégit. Ott leszünk, a hol voltunk, és lia esetleg 
máskor is szóba kerül ezen dolog az országházban, lesz-
nek megint Herman Ottók, kik a papokat döngetik, 
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azokat a papokat, kik éppen legérzékenyebben fájlalják, 
hogy a brachium üdvös közreműködését a közjó érdeké-
ben annyira nélkülözik, és kik legjobban örültek volna, 
ha a törvényhozás magasabb álláspontra emelkedve kor-
látokat szabott volna a féktelen dorbézolásnak és segitett 
volna biztositani a minden ország támaszát és talpkövét. 
Hanem hát a reerale-bérlet ! . . . ? 

IRODALOM. 
Natur, Vernunft und Gott. 

Abhandlung über die natürliche Erkenntniss Gottes, 
nach der Lehre des heil. Thomas von Aquino dargestellt. 
Von Dr. Oeslaus Maria Schneider. Gekrönte Preisschrift. 
Regensburg, Mainz 1883. 353 1. 5 m. (Vége). 

A mit szerző az argumentum ontologicumról mond, 
azt alá nem Írhatjuk. A vallásbölcseletnek egy tétele 
sincs, melynek oly nagy irodalma volna, mint épen az 
argumentum ontologicumnak, s különösen napjainkban 
fordul a vallásbölcselők figyelme ismét ezen érv félé, főleg 
mióta egy a modern tudomány színvonalán álló német 
tudós, Schultze, egy a darwinisticus elvek szolgálatában 
álló folyóiratban azon meggyőződésre jutott, hogy a lény-
tani érv — s igy az általok oly nagy hévvel megvédett 
„természet megvetés" elméletének csiráit már az ókor 
egy nagy bölcselőjénél, Platónál is megtalálhatjuk. (V. ö. 
Entstehungsgeschichte der Naturverachtung von Dr. F. 
Schultze im Kosmos 1879, III.) Ámbár magunk sem igen 
bizunk a lénytani érv bizonyitó erejében : mégis vissza 
kell utasitanunk a szerző azon véleményét (204 1.) mintha 
nem sz. Anzelm, kit kortársai Krisztus philosophusának 
szoktak nevezni, lenne ezen érv felállitója, mint ezt kü-
lönösen a scholastica ellenei, kik ettől szánandó elfogult-
ságukban minden eredetiséget szeretnének eltagadni, 
fennhangon szokták hirdetni. Igaz, hogy érvünk csiráit 
már az ókor egyes bölcselőinél, de különösen a patrisz-
tika nagynevű képviselőinél megtalálhatjuk ugyan, mint 
ezt legalaposabban Seydel Rudolf (Zeitschrift für „Philo-
sophie und philosophische Kritik" 1854. év f'oly. 24 s 
kk. 11. ily czim alatt Der geschichtliche Eintritt ontolo-
gischer Beweisführung für das Dasein Gottes) mutatta 
ki : de érvünk ezen előjelei oly gyérek és oly szórványo-
san jelenkeznek, miszerint nem habozunk abbeli meggyő-
ződésünknek kifejezést adni, hogy sz. Anzelm érvünknek 
nemcsak alakilag, hanem egyszersmind őí-va/iti felállitója s 
szerzője. 

A negyedik fejezetben az igaz, jó és tökéletes fo-
galmai, s azok egymáshoz való viszonya alaposan tár-
gyaltatnak, s Plató erős befolyására valló módozat sze-
rint ezekből Isten léte bizonyittatik be. 

Az ötödik fejezetben szerző oly nagy ügyességgel 
hordja össze a teleologia épületéhez szükséges anyagot, 
oly festőileg irja le, mind a szellemi, mind az anyagi vi-
lágban, és azok kölcsönös egymásra hatásában nyilvánuló 
czélszerüséget, mely egy magasabb értelmi lény föltevé-
sét követeli, hogy az olvasónak önkénytelenül is eszébe 
jutnak az Apostolnak az istentagadókról mondott szavai : 
inexcusabiles sunt. 

Az argumentum teleologicum az ujabb vallásbölcse-
letben igen fontos tényező, s azért nem szívesen nélkü-
lözzük a híresebb bölcselők ide tartozó nézeteinek beha-
tóbb tárgyalását. Kant érvünk bizonyitó erejét tagadja 
ugyan, hanem mégis a többi érveknél többre becsüli. 

Herbart ellenben a többi közönségesen előforduló 
érvek mellőzésével egyedül az argumentum teleologi-

cumra állapítja Istenben való hitét, ámbár e tekintetben 
is reá süthetjük az ellenmondás bélyegét, mint evvel 
a modern bölcselet szigorú következetességgel dicsekvő 
képviselőinél oly gyakran találkozunk. Nagyon helyes 
tehát szerző eljárása, melynélfogva oly nagy hévvel száll 
ezen érv megvédése czéljából a küzdtérre. 

Az argumentum teleologicum véleményünk szerint 
az, melynek bizonyitó ereje legtöbbet nyom a latba, úgy 
hogy annak ereje előtt egy Voltaire is meghajolt mond-
ván : S'il Dieu n'esistait pas, il faudrait l'inventer, mais 
toute la nature nous crie, qu'il existe" (Lettre XIII. sur 
les Anglais). 

Az ember Isten létét először a természet nagysze-
rűségéből ismeri meg. Nem fogunk talán tévedni, ha azt 
mondjuk, miszerint az argumentum teleologicum történe-
tileg az első. 

Az előadottakból kitűnik, hogy Schneider müve, — 
ha eltekintünk egyes hézagoktól, melyeket ily irányú 
monographia úttörő nehézségei azonban kimentenek — 
a theologusra nem kevésbé tanulságos és érdekes, mint 
a philosophusra. Meggondolva, hogy a jelen mű első sor-
ban természettudományi alapokon, tehát azon tudomány 
alapjain épül, melyből hitetlen korunk legerősebb fegy-
vereit véli előránthatni : a müvet bátran merjük azon 
rendkivül gazdag tudományos apparatussal kidolgozott 
értekezések kiegészítésének mondani, melyekben Stauden-
maier, de kivált Kuhn saját (dogmaticai) szempontjukból 
az Isen létét bizonyitó érvekről szóló tant oly kitünö 
szakavatottsággal tárgyalták. 

A müvet mindenkinek, ki a scholasztika híveinek 
táborához tartozik, legmelegebben ajánlhatjuk. Alig lesz, 
kinek e mii olvasása ne szerezne rendkívüli élvezetet, s 
ki. belátva a mindenféle hangzatos czimekkel a tudo-
mányba- becsempészett tévelvek semmiségét, hitében e mű 
elolvasása által meg ne erősödnék. 

Palmer Mátyás. 

VEGYESEK. 
— Schiuarzemberg bibornok prágai érsek a csehor-

szági püspöki karral elhatározta, hogy Rómában Collegium 
Bohemicumot állítanak fel. Nagyban hozzájárult ez üdvös 
eszme megérleléséhez mindenesetre az a nemzetiségi pa-
roxismus, mely a prágai egyetemen még a hittudomá-
nyi kart is nemzetiség szerint cseh és németre kész fel-
osztani. 

— Katholikus társasélet. Ennek hiánya korunk 
signaturája ; ennek kifejlesztése bajaink leghathatósabb 
gyógyszere. Rosz sajtóval jó sajtót, a szabadkőművesség 
által vezetett istentelen vagy legalább is hitközönyös 
társadalommal szemben kath. társas életet kell kifejlesz-
teni. Ez az apostoli szent szék korszerű tanításainak és 
sürgetéseinek veleje. Nagy bátorítás és elégtétel ez ne-
künk, kik itt a Religióban a katholikus társasélet fej-
lesztésének kötelességét opportune importune hirdetni soha 
meg nem szűnünk. 

— A rajnavidéki katholikusok ismét gyűlést fognak 
tartani Crefeldben, hol a Centrum is képviselve lesz. 

— Belgiumban a „Katholikus Unió" közgyűlését 
tartotta, melyen az ország minden vidékéről vagy 400 
megbízott jelent meg. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DE SECTA MASSONUM. 
(Vége). 

Ceterum ex iis, quos commemoravimus, tur-
bulentes erroribus, maximae sunt eivitatibus ex-
timescenclae formidines. Nam sublato Dei metu 
legumque divinarum verecundia, despeeta princi-
pum auctoritate, permissa probataque seditionum 
libidine, proiectis ad licentiam cupiditatibus po-
pularibus, nullo nisi poenarum freno, necessario 
secutura est rerum omnium commutatio et ever-
sio. Hanc immo commutationem eversionemque 
consulto meditantur, idque prae se ferunt, plu-
rimi Communistarum et Socialistarum consociati 
greges : quorum coeptis alienam ne se dixerit 
secta Massonum, quue et consiliis eorum admo-
dum favet, et summa sententiarum capita cum 
ipsis habet communia. Quod si nec continuo nec 
ubique ad extrema experiendo decurrunt, non 
ipsorum est disciplinae, non voluntati tribuen-
dum, sed virtuti religionis divinae, quae extin-
gui non potest, itemque saniori hominum parti, 
qui societatum clandestinarum récusantes servi-
tutern, insanos earum conatus forti animo ré-
futant . 

Atque utinam omnes stirpem ex fructibus 
iudicarent, et malorum quae premunt, periculo-
rum quae impendent, semen et initium agnosce-
rent! Res est cum hoste fallaci et doloso, qui 
serviens auribus populorum et principum, utros-
que mollibus sententiis et assentatione cepit. — 
insinuando sese ad viros principes simulatione 
amicitiae, hoc spectarunt Massones, illos ipsos 
habere ad opprimendum catholicum nomen so-
cios et adiutores potentes: quibus quo maiores 

admoverent stimulos, pervicaci calumnia Eccle-
siam criminati sunt de potestate iuribusque regiis 
cum principibus invidiose contendere. His interim 
artibus quaesita securitate et audacia, plurimum 
pollere in regendis eivitatibus coeperunt, ceterum 
parati imperiorum fundamenta quatere, et inse-
qui principes civitatis insimulare, eiieere, quoties 
facere secus in gubernando viderentur quam il Ii 
maluissent. — Haud absimili modo populos as-
sentando ludiiieati sunt. Libertatem prosperita-
temque publicam pleno ore personantes, et per 
Ecclesiam Principesque summos stetisse, quomi-
nus ex iniqua Servitute et egestate multitudo 
eriperetur, populo imposuerunt, eumque re-
rum novarum sollicitatum siti in oppugnatio-
nem utriusque potestatis incitaverunt. Nihilomi-
nus tarnen speratarum commoditatum maior est 
expectatio, quam Veritas : immo vero peius op-
pressa plebes magnam partem iis ipsis carere co-
gitur miseriarum solatiis, quae, compositis ad 
Christiana instituta rebus, facile et abunde repe-
rire potuisset. Sed quotquot contra ordinem ni-
tuntur divina Providentia constitutum, has dare 
soient superbiae poenas, ut ibi afflictam et mi-
seram offendant fortunam, unde prosperam et ad 
vota fluentem temere expectavissent. 

Ecclesia vero, quod homines obedire praeci-
pue et maxime iubet summo omnium prineipi 
Deo, iniuria et falso putaretur aut civili invidere 
potestati, aut sibi quiequam de iure principum 
arrogare. Immo quod civili potestaii aequum est 
reddere, id plane iudicio conscientiaque officii 
decernit esse reddendum. Quod vero ab ipso Deo 
ins arcessit imperandi, magna est ad civilem 
auetoritatem dignitatis accessio, et observantiae 

36 
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benevolentiaeque civium colligendae adiumentum 
non exiguum. Eadem amica pacis, altrix concor-
diae, materna omnes caritate complectitur ; et 
iuvandis mortalibus unice intenta, iustitiam opor-
tere docet cum dementia , impérium cum aequi-
tate, leges cum moderatione coniungere : nullius 
ins violandum, ordini tranquillitatique publicae 
serviendum, inopiam miserorum, quam maxime 
fieri potest, privatim et publice sublevandam. 
Sed propterea putant, ut verba usurpemus Augu-
stini. vel putari volunt, christianam doctrinam 
utilitati 11011 convenire reipublicae, quia nolunt 
stare rempublicam firmitate virtutum, sed impu-
nitate vitiorum.1) — Quibus cognitis, hoc esset 
civili prudentiae admodum cougruens, et incolu-
mitat i communi necessarium, principes et popu-
los non cum Massonibus ad labefactandam Eccle-
siain, sed cum Ecclesie ad frangendos Massonum 
impetus conspirare. 

Utcumque erit, in hoc tarn gravi ac nimis 
iam pervagato malo Nostrarum est partium, 
Venerabiles Fratres, applicare animum ad quae-
renda remedia. — Quia vero spem remedii opti-
mam et firmissimam intelligimus esse in virtute 
sitam religionis divinae, quam tanto peius Mas-
sones oderunt, quanto magis pertimescunt, ideo 
caput esse censemus saluberrimam istam adver-
sus communem hostem advocatam adhibere vir-
tutem. Itaque quaecumque romani Pontifices 
Deccessores Xostri deereverunt inceptis et cona-
tibus sectae Massonum impediendis ; quaecum-
que aut deterrendi ab eiusmodi societatibus 
aut revocandi causa sanxerunt, omnia Nos et 
singula rata liabemus atque auctoritate Nostra 
Apostolica confirmamus. In quo quidem plurimum 
voluntate christianorum confisi, per salutem sin-
gulos suam precamur quaesumusque, ut religioni 
liabeant vel minimum abiis cliscedere, quae hac 
de re Sedes Apostolica praeeeperit. 

Vos autem, Venerabiles Fratres, rogamus, 
fiagitamus, ut. collata Nobiscum opera, extirpare 
impuram banc luem quae serpit per omnes rei-
publicae vena enixe studeatis. Tuenda Vobis est 
gloria Dei, sains proximorum: quibus rebus in 
dimicando propositis, non animus Vos, non forti-
tudo deficiet. Erit prudentiae vestrae iudicare, 
quibus potissimum rationibus ea, quae obstabunt 
et impedient, eluctanda videantur. — Sed quo-
niam pro auctoritate officii Nostri par est pro-

') Epist. CXXXVII. al. III. ad Volusianum c. v. n. 20. 

babilem aliquam rei gerendae rationem Xosme-
tipsos demonstrare, sic statuite. primum omnium 
reddendam Massonibus esse suam, dempta persona, 
faciem: populosque sermone et datis etiam in id 
Litteris episcopalibus edocendos, quae sint socie-
ta tum eius generis in blandiendo alliciendoque 
artificia, et in opinionibus pravitas, et in actioni-
bus turpitudo. Quod pluries Decessores Xostri 
confirmarunt. nomen sectae Massonum dare nemo 
sibi quapiam de caussa licere putet, si catliolica 
professio et salus sua tant i apud eum sit, quanti 
esse debet. Ne quem honestas assimulata deei-
piat : potest enim quibusdam videri, nihil postu-
lare Massones, quod aperte sit religionis mo-
rumve sanctitati contrarium: verumtamen quia 
sectae ipsius tota in vitio flagitioque est et ratio 
et caussa, congrégaré se cum eis, eosve quoquo 
modo iuvare, rectum est non licere. 

Deinde assiduitate dicendi hortandique j tertrahere 
mult i tudinem oportet ad praecepta religionis diligen-
ter addiscenda : cuius rei grat ia valde suademus, ut 
scriptis et concionibus tempestivis elementa rerum sanctis-
simarum explanentur. quibus Christiana philosoj)hia con-
t inetur. Quod illuc pertinet, ut mentes hominum erudi-
tione sanentur et contra multiplices errorum formas et 
varia invitamenta vitiorum muniamur in hac praesertim et 
scribendi licentia et inexhausta aviditate discendi. — 
Magnum sane opus : in quo tamen part iceps et socius 
laborum vestrorum praecique fu turus est Clerus, si fuerit ; 
Vobis adnitentibus, disciplina vitae, et scientia l i t terarum 
probe instructus. Verum tarn honesta caussa t amque gra-
vis advocatam desiderat industriam virorum laicorum, qui 
religionis et patriae caritatem cum probitate doctrinaque con-
iungant . Consociatis utriusque ordinis viribus, date operam, 
Venerabiles Fratres , ut Ecclesiam penitus et cognoscant ho-
mines et caram habeant : eius enim quanto cognitio fueri t 
amorque maior, tanto fu tu rum maius est societatum clan-
destinarum fastidium et fuga. — Quocirca non sine caussa 
idoneam hanc occasionem nacti, renovanius illud quod 
alias exposuimus, Ordinem Tert ium Franciscalium, cuius 
paullo ante temperavimus prudent i lenitate disciplinam, 
perquam studiose propagare tuerique oportere. Eius enim, 
ut est ab auctore suo constitutus, haec tota est ratio, 
vocare homines ad imitationem Iesu Christi, ad amorem 
Ecclessiae, ad omnia vi r tu tum christianarum officia : 
proptereaque mul tum posse debet ad societatum nequis-
simarum supprimendam contagionem. Novetur i taque 
quotidianis incrementis isthaec sancta sodalitas, unde 
cum mult i expectari i^ossunt fructus, tum ille egregius, 
ut t raducantur animi ad l ibertatem, ad fraterni ta tem, ad 
aequali tatem iuris : non qualia Massones absurde cogi-
tant. sed qualia et lesus Christus humano generi compa-
ravit et Franciscus secutus est. Liber ta tem dicimus filio-
rum D e i , per quam nec Satanae, nec cupiditatibus, 
inprobissimis dominis, serviamus : f ra terni ta tem, cuius in 
Deo communi omnium procreatore et parente consistta 
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origo : aequalitatem, quae iustitiae caritatisque constituta 
fundamentis, uon omnia tollat inter hommes discrimina, 
sed ex vitae, officiorum, studiorumque varietate mirum 
illum consensum efficiat et quasi cOncentum, qui natura 
ad utilitatem pertinet dignitatemque civilem. 

Tertio loco una quaedam res est, a maioribus sa-
pienter instituta, eademque temporum cursu intermissa, 
quae tamquam exemplar et forma ad simile aliquid va-
lere in praesentia potest. — Scholas seu collegia opifi-
cum intelligimus, rebus simul et moribus duce religione, 
tutandis. Quorum collegiorum utilitatem si maiores uostri 
diuturni temporis usu et periclitatione genserunt, sentiet 
fortase magis aetas nostra, propterea quod singularem 
habent ad elidendas sectarum vires opportunitatem. Qui 
mercede manuum inopiam tolerant, praeter quam quod 
ipsa eorum conditione uni ex omnibus sunt caritate sola-
tioque dignissimi, maxime praeterea patent illecebris gras-
santium per fraudes et dolos. Quare iuvandi sunt maiore 
qua potest benignitate, et invitandi ad societates hone-
stas, ne petrahantur ad turpes. Huius rei caussa collegia 
illa magnopere vellemus auspiciis patrocinioque Episco-
porum convenientur temporibus ad salutem plebis pas-
sim restitua. — Nec mediocriter Nos delectat, quod plu-
ribus iam locis sodalitates eiusmodi, itemque coetus 
patronorum constituti sint : quibus propositum utrisque 
est honestam proletariorum classem iuvare, eorum libe-
ros, familias, praesidio et custodia tegere, in eisque 
pietatis studia religionis doctrinam, cum integritate mo-
rum tueri. — In quo genere silere hoc loco nolumus 
illám spectaculo exemploque insignem de populo inferi-
oris ordinis tam praeclare meritam societatem, quae a 
Vincentio pâtre nominatur. Cognitum est quid agat, quid 
velit : scilicet tota in hoc est ut egentibus et calamitosis 
suppetias eas ultro idque sagacitate modestiaque mirabili : 
quae quo minus videri vult, eo est ad caritatem christi-
anam melior, ad miseriarum levamen opportunior. 

Quarto loco, quo faeilius id quod volumus assequa-
mur, fidei vigiliaeque vestrae maiorem in modum com-
mendamus iuventutem, ut quae spes est societatis humanae, 
partem curarum vestrarum in eius istitutione maximam 
ponite : nec providentiam putetis ullam fore tantam, quin 
sit adhibenda maior, ut iis adolescens aetas prohibeatur 
et scholis et magistris, unde pestilens sectarum afflatus 
metuatur.. Parentes, magistri pietatis, Curiones inter 
christianae doctrinae praeceptiones insistant, Vobis aucto-
ribus, opportune commonere liberos et alumnos de eius-
modi societatum fiagitiosa natura, et ut mature cavere 
discant artes fraudulentas et varias, quas earum propaga-
tores usurpare ad illaqueandos homines consueverunt. 
Imrao qui adolescentulos ad sacra percipianda rite erigunt, 
non inepte fecerint, si adducant singulos ut statuant ac 
recipiant, inscientibus parentibus, aut non auctore vel 
Curione vel conscientiae iudice, nulla se unquam societati 
obligaturos. 

Verum probe intelligimus, communes labores nostros 
evellendis his agro Dominico perniciosis seminibus haud-
quaquam pares futuros, nisi caelestis dominus vineae 
ad id quod intendimus benigne adiuverit. — Igitur eius 
opem auxiliumque implorare necesse est studio vehementi ; 

ac sollicito, quale et quantum vis periculi et magnitúdó 
necessitatis requirunt. Eflert se insolenter, successu gesti-
ens, secta Massonum, nec ullum iam videtur pertinaciae 
factura modum. Asseclae eius universi nefario quodam 
foedere et occulta consiliorum communitate iuncti ope-
rám sibi mutuam tribuunt, et alteri alteros ad rerum ma-
larum excitant audaciam. Oppugnatio tam vehemens pro-
pugnationem postulat parera ; nimirum boni omnes 
amplissimam quamdam coeant opus est et agendi socie-
tatem et precandi. Ab eis itaque petimus, ut concordi-
bus animis contra progredientem sectarum vim conferti 
immotique consistant: iidemque multum gementes ten-
dant Deo manus suplices, ab eoque contendant, ut chris-

•tianum floreat vigeatque nomen : necessaria libertate 
Ecclesia potiatur : redeant ad sanitatem devii : errores ve-
ritati, vitia virtuti aliquando concédant. — Adiutricem et 
interpretem adhibeamus MARIAM Virginem matreni Dei, 
ut quae a conceptu ipso Satanam vicit, eadem se imper-
tiat improbarum sectarum potentem, in quibus perspicuum 
est contumaces illos mali daemonis spiritus cum indomita 
perfidia et simulatione reviviscere. — Obtestemur princi-
pem Angelorum caelestium, depulsorem hostium inferno-
rum, MICHAELEM : item IOSEPHVM Virginis sanctissi-
mae sponsum, Ecclesiae catholicae patronum caelestem: 
PETRVM et PAULVM Apostolos Magnos, fidei christia-
nae satores et vindices invictos. Horum patrocinio et 
communium perseverentia precum futurum confidimus ut 
coniecto in tot discrimina hominum generi opportune 
Deus benigneque succurrat. 

Caelestium vero munerum et benevolentiae Nostrae 
testem Vobis, Venerabiles Frat res , Clero populoque 
universo vigilantiae vestrae commisso Apostolicam Bene-
dictionem peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XX Április 
An. MDCCCLXXXIV, Pontificatus Nostri Anne Septimo. 

LEO PP. XIII. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

B) A vegyesházból származott királyok alatt. 
1 3 0 1 - 1 5 2 S . 

(Folyt.) 

Vitéznek befolyása nem maradt eredmény 
nélkül. 

Mátyás uralkodásának ideje alatt roppant 
összegeket költött tudományos czélokra. Csak a 
hires budai királyi könyvtárt említjük, a mely 
mind pazar fényére, mind értékére nézve Európa 
legjelesebb könyvtáraival vetekedék. E nagybecsű 
könyvtár ötvenötezer kötetnél többet foglalt ma-
gában, de fájdalom, Mátyás halála után a gon-
datlan kezelés, utóbb pedig a hazánkra rontott 
török bosszújának lett áldozata. Csak egyes mun-
kák maradtak fen korunkig, a melyek Európa 

36* 
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nevezetesebb könyvtáraiban Corvinák neve alatt 
őriztetnek. 

A tudományos élénkségre szép világot vet e 
korban Mátyás könyvtára; ebből leliet következ-
tetni egyéb intézkedéseire is, a melyek a neve-
lés és oktatás ügyét illetik. Mindez a derék ne-
velő, Vitéz János fáradságának tulajdonítható, a 
ki nemcsak szóval, de későb példával is serkenté 
a fiatal királyt a jó ügy előmozditására. 

Valamint Vitéz esztergomi érsek a tudomá-
nyok előmozdítására, a könyvekre, iskolákra és 
a tanuló ifjúságra sokat áldozott, ugy áldoztak 
az ország egyéb részeiben is a megyék többi 
püspökei. Csak néhányat emiitünk. Cesinge János 
Pécsett, Dóczy Orbán és a két Erdődy Győrött 
és Egerben. Báthory Miklós Váezott, Várady Pé-
ter pedig Kalocsán szereztek maguknak nagy 
érdemeket a nevelés terén. Dóczy Orbán egri és 
Báthory Miklós váczi püspökökről igen szépen 
nyilatkoznak a történetírók. Dóczyról Bonfin 
ezeket mondja : „Urbánus pontifex . . . amore fuit 
in studiosos non mediocri. Nobilia paseebat ingé-
nia, pauperes et calamitosos mira beneficentia 
complec teba tu r ; in literario ludo multos alebat, 
templa, aedesque magnificas erigebat. — Ita 
vixit, ut non suae, sed alienae utilitati vixisse 
videretur" ') Báthory váczi püspökről pedig igy 
emlékezik meg Galeot : „Nicolaus studiis huma-
ni ta t is in Italia eruditus, cura et diligentia doc-
t r inam adaugens, nihil lab'oris, nihil vigiliarum, 
nihil impendii subterfugiens, quod acl doctrinam 
conveniret, brevi effecit, ut doctissimis acutissi-
misque philosophis ejus doctrina et l i teratura 
summa cum admiratione probaretur. — Praete-
rea semper me liortabatur, ut gestorum regis Ma-
tliiae históriás facerem, ne tant i regis negotia, 
quae pátr iám exornarunt, illustremque fecerunt, 
oblivione torpescerent.") 

Ily férfiak ügybuzgósága mellett a keresz-
tén}^ czivilisatio mindinkább meggyökeresedett az 
országban, s megtenné azt, a mit a későbbi szá-
zadok is haszonnal élvezlietének. Semmi sem ke-
rülé ki figyelmüket, ami a nevelés és ezáltal a 
valódi polgárisodás ügyének előmozditására szolgált. 

Mát}-ás király uralkodásának korába esik az 
első nyomda fölállítása, is Magyarországban. Ge-
réb László budai prépostot illeti a kezdeményezés 
dicsősége, a ki e nagyszerű találmányt hazájában 

is meghonositani akarván Hess András nyom-
dászt Olaszországból Budára hivta, s anyagi ál-
dozatok árán az első nyomdát felállitá. Az első 
hazánkban nyomott könyv „Antiqua Chronica 
Hungarorum" is az ő nagylelkűségének köszöni 
létét, a mely 1473-ban jelent meg. Hess a Chro-
nicon előszavában Geréb László préposthoz igy 
szól: „Ad incliytum Hungáriáé regnum tua gra-
tia accersitus . . , suscepi laborem ingentem die-
rum plenum : imprimendi videlicet chronicum 
pannoniae opus . . . Tu de me optime meritus es: 
et sine te susceptus labor neque iniri, neque ex-
pleri potuisset." — A nyomda, a mely annyira 
megkönnyité az oktatást és gyorsitá a tudomá-
nyos haladást, szintén a magyar clerus érdemének 
tudandó be. 

Fájdalom, azon idő óta sokszor visszaéltek 
a sajtóval, s mig az egyház hatalmas folyamnak 
tar t ja , mely városokat és országokat köt össze, 
és közvetiti az emberiség eszméit, addig annak 
ellenségei nagy csatornának használják, a melyen 
keresztül megrontják az ivó vizet és járványokat 
okoznak.1) 

Az ország főpapjai ezen időben a tudományok 
nagyobb müvelése végett hires tudósokat tartának 
udvarukban, de utóbb ez sem elégité ki őket. a 
tudományos érdeklődés még magasabb fokra há-
gott, e végből tudós társaságokat is alapitának. 
Mátyás király korában két ily tudós társasággal 
találkozunk, az egyik Budán volt, a melynek élén 
Vitéz János veszprémi püspök állott, a másik 
pedig Erdélyben, hol Geréb László, már mint 
erdélyi püspök terjeszté a tudományok szere-
tetét. 

A szegényebb sorsú tanulók helyzetén köny-
nyitendő nem hiányoztak e korban a kegyes 
alapítványok sem, a melyek lehetővé tették, hogy 
a szegény, de tehetséges ifjú is behatolhatott a 
múzsák hajlékába. A sok közül csak egyet em-
lítünk. Budai János esztergomi kanonok 1309 
körül Budán létező négy házát ajánlotta fel; oly 
czélból. hogy jövedelmeiből szegény tanulók kül-
földi egyetemekre küldessenek. Bakáts Tamás bi-
bornok és esztergomi érsek a tudományok virá-
goztatása tekintetéből Esztergomban, Bécsben. 
Krakóban és Olaszországban a haza javára sok 
szép reményű ifjút neveltetett.2) — Az ily s 
ehhez hasonló üdvös intézkedések eszközlék. hogy 

1) Bonfin Dec. I. L. I. 
2) Galeotus de dictis et faetis Mathiae Regis C. 81. 

Tornor F. A hatodik nagy hatalom stb. 4. 1. 
2). Purpura Pannonica p. 138. 
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a civilisatio terjedése akadályokra nem találva a ! 
haza s a néposztály minden részében tért foglalt ! 
magának. 

Az irodalmi termékek e korszakban bámu-
latos nagy mérvben szaporodtak; a mi szintén a 
tudományos élénkség magas fokára mutat. Min-
den tudományszak szorgalmas müvelökre talált. 

A XIV-ik század elejéről maradtak reánk 
töredékek magyar biblia-forditásokból, melyek a 
Ferencz-rendieknek tulaj donittatnak; a bécsi csá-
szári és a müncheni királyi könyvtárban őriz-
tetnek. Pográcz „Trimphus Pauli" czimü munká-
jában említi, hogy Báthory László remete szent 
Pál szerzetének fia, az egész szentírást és sok 
szentnek életet latin nyelvből 1425 körül ma-
gyarra fordította, Domokos János ragusai érsek, 
ki 1418-ban Budán halt meg, tudós magyaráza-
tokat írt Máté evangéliumához és sz. Pálnak ró-
mai leveléhez. Fekete Péter clomonkosi szerzetes 
rendjének hittudományi rendszerét „Clypeus Tlio-
mistarum" czim alatt Yelenczében 148l-ben ki-
nyomatta, s a munkát Mátyás királynak ajánlotta, 
— Legtermékenyebb hittudományiró e korszak-
ban Temesvári Pelbart Osvald sz. ferenczi szer-
zetes, ki Mátyás király alatt a budai zárdában 
hittanár volt. Több kötetnyi prédikácziókat adott 
ki és eg}T terjedelmes hittudományi müvét ily i 
czim alat t : „S. Theologiae Rosarium stb." 

Gyöngyösi Gergely czisterczi szezetes pedig 
a szerzetesek erényeiről és vétkeiről. És még sok 
mások. 

A hazai történelmi irodalmunk is több ér-
dekes müvei jeleskedik a korszakból. Ilyenek a 
pozsonyi krónika, melyet az Anjouk korában 
szerkesztettek, a legrégibb időtől 1330-ig terjed. 
A budai krónika, melyet Hess András budai 
nyomdász 1473-ban adott ki. Továbbá Thuróczy 
János krónikája, melyről Toldy Ferencz igy szól: 
Végzárköve a régi magyar történetírás épületé-
nek, melyet kedélyes őszinteség, vallásos hit és 
nemzeti érzelem, a hagyomány, ének s hivatalos 
kútfők drágaköveiből egyszerűen minden mes-
terség nélkül rakott." — Bonfin Antal Beatrix 
felolvasója a hun és a magyar nemzet történetét 
irta meg. Galeot Martius Mátyás király életéből 
állított össze érdekes részleteket. "Naldi Naldinus 
a budai könyvtárt irta le. „Ide sorozhatjuk még 
Vitéz Jánosnak és Várdai Péter kalocsai érsek-
nek leveleit, melyek összegyűjtve utóbb kiadat-
tak. és ama korra érdekes világot vetnek. Bar-

beta János sziszeki születésű donionkosi szerzetes 
1470 tá ján megírta Dalmátia történetét. Dom-
brói Márk pálos szerzetes, ki 1496-ben halt meg, 
rendjének évkönyveit kezdette irni. Farnadi 
Miklós sz.-ferenczi szerzetes, a XV-ik század vé-
gén, kiadta Jeruzsálem városának leírását; Pécs-
váradi Gábor szintén sz. ferenczi szerzetes 
1514-ben tet t szentföldi utazásának történe-
tét." ') 

Hogy a hit és történettudományokon kivül 
e korban számosan foglalkoztak még a jog, or-
vos s bölcsészettudománynyal, a latin és görög 
klassikai irodalommal, az kétséget nem szenved, 
habár munkáik nem maradtak korunkra vagy 
legalább nem ismeretesek. A XV-ik század má-
sodik feléből származik az „Ars notarialis", mely, 
mint Fraknói mondja, hihetőleg egri pap müve. 
Verbőczynek hármas könyve oly jogtudományi 
készültséget tüntet fel, mely szerzőjét korának 
legkiválóbb jugtudósai sorába emeli. Gyögyösi 
Gergely pálos szerzetes emez időben egyházjogi 
magyarázatokat is szerkesztett. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 1. De secta Massonuvi. III. — 

Midőn az egyháziak, mint azt mult levelünkben köteles-
ségként tüntettük fel, saját hatáskörükben a pápa szán-
dékának megfelelőnek a szabadkőművesség ellen küzde-

nek, ezáltal nem csak a hivek lelkiüdvét mozditják elő, 
hanem nagy szolgálatot tesznek az államnak is, mert 
elvonják a hiveket ama titkos társulattól, melynek czélja 
nemcsak az oltár, hanem a trónok és társadalmi rendnek 
is félforgatása ; a papság igy ismét mint a trónok és tár-
sadalmi rend támasza tűnik fel. De a küzdelemben a 
szabadkőművesség ellen nem csak a papságnak, hanem 
az államnak is kijut a maga része és ha nem akarja, 
hogy minden rend felforgattassék, ugy az államnak, ille-
tőleg az államférfiaknak is kötelességük a küzdelemben 
nekik kijutandó részt becsületesen teljesíteni. 

0 szentsége utal is nevezetes encyclicájában úgy 
ama veszélyekre, melyek a naturalismus alapján álló 
szabadkőművesség által az államot fenyegetik, utal az 
által, midőn felemlitve a socialismust és communismust, 
rámutat, hogy e tanoknak a szabadkőművesség kedvez és 
azok főbb tanaival egyet ért, de egyúttal megmondja, 
hogy mi az állam kötelessége is a fenyegető veszélylyel 
szemben. „Hoc esset — ugy mond — civili prudentiae 
admodum congruens, et incolumitati communi necessarium 

j principes et populos non cum Massonibus ad labefactan-
dam Ecclesiam, sed cum Ecclesia ad frangendos Masso-
num impetus conspirare" a mit tenni az államnak annál 

') Fraknói. A magy. nemz. tört. II. füzet 318.1. 
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észszerűbb lenne, mert, mint fennebb a pápa mondja : 
Ecclesia injuria et falso putatur aut ci vili invidere jjotes-
tati, aut sibi quicquam de jure principurc arrogare. 
Immo, quod civili potestati aequum est reddere, id plane 
judicio, conscientiaque officii decernit esse reddendum." 

Az államnak ime ki van jelezve teendője a pápa 
által és e teendő nem más, mint szoros szövetség az egy-
házzal, mely ha egyszer létesül, a most fenyegető veszé-
lyek is mind el fognak tűnni. Ez a dolog természeté-
ből is önként következik, mert mi sincsen természet-
ellenesebb, mint az állam szövetsége oly társulattal az egy-
ház ellen, mely az államot az egyházzal együtt felfor-
gatni akarja, valamint mi sincsen természetetebb, mint 
az állam szövetsége az egyházzal, mely az állam rendjét és 
békéjét biztositani képes. A történet, az élet e nagy ta-
nitó mestere nagyban igazolja a pápa szavait. A társa-
dalmi, az állami felforgatás azon időpontnál kezdődik, 
midőn az államférfiak vagy tévútra vezetve a szabad-
kőművesek által, vagy maguk is mint szabadkőművesek 
az egyházzal szakitva, vele szemben ellenséges álláspontot 
foglaltak el és az állami intézkedésekben magukat szabad-
kőműves szellem által engedték vezetni, pártolva mindent 
és mindenkit, ki e szellem szolgálatában áll, üldözve ellen-
ben mindent és mindenkit, ki felismerve a veszélyt, 
mely a szabadkőművesség által fenyegeti az államot, a 
társadalmat, küzdött a szabadkőműves szellem ellen. E 
szakítás, sőt határozottan ellenséges álláspont az állam 
részéről, nevelte nagygyá az egyház másnemű ellenségeit, 
de nevelte nagygyá egyúttal az állami rend ellenségeit 
is ; mert az nem lehet, hogy a ki ellensége az egyház-
nak, az barátja legyen az állami rendnek. Közös az ellen-
ség, csak hogy a támadás első sorban az egyház, mint 
az állami rend támasza ellen intéztetik, bukván az utóbbi, 
ha az előbbit sikerül elnyomni. Hogy az államférfiak csa-
lódtak, midőn a szabadkőművességgel kötött szövetségtől 
az államra hasznot vártak, az ma már minden pártat-
lanul itélő ember szemei előtt világos ; a felforgatók tervei 
ma már kézzelfoghatók és a napi események mind ujabb 
és ujabb bizonyitékot szolgáltatnak arra nézve, hogy 
mily veszélynek vannak az államok kitéve a szabadkőmű-
vesség barátsága és az egyház üldöztetése mellett. 

A egyházzal való szövetséget követeli tehát a tör-
ténelemből levont azon következtetés, hogy az államok 
baja, a forradalmi törekvések kezdetüket az egyházzal 
való szakitás idejétől veszik. Követeli azonban ugyanezt 
a történet tanúsága szerint másrészt az is, hogy az állam 
az egyházzal való szövetségében, mindig támszszal birt nagy 
feladatainak megoldásában. Az állami haladás főfeltéte 
mindenkor a törvény tisztelete és a béke létezése; de 
mindkettőt hathatósan fenntartani és biztositani oly mér-
tékben senki sem képes, mint az egyház, mert csak egye-
dül ő bir az emberi szellemre hatni, ő hirdeti, hogy az 
állami hatalom Istentől származik, melynek lelkiismeret-
ben engedelmeskedni mindenki köteles. Vagy a történe-
tet megszólaltatva, — megszólaltatva azon korszakból, 
midőn az állam még benső szövetségben volt az egy-
házzal — találunk-e nyomára a forradalmi kísérleteknek, 
napjaink kísérletéhez hasonlítva csak a legtávolabbról is? 
Pedig, mit jól kell megjegyezni, a múltban, a béke e ! 

korszakában, az államok még nem voltak állig felfegy-
verkezve, hogy ez uton biztosítsák a rend fentartását; 
mi másnak köszönhető mégis tehát a létezett nyugalom, 
ha nem az egyház befolyásának a szellemekre ? Amit az 
állam ez irányban tett és nem te t t , abban állott, 
hogy intézkedéseit keresztény szellem lengte át, hogy 
nem alkotott a kereszténységet sértő törvényeket. E köl-
csönös jó viszonynak használt előnyét igy az államok 
nagy mértékben élvezték a nélkül, hogy az egyház be-
folyása következtében az állami jogok valaha megcsor-
bittattak volna. 

Nem, az állam az egyházzal kötött szövetség követ-
keztében mit sem vészit, intézheti saját ügyeit a nélkül, 
hogy az egyház azokba beavatkoznék ; e szövetség által 
csak a demagogok, csak a félforgatók veszítenének. Az 
államnak, hogy e szövetség megteremje gyümölcsét, csak 
egy dologra kell figyelemmel lenni : a kereszténység 
tanaira ; intézkedéseiben nemcsak kerülnie kell mindent, 
ami a kereszténység elvével ellenkezik, hanem azoknak 
a kereszténység jellegét kell homlokukon viselniök. A 
modern állam mindezeknek ellentéte. Barátja az egyház 
ellenségeinek, ellensége az egyház barátjainak, és e viszony 
leli kifejezését törvényeiben is. Szakítani a jelennel, 
szakítani a keresztény-ellenes intézményekkel, szakítani a 
szabadkőművességgel, mint mely forrása ezen intézmény-
nek ; ellenben a pápa által jelzett barátságot megkötni 
és e barátságnak megfelelő intézkedéseket becsületes jóaka-
rattal életbe léptetni, az az állam kötelessége. Ezzel tar-
tozik a polgárok összeségének is, kik a terhet azért 
viselik, hogy az államnak legyen gondja a jogra, igazságra 
és a rendre, mit az állam csak oly szövetségestárs mel-
lett érhet el, akinek már természeténél fogva egyik hiva-
tása a nevezett czélokat támogatni ; de tartozik evvel az 
állam az egyeseknek is, mert csak igy, szövetkezve t. i. 
az egyházzal és küzdve a szabadkőművesség ellen ment-
heti meg az egyeseket, hogy azok a szabadkőművesek 
közé lépve, communisták, socialisták ne legyenek és ki-
kerüljék a börtönt, vagy az erőszakos halált, melynek 
számosan áldozatai épen azért lettek, mert az állam sza-
badalmazta a szabadkőműves társulatot. A helyzet a pápa 
encyclicája által világos ; adja Isten, hogy államférfiaink 
a szózatot megértsék és karöltve az egyházzal, a társa-
dalmat a fenyegető catastrophától megmentsék. 

Budapest, május 2. Sajtószabadság és erkölcsi ér-
zület. — Vannak kórtünetek, melyek sehogy sem akarnak 
eltűnni. Föl-fölmerülnek, olykor nagyobb feltűnést kel-
tenek, letűnnek azután a napirendről, hogy újból feltűn-
jenek. Ez a folytonos és állandó fluctuatio legjobban 
mutatja, hogy vannak kóros állapotainkban olyan dolgok, 
melyeket józanul fentartani nem lehet, nem szabad, de a 
melyeknek megszüntetésére vagy az erélyes akarat, vagy a 
szükséges hatalom, vagy pedig mindakettő hiányzik. 

Igy vagyunk mi pl. a sajtószabadság kinövéseivel. 
Már nem egy izben constatáltuk, hogy a most divatozó 
féktelen sajtószabadságnak fattyuhajtásait szélesebb körök-
ben belátják és rosszalják. Az országházban is többször ke-
rült ezen ügy szóba. S ha a kormánypárt részéről akadt, 
ki megadta az első hangot, találkozott mindig az ellenzék 
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sorában is, ki secundált és megfordítva. Általános tehát s 
pártkülönbség nélkül közös a meggyőződés, hogy sajtó-
viszonyainkban sok korhadt. Az egyszerű consequentia 
ebből csak az lehetne, hogy a meglevő, constatált és 
bevallott bajt alkalmas, czélszerü eszközökkel meg kell 
szüntetni. De különös ! ezen consequentiáig minálunk még 
nem jutottak. 

Április 29-én a fegyintézetről szóló javaslat tárgya-
lásánál újból szőnyegre hozta Herman 0 . képviselő sajtó-
viszonyainkat, élesen ostorozván azt a rontó cynikus 
irányt, melyben kivált képes napilapjaink a legrémsége-
sebb dolgokat kizsákmányolják, helyesen megjegyezvén, 
hogy innét ered sok esetben az erkölcsi érzék eltompulása, 
a legirtóztatóbb bűnök nevetgélő megbeszélése." 

Dr. Pauler T. igazságügyminiszter jónak látta a 
képviselő ezen panaszaira válaszolni. Beszédének idevágó 
részlete igy hangzik: „Tökéletesen egyetértek vele,hogy a 
sajtó bizonyos irányban a bűntetteknek talán igenis rész-
letes tárgyalásával nem tesz szolgálatot a közerkölcsiség-
nek és közbátorságnak, erre azonban az igazságszolgálta-
tásnak befolyása nem lehet addig, mig a sajtószabadság 
korlátait át nem hágják, mig olyat nem követnek el, a 
mi a törvénybe ütközik. 

Ez az illető szerkesztőségnek tapintatától, ei-kölcsi 
érzületétől (Helyeslés a jobboldalon) és leginkább a közön-
ségtől függ, melynek az ily közléseket nem mohón olvasni, 
hanem visszautasítani kell. (Helyeslés) It t tehát, t. kép-
viselőház, nem az igazságszolgáltatás, hanem egészen más 
tényezők működése szükséges." 

Tehát a mint ezen idézett részletből kitűnik, a mi-
niszter ur sem helyesli a sajtószabadság ezen kinövéseit, 
persze, hogy nagyon euphemistice fejezte ki magát, 
hogy nem tesz szolgálatot a közerkölcsiségnek stb. De 
egyúttal beismeri az igazságszolgáltatás tehetetlenségét 
ezen tagadhatatlan kóros állapottal szemben. 

Illetékes helyről tehát constatálták, hogy „a mig 
olyat nem követnek el, a mi a törvénybe ütközik," addig 
az igazságszolgáltatásnak nem lehet befolyása. Igaz theo-
retice, de practice hogy áll a dolog? Az 1848-iki sajtó-
törvényünk — más eddig nincsen — oly elasztikus va-
lami, hogy abba sok és kevés is elfér, amint épen tetszik. 
Oly általános, határozatlan kifejezésekkel van az tartva, 
hogy kivált in puncto közerkölcsiség a legtágabb értel-
mezésnek van vagy legalább lehet helye. 

A mit azután a törvényből talán még sem lehet 
egészen kihozni, azt tagadják az incriminált czikk tartal-
mában, ugy hogy nem egyszer esküdtszékeink már oly 
verdikteket is hoztak, melyek valóságos juridikai non-
sens-ok. Igy állunk a gyakorlatban. 

Azt érezhette a t. miniszter ur is, miután a „szer-
kesztőségnek tapintatára, erkölcsi érzületére" hivatkozik, a 
közönségre appellát és egészen más tényezőket mondott 
szükségeseknek, mint az igazságszolgáltatás. 

Nem tagadjuk, hogy ugy a szerkesztőségek mint az 
olvasóközönség részéről sok történhetnék a sajtóviszonyok 
javitására. Lehetetlenséget nem találunk benne. De fájda-
lom a posse ad esse non valet . . . 

Tény, tagadhatatlan tény, hogy több lap szerkesz-
tőségének tapintata ott végződik, hol valami „Geschäft" 

kezdődik, hogy az erkölcsi érzületnek ott szakad vége, 
hol a profitra való kilátás legelső reménysugarai mutat-
koznak. Sok esetben az egész lap nem más, mint üzlet. 
Fensőbb szempontok rendszerint nem vezérlik. Specula-
czio, nyerészkedés a végczél, minél nagyobb kereslet az 
amit keresnek. Hogy ezt elérjék, jó minden eszköz, még 
a legrosszabb is. Nemcsak az ideális javak koczkáztatása, 
de a „revolverség" is. Oly korrumpált sajtóviszonyok 
talán Európában nincsenek, mint minálunk. It t is a szer-
kesztőségnek erkölcsi érzületére épiteni, irigylendő hiszé-
kenység. Vagy inkább ama szánandó doktrinarismus ki-
folyása, mely bizonyos előre megállapított elvek nyomán 
halad és nem törődik a gyakorlati élet sürgős követel-
ményeivel. 

Azt gondolván, hogy az embereknek a felállított 
doctrinákhoz kell simulniok és nem megforditva a doctri-
náknak az emberek állapotaihoz alkalmazottan actióba 
lépniök. 

Ama doctrinarismusnak kifolyása, mely a liberalis-
mus édes testvére, és azért a rendszer megmentésére fel-
áldoz mindent, mit talán in theoria megmenteni akar. 

Szóljunk világosabban. Szép a sajtószabadság esz-
méje. In theoria gyönyörű dolog. Emelkedett, magas 
álláspontra vall. De éppen ezért kivánja, hogy in praxi 
az emberek, az irók és az olvasók is, amaz emelkedett, 
magas állásponton legyenek, melyen a sajtószabadság már 
nem átok, hanem áldás. S ha bebizonyul, amint fájda-
lom, mindennap bebizonyulni látunk, hogy sem az irók, 
sem az olvasók még nem állanak az erkölcsi tökéletes-
ség ezen magaslatán, mely a sajtószabadság veszélyeit 
képes volna paralyzálni, akkor szerény nézetünk azt su-
gallja, hogy a törvényhozásnak kötelessége korlátozni és 
szabályozni a sajtószabadságot és az általános szabadsá-
got ama boldogabb korra hagyni, melyben ez többé nem 
lesz inkább veszedelemre mint áldásra. 

Mondják, hogy e nézet retrográd stb., mi azt hisz-
szük, hogy csak ezen uton lehet biztosítani a sajtószabad-
ság bár korlátoltabb módon való megtartása mellett amaz 
ideális javakat, melyek nélkül a társadalom fenn nem 
állhat és melyek védelmére, terjesztésére és biztosítására 
közreműködni — szerény véleményünk szerint — a saj-
tónak egyik legfőbb és legnemesebb feladata. ? 

IRODALOM. 
= „A Legszentebb Nap" vagy: „imák és elmélke-

dések a szent gyónás és áldozás napjár a." A buzgó kath. 
hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással ki-
adta Fonyó Pál. Kalocsán, 1884. 

Örömmel üdvözöljük a népiskoláink hitelemzése kö-
rül szerzett érdemeiről előnyösen ismert Keletérit, midőn 
a valódi kath. hitélet legfőbb tényezőjének a bűnbánat 
szentségének minél üdvösebb fölvételére legújabban ki-
adott imakönyvvel irodalmunk ezen terét is becses kincs-
csel növelte. 

Közönséges imakönyveinkben oly szűk tér jut e 
kiváló fontosságú tárgynak, hogy épen nem lehet cso-
dálkoznunk, ha azok, kik kath. hitökben alapos jártas-
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sággal nem birnak, a bűnbánat és a legm. Oltári szent-
séghez nem járulnak mindig a kellő előkészülettel. 
Ezen hiány pótlása czélja e kis imakönyvnek, mely a 
kiadó előszava szerint egyeseknek többször nyilvánított 
ama óhajára, hogy hazai nyelvünkön is adassék ki oly 
imakönyvecske, mely a sz. gyónás és áldozás napjára el-
mélkedéseket és imákat tar talmazva e napnak kiváló 
buzgósággal való megszentelésére szolgáljon, látott nap-
világot. 

Az egész könyvecske 6 részből áll ; az első reggel i 
s esti — a második négyféle szent mise — a harmadik 
háromféle gyónási aj tatosságot — a negyedik hét e lmél -
kedést és ugyanannyi szentséglátogatást, az ötödik hétféle 
áldozási aj tatosságot ad, a hatodik pedig „különféle a j -
tatosságok" czim alatt különösen Jézus sz. Szive, szűz 
Mária és sz. József tiszteletére vonatkozó imákból á l l . 

Az előszó idézett szavai s a könyv czime szerint 
specialis imakönyvet kivánt adni a kiadó, s a most je l -
zett tar ta lom szerint mégis annyit vett föl annak kere-
tébe, hogy ez czimétől eltérőleg egész vaskos kis ima-
könyvvé válik. Pedig talán helyesebben tesz a kiadó, ha 
kizárólag a czimjelzette tárgygyal szorosan kapcsolatos, 
válogatott a j ta tosságokat ad következőleg az első, má-
sodik és utolsó fejezetet, melyek magukba véve dicsé-
retes és eléggé nem ajánlható imákat foglalnak ugyan 
magukban, de a fő tárgygyal nem függnek szorosan ösz-
sze, mellőzi. Igaz ugyan, hogy igy egy más imakönyv 
szüksége áll be, a melynek kikerülése vége t t vette föl a 
kiadó a kihagyandóknak javasolt részeket, ámde ugyan-
ezen eset forog fönn a könyv mostani a lakjákban is, mely 
az egyházi évkör ünnepeinek megfelelő imák hiányában 
az ezen napokon áldozó buzgó hivő igényeit semmi 
esetre sem elégitvén ki, mégis csak rendes imakönyvének 
használatára utalja. Legfölebb a második fejezet alat t 
adott sz. miseimákból lett volna egy felveendő, mely 
azonban igen szépen foglalhatot t volna helyet az áldo-
zási aj tatosságok közö t t ; az meg plane bajosan ér thető 
meg, hogy áldozási napra halottas misékre szóló imák is 
fordulnak elő. 

A fölosztást illetőleg czélszerübb lett volna, ha a 
gyónási aj tatosságokat közvetlenül az áldozási á j ta tossá-
gok követik, mert noha a megtar to t t beosztást azzal 
indokolja a kiadó, hogy a legm. Oltári Szentséghez j á -
ruló előbb elmélkedjék annak méltósága és a maga rnél-
tatlansága fölött, azonban e czél nem zárja ki a javasolt 
és különben is a dolog természetének megfelelő sor-
rendet. 

A sz. gyónás és áldozás aj tatosságai többnyire Ott 
György berghausi plébános könyvéből valók, mindenütt 
az imakönyvek főkellékével a kenetteljességgel találko-
zunk s helyenkint meglepően gyönyörűek, milyen pl. a 
sok közül a 66. lapon olvasható fölkiáltása a bűnös em-
bernek : .Mi oka e halálnak ? Szeretet-e vagv ffvülölet? 
Mindkettő. Gyűlöletem irántad és szerelmed irántam óh 
Jézusom!" Megbecsülhetetlen kincsét képezi e könyvecs-
kének a mindenik fejezete élén olvasható gyakorlat i rész. 
Igy a gyakrabbi átolvasásra ajánlot t bevezetés hat pont-

ban szól a méltó áldozás gyümölcseiről, a sz. irás 
és a sz. atyák aranymondataival bizonyitván a gya-
kori áldozás kimondhatlan hasznát s szalézi sz. Fe-
rencz szavaival czáfolván meg a világ fiainak ellen-
vetéseit, szól végül a méltó áldozáshoz szükséges elő-
készületről. Igaz-e az ezen gyakorlati rész végsoraiban 
kifejezett ama nézet, hogy mindig és mindig ugyanazon 
áldozási imák e sz. tényhez megkivántató buzgóságot 
mintegy lankasztják, s azért hasznos ezen imáknak idő-
szakonkint való megváltoztatása, a miért e kis köny-
vecske is egész sorozatát közli a gyónási és áldozási 
imáknak : azt rég eldöntötte már az egyház bölcsesége, 
nem ok nélkül kötvén szivére híveinek, hogy pl. a sz. 
olvasót minél gyakrabban elmondják. (Vége köv.) 

= Kellő tájékozás vétele folytán minden kellemet-
lenség elhárítása végett tisztelettel jelentem, hogy 
ker. vallás isteni eredeteés „ A kath. egyház isteni 
szervezete" czimü munkáimért végzett és végzendő bár-
mily intentiókról semmiféle bizonyítványt vagy értesítést 
nem kérek, s hogy azok elvégzése nincs szorosan meg-
határozot t időhöz kötve. — Megemlítem egyúttal , hogy 
előbbi müvem Il- ik kiadásából már csak 30 példány áll 
rendelkezésemre. Budapest, 1884. máj , 2. (Vámház-körut 4.) 

Bit a Dezső. 

VEGYESEK. 
— A német püspöki kar Seniorja ez idő szerint 

f t . Marwitz kulmi püspök. Négy év óta jubiláris áldozár 
és april 20-án lépett 90-ik évébe. Sokat szenvedett a 
culturharcz alat t s hogy számkivetésbe nem küldték, azt 
csak annak a körülménynek köszönhette, hogy a nagy 
Napoleon elleni szabadságharczokban a mostani császár 
baj társa volt. Utóbbi években őt bizta meg a szent 
atya, Poroszország egész területére nézve, hogy a kor-
mány követelte papi dispensatiókat összegyűjtse és be-
adja. Daczára a császárhoz való benső viszonyának 200 
folyamodványa visszautasittatott. Ily türelmes az a pro-
testáns császárság. 

— Dumas ker. János hires franczia vegyész és 
akadémikus utolsó perczeiről következő épületes jelenetet 
közölt a Gaulois : „Nyolcz órakor papot hivatott, és mi-
után meggyónt, ezen szavakat intézte gyóntatójához : 
„Fogadja köszönetemet a vallási segélyért, melyben ré-
szesített, s mely nekem legfőbb vigaszom. Kötelességem-
nek tar tom kijelenteni, hogy én mindig mint keresztény 
és mint jó katholikus éltem. Gyermekeim tudják, sokszor 
ismételtem előttük, hogy én az isteni gondviselés ke-
gyelme által voltam egyedül képes kezdeni és befejezni 
munkáimat. Egyébiránt , papír ja im közt meg fogják ta-
lálni utolsó tanácsaimat, melyekben buzdítom őket, hogy 
ha boldogul akarnak élni, éljenek békében az Istennel." 
Ezután volt még annyi ereje, — hogy megáldhassa Du-

! mas asszonyt, ki 77 éves, Dumas Ernő fia-urát, ki a 104. ez-
red tisztje, és ennek nejét, továbbá Hervé-Margon és Noël-
Dumas urakat ." — Igy hal meg az igaz. A halál még na-
gyobbá teszi ; — mig a hitetlenek halála hasonló az ál-
latok kimúlásához. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Sz. Adalbert prágai püspök ereklyéiről. — A katholicismus befolyása Magyarország neve-
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sület" alapitási ünnepélyének programmja 1884. évi május 4-ikén. — Meghivó. — Irodalom-. „A Legszentebb Nap." — Vegyesek. 

Sz. Adalbert prágai püspök ereklyéiről. 

Evenkint olvassuk a breviáriumban: „(S. 
Adalbertus) apud Fisshausum, sinus venedici oppi-
dum, inter sacrifieandum lanceis transfixus est, et 
capite abscisso gloriosum martyrium consummavit. 
Corpus eins a Boleslao Chabro redemption, p r i u s 
in Tremnesnense monasterium, deincle Gnesnam 
lionorifice translatum est." 

A lengyel propriumban ugyanez mondatik, 
de több körülmény fölemlitése mellett; bogy t. i. 
Fischbausen mellett lándzsákkal megöletett, hogy 
a vad nép testét részekre darabolta, és hogy fejét 
meggyalázás végett póznára tűzték, s hogy mindez 
történt april hó 23. Kr. u. 997. Továbbá, hogy 
Boleslaus, lengyel berezeg, más időre halasztván 
e gyilkosság megboszulását, sz. Adalbert testét 
igen csekély áron megváltotta, azért, mivel mér-
legre téve igen keveset nyomott, amint hiszik, 
isteni intézkedésből; mert annyi ezüstöt, vagy 
mint mások mondják, aranyt követeltek, amennyit 
a test súlya kitett ; hogy a testet ünnepélyes 
menettel elvitték a tremnesnii zárdába és nem 
sokára a gneseni székesegyházba. 

A Lányi-Knauz-féle magyar egyháztörténe-
lem (I. köt. 197. s k. 1. ss.) is ily értelemben szól 
sz. Adalbert eltemettetéséről. Rövid ideig tartó 
térítés után 997. húsvét napjaiban sz. György 
hava 23. a sz. mise áldozatát fölajánlván a po-
gány poroszoktól megragadtatva, egy hegy ormára 
vitetett, hol hét lándzsával keresztül szúrva, lel-
két a jobblét világába bocsátá Fejedelme, 
lengyel Boleszlav, sz. Adalbert tetemeit, t. i. 
testét és ettől vágással elválasztott fejét sok 
aranyért váltá meg a poroszoktól és Gauden-

tius székesegyházában (Gnesen) ünnepélyesen eltaka-
rittatá . . . A gnieznói Boldogasszony székesegyhá-
z á b a n maiglan szemlélhető a négy oszlop környezte 
csinos művű ravatal, mely alatt sz. Adcdbert 
hamvai nyugszanak." 

Ezek után azt kellene hinnünk, hogy sz. 
Adalbert teste Gnesenben volna. 

Azonban annak idején (márcz. 31. 1880. 
26. sz.) azt olvastuk a „Rel."-ban (Prága, sz. 
Adalbert ereklyéinek föltalálása), hogy 1880. 
márcz. 15. a prágai székesegyház mellett épült 
kápolna oltára alatt megtalálták sz. Adalbert 
testét. 

Körülményesebben, mint „Rel." idézett prágai 
levele, értekezik ezen eseményről dr. Schindler 
József, a prágai egyetemnél az egyháztörténelem 
tanára, azon röpiratában, melyet a föltalálás al-
kalmával bocsátott a nyilvánosságra ily czim alatt : 
die Reliquien des hl. Adalbert, Bischofs von 
Prag, mit besonderer Rücksicht ihrer Aechtheit. Linz, 
1880. 

A prágai székesegyház foganatba vett kiépí-
tése szükségessé tette a tőszomszédságban épült 
sz. Adalbert-kápolna lebontását. A hagyomány 
szerint ebben volt elhelyezve sz. Adalbert teste. 
Való-e ez, sokan kétségbe vonták. Azért nagy 
érdeklődéssel várták a sírbolt megnyitását. 0 
eminentiája, Schwarzenberg herczeg és bibornok az 
actushoz commissiót nevezett ki történettudósok, 
régészek, épitészekből. Meghivatott az ország 
helytartója, Prága másodpolgármestere és sokan 
mások a papi és világi osztályból. 

Márcz. 15. délután 2 órakor jelent meg a 
hely szinén a bibornok-herczegérsek. Miután őt 
dr. Prucha fölszentelt püspök üdvözölte, ő emi-

37 
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nentiája kijelenté, hogy a válogatott gyülekezet 
tör ténet i talány előtt és sz. helyen áll; mert szá-
zadok óta kétségbe vonták, hogy sz. Adalbert 
ereklyéi Prágában vannak. Most meg akarják fej-
teni a ta lányt és pedig azon kegyelettel, amely 
illik nem csak a katholikus keresztényhez, hanem 
azon haza fiához is, amelynek sz. Adalbert vé-
dőszentje, amelyet különben a történeti és régé-
szeti szempont is parancsol. Azért is hivta meg 
az emiitett szakmák tek in té lye i t . . . „Most tehát 
— végzé a bibornok — nyissuk meg a sirbol-
tot, fejtsük meg Isten nevében a történeti ta-
lányt!" 

Nem kis fáradtság nélkül emelték le a sirbol-
tot födő nagy kőlapokat. Már az elsőnek eltá-
volítása után lehetett látni, hogy a titokteljes 
sirbolt egy sarkophágot tartalmaz, melynek kül-
seje elárulta, hogy IV. Károly idejéből való. 
Levett föveggel várták a szemtanuk e sarko-
phágnak kiemeltetését és kibontását. 112 cm. 
hosszú, 32 cm. széles és 88 cm. mély volt és 
vastag, széleiken behajtot t ólomlapokkal födött. 

Épen hármat ütött az óra, mikor megnyi-
tásához fogtak. Találtak benne mindenekelőtt 
egy szintén ólomplével bevont, zsinórral megkö-
töt t és lepecsételt tojásdad skatulyát; amelyet 
megvizsgálván azt találták, hogy a pecsét az első 
prágai érsek, Pardubitzi Ernő-é volt. A skatulyán 
volt két a 14. századból való irást tartalmazó 
ólomlemez, egy kisebbik és egy nagyobbik ; emez 
alul, amaz fölül. 

A kisebbik lemezen igen jól megmaradt és 
könnyen olvasható Írásban ez volt i rva: 

„Anno Domini millesimo trecentesimo nona-
gesimo sexto in festő Stí. Adalberti dominica die 
Jubilate, quae fuit dies vigesima secunda mensis 
Április, t ranslata est haec capsa cum corpore seu 
reliquiis Sti Adalberti Episcopi et Martyris, Pat-
roni regni Boliemiae predicti, de antiqua ecclesia 
in istud medium novae ecclesiae Pragensis cum 
reliquiis Sanctorum quinque Fratrum et multis 
aliis reliquiis aliorum Sanctorum, quorum nomina 
ignoramus. " 

A nagyobbik lemez, mely kevésbbé volt ép, 
a következő tisztán olvasható irást ta r ta lmazá: 
Anno Domini MCCCXLYI. Die XI. Mense Janu-
ario Ego Arnestus Primus Archiepiscopus Pra-
gensis in presencia Serenissimi Principis Domini 
Karoli, Marchionis Moravie, nec non Primogeniti 
Domini Joannis Regis Bohemie qui ipsam eccle-

siam Pragensem in Archiepiscopalem aput (d) 
sedem apostolicam erigi procuravit aperiri feci 
hanc capsam repertam in tumba beati Adalberti 
Episcopi et Martyris in qua una cum reliquiis in 
ea reconditis erat carta tenore infra scripti: Hic 
sunt cineres Sti. Adalberti Episcopi et Martyris 
et panniculi qui circa ossa fuerunt et quinque 
f ra t rum et sunt reliquie plurimorum Sanctorum 
quorum nomina ignoramus que pridie Kalendas 
Octobris sunt recondite." 

Ezeket hallván ő eminentiája szivéből fakadt 
„Deo gratias"-t - mondott. Villámgyorsasággal 
ter jedt el e megtalált drága kincsnek a hire a 
kápolnán kivül álló nép közt, mig a legköze-
lebbi perczben sz. Vitus egyháza harangjai ha-
talmas szóval hirdeték az érseki városnak az ör-
vendetes eseményt. 

Óvatos gonddal nyitották meg erre magát a 
érczskatulyát, s igy szemlélhették sz. Adalbertnek 
már közel 900 éves földi maradványait és azon 
selyemruhának foszlányait, amelyekbe legelsőben 
voltak takarva. 

Miután mindent visszaraktak a skatulyába, 
azt megint elzárták; erre azután nagy pompával 
vitték azokat a székesegyház kanonokjai a szé-
kesegyházba, ahol ideiglenesen elhelyezték először 
az u. n. Sternberg-féle kápolnába; innen 1880. 
évi april hava 22. nepomuki sz. János kápolná-
jába lettek áttéve, ameljmek oltárán őriztetnek, 
amint általánosan hisszük, addig, mig a székes-

; egyház kiépitve és sz. Adalbert régi sírboltja me-
gint rendben nem leend. 

Ezek történtek, mint mondva volt, 1880-ban. 
Tehát tévedésben vannak a lengyelek, mikor azt 
hiszik, hogy sz. Adalbert testét ők bírják. Kétsé-
get ugyan nem szenved az. hogy náluk lett el-
temetve, valamint az is bizonyos, hogy jelenleg 
Prágában van. 

Mi uton került Prágába? 
Dr. Schindler, kit eddig is követtünk, az 

emiitett röpiratban megadja a fölvilágosítást. 
Lengyelországban II. Miecziszlavnak 1034. 

bekövetkezett halála után kiskorú fia Kazimir 
nevében az ő özvegye Richsza vitte a kormányt. 
Azonban a lengyelek vele nem lévén megelé-
gedve föllázadtak, s miután ugyanzon időben a 
kiewi nagyherczeg is berontott a határok közé, 
Csehország herczege, I. Breliszlav, kit cseh Achil-
lesnek is mondanak, a kedvező alkalmat nem 
akarta elmulasztani; szándoka volt a megrongált 
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Lengyelország kárára megnagyobbítani saját or-
szága határai t és egyúttal elégtételt szerezni ha-
zájának 1003. a lengyel Chrobry Boleszlav által 
tör tént elfoglalásaért. 

Tekintélyes had élén rohammal vette be 
Krakkót, kifosztotta és szétrombolta; más váro-
sok önként hódoltak meg előtte, a többi közt 
Gnesen is, az ország fővárosa, I t t találták a cse-
hek a Boldogasszony templomában sz. Adalbert, 
volt püspökük sirját. Rögtön követelték ereklyéit, 
hogy hazájukba vihessék. Csak Severus, prágai 
püspök erélyes tiltakozása tudta őket a sírnak 
erőszakos megnyitásától visszariasztani. Három 
napi böjtöt és vezeklést rendelt el, hogy méltó 
módon vehessenek részt a sir megnyitásán. Ez-
alatt a herczeg a főpásztorral egyetértve üdvös 
törvényeket hozott népének és csak miután es-
küvel ígérték ezeknek megtartását, fogtak a sz. 
ereklyék megtekintéséhez. 

A krónikások szerint i t t is az történt , ami 
Székesfehérvárt, mikor sz. István sirját fölbon-
tot ta sz. László, t. i. édes illat tölté el a tágas 
templomot és több beteg rögtön meggyógyult. 
A papság a „Te Deum"-ot, utána a nép a „Ky-
rie eleison "-t éneklé. Maga pedig Bretiszlav a sz. 
ereklyék lá t tára örömkönyekre fakadt és ily sza-
vakban tör t ki : „Krisztus vértanúja, sz. Adalbert, 
légy irgalmas irántunk ! Tekints ránk szokott 
kegyességeddel és bocsásd meg bűneinket ! Engedd 
meg, hogy mi, noha bűnösök vagyunk, visszavi-
gyünk a prágai egyházba a te székhelyedre!" 
Erre a herczeg és a püspök kiemelték a koporsót 
és az oltárra tevék. A hagyomány szerint ekkor 
még oly ép volt a test, hogy azok, kik Adalbertet 
életében látták, könnyen ráismertek. 

Különben is bajjal hinné az ember, hogy a 
herczeg, a bölcs és istenfélő püspök, hogy az 
egész győztes hadsereg sz. Adalbert teste iránt 
csalódott volna. Meg különben is, nem igen lehet 
föltenni azt, hogy az akkori kényes helyzetben 
valaki bátorkodott volna, a győztes cseheket tév-
útra vezetni; mert hát mi lett volna, ha a do-
log kiderül? Meg minek is folyamodtak volna a 
gneseniek cselhez, hogy megtartsák sz. Adalbert I 
testét és hogy e helyett kiadják sz. Gaudentius 
testét, ki sz. Adelbert testvére volt és gneseni 
püspök ! Miért nem törekedtek volna inkább meg-
tar tani az utóbbinak földi maradványait , miután 
ez főpásztoruk volt ? Azután meg mikép ad-
hatták volna oda sz. Gaudentius testét sz. Adal-

berté helyett, mintán a csehek mindkettejökét 
elvitték ! 

Maguk a lengyelek is azon hitben voltak, 
hogy a csehek elvitték Gnesenből sz. Adalbert 
testét. Bizonyság erre Lengyelhon legrégibb kró-
nikása, Gallus Márton, ki a 12. század első felé-
ben élt; ki I. Ivázimirról irván azt jegyzi föl : 

I „ Ugyanazon időben a csehek lerontották Gnesent és 
Posent és elvitték sz. Adalbert testét. " Egy k r a k k ó i 
krónika meg egyenesen mondja (ad annum) 1037. 
— az évszámban téved, mert 1039-ben t ö r t é n t — ) : 
Corpus beati Adalberti in Bohemiam transfertur." 

Az első, ki nyíltan kimondá, hogy a csehek 
sz. Adalbert helyett sz. Gaudentinst vitték el, 
volt a krakkói kanonok, Dlugosz ( j 1480): tehát 
negyedfélszáz évvel későbben élt mint a cseh 
krónikás, Kozma (f 1125), aki, mint irja, egyik 
őrétől hallotta a gneseni eseményeknek hiteles 
elbeszélését, ki ismét Bretiszlav hadseregével Gne-
senben mint szem- és fültanu jelen volt. 

Honnan állíthatta Dlugosz a maga nézetét, 
nem tudni; hanem valószínűleg onnan, mivel Gne-
senben a 12. század elejétől fogva tiszteltek erek-
lyéket, a melyekről mondották, hogy sz. Adal-
berttől valók. Könnyen lehet, hogy a csehek sz. 
Adalbert testétől, melyet a poroszok darabokra 
vágtak, akár insignis ereklyét is hagytak a gne-
senieknek. 

Különben Dlugoszról mondja dr. Alzog, ki 
Posenben is működött mint tanár és a lengyel 
történetben nagy jártassággal birt, hogy igen 
megbízható azokra nézve, mik az ő korában 
1413. óta történtek, de hogy kellő krit ika hiá-
nyában megbízhatatlan a régibb eseményekre nézve. 

Lányi ugy vélekedik, „hogy sz. Adalbert 
ereklyéinek egy részét elvitte 1039-ben Bretisz-
lav cseh fejedelem. De vannak írók, kik azt ál-
lítják, hogy Bretiszlav a sz. Adalbert ereklyéi 
helyett más, oda becsúsztatott tetemet vitt csak 
el." Mit kelljen ezekről tartani, a mondottakból 
világos. 

Elvitték tehát 1039. sz. Adalbert testét Gne-
senből; és vele együtt sz. Gaudentiusét (Adalbert 
édes testvére Radim) és öt sz. Benedek-rendi vér-
tanúét, névszerint Benedek, Máté, Izsák, János és 
Kriszti-ét. 

Nagy ünnepélyességgel és mint a nyert győ-
zelmeknek legkitűnőbb emlékeit helyezték el a 
prágai székesegyházban a drága kincseket. Ami-
nek emlékére Prágában manap is ünnepeltetik 
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évenkint aug. 25. „festum translationis s. Adalberti, 
E. et. M." 

III. Henrik ez okból háborúval fenyítette 
meg a cseheket; IX. Benedek tanácsosai Kozma 
szerint hajlandók voltak azt javasolni a pápának, 
hogy Bretiszlavot 3 évre száműzetésbe, Severus 
püspököt pedig élethossziglan zárdába utasítsa 
azért, mivel sz. Adalbert és más szentnek erek-
lyéit és a templom kincseit elrabolták. 

Azonban az eszélyes Bertiszláv megelőzte a 
sententiát; követei által bocsánatot kér t a pápá-
tól és mentegeté magát, hogy nem gonoszságból 
telték, hanem a ker. vallás iránti gondosságból, 
s logy készek, bármily poenitentiát elfogadni. A 
pápa meg is bocsátott nekik azon föltét alatt, 
hogy a herczeg és a püspök közösen alkalmas 
helyen tettöknek engesztelésére zárdát építsenek 
és hogy azt minden szükségessel ellássák. Ennek 
következtében építették O-Bunzlauban a ma is 
fönálló monostort; 1045. máj. 18. lett a templom 
sz. Kozma, Demjén és Venczel tiszteletére maga 
Severus által consecrálva. 

Ezen körülmények is bizonyítanak amellett, 
hogy sz. Adalbert teste csakugyan elvitetett Gne-
senből. Miért te t tek volna különben a lengyelek 
panaszt ezért, holott úgyis kijátszották a cse-
heket? 

Különben sz. Adalbert sirja sok viszontag-
ságot látott. Legelsőben nyugodtak ereklyéi sz. 
Vidnek sz. Venczel által emelt templomában. De 
nem sokára Bretiszlav parancsára e templom 
mellett külön kis templom épült, ahová sz. Adal-
bert és társainak tetemeit elhelyezték. De már 
II. Spitihnev, Bretiszlav fia, idejében újra épít-
tetvén sz. Vid temploma, az uj, a római rotunda 
mintája szerint épült templom egyik külön ká-
polnájában nyert sz. Adalbert diszes helyet, a 
mely azonban 1142. a várossal együtt a morvák 
által fölgyujtatván, teljesen elpusztult. Adalbert 
ereklyéit azonban, mikor a dómot helyre állítot-
ták, sértetlenül megtalálták és meg is hagyták 
ugyanazon sírboltban. I t t találta meg Prága első 
érseke, Pardubitzi Ernő, 1346. És csak miután a 
nagyszerű gótli stílben tervezett és 1344-ben 
megkezdett Vid-templom chorusa elkészült, emel-
ték ki régi helyökről, és áttették a tervezett dóm 
leendő hajójában épített sírboltba. Erre vonatkozik, 
amint említve volt, az 1880. márcz. 15. talált na-
gyobbik plélilemez irása. 

Azonban a templom építése megakadt; csak 

chorusa készült el; azontúl fából emeltek épü-
letet, amely alá került az uj sírbolt is. E faal-
kotmány 1541. jun. 2. a lángok martalékává lett. 
Sz. Adalbert sirja is igen szenvedett; amennyi-
a fölötte emelt oltár márványtumbáját a tüz 
egészen megroncsolta. 

A régi cliorust ekkor egyszerű fallal elzár-
ták és azon hely, ahol a dóm hajójának kellett 
volna épülnie, pusztán maradt. De sz. Adalbert 
sirja fölött megint emeltek kis kápolnát. I. Lipót 
1673. megparancsolta, hogy a sir fölött külön 
diszes templomot .építsenek sz. Adalbert tisztele-
tére. Azonban az idők mostoliasága ezt is meg-
akadályozta, csak egy kisszerű tizszögü, hegyes 
tetővel födött, minden művészi becs nélkül való 
épület jöt t létre. 

Az 1860. óta megalakult dómépitő egyesület 
kezébe vévén a középkorban tervezett nagyszerű 
dóm kiépítését, miután a megkezdett munkála-
tok szépen haladtak, kérte az érsekmegyei ható-
ságot, hogy az 1673-ban emelt kápolnát lebont-
hassa. Mi módon talál ták meg e munka közt sz. 
Adalbert és társainak ereklyéit, e sorok elején 
elmondottuk. 

Mikor magyar folyóiratban szó van sz. Adal-
ber t ereklyéiről, nem hagyhatjuk említés nélkül 
e sz. vértanúnak azon insignis reliquiőját, amely 
a győri székesegyház sz. kincsei közt kitűnő he-
lyet foglal. A győri egyházmegye 1878. schema-
tismusa következő szavakkal emliti: „Habet porro 
(Eccla Catliedralis) Reliquias e manu S. Adal-
bert i E. et M. Romae in Ecclesia S. Bartholo-
maei in insula Tiberis asservata desumtas, quas 
Excellentissimus D. Praesul Joannes Zalka, e S. 
ac Oecumenica Synodo Vaticana anno 1870. redux 
secum attulit et gothici operis reliquiario argenteo 
impositas Ecclesiae suae Catliedrali donavit. " 

Mimódon került Rómába sz. Adalbert keze, 
a már egyszer említett lengyel proprium igy 
adja : „A dicső vértanú sirja nem sokára tün-
dökölni kezdett igen sok és az emberiségnek fö-
lötte üdvös csodajelek által. Ezek hírére vörös 
Otto, e néven III. római császár, Olaszhonból 
visszatérvén igen nagy és fényes kísérettől kör-
nyezve békés indulattal jöt t Lengyelországba az 
uj vértanúnak (kit életében szeretett s kivel va-
laha együtt is volt1) sírjához, eleget akarván 

0 Másodszor visszatérvén sz. Adalbert Rómából e fejedelem-
mel Mainzban megismerkedett és hosszabb ideig nála tartózkodott. 
L. Knauz N. jegyz. Lányihoz, az i. h. 
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tenni a fogadalomnak, melyet súlyos betegségbe 
esvén, tett. Boleszlav berezegnek vendégszerető 
szivessége emlékére adományozta sz. Móricz 
lándzsáját,1) a királyi koronát s czimet. Viszont 
ő boldog Adalbertnek kar ját kapta az uj király-
tői, amely Rómában sz, Bertalan bazilikájában2) 
általa elhelyezve most is látható." 

A győri megye egyháztörténettudós püspöké-
nek figyelmét nem kerülte el ezen körülmény; l 
amiért is tiszteletből azon sz. vértanú iránt, kit 
hazánk védőszentjei közt tisztelünk, megszerezte 
magának e brachiumnak egyik nagy részét. Mit 
tet t vele, kitetszik a névtár adataiból, amelyek-
hez még megemlitjük, hogy akkor, mikor a mint-
egy 900 f r t értékű góth ereklyetartóba foglalták 
a nagy kincset, több apró részecske letörött róla, 
0 excellentiája ezen részecskéket is szépen befog-
laltatva egyeseknek (nekünk is) nagylelkűen ki-
osztogatá. E részecskék ily fölirattal vannak 
ellátva: „S. Adalberti Jaurino." Továbbá az 
ereklyének a tartóban való megerősítésére ő 
excellentiája odaajándékozta azon értékes gyűrűt, 
melyet a koronázás alkalmával király ő felségé-
től ajándékba kapott. 

Hogy ezen kitűnő ereklyének megadassék 
az őt megillető tisztelet, ő excellentiája elren-
delte, hogy évenkint, húsvét után való második 
vasárnapon égő gyertyák közt diszes helyen a 
székesegyházban ünnepélyesen egész délelőtt ki-
tétessék; azért választván e vasárnapot és nem 
sz. Adalbert ünnepét, mivel ez ünnep gyakran a 
húsvéti napokra vagy a nagy hétre is esik, meg 
különben nem lévén festurn fori, kevesebb nép 
látogatja a templomot, meg különben is e 2. 
vasárnapon olvastatni rendelt sz. evangelium szé-
pen eszébe jut ta t ja a papság és népnek, hogy az 
Ur Jézus példája után a szentegyház keblében 
mindig támadnak pásztorok, kik életöket adják 
j u h a i k é r t ! Hahnekamp György. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

-S) A vegyesházból származott királyok alatt. 
1 3 0 1 - 1 5 2 S . 

(Folyt.) 

Az irók sorában meg kell még emlékeznünk 
Vitéz esztergomi érsekről, a ki maga is irt, s 

') E lándzsa a lengyel királyok koronáztatásakor jogar gya-
nánt szolgált ; most a krakkói székesegyház kincstárában őriztetik. 

2) E bazilika titulus cardinalis ; most hazánk biboros pri-
mása birja. 

némely munkái mai napig fönvannak. Továbbá 
Cesinge Jánosról, „ kiről az öreg Quarino ugy nyi-
latkozott, hogy négy évi tanitás után ugy beszél 
görögül, mintha a régi Athenében, s latinul, 
mintha a régi Rómában született volna. Ez 16 
éves korában maró epigrammáival figyelmet kel-
te t t s 25 éves korában pécsi püspök lett. Ő irta 
az első magyar nyelvtant."') E grammatiká-

I ról Décsi János 1598. márcz. 5-én Telegdi Já-
noshoz intézett levelében magasztalólag emlé-
kezik meg.2) Remek müveit a külföld — mondja 
Horváth István — jobban tudta, mint hazánk mél-
tányolni, miért is különféle munkái 1498—1803-ig 
28 kiadást nyertek.3) 

A költészet is szép virágzásnak indult; majd 
minden ága műveltetett. Cesinge János, kiről 
már szólottunk, Budai Simon, Fodor Kristóf, 
Hagymás László, Istvánfy Pál, Szálkái László, és 
mások inkább latin költeményeikkel keltettek 
figyelmet. A magyar nemzeti költészet is hü kö-
vetőkre talált. Költői tárgyakat szolgáltattak Zách 
Klára szomorú esete, Kis Károly veszedelme, a 
harminczkét nemes kivégeztetése Zsigmond által 
stb. A legrégibb históriás ének, mely reánk ma-
radt, Pannónia megvételéről szól ; állítólag a 
XlV-ik század második feléből való, A XV-ik szá-
zadból bírunk dicsérő és kesergő dalokat Mátyás 
király, Beriszló Péter, Bóth János felett, és tör-
téneti énekeket Nándorfehérvár megvételéről, 
Szabács diadaláról. A négy ezernél több versből 
álló Katalin legenda a XV-ik századbeli vallásos 
epikának egyetlen emléke. A gúnyköltészetnek is 
csak egyetlen maradványát bírjuk Apáti Ferencz 
„Feddő éneké "-ben, mely a társadalom romlottsá-
gát a Jagellók korában ostorozza.4) 

* 
• * * 

Csak röviden érintettük e korszak nevezete-
sebb eseményeit, a melyek a nevelés ügyére vo-
natkoznak, de ezen kevés is elegendő annak fel-
tüntetésére, hogy a valláserkölcsös nevelés, ezáltal 
pedig a tudományos műveltség oly stádiumba 
lépett, miszerint országunk értelmiség tekinteté-

1 ben nyugat bármely müveit nemzetével kiáll-
hatta a versenyt. 

Ezen nagy emelkedés kétségkívül a katholi-
cismus üdvös befolyásának köszönhető, a mely 

>) Gr. Lubrich Ágost Nevelés tört. II. r. I. k. 388. 1. 
2) Bod Péter Magyar Athenas. Előszó. 
3) Tudom. Gyűjt. 1838. I. köt. 102. 1. 
4) Fraknói. A magy. nemz. tört. II. füzet 319. 1. 
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nemcsak, hogy elkészité a talaj t a minden szép, 
jó és igaz befogadására, hanem hü fiai által 
meg is munkáltatta, s elhinteté az igazság és 
hasznos ismeretek drága magvát s később a leg-
nemesebb gyümölcsökkel kedveskedett az egész 
világ nemzeteinek. 

E fáradhatatlan munkások a vegyesházból 
származott királyok alatt a kath. egyház püspö-
kei, áldozópapjai és szerzetesei valának, a kik 
nemcsak a hitélet terén tündöklének, hanem, a 
tudományok szövétnekével kezükben, az eddig 
ismeretlen műveltség hónába is bevezették a 
nemzetet. Ok nemcsak papjai, hanem tanitói, or-
vosai, ügyvédei valának a magyar nemzetnek; 
sőt Mátyás király idejében, a legfőbb államhiva-
talokat, magas műveltsége és tudomán} a miatt, 
kizárólag a főpapság tölte be. — Hazánk fényét 
és dicsőségét honi papságunk buzgósága által 
nyeré ; a világi elem ezen időben semmit vagy 
csak igen csekély jelét mutatá tevékenysé-
gének. 

Fájdalom, a katholicismus áldásos működé-
sét a mohácsi vész és egyéb belső zavargások 
ismét megszakiták, s a századok hosszú munkáját, 
még a betetőzés előtt, legalább nagyrészt újra 
kellett kezdeni; de a lankadni nem tudó és ál-
dozatkész kath. egyház papjai, nem rettenve 
vissza a munkálkodásuk elé görditett nagy aka-
dályoktól, serényen fáradoztak az egyház és haza 
felvirágzásán, mint ezt felosztásunk harmadik 
korszakában, a habsburgi-házból származott kirá-
lyok alatt, látni foguk. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 6. Polgári temetkezés.— Miért nem? 

Ha van polgári „párosodás," miért ne lenne polgári te-
metkezés is ? Nincsen abban következetlenség. Sőt keve-
sebbet involvál amaz anarchisták kivánsánsága, kik rnult 
vasárnap a szt. Rókus-kórházban zajongtak, mint azon 
államférfiúi körök törekvése, mely a házasságot polgári 
alakban megkötve, polgári alapra fektetve, polgári szerző-
désnek akarnák degradálni. Ez kétségkívül sokkal több, 
mint a holttestnek egyházi szertartás mellett avagy e 
nélkül való eltakarítása. S mégis, mig az elsőért rajongva 
lelkesültek a liberális lapok, addig a polgári temetkezés 
tegnapelőtt felmerült ujabb kísérlete meglehetősen hide-
gen hagyta, sőt bizonyos tekintetben nem tetszésüknek 
is adtak kifejezést. A felületességnek ez sorsa, hogy a 
külső héját megóvja, a magot vajmi könnven elejti. 

De szóljunk már tüzetesebben. Tegnapelőtt a szt. 
Rókus-kórházból temettek valami Szalay Andrást, ki utolsó 

időben a „Népakarat" czimü radikális munkás lap szer-
kesztője volt, mint ilyen, a legújabb anarchista-befogatá-
sok alkalmával elfogatott és a dologházi kórházban 
meghalt. 

Több sem kellett. A „martyr" mellett roppant tün-
tetést rendeztek a radikális munkások, mert más nem 
volt, nem lehetett oka halálának, mint a rendőrség bru-
tálitása. Ilyesmi pedig nagy részvétre számithat. Az meg 
is volt, különösen mert vasárnap délután ment végbe a 
temetés. Csakhogy radikális munkásoknak, a boldogtalan 
franczia forradalom mintája szerinti „polgároknak" csak 
„polgári temetkezés" kell. Máskép nem is akarták tenni ; 
tiltakoztak, lármáztak az ellen, hogy a fungáló lelkész 
Szalay tetemeit is beszentelje stb. Csakis a lelkész tapin-
tatának köszönhető, hogy nagyobb baj nem esett. Figyel-
meztette ugyan szelid hangon a munkásokat, hogy az 
ilyen temetés Magyarországon nem járja, hol a „fele-
kezetnélkiiliség" törvényileg még nincs megengedve stb . . . 
Igy meglett hosszabb pourparler-ek után és tüntető de-
monstrácziók között a beszentelés. 

No lám, ha már egyik fő-főemberük, egy martyruk 
temetésénél annyi tüntetéssel kizárják az egyház közre-
működését, mit tesznek majd többi, alsóbbrendű társaik 
temetése alkalmával ? . . . 

Különben, hogy a programra teljes legyen, volt a 
temetőben két beszéd, melyek ellen a rendőrség inditva 
érezte magát a vizsgálatot megindítani. 

íme egy tizenhárom próbás radikális munkásdemon-
stráczió ! -Tessék még tagadásba venni, hogy Magyaror-
szágon van socialismus. Pedig nem rég, az országházban 
igen-igen tekintélyes helyről constatálták annak hiányát, 
minek jelenlétét elismerni nem akarják. Kell-e radikáli-
sabb tüntetés, mint a vasárnapi ? Kell-e nagyobb vallási 
és politikai nihilismus mint az, mely a szt. Rókus-kór-
házban és a temetőben nyilvánult ? 

Francziaországi intransigensek nem cselekedhettek 
volna radikálisabban, mint a mi budapesti anarchista mun-
kásaink. Mi szemet hunyunk, mi áttérünk a najnrendre, 
mert az ami Francziaországban botrányt képez, nálunk 
csak kisebb mérvben mutatkozik. Ez és csakis ez az egye-
düli különbség. S szellem ugyanaz. Az elvek, a nézetek 

j egy hajszálnyira sem különböznek. Sem ott, sem mi-
j nálunk. 

Ott is, mint itt feltárul ama vallási nihilizmus, mely 
; a radikalis munkáspárt programmjában egyik sarkalatos 

tételt képez. „Ni Dieu, ni maitre", mondják Francziaor-
I szágban, nálunk a tauonczok nyilvánosan az utczán danolják : 

„Se meny ország, se pokol". S azért nem is kell vallási 
szertartás a temetésnél. Az atheismus elrabolta a munká-
soktól a hitet, egy jobb s szebb jövőbe való hitet, elra-
bolta tőlük a mennyországot. Csoda-e ha itt lent a földön 

, keresnek mennyországot, ha boldogság utáni vágyukat, 
mert hisz ez a munkás szivébe is oltva van, mint min-
den embernek keblébe, ha ezt a vágyat, mondom, már 
nem a siron tuli mennyei boldogságban reménylik kielé-
gítve, hanem itt akarnak paradicsomot azon az Istentől 
elátkozott földön, e siralom völgyében, mely Ádám bukása 
után már nem lehet azzá ami volt. 

S a ki a radikális munkások ezen törekvéseinek gá-
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tat einel, ki a jelenlegi állapotok legalább lényegükben 
való felforgatását akadályozni akarja, sőt erre hivatva és 
kötelezve van, az államhatalom ellen irányul a radikalis 
munkások egész dühe, mint olyan ellen, mely a ra-
dikalismus praetensiói ellen akadályt képez, mely 
ellenszegül, hogy a radikalismusnak boldogságról való 
álmai teljesülésbe ne menjenek. Es azért politikai nihi-
lismussá fejlődik a radikalismus, azon agyrémben szen-
vedvén, hogy az államhatalom megdöntésével sikerülni 
fog azt a mennyországot etablirozni itt a földön, mely-
nek reményét a hitetlenség áskálódásai elrabolták a mun-
kásoktól. 

Igy kellett szükségképen a vallási nihilismusból a 
politikai nihilisiuusnak fejlődni és mindakkettő nemzé azt 
a radikalismust, melynek világos és kétségbevonhatatlan 
tünetei nálunk is fellépnek. 

Tudjuk, hogy ez csak a kezdet, tudjuk, hogy ezen 
kezdettől az utolsó katasztrófákig még nagy ut van. De 
azt is tudjuk, hogy ezen felforgató elvek hatalma sokkal 
rohamosabban működik, kitörésük sokkal nagyobb elemi 
erővel mutatkozik, minthogy a biztonság édes álmaiba 
ringathatnék magunkat. 

A talaj alá van aknázva, olykor csak egy szikra 
kell, hogy a robbanás bekövetkezzék. 8 ha nem is teljes 
fölforgatás : nagymérvű megrázkódtatás, iszonyatos rom-
bolás lesz a vége. S a ki a végokokat kutatja, utoljára 
is csak a politikai nihilizmussá fejlődött vallási nihilis-
musban fogja találni a radikalismus szülőanyját. ? 

EGYLETI ÉLET. 
— A kalocsai „Katholikus Legény-Egyesület" ala-

pítási ünnepélyének programmja 1884. évi május 4-ikén. 
Délelőtt-. 1. 7 órakor: gyülekezés az egyesület helyi-

ségében. 2. V48 órakor: indulás a Székesegyházba a buda-
pesti és egyéb társegyletek zászlóinak elővitele mellett. 
3. ^ jS órakor : „ Veni Sancte" és szent mise, mely alatt 
a Legényegyesület rendes tagjai áldozni fognak. 4. 8 
órakor : ünnepélyes bevonulás az egyesület helyiségébe, 
melyet Schiffer Ferencz úr, a budapesti központi Legény-
egyesület elnöke fog felavatni. 5. 1/29 órakor : alakulási 
gyűlés, melyen az alapszabályok felolvastatnak, — a rendes 
és rendkivüli tagok Schiffer úr által felvétetnek, — s az 
egyesület tisztviselői és választmányi tagjai megválasztatnak. 
6. 121j i órakor indulás a „Polgári Olvasókör" helyiségébe, 
hol a vidéki vendégek tiszteletére rendezett társasebéd 
pont 1 /2 l-kor kezdődik. 

Délután : 7. 4 órakor : a dalárda bemutatása és első 
fellépése; — utána 8. 4^2 órakor: a Fővédnök arczképé-
nek ünnepélyes leleplezése az egyesület helyiségében. 9. 5x/2 
órakor: tetszés szerint kirándulás a „Péter-kertbe," — 
ha az idő kedvez, — hol a guriga-pályatársulat a vendé-
geket és tagokat szívesen látja. 10. 7 órakor : ugyanott, 
vagy pedig, ha az időjárás kellemetlen, akkor a „Polgári 
Olvasókör" helyiségében, társas vacsora mérsékelt étlap 
szerint. 

Az ünnepélyre a Religio következő meghivót kapott : 
Meghivás. A Religio ftdő szerkesztőségének Budapest. 

A kalocsai katholikus legényegylet folyó 1884. évi májushó 
4-én délelőtt 1/.i9 órakor saját helyiségében Alakulási 
gyűlését tartja, — s czimzett uraságod mély tisztelettel 
felkéretik, hogy ezen s az ezt megelőző és követő ünne-
pélyeken lehetőleg megjelenni szíveskedjék. Kalocsán, 1884. 
ápril 27-kén. A szervező bizottság. 

U. i. Ugyancsak tisztelettel meghivatik czimzett 
uraságod azon társas ebédre, mely szintén májushó 4-én 
déli Y J J I órakor a polgári olvasókör helyiségében Schiffer 
Ferencz úrnak s a többi vidéki vendégeknek tiszteletére 
rendeztetik. A jelentkezések erre Joáchim Ágoston úrnál 
májushó 2-ig történnek, ki a vendéglőst a megjelenők 
számáról előlegesen tájékozni fogja. Egy teriték x/2 liter 
borral 1 forint. 

— Meghivó azon egyházi ünnepélyre, melyet a 
„Budai kath. legény-egyesület" hálaadásul 16 évi 
fennállásáért vasárnap 1884-ik évi május hó 4-én mint 
szent József az anyaszentegyház és egyesülete védszent-
jének ünnepén reggeli 9 órakor a buda-vizivárosi t. ka-
puczinus atyák plébánia-templomában szent beszéd és 
ünnepélyes szent misével megül end. (A szent beszédet dr. 
Wolafka Nándor úr volt szives elvállalni. A szent mise 
alatt az egyesület dalárdája Liepser Vilmos karnagy úr 
vezetése alatt fog énekelni.) Az egyesület t. cz. pártoló 
tagjai és barátai, kik eddig is anyagi jólétét oly buzgóan 
előmozdították és az egyesületben élvezett örömteljes 
órákat is szives emlékezetben tartják, ezennel tisztelettel 
meghivatnak, hogy az egyesület ezen vallásos ténykedésén 
is részt vévén, az egyesületi tagokkal együtt, hálát adja-
nak a Mindenhatónak ama segitségeért, melylyel 16 év 
folytán ezen egyesületet fenntartá, és hogy ezen ember-
baráti intézetet ájtatos imáikban szt. József további ha-
talmas pártfogásába ajánlják. Lehmann Ágoston s. k., 
Budapest-lipótvárosi segédlelkész, egyesületi elnök. 

IRODALOM. 

= „A Legszentebb Nap" vagy: „imák és elmélke-
dések a szent gyónás és áldozás napjára." A buzgó kath. 
hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással ki-
adta Fonyó Pál. Kalocsán, 1884. (Vége). 

Igen hasznos továbbá a gyónásra vonatkozó gya-
korlati utmutatás is, mely a kath. egyháznak a bűnbánat 
főbb részeiről, a bánat-, gyónás- és elégtételről, továbbá 
a lelkiismeret-vizsgálás helyes módjáról, a gyónás kellé-
keiről, a gyakori gyónás hasznos és a gyónás halogatá-
sának káros következményeiről és az általános gvónásról 
szóló főbb tanait röviden adja elő. Tanácsos lett volna 
azonban az általános gyónás ajánlásánál nyomatékkal 
megjegyezni, hogy az csakis a lelkiatya engedélyével 
végzendő, mert az utasitás ezen szavaiból: „ha pedig 
egyik-másik alkalommal gyónásod érvénytelen lett volna 
. . . vagy pedig valami különös kegyelmet óhajtasz Isten-
től megnyerni, végezz általános gyónást" nagyon soknál 
alkalmat nyújthatnak, arra, hogy lelki vezetőjük előleges 
engedélye nélkül vagy annak ellenére általános gyónásra 
való előkészülettel nyugtalanítják úgyis talán alaptalan 
aggályokkal teljes lelküket, kiknél az általános gyónás-
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nak nem haszna, annál kevésbbé szüksége, hanem kára 
nyilván való. 

Ugyancsak dicséretet érdemmel mindaz, a mit a 
könyvecske az áldozás napjának és nyolczadának elmél-
kedésekkel és szentséglátogatásokkal való méltó meg-
szenteléséről, az áldozás utáni teendőkről, a lelki áldozás-
ról stb. mond és történet i képekkel és példákkal bizonyit ; 
kiváló szépséggel birnak és nagy lelki haszonnal olvas-
hatók az elmélkedések és szentséglátogatások. 

Megjegyzés nélkül nem hagyha t juk azonban a 7-ik 
látogatásban a legm. Oltári Szentségben jelenlevő Isten-
ember szenvedései között előforduló ezen szavakat : „voltak 
emberek, kik a sz. ostyákat lábbal tapodták, a földre 
szórták, tüzbe-vizbe dobták", mely szavak nem csak a 
hitetleneknek a történelemből ismeretes tet teire vonat-
koznak, mint a következők: .mer t nem ismertek téged" 
mutat ják , hanem a babona szörny tetteire is emlékeztetnek, 
mer t utána vet i : „sőt még olyanok is te t ték azt, kik hisz-
nek benned oh fölséges Is ten!" Ilyenek a minden rendű 
és műveltségi közönségnek szánt imakönyvekbe nem valók. 

A forditásra nézve is volna i t t -ot t egy-egy szerény 
észrevételünk. Csodálkoznunk kell — és ez nem esik jól, 
— hogy a kiadó úr, kinek világos és igazán magyarán 
irt könyveit már megszoktuk, legalább javitás közben nem 
födözte föl azon nem gyéren előforduló idegenszerűségeket, 
melyek a jó magyaros irálylyal ir t imakönyvek olvasói áhita-
tára zavarólag hatnak, hogy ne is emlitsük a szintén nem cse-
kély számú sajtó-hibákat, melyeket ha valahol, úgy bizo-
nyára az imakönyvekben kell gondosan kerülni. 

Példák : 
5. 1. „mennyi lelki sebet bírnál megorvosolni". 
9. 1. Sz. Ágoston szavainak fordítása homályos : „Hogy 

mindennap magadhoz vedd az Oltári Szentséget, ezt sem 
nem dicsérem sem nem ellenzem, de hogy lehetőleg min-
den vasárnap áldozzál, azt ajánlom és lelkedre kötöm, hacsak 
lelked ment a bűnökhöz való ragaszkodástól." 

95. 1. „ki e szavak kíséretében nyuj tá ." 
117. 1. „elismerem, hogy nem voltam komolyan elha-

tározva.11 

207. 1. „te kedvemért emberré lettél." 
213. 1. „a tör ténetet olvasván látjuk 
215. 1. „példám által másokat is rábírhassak, hogy 

tiszteletedre lehessenek." 
219. 1. sebei, melyeket . . . idéztek 
241. 1. „miért nem vagyok egészen belátás. 
A sz. mise imáinak czimeire nagyobb gond let t volna 

fordítandó, melyek az eredeti és magyar nyelven vegyest 
fordulnak elő. Pl. a 36. lapon „Collectára" czimet olva-
sunk, melyet sok ember aligha ért, helyesebb a 73. lapon 
„Közima." Ugyanez áll a Credo (Hiszekegy), Offertorium 
(Fölajánlás) czimekre : a Gloria, Praefat io és Sanctus 
helyett is a jánlatosabb let t volna a megfelelő magyar 
kifejezéseket használni. Urfelmutatás helyesebb mint „átvál-
tozás," azért előbbi következetesen lett volna megtartandó. 

A sz. Írásból vett idézetek fejezetei majd arab, majd 
római számokkal jelezvék Sz. Jan . 6, 55, — Ján. VI. 48. 51. 

Eltekintve a könyvecske elősorolt hiányaitól, me-

lyeket a kiadó úrnak egy esetleg ú j kiadáshoz irányadásul 
jegyeztünk föl, azt diszes kiállítása és jutányos áránál 
fogva is melegen ajánljuk. x. 

= „JÓ SZÓ" czimmel nemrég egy füzetke jelent 
meg az egri érs. lyc. könyvnyomdában , felebarátainak 
jóakarója által kiadva, mely példányonként 3 krér t Szol-
csányi. Gyula egri könyvkereskedőnél megrendelhető mü-
vecskéről az vEgri Egyházmegyei Közlöny" a következőket 
i r j a : E hasznos 23. lapra ter jedő füzetke 3 részre oszlik. 
Az 1. részben Isten létének a nép gondolat-köréből vett 
érvei általuk is érthetőleg bizonyít ják be szent hi tünk 
ezen legelső alap-tételét . A 2. rész a hála és szeretet által 
nem eléggé buzdított embert a félelem által igyekszik a 
bűn kerülése és a jó cselekvésére birni. A 3. népünk egyik 
nagyon elterjedt biinét ostorozza ; mi közben a káromko-
dás üres mentségei vannak megczáfolva nagyobb részt. P. 
E. „Hét szentbeszéd a káromkodásról" cz. műve nyomán. 
Ajánl juk ezen, a nép között fölötte nagy szolgálatot tenni 
hivatott füzetkét a ft . lelkipásztor iirak szives figyelmébe 
és pártolásába. — Egy pár száz példány megrendelése 
mindössze is csekélységbe kerül, a haszon pedig — még 
egészen el nem fásult szivekben — kiszámíthatatlan lehet." 
A füzetke tar ta lmát a „M. Korona" közölte a folyó évben. 

Kérelmem megúj í tva vagyok a legőszintébb tiszte-
lettel. 

Felebarátainak jóakarója. 

VEGYESEK. 
— Egy magyar föuri család fekvöségei Sopronban 

— mint az itteni lapok í r ják — e napokban 190 ezer 
forint árán zsidó kereskedők kezére jöt tek. E fekvőségek 
közt volt a régi jezsuiták örökségének jó része. Ked-
vünk volna erre is ráidézni az ismert német közmondást 
egy kis változtatással, t. i. „Pfaffengut, thu t kein Gu t ; 
endlich kriegt 's der J u d ! " 

— Angolországban u j szekta kezd terjedni. Neve 
„Theosophok Társasága." Titkos szövetség valamennyi 
fennálló vallás megdöntésére. Nyolcz év előtt keletkezett 
Észak-Amerikában. Alapította egy nő és egy katonatiszt. 
Amannak neve Blavatoky, emezé Olcott ezredes. Blava-
toky asszony, a „Leleplezett Isis" czimü mű szerzője ke-
leten járva egy magát a titkos tudományok müvelésének 
szentelt ti tkos társulatba vétette fel. Az u j vallás szék-
helye tehát Ázsia. Az emberi nem legmagasabb tudásá-
nak bir tokában hiszik maguka t a szekta tagja i s abban 
a reményben élnek, hogy végre az összes emberiség meg 
fog érni tanaik befogadására. — Látni való, hogy nem 
egyéb az egész, mint a keleti népek ismeretes ábrándo-
zása s a régi gnosticismusnak egy neme. Az angol pedig 
mindenütt ott levén, a hol valami hóbort van, ennek a 
legújabb vallási hóbortnak is colporteurjévé csajjott fel. 
Jó l mondá Talleyrand körülbelül 60 év előtt, hogy az 
angolok a vallásban felviszik egész az ötvenig, de sauce-uk 
csak egy van. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Budapesten, május 10. 38. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok: Az agnosticismus és aquinói sz. Tamás. -— A katholicismus befolyása Magyarország neve-
lésügyi viszonyaira. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A mérsékelt ellenzék német lapjának atheismusa. — B e l g i u m : A belga 
katholikus sajtó. — Egyleti élet : A budai kath. legény-egylet 16-ik évi fennállásának ünneplése. — A Szent-László-Társulat 1884. május 

8-iki választmányi gyűlése. — Irodalom : Guzmics Izidor életrajza. — Vegyesek. 

Az agnosticismus és aquinói sz. Tamás 
Haec est summa delicti, nolle agnoscere 

Eum, quem ignorare non possis. 

Felületes elmék a tudományban is iránytű-
nek a divatot tart ják, és azt tüskön-bokron át 
követni komoly hivatásukkal megegyeztethetőnek 
vélik. Az ilyenek előtt nem a „ Veritas Domini 
manet in aeternum" lebeg, hanem az, hogy mi 
a legújabb, legkápráztatóbb, legtetszetősebb — 
és — természetesen — mi kerül nekik legkeve-
sebb fejtörésbe. 

Egy ily buborékszerü „tudományos" divat-
bábbal, egy ily uj, vagyis inkább csak ujnevü 
sophistikus tannal kell — a sok közt - leszá-
molni napjainkban a keresztény hittudománynak 
s az abba bevezető, annak alapot vető Philoso-
phiának. 

Agnostikusoknak szeretik magukat nevezni, 
kik e tant vallják: tanukat tehát, mely egész 
rendszert képez, agnosticismusnak lehet nevezni, 
a görög àyvmarog ismeretlen, s nem a latin agnos-
cere el-, rá-, megismerni-ből származtatva nevüket. 

Nomen — omen. Nevük sejteti, kikkel van dol-
gunk. Olyanokkal, kik tudományuk rendszerében 
arra nézve is elmélettel, persze hogy a nemtudás 
elméletével — birnak, a mit bevallott elveik sze-
rint nem ismernek. Minden scepticismusnak itt 
az achillesi sarka. Midőn a bizonyosságot, a tudás 
és meggyőződés lehetőségét kétségbe vonja : ön-
magát czáfolja meg, mert meggyőződésből indul 
ki, bizonyosat állit és a nemtudás tanát a leg-
erősebb megyőződés s a legteljesebb bizonyosság-
tól övezett tudás hatalmával véli az emberi el-
mére feltukmálhatónak. Mentita est iniquitas 
sibi. A sceptikus önmagát ámítja. 

De kik azok az agnostikusok, és miben áll 
tanuk veleje ? 

Van egy bölcseleti iskola, positivismus a neve, 
mely kivált Francziaországban és Angliában igen 
el van terjedve, s melynek hivei közt a modern 
tudomány oly kihiresztelt neveivel találkozunk, 
mint Comte, Littré, Blignières Robin, Taine Fran-
cziaországban, Stuart-Mill, Bain, Lewes, Spencer, 
Darwin, Carlyle s mások Angliában és egyebütt. 

A positivismus alaptana szerint csakis a tü-
nemények, a jelenségek összesége képezi az em-
beri tudás elé adottat, a positivumot; ellenben 
ezeknek belső alapja, belső principiuma és keletke-
zésök belső módja az emberi ész által nem ismer-
hető meg: mindez szerintök egyszerűen âyvœatoc. 
És eddig a pontig a positivisták mindnyájan 
megegyeznek. I t t azonban két pártra szakadnak. 

A szelidebbek igy gondolkodnak : a mi az 
emberi tudomány tárgyát képező jelenségek ösz-
szegében foglaltatik, az mind, de csak is az, tu-
dományos (scientifique) tárgy; a mi ellenben ezen 
kivül van, az transcendant, extra-scientifique, a 
tudomány hatáskörén kivül eső tárgy. Jól je-
gyezzük meg: a positivisták ez a faja nem azt 
mondja, hogy nincs tudomása erről; ő azt se nem ta -
gadja, se nem állítja. „Les plus modérés (positi-
vistes), igy jellemzi őket Valiét sulpicianus,1) re-
gardent l'idée de Dieu comme étant simplement 
extra-scientifique, comme placée en dehors des 
limites de la science; en conséquence, ni ils ne 
la défendent ni ils ne Vattaquent: ils se déclarent 
neutres." Hogy az Istennek ilyetén semmibe 

') Histoire de la Philosophie Paris, 1881. 549. 1. 
2) Lit tré non affirmat non negat esse Deum. De Deo non 

curat, quia Deus usquemodo ad scientiam positivistam non perti-
38 
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vétele, minden burkoltsága és szelidsége daczára 
valóságos atheismus, u. n. atheismus indirectus, 
mondani sem kell. Igaz, hogy Darwin, épen azért, 
hogy kikerülje az emberiség megvetésétől kisért 
atheismus vádját, azt ajánlotta, hogy Istennel 
szemben ne a tagadás, hanem egyszerűen a nem-
tudás álláspontját foglalják el, és azért ő magát 
e tekintetben nem atheusnak, hanem agnosti-
kusnak kivánta neveztetni. Az ily mosakodás 
azonban soha sem fogja a szerecsent fehérré 
mosni, Istennek, semmibe vételét, ignorálását soha 
sem fogja az atheismus bűn jellegétől megszaba-
dítani. Nem akarni ismerni azt, a kit fel nem is-
merni lehetetlenség, bün és az marad mind örökké. 

Egész cynikus nyíltsággal hirdeti az atlieis-
must a positivismus másik, radicalisabb és szá-
mosabb fele, mely akarva-nemakarva lassankint 
a teljes materialismusban fog elmerülni. Maga 
Comte, a positivismus alapitója, nemcsak nyilt 
Istentagadásba esett, hanem az igaz Isten he-
lyett mindjárt fel is állította a maga bálványát: 
az emberiséget. Extinctis Diis extinctoque Deo 
successif humanitas.1) Stuart-Mill az Isten-isme-
résről olyat mond, hogy abból az ő Isten-nem-
ismerésének atheistikus volta napnál világosabb 
lesz. A vallásról irt tanulmányában igy ir: 
„Soha gyakorlott értelemmel bíró ember a ter-
mészet Istenének vagy az evangelium Istenének 
hitére nem fog jutni, hacsak nem sophistikáczió, 
vagy szellemének s lelkiismeretének teljes meg-
romlása által."2) Isten létének elismerését s a 
benne való hitet sophistikácziónak s lelkiisme-
reti romlásnak tartani annyi, mint szivvel-lélek-
kel az atheismusban való elmerülésben találni 
élvezetét. A lelki sivárságnak eme fokára 
azonban még az a legmesszebb menő istentele-
nek közül sem vállalkozik mindenki. 

(Vége köv.) 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

C) A habsburgi házból származott királyok alatt. 
1 5 2 6 - 1 8 8 4 . 

(Folyt.) 

A mohácsi vész, hol „hazánk disze, virága 
elhalt", nagy csorbát ejtett a nevelés ügyén. A 

net nec inveniri potest iuxta ipsum nisi variis ac vacuis metaphy-
sicae disquisitionibus. Fretté, Aq. sz. Tamás müveinek Vivès-féle 
kiadásában, Contra gentiles 1. 1. c. 12. a. 

•) Blignieres, Exposé abrégée et populaire de la philosophie 
et de la religion positive, p. 542, 

-) V. Ö. Vallet, i. h. 

szép napot, amely hazánkra derült, a borús fellegek 
egyszerre elhomályositák. A nevelés árvaságra 
jutott, iskoláink, a zárdák s felsőbb tanintézeteink 
elpusztultak, a hű gondozók pedig Mohács síkján 
lelték sírjukat. Az ország koronás királya, II. 
Lajos, hét főpap Szálkái és Tomori érsekkel, szá-
mos világi főúr és nemes nem tértek többé vissza 
a harcz mezejéről. 

E nagy veszteség után mentő angyalként 
ismét a kath. egyház jelenik meg fáradhatatlan 
munkásaival a nevelés terén; hogy az ütött sebe-
ket begyógyítsa s megkezdett munkáját tovább 
folytassa. A civilisátiónak ujabb bajnokai támad-
tak az egyházi férfiak közül, a kik elődjeik nyo-
mát követve, újra fényt és dicsőséget hoztak a 
nevelés ügyére. 

Alig zajlottak le a szomorú napok, már is 
Oláli Miklós esztergomi érsekkel találkozunk, a 
ki új lendületet adott a nevelés ügyének. Az ál-
talános zsibbadás ő benne talált ébresztőre. Az 
1560-iki zsinati évkönyvében elrendelé, hogy min-
den plébános iskolamestert tartson, a szegényebb 
községek pedig egyesüljenek és közös költségen 
fogadjanak tanítót ; továbbá a plébánosoknak kö-
telességükké tette, hogy a tanítókra gondosan 
felügyeljenek és azokat hivatalukban támogassák. 
— Yeráncz Antal egri püspök 1558-ban Egerben 
elemi iskolát állított, s a gyermekek oktatására 
két tanítót fogadott; hasonlóan cselekedett Dras-
kovich György győri püspök is, a ki Szombat-
helyen alapított a gyermekek nevelése végett 
1597-ben elemi iskolát és szintén két tanítóval 
látta el. Szelepcsényi György érsek Ersekuj-
várott állított gyermek iskolát s arra 30,000 f'rtot 
adott. Ekként az elemi oktatás, más püspökök 
által is támogatva, idővel igen elterjedt. Kicsiny 
volt kezdete, valamint mindennek a világon. Az 
erős tölgy is, a mely most izmos ágait a leve-
gőbe nyújtja, egykor gyönge vesszőcske volt. Az 
egyház az elemi oktatás ezen ültetvényét gon-
dos kézzel ápolta, hogy alapot nyerjen és állan-
dóságra vergődjék. Egyedül az egyház látszott 
törődni ezen időben a népneveléssel, a melynek 
nemcsak megalapítója, hanem századokon ke-
resztül, egész a legújabb időkig, lelkes ápolója 
is vala. 

A mi a középiskolákat illeti, e korszakban 
rohamos haladást észlelünk; nemcsak az iskolák 
száma, hanem azok jelessége is kiváló figyelemre-
méltó. A középiskolák ügyét szintén az eg}7báz 
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kezdé istápolni. A hazai ifjúság nevelésének czél-
jából léteztek ugyan már a káptalani iskolák, de 
azok csekély száma nem tehe te t t eleget a foly-
tonosan szaporodó tanulni vágyók igényeinek. 

Miért is Oláh Miklós a király engedelmével 
1561-ben a tanításukról annyira hires jézustár-
saságiakat Nagyszombatban megtelepité s az 
ifjúság nevelését reájuk bizta. E jeles társaság-
nak állandó meghonosítása hazánkban Drasko-
vich György érseknek köszönhető, a kinek köz-
benjárására a thuróczi prépostság javadalmait 
nyerték 1586-ban. 

Hogy mennyit tet tek e férfiak a nevelés 
terén, arról avatott tollú íróink terjedelmes mun-
kákban emlékeztek meg. Megtelepedésük után 
gyorsan ter jedtek el s rövid idő alatt a nevelés 
ügyének legnagyobb része az ő kezeikben vala. 
Rövid jellemzésükre idézzük egyik legjelesebb 
paedagógusaink egyikét, a ki igy szól róluk: 
„Utánozd a jezsuita iskolákat, mert semmi sem 
jobb ezeknél."') Hasonlóan nyilatkozik róluk II. 
Frigyes német császár is, a ki ezeket mondja : 
„Ami engem illet, noha makacs eretnek vagyok, 
kedves tisztemnek tartom a jezsuitákat jövőre is 
megtartani s nem nagyobbítani keserveiket ; meg 
fogják még valaha bánni a francziák is a jezsui-
ták eltörlését, s az ifjúság nevelése mindjár t az 
első években megérzendi hiányukat." A jezsuitá-
kon kivül, a kiket főpapjaink mindannyian tá-
mogattak, több más jeles szerzetesrend telepedett 
meg hazánkban, a melyekről alább fogunk szólani. 

Most át térünk a középiskolák alapítására és 
azok fejlődésére. 

Bátran vallhatjuk, hogy nincs az ország-
ban talán egyetlen egy középiskola sem, a melyet 
nem az egyházi férfiak alapítottak vagy fényes 
alapitványaikkal nem gazdagítottak volna. Bőven 
tárgyalhatnék a hazai papság befolyását a kö-
zépiskolák ügyére nézve, de ez kitűzött czélnn-
kon túl vinne, miért is a lehető legrövidebben 
fogunk szólani, csak körvonalozni fogjuk a kifej-
te t t tevékenységet. 

A középiskolák mind a szerzetes férfiak ve-
zetése alatt állottak, mások ezen időben a kö-
zépiskolai tanítással nem is foglalkoztak. 

Lássuk az ezen korban alapított középisko-
lákat.2) A bajai gymnasium, a mely a kapisztráni 

») L. Lubrich Ágost. Nev. tört. II. R. I. k. 500. 1. 
2) Az alább közlött adatokat Pauer János „Nevelő és tudo-

mányos intézeteink" czimü értekezéséből vettük, a mely a „Religio 
és Nevelés" 1843-ik évf. közöltetett. 

szerzetesek alatt állott, gróf Batthyányi József 
kalocsai érsek és utódainak köszöné emelkedését. 
Ezen iskolát Markovits Antal cz. kanonok gaz-
dagitá 5,700 fr tnyi alapítványával. ') 

A belényesi gymnasiumot Vulcan Sámuel g. 
sz. k. püspök alapította. 

Beszterczén Lippay György esztergomi érsek 
állított iskolát, a melyet Mateovich Márton pré-
post 1000 frttal ,2) Belánszky József beszterczei 
püspök pedig 50,000 fr t ta l gazdagított.3) 

A breznó-bányai iskolát I. Lipót Szelepesé -
nyi érsekkel alapítá. 

Debreczenben a kegyesrendiekre bizott gym-
nasiumot 1719-ben Bakó János nagyváradi ka-
nonok alapította;4) Püspöki Ferencz 2,000 frtot , 
Molnár József ugyancsak nagyváradi kanonokok 
évenkint 1000 frtot, 1826-ban pedig 16,000 f r to t 
adtak a debreczeni szegény tanulók felsegélyezé-
sére. 5) 

Az eperjesi gymnasiumot Telekessy István 
egri püspök és gróf Kollonich Lipót esztergomi 
érsék alapitá, Mattyasovszky nyitrai püspök pe-
dig 24,000 fr tnyi alapitványnyal gazdagította. 

Eszéken Patasich György püspök áldozat-
készsége által létesült a középiskola. 

Esztergomban Széchenyi György érsek 1687-
ben 20,000 fr ton alapította az iskolát,6) a me-
lyet lelkes utódai gazdag adományaikkal nem 
szűntek meg támogatni. 

A székesfehérvári gymnasiumot a püspökök 
és a káptalan támogat ta alapítványaival. 

Gyöngyösön Lósy Imre alapítá a gymnasiu-
mot, melyet utóbb Lippay György esztergomi 
érsek nagyobbított. Hevenessy György híres je-
zsuita 2,000 f r t örökségét adta ezen iskolának; 
Petrik András és Vagner József egri kanonokok 
pedig összesen 48,000 f r t ta l növelték alaptő-
kéjét.7) 

A kalocsai gymnasiumot gróf Batthyányi 
József érsek alapította s egyéb ingatlan jószágon 
kivül 15,000 f r to t adott az iskolának. Később 
Klobusiczky Péter 13,250, Horváth József kano-
nok pedig 17,700 fr tnyi alapítványt tett . Csupor 
Mihály nagyprépost pedig 50,000 fr tnyi alapít-
ványt tett . 

0 Nemz. Újság 1843. 21. sz. 
2) Consign, piar. fund. Exc. Cons. R. L. Hung. 
3) Egyh. Tud. 1843. II. 24. sz. 
4) Keresztury História Ep. M- Var. P. II. 125. 1. 
6). Egyh. Tud. 1841. II. 14. sz. 
6) Egyh. Tár. 1835. VI. 194. 1. 

Consign, pier, fund etc. 
32* 
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Kaposvárott a gynmasiumra Kurbélyi György 
veszprémi püspök 10,000 frtot,1) Vinkler pécsi 
cz. kanonok 4,000 frtot,2) Király József püspök 
2,000 frtot, Kopácsy József esztergomi érsek pe-
dig 6,000 f r to t ajándékoztak.3) 

Korponán Olasz Pál esztergomi kanonok 
1720-ban alapította*) meg a kegyesrendiek alatt 
álló iskolát. 

Keszthelyen Fehér György nagyváradi kano-
nok oly alaptőkét te t t le, hogy annak 600 f r t -
nyi kamataiból a szegény tanulók segélyeztes-
senek. 

A komáromi iskolát Jakosits György 1637-
ben alapította, több ingatlan vagyonból álló 
örökségét szentelte e czélra. Király József pécsi 
püspök pedig egyéb ajándékain kivül 207,000 
fr tnyi alapítványt tet t5) a tanuló ifjúság felsegé-
lyezésére. 

Körmöczön Lippay György esztergomi érsek 
1649-ben alapított iskolát s azt különféle gaz-
dag adománynyal segítette.6) 

Kőszeghen Széchenyi György győri püspök 
1684-ben 70,000 forinttal alapította meg az is-
kolát.7) 

A lévai gymnasiumot Király pécsi, Kluch 
nyitrai püspökök és Szegfű Ferencz esztergomi 
kanonok látták el kegyes alapítványnyal. 

Lőcsén Pethe Márton 1607. körül alapított 
középiskolát, a melyet Pázmány és Szelepcsényi 
esztergomi érsekek gazdagítottak. Ez utóbbi a 
szegény tanulók fölsegélyezésére 40,000 frtot, az 
iskola czélszerü berendezésére pedig 11,000 fr tot 
adott.8) Sokat áldoztak még, gr. Révay szepesi 
püspök és Pietzner plébános is, de különösen 
megemlítendő Planitz Károly leibiczi plébános, 
a ki a szegény tanulók segítésére egész vagyonát 
79,600 frtot hagyományozott.9) 

Nagy-Bányán Mattyasovszky László nyitrai 
püspök, hogy az odasereglő ifjúság az oktatásban 
részt vehessen, a Jézástársaság collegiumát 1703-
ban 50,000 fr t ta l megalapította. 10) 

Nagy-Kár oly ban a gymnasium alaptőkéjének i 

') Horváth Egyh. értekezések 1821. IV. köt. 200. 1. 
2) Schern. Dioec. Que. Ecc. 1832. 
3) Vallási és Egyh. Tár 1832. 
4) Turóczi Hung, suis cum reg. 182. 1. 
5) Consign, piar. fund. etc. 
6) Urbanus Fridr. Hist. Prov. Hung. SS. Salv. P. IÍ. 71. 1. 
7) Gruzmics Egyh. Tár. 1835. VI. 166. 1. 
s) Károlyi, Spec. Jaur. Eccl. és Consign, p. fund. etc. 
9) Consign, p. fund. etc. 

10) Turóczi Hung, suis cum reg. 147. 148. 

gyarapítására Lajcsák Ferencz nagyváradi püs-
pök 15,000 frtot, az oktatók föntartására pedig 
10,000 fr tot adományozott. 

Nyitrán a gymnasiumot Mattyasovszky László 
nyitrai püspök alapította 1702-ben, s e czélra 
24,000 fr tot áldozott. A tanulók segélyezésére 
pedig 6,000 f r to t adott. 

A számos alapítványokon kivül csak a kö-
vetkező püspököket említjük : Gusztinyi János 
15,000 frtot, Fuchs Ferencz 16,000 fr tot , Kluch 
József pedig 22,500 frtot ajándékozott. Vurum 
József püspök ugyanitt 30,000 f r t alaptőkével 
rajziskolát állított, a háznak alkalmas elrendezé-
séhez 1,800 f r to t szentelvén. 

Pozsegán a tizennyolezadik század elején 
Babits János püspök alapított iskolát, s királyi 
helybenhagyás mellett Kutjevó uradalmat ajándé-
kozta e czélra. 

Privigyén a gymnasiumi tanuló if júság se-
gítésére Hunyadi László felfalvi plébános 100 
frtot, Podolányi János szintén felfalvi plébános 
400 frtot, Turkovic-h János prépost 1,000 f r to t 
és Zsilka Ferencz prépost 500 fr tot hagytak ala-
pítványul. 

Selmeczen Lippay György esztergomi érsek 
alapította a gymnasiumot.1) 

Sopronban ifj. Draskovich György győri püs-
pök 1636-ban állított iskolát. Királyi jóváhagyás 
mellett a pornói apátság javait adta e czélra, 
azonfölül még két helységet ajándékozott neki. 
Ugyanő e helyen a nemes ifjak nevelése végett 
40,000 fr ton convictust is alapított.2) 

Szabadkán a sz. ferenczi szerzetesek jóté-
kony adakozásokból, segíttetve a kalocsai érseki 
megye főpásztoraitól, 1750-ben iskolát alapítottak. 

Szakolczán Lippay György és Szelepcsényi 
György esztergomi érsekek állították föl az isko-
lát, ez utóbbi 95,000 f r t ta l járult hozzá.3) Ugyan-
i t t Schédy József nyitrai nagyprépost 1828-ban 
4,000 fr t alapítványt tett. 

Szebenben (Sárosm.) Keczer István nagyvá-
radi prépost 2,500 fr t ta l növelte az iskola ala-
pítványait. 

Szent-Györgyön (Pozsonym.) 1685-ben Sze-
lepcsényi György esztergomi érsek alapította az 
iskolát.4) Ugyancsak Pozsony megyében Bazin 
városában Polentáry Ferencz nagyváradi kanonok 

>) Kazy Hist. Univ. Tyrn. 133. 1. 
2) Consign, p. fund. etc. 
3) Consign, p. fund. etc. 
4) Katona Hist, Eccl. Coloc. P. II. p. 94. 
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40.000 frtot tet t le az iskola megalapítására,1) 
mely azonban később egészen megszűnt. 

Szolnokon Lajcsák Ferencz 500 fr t tal járult 
az iskola alaptőkéjének gyarapításához. 

A terencséni gymnásium alapítását Lippay 
György esztergomi érsektől és Püsky János 
nyitrai püspöktől nyerte. Ez utóbbi a skalkai 
apátságot engedte át az iskolának. Szelepcsényi 
György is nagyban gyarapítá. Széchenyi György 
esztergomi érsek pedig a szegény tanulók szá-
mára 44,000 frton állítoít convictust,2) melyet 
még ingatlan jószággal is megajándékozott. E 
heiyen szép alapítványokat tettek még Prileezky 
Béla nyitrai kanonok, aki a tanulók segélyezésére 
17,000 fr tot hagyott.3) Kluch nyitrai püspök 
szintén tetemes összeggel járult e íelyen a ne-
velés ügyéhez. Róla mondja Jordánszky: „Pro 
stúdiósa juventute intra tredecim postremos 
vitae annos 60,000 flnos suppeditavit ; pro educa-
tione puellarum usque annum 1819. flros 12,000 
distribuit. " 

Az ungvári gymnásiumot Drugeth grófi csa-
lád egyik tagja állítá, akit Pázmány Péter eszter-
gomi érsek nagyban segített e szép munkájában. 
A collegium építéséhez Lippay György érsek 800 
fr t ta l járult. 

Veszprémben a kézépiskolát gr. Volkra Ottó 
veszprémi püspök alapítá 1711-ben 8,500 f r t ta l ; 
az alapítványi tőkét Nagy Pál prépost 1000 fr t ta l 
növelte. Koller Ignácz veszprémi püspök nagy 
áldozattal járult az iskolaépület nagyobbitásához. 
Utóda Bajzáth József egyéb adakozásán kivül 
6000 frtos alapítványt tett. Kopácsy József esz-
tergomi érsek ugyané czélra 5,000 fr tot t adott. 

Zsolnán Szelepcsényi György esztergomi ér-
sek alapított iskolát.4) 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 9. A mérsékelt ellenzék német lap-

jának atheismusa. — Volt Budapesten egy lap, német 
is, zsidó is volt: „Pester Journal" volt a neve. Próbált 
az mindenkép szerencsét, majd igy, majd amúgy ; sehogy 
sem sikerült neki egy-két ezer előfizetőnél feljebb vinni 
a dolgát. Pedig ez kevés ! Oly kevés, hogy napilap azzal 
fel nem állhat, legalább hosszabb időre nem. Marasmus 
senilisben szenvedett tehát ez a német-zsidó, vagy zsidó-

') Keresztury Hist. Ep. N.-Várad. P. II. 147. 1. Ms. Paintnerian. 
*) Consign, p. fund. etc. 
3) Consign, p. fund. etc. 
4) Szerdahelyi Chorographia Hung. 345. 1. 

német napilap, midőn szerencséjére a mérsékelt ellenzék 
a szükséget érezte, hogy legyen neki német napilapja. 

Mellőzve az egyszerű és természetes utat, hogy 
t. i. u j lapot adott volna ki, jónak látták a „Pester 
Journal"- t mindenestül megvásárolni. Egy mérsékelt el-
lenzéki képviselő, ki valamikor vidéki hetilapot szerkesz-
tett, lett a redacteur en chef ; a többi meg ugy maradt, 
amint volt, zsidó munkatársak stb. csak a czim lett u j : 
„Budapester Tagblatt." 

Mi kíváncsian vártuk és érdekkel olvastuk a május 
1-től megjelent számokat. Annyit irtak, annyit állítottak, 
hogy ez a hazamentő párt közlönye ilyen meg olyan lesz, 
igy meg ugy fogja kielégíteni a jogos várakozásokat stb. 
Mi csak vártunk ; vártunk és — csalódtunk. 

Először is sem a programmban, sem az eddigi szá-
mokban még a legkisebb nyomát sem láttuk annak, hogy 
katholikus, egyházi és vallási érdekeink oltalmára és vé-
delmére valamit nyertünk volna. 

Sőt több ! A f. hó 6-án megjelent 6. szám 2. lap-
ján „Am Sarge" feliratú czikkben találtunk valamit, mi-
nővel hosszabb idő óta — kivéve a legradikálisabb mun-
kás lapokat és Szini Károly „Ördög Naplóját" — a hír-
lapirodalom terén folytatott böngészetünk közben nem 
találkoztunk. 

Az atheismus védelmét, szabadalmazását az intelligens 
körök számára és kárhoztatását a tudatlan, műveletlen 
néposztályok számára. 

Méltóztassék csak a következő passust figyelemmel 
átolvasni, melyet iparkodtunk a leghivebben magyarul 
visszaadni : 

„Mindenekelőtt—jóllehet ez talán fölöslegesnek fog 
látszani — meg akarjuk jegyezni, miszerint mi tökélete-
sen a mellett vagyunk, hogy mindenki saját izlése szerint 
üdvözülhet. ; 

Ha valaki hosszú, szellemi processus által arra ju-
tott, hogy lemond Istenről, vallásáról és egyházáról, azt 
akarjuk, hogy neki is a teljes szabadság biztosítva legyen. 
Az atheismust, hol szilárd tudományos meggyőződésből 
ered, respektálnunk kell. Ki Istent nem találja, arra azt 
semmiféle állami hatalom által nem lehet erőszakolni. 
Ami ellen mi tiltakozunk, az a tudatlanság atheismusa, 
az csak ama hitetlenség, mely a müveletlenségből és 
eszmehiányból (Gedankenlosigkeit) ered. Egy Schopenhauer 
atheismusa valami megható, sziveket megnyerő ; önkénytele-
nül meghajlik az ember oly férfi előtt, ki Istent dethronizálni 
merte és a lét legboldogitóbb eszméjéről lemondott és el 
van tökélve, a siron tul semmi reményt többé nem látni. 
Amaz emberek atheismusa azonban, kik egy holttest 
beszentelését fenyegető lármával megakadályozni akarják, 
csak undorító lehet. Nem tiszteletet, de oly érzelmet kelt, 
mely a boszankodással sokkal nagyobb rokonságban van." 

Kell-e ehhez kommentár ? ! . . . 
Atheismus, mely szilárd, tudományos meggyőződés-

ből (hát lehetséges ilyen ?) ered, tiszteletreméltó : Schopen-
hauer előtt porba kell omolnunk, mert az atheismust 
és a Nirwanâ-ban való megsemmisülést hirdette. De sze-
gény ember ne merjen hasonló térre lépni. Neki szüksége 
van az Istenre, mint mumusra, mint krampuszra . . . . 
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Undorral fordulunk el ezen eltaszító cynismussal 
párosult frivolitástól ! 

Szabadalmat adni a felsőbb, műveltebb köröknek 
az atheismusra, azt még respektálni is és a szegény, 
tudatlan embert arra kárhoztatni , bogy tar tsa igaznak, I 
a mit „szilárd, tudományos meggyőződésből" más bolond-
ságnak tart , ha ez nem frivolitás, sőt a frivolitás non-
plus ul t rája , akkor valóban nem tudjuk , bogy mi legyen 
már az ? 

Ha az Isten jó, szükséges a szegény műveletlen nagy 
tömegnek, mért nem jó és szükséges az intelligens kö-
röknek is ? 

Vagy ha ezeknek kegyes megadni a „Budapester 
Tagblat t" a szabadságot, hogy Istentől, vallásuktól, egy-
házuktól elpártolhatnak, ha „szilárd tudományos meg-
győződésük" ezt kivánja, akkor mily jogczimen kötelez-
hető a szegény műveletlen tömeg arra, hogy ezt az Istent 
imádja és benne higyjen ? . . . 

Aut-aut ! A mérsékelt ellenzék frivolis l iberálizmu-
sával kirántot ta az alapot az emberiség lábai alól, pro-
klamálta az atheizmust, védelmezte jogosultságát és sza-
badságát, nemcsak az intelligens körök, de stantibus eis-
dem rationibus, minden ember fia számára. 

Távol áll tőlünk a gondolat, hogy a mérsékelt el-
lenzék minden egyes tagjának imputálnók a pártközlöny 
által oltalmazott atheismust. De azt joggal á l l i that juk, 
hogy az elismert és bevallott, sőt annak egyenesen ki-
jelentet t pártközlöny kétségkívül kifejezést ad a pár t I 
kebelében uralkodó eszméknek, nemcsak politikai, de 
más fontos kérdésekben is. 

Az idézett részlet szerint tehát a „korlátolt" atheis-
mus a mérsékelt ellenzék pártál lásának egyik mozzanata 
és igy ér t jük már a felhívásban annyiszor ismételt libe-
rális szellemet, lá t juk azt is, hogy „minden felekezeti 
súrlódást kerülni" akarnak. Persze, ha az atheismus ál-
láspont jára helyezkedünk, akkor többé semmiféle fele-
kezeti súrlódás nem lesz. Ahol Isten nincs, hol ez a 
„szilárd, tudományos, meggyőződésnek" áldozatul esett, 
ott persze nincs vallás, nincs „felekezet" ergo még súr-
lódás sem. Képezheti-e az ily radikális nivellirozás a 
a mérsékelt ellenzék tendenciáját ? 

Há t ez volna a „hazamentő pár t" , , melyhez teljes 
és feltétlen bizalommal" csatlakozhatunk ? . . . 

Jó, hogy még a választások előtt igy nyilatkozott 
a „Budapester Tagblat t ." 

Mi lesz majd később, ha most, midőn legelőször 
érintett vallási thémát a pártközlöny, midőn a választá-
sok küszöbén hivő emberek, papi körök támogatására szá-
mit, midőn a pártszervezkedés kezdetén bizalmat kell kel-
teni és szerezni, ha már most hirdeti, védelmezi és pa-
tentirozza az atheismust ? 

Nem tudjuk ; de azt az egyet tud juk és az idézett 
részlet szülte bennünk e meggyőződést, hogy a mérsékel t 
ellenzék — prout hic et nunc est — ama pártközlönye 
által hirdetet t atheistikus cynismusával és radikalis f r i -
volitásával bizonyára nem ama mérsékelt ellenzék, „mely-
hez isteni Megváltónk, az apostolok és három század | 
vértanú-pápái tar toztak" , mint ezt bizonyos lap állítása, j 

mely a mérsékelt ellenzék ügyét mindenkép azonosítani 
akar ta a katholicismus ügyével. 

Majd meglát juk, mi lesz a folytatása. Aspettiamo gli 
avvenimenti ! ? 

Belgium. A belga katholikus sajtó nagy tetszéssel 
fogadta XIII . Leo pápa encyclikáját a szabadkőműves-
ségről. Nagyon természetes. Sehol ugyanis a világon a 
szabadkőművesség oly cynikus magatar tás t nem tanusit 
a ka th . egyházzal szemben, kivéve talán Rómát magát , 
mint ebben a kis „minta-államban." — De lássuk a belga 
lapok nyilatkozatait . — A gandi Bien public igy ir : 

„Az európai társadalomnak egész terjedelmében köte-
lessége kivenni a maga részét abból a komoly figyelmeztetés-
ből, melyet neki a szent atya adott. Ha valaha, jelenleg bizo-
nyára a páholy nemzetközi, cosmopolitikus hatalommá 
lőn és befolyása ki ter jed mindenre és mindenfelé. Mond-
hatni, hogy a szabadkőművesség mintegy titkos tűzhelye 
az általános forradalomnak és hogy nincs kormány, melyet 
nem inspirálna, vagy a melyet többé-kevésbé nem tartana 
lekötelezve, hogy vele számítson. Ha már Malapert k i m e r t e 
mondani, hogy a XVII I . század óta „semmi sem tör tént 
a világon a szabadkőművesség beleegyezése nélkül", ugy 
most bá t ran ki lehet már mondani, miszerint azóta, hogy 
egy szabadkőműves eme vallomást koczkáztatni merte, a 
helyzet érzékenyen súlyosodott. 

Vannak azonban országok, melyekben a szabadkő-
művesség működése nyomasztóbb, közvetlenebb, elnyelőbb, 
mint egyebütt , — és sajnos, Belgium ez utóbbiakhoz 
tartozik. Az igazság teljes szigorával mondhatni, hogy 
nálunk nincs az állami hatalomnak egy ága sem, a melyet 
a páholy el nem nyelt volna. A páholy hazánkban együt-
tesen minden : törvényhozó hatalom, végrehaj tó hatalom, 
legfőbb bíróság és kormányzó hatalom. 

Jól tudjuk, hogy mindenkor voltak optimisták, kik 
ezt a tényt félreismerték és az ily felfogást, mint a mienk, 
mely az ő felfogásuk szerint túlságosan sötét vala, kine-
vették. Igen ám : de azt is tudjuk, hogy kivált néhány 
év óta az események rútul megczáfolják ezt az optimis-
must és hogy a történelem eme tanúságához maguknak 
a páholy fejeinek nyilatkozatai járulnak. 

„A szabadkőművesség, igy szólt országgyűlési bal-
oldalunk egyik legtürelmetlenebb s leglármásabb tagja, 
nem valami gyermek-játék, nem lakmározók társasága, 
nem apró czifraságok gyára vagy pusztán jótékonysági 
egylet. A szabadkőművesség mindenek előtt egy neme a 
laboratóriumnak, melyben korunk nagy eszméi kifőződ-
nek, hogy azután a j>rofán világban elterjedve kézzel-
fogható és praktikus alakot nyerjenek." 

Mi katholikus belgák, mi napról-napra lá t juk ennek 
a laboratóriumnak a munká já t és egyszersmind már elég 
tapasztalással birunk, hogy e munka keserű és megmér-
gezett termékeit érdemök szerint megítélhessük. Ennek 
a loboratoriumnak köszönhetjük különösen az 1879. jul. 
1-ei átkos törvényt az elemi oktatásról, a mely nem egyéb, 
mint szolgai másolata a páholyok határozati javaslatai-
nak és jegyzőkönyveinek, melyet az országgyűlés két 
háza csak ratifikált. 
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Ha valamely katholikus iró itt nálunk fáradságot 
venne magának és belgiumi használatra commentár t irna 
XIII . Leo encyclikájához, bizonyára nagy szolgálatot 
tenne a hazának, az egyháznak, az egész társadalomnak !" 

A namuri Ami de VOrdre czikkéből idézzük a kö-
vetkező részletet : 

„Ez az encyclika talán a legkomolyabb s legfonto-
sabb tárgyú encyclikáia annak a pápának, ki méltán 
hires tudománya, okossága és türelméről. XII I . Leo igy 
jelzi a szabadkőművesség czélját : „Nyíltan, szabad ég 
alatt törnek az egyház megdöntésére, hogy végre, ha az 
lehetséges volna, teljesen megfoszszák a keresztény nem-
zeteket ama jótéteményektől , melyeket az Udvözitő Jézus 
Krisztusnak köszönhetni." A szabadkőművesek nem ta-
gadhat ják, hogy ez az ő czéljuk ; egyik belga főemberűk, 
Yan Humbeck közoktatásügyi miniszter egyenesen beval-
lotta évek előtt Anversben, hogy a szabadkőművesség 
szándéka a katholicismus cadaverét sírba gurí tani ." 

A tanulság kézzel fogható. Cavete igi tur a fermento 
l iberomurarorium, quod e s t . . . . hypocrisis. -f-

EGYLETI ÉLET. 
A budai kath. legény-egylet 

16-ik évi fennállásának ünneplése. 

A budai kath. legény-egylet f. hó 4-én ünnepelte 
a vízivárosi kapuczinus atyák templomában 16-ik évi 
fennállásának évfordulójának. A boldogult dr. Szabóky 
A. szelleme lebegett a szép ünnepély felett, a mely ha 
megszólalhatott volna, bizonyára azt hangozta t ja le hozzánk 
onnan felülről, hogy „a jó mag jó földbe esett." 

Már 9 óra előtt a templom zsúfolásig megtelt , a 
midőn megérkeztek az egyleti tagok sorakozva az egyleti 
diszes zászló alatt. A főoltár gyönyörűen volt fölékesítve. 
(A jó Brúnó testvér érdeme.) Az egyesület fá radhata t lan 
buzgó elnöke f t . Lehman Ágoston számos segédlettel lépett 
az oltárhoz, bemutatandó a vérnélküli áldozatot, az egyesü-
let élő és holt tagjaiért . Az ünnepélyes nagy mise alatt 
az egyesület tagjai Lipser Vilmos karmesterük C-dur mi-
séjét adták elő, Offertoriumra pedig „Jesu salvator mundi" 
— régi egyházi éneket 1651-ből, melyet nsgs. Bogisich 
Mihály prépost, budavári plébános ur összhangositott. 
Gradualera „ 0 SanctissirnaL hangzott fel. Mindezen éne-
kek oly szépen s oly szabatossággal adattak elő, miszerint 
azt hi t tük, hogy gyakorlot t templomi énekeseket hallunk 
s nem mesterlegényeket . A mise után dr. Wolafka Nán-
dor ur, a központi papnövelde tanulmányi felügyelője 
lépett a szószékre s kiindulva azon jeligéből „ Ora et 
labora", utalva szt. József példájára, meggyőző hatásos 
beszédében az egyesület tagjai t arra inté, hogy a munka 
mellett soha ne feledkezzenek meg az imádságról, mert 
oly dolgon, mely ima nélkül kezdetik és ima nélkül végez-
tetik, nincs, nem lehet az Isten áldása. Utal t a vasárnapok 
megSzentségtelenitésére és annak káros következményeire. 
Lelki szemeik elé állítja a mai munkások elhagyatot t 
sorsát, a vallás nélküli munkások szomorú végzetét élénk 
színekkel festve előttük. 

Midőn végül a jeles szónok a jelenlevőket ezen 
jó tékony egyesület pártolására hivta fel, mert úgy mond 
az ily jóté teményt az Isten sokszorosan visszafizeti, 
a hal lgatóság szemeiben a szónok átérzett gyönyörű sza-
vaira a meghato t t ság könyüi voltak láthatók és áldották 
az egyesületet, mely az iparos i f jak nevelése körül ily 
áldásosán működik, s a magasztos ünnepélyről sziveikben 
azon nemes érzelem csirájával távoztak, hogy a kath. 
legényletek felvirágoztatását elősegíteni minden kath. 
honpolgárnak erkölcsi kötelessége. 

Este az egyesület helyiségében díszelőadás volt, a 
mely után a jelen voltak szívvel lélekkel ismételtük a 
főtisztelendő szónok úr befejező szavait : „Isten áldja a 
tisztes ipa r t ! " 

Egy jelenvolt. 

A Szent-LászIó-TársuSat 
1884. május 8-iki választmányi gyűlése. 

Dr. Schlauch Lőríncz szatmári püspök társulati el-
nök ur ő excja délután 4 órakor megnyitván a gyűlést, 
annak jelentése után, hogy az utolsó választmányi gyű-
lés jegyzőkönyve a kiküldöt t bizottság által hitelesíttetett , 
fölhívta a választmányt, hogy az idei közgyűlés napjának 
kitűzése i ránt intézkedjék. A nézetek abban egyezvén 
meg, hogy a közgyűlés tar tására legalkalmasabb idő lesz 
október vége vagy november eleje, a választmány fölkérte 
ő excját, hogy a közgyűlés napjának ezen időre leendő 
kitűzése s kihirdetése iránt elnökileg intézkedni szíves-
kedjék. 

A közgyűlésen tar ta tn i szokott ünnepélyes felolva-
sás tá rgyában eszmecsere fejlődött , melyben Lonkay Antal, 
Czobor Béla, Somoskövy Antal, Balogh Sándor, Czikulka 
Nándor, Maszlaghy Ferencz és Barta Béla vettek részt. 
A választmány végre egyhangúlag abban állapodott meg, 
hogy felkérte elnök ur ő excját, hogy a felolvasás tar-
tására alkalmas egyént kiszemelni s megbízni méltóztatnék. 

Oltványi Pál prépost, pápai kamarás beküldte a 
társula tnak „A népoktatási ügy Magyarországban a mult 
s jelen időbenLL czimü munká jának egy tiszteletpéldányát. 

A választmány a becses ajándékot köszönettel fo-
gadta, miről a prépost ur írásban értesíttetni határoztatot t . 

A t i tkár j e l en te t t e , miszerint kelleniesi Melczer 
István v. b . . t. tanácsos 50 ír t tal , Hujmann Ferencz pécsi 
egyházmegyei áldozár 20 fr t tal , Navratil Ede katymári 
plébános 25 f r t ta l a Szent-László-Társulat alapító tagjai 
lettek. 

Dr Czobor Béla bejelentet te Ebenchöh Ferencz győri 
kanonokot 21 forinttal , Mester István győri kanonokot 
50 f r t ta l úrbéri kötvényben a társulat alapító tagjaiul 
s részükről az a lapí tványi összeget átadta a t i tkárnak. 

Néhai Szalay József 50 fr tot , néhai Mészáros János 
volt barti plébános 10 fr tot , néhai Cserkuthy János volt 
bujáki plébános 50 f r to t hagyományoztak a társulatnak. 

A pénztári k imutatás szerint a társulat alapítványi 
vagyona készpénzben 8,348 ft, 19 kr. ér tékpapírokban 
39,500 fr t . 

Megszavaztattak a következő adományok : a buda-
pesti. központi kath. legényegyletnek az egyleti ház építé-
sére 100 f r t ; felsösegüsdi szent-Ferencz-rendi zárdatemp-
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lom orgonájának helyreállítási költségeire 50 f r t ; Alsó-
Lieszkó r. kath. íiókközség templomának helyreállítására 
100 f r t : Hunfalva r. kath. hitközségnek iskolaépítésre; 
100 f r t ; Alsó-Győröd r. kath. hitközségnek betörők által 
megkárosított temploma részére 50 frt . 

A társulati szent-László-ünnepélyt a társulat buda-
pesti tagjai az ünnep nyolczadába eső vasárnapon, junius 
29-ikén a szent-ferencziek belvárosi templomában reggeli 
8 órakor tartandó ünnepélyes szentmise és egyházi alkalmi 
beszéd meghallgatásával fogják megülni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kerékgyártó Árpád 
és Bogisich Mihály választmányi tagok kéretek föl. 

IRODALOM. 
= Guzmics Izidor életrajza. Irta Zoltvány L. 

Irén pannonhalmi benczés-tanár. Budapest, 1884. 12-r. 
400 1. Ara 1 fr t 50 kr. — Szerző müvét nagym. és főt. dr. 
Kruesz Krizostom pannonhalmi főapát urnák stb. stb. 
mint a tudományok hazafias szellemű pártolójának ajánlja. 
Kapható Budapesten Kilián Frigyesnél, valamint a szer-
zőnél Pannonhalmán. A mü gazdag tartalma a következő : 
I. Guzmics születése ; családja ; gyermekévei. Mint tanuló ; 
első olvasmányai. A férfiú jelleme a gyermek erkölcsi 
vonásaiban. Belépése a sz. Benedek szerzetébe. II. Guz-
mics mint növendékpap, Pannonhalma vallási és nemzeti 
nagy emlékeinek hatása a későbbi, egyházi és hazai iróra. 
Ifjúsági kísérletei. Guzmics mint kezdő tanár. A pesti 
központi papnevelőbe jut. Az egyetemi tanárok, különö-
sen Tumpacher hatása. Megismerkedik Herderrel és a honi 
irodalommal. Első írói zsengéi. A pesti növendékpapság 
iskolája észmunkálatai. Guzmics a hittudorság koszorújá-
val elhagyja Pestet, s áldozó pappá szenteltetik. III. Guz-
mics a dogmatikát tanitja. A josephinismus és febronia-
nismus időszaka. Guzmicsnak mint tanárnak jellemzése. 
Nevelési elvei, Guzmics mint vallási unió eszméjének har-
czosa. Mi szolgált alkalmul első müvei megirására ? Az 
unio-kisérletek s azok különféle módjai ; a sikertelenség 
okai. Guzmics unio-törekvését első sorban egyénisége ma-
gyarázza. VI. A vallási türelem aerája. Guzmicsnak magyar 
megelőzői az unió eszméjének hirdetésében. Guzmicsnak 
az uniót tárgyaló harmadik és negyedik müve. Az unió 
kiviteli módozatának birálata. Guzmics lemond a vallási 
egyesülés létrejövetelének reményeiről. V. Guzmicsnak 
pályája első szakában irt theologiai müvei : Fundamen-
talisa és hitágazattana. Márton István ellen irt értekezése. 
Egyházi beszédei. Betegeskedése. Utazása és látogatásai. 
VI. Guzmics a hittudomány mellett a magyar irodalmat 
is műveli. Levelezései és ismeretségei a korabeli magyar 
Írókkal. Apróbb értekezései. Egyik nyelvészeti értekezé-
sével felkelti Kazinczy figyelmét. Viszonya Kazinczyhoz. 
Guzmics mint neologus. Nyelvészeti elvei. Neologia és 
orthologia. Pályája első szakában irt egyéb értekezései. 
Guzmics a magyar tudományos akadémia tagjává válasz-
tatik. VII. Kazinczy pannonhalmi utja. Guzmics mint 
békéltető Kazinczy és Horváth Endre, másrészt Döbren-

tei közt. Jellemrajza. A főapát-választás. Guzmics alkalmi 
s egyéb költeményei. Elbeszelései. Drámái. Bakonybéli 
apáttá választatik. VIII. Guzmics mint bakonybéli apát. 
„Egyházi Tár" czimü folyóirata s benne megjelent theo-
logiai értekezései. Egyik czikke miatt kellemetlenségei a 
püspökökkel. Az „Egyházi Folyóirás"-ban közölt két ér-
tekezés. Nyelvészeti czikkei. Birálatai. Két szónoki beszéde. 
IX. Hellén tanulmányai és műfordításai. Guzmics a rend 
növendékeit is tanitja. Tevékenysége az apátság felvirá-
goztatása körül. Szórakozásai ; szokásai ; társalgása és 
vendégszeretete. Pozsonyi követsége. Akadémiai tiszteleti 
taggá választatása. Utolsó, töredékben maradt nagy müve. 
Betegsége és halála. Függelék. Guzmics összes müveinek 
kimutatása. 

E rendkívül érdekes munkára visszatérünk. 

VEGYESEK. 
— Ft. Neszvada István praeconisált filomeliai 

püspök urat, nm. és ft. Peitler Antal váczi püs-
pök ur ő excja segédpüspökét, f. hó l l - é n fogja 
Esztergomban felszentelni maga ö eminentiája, 
a bibornok-herczeg-primás. O méltósága, a ma-
gyar püspöki kar legifjabb tagja, kit kimagasló 
lelki tulajdonok köztisztelet és szeretet tárgyává 
tevének, született 1811. febr. 15-én Püspök-Hat-
vanban, Nógrádmegyében. I-skoláit Váczon és Pes-
ten végezte. 1831-ben lépett a papi pályára. A hit-
tudományokat a budapesti egyetemen jeles siker-
rel tanulta, 1835 óta Nézián és Kosdon segéd-
lelkész, Veresegyházán, Baghon, Kosdon administ-
rator volt. 1844. nőténcsi, 1852. püspök-hatvani, 
1855. székesegyházi kerületi esperes lett. 1863-ban 
ő felsége kanonokká, 1870-ben csongrádi főespe-
ressé, 1872-ben földvári apáttá nevezte ki. 1875. 
óta őrkanonok, 1876-ban helyettes püspöki hely-
nök lett, 1882 óta pedig rendes püspöki helynök 
és átalános ügyhallgató. XIII. Leo pápa f. é. 
márczius 27-én praeconisálta filomeliai püspöki 
czimmel a kegyes váczi megyés püspök ur se-
gédpüspökévé. Fölszentelése alkalmából fogadja ő 
mga ez ősrégi papi lapnak is hódolatát és forró 
üdvkivánatait. Ad plurimos annos! 

f Gyászhír. A kegyes-tanitórend nyitrai társházának 
tagjai szomorodott szivvel jelentik szeretett és becsült rend-
társuknak, Horváth Ferencz házfőnöknek és a hittani intézet 
igazgató-tanárának, munkás és eredmény dús élete 60-ik, 
szerzetes-életének 42-ik, áldozárságának pedig 28-ik évé-
ben, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, 
folyó hó 6-án reggeli 10 órakor szélhűdés következtében 
történt csendes kimultát. A boldogultnak hült tetemei 
folyó hó 8-án 4y 2 órakor fognak a nyitrai köztemetőben^ 
a kegyes tanitó-rendiek sírboltjába nyugalomra tétetni ; 
az engesztelő szent mise-áldozat pedig ugyanazon nap 
reggeli 9 órakor fog a kegyes-tanitórendiek templom ában 
a Mindenhatónak bemutattatni. Nyitrán, 1884. évi május, 
hó 6-án. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok: Az agnosticismus és aquinói sz. Tamás. — A katholicismus befolyása Magyarország neve-
lésügyi viszonyaira. — Egyházi Tudó sit ás ok B u d a p e s t : Egy démenti, mely nem egészen az. — K a l o c s a : Kath. legény-egyesület 

alakulási ünnepélye. — B e r l i n : A pápaság és a hatalmak. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
E minden 
r kir. postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
l tőnél, és Rudnyánszky 
E A. könyvnyomdájában, 
Ê IV., Papnövelde-utcza 
I 8. sz. alatt, hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
I ben, intézendők. 

Az agnosticismus és aquinói sz. Tamás 
(Vége). 

Invisibilia Dei per ea quae facta sunt 
intellecta conspiciuntur, sempiterna quo-
que Eius virtus et divinitas, i ta ut sint 
inexcusabiles. Rom. 1, 20. 

Bossuet minden téves philosophiai rendszer 
keletkezési módjának csodálatos egyszerű gondo-
lattal eltalálta az okát, midőn azt mondá, hogy 
minden tévely egy mákszem az igazságból, mely-
lyel visszaélnek. 

Ezt többé-kevésbbé valamennyi téves böl-
cseleti rendszeren fel lehet tüntetni ; ámde alig 
volt philosophiai rendszer, mely annyira alkal-
mas volna ama visszaélésnek feltüntetésére, 
melyet a bölcsészek némely igazságokkal azok 
elferdítése s eltorzitása által űznek, mint a po-
sitivismus vagyis agnosticismus. 

Igen messzire vezetne és nem rövid érteke-
zést, hanem vaskos könyvet kellene irni, ha a 
positivismus rendszerét, gyökereinek minden el-
ágazásában megczáfolni akarnók. 

Jelen alkalommal eme divatos világnézet 
rendszerének csak egyetlen egy pontját emeljük 
ki, — kiváló tekintettel aquinói sz. Tamás ta-
nára, — t. i. az Isten létére vonatkozót, a mely-
től a positivismus hivei, mint láttuk, Darwin in-
dítványára, agnostikusoknak nevezik magukat. A 
positivismus, mint minden metaphysikai igazság 
halálos ellenségének, minden oldalú megczáfolá-
sát illetőleg elég legyen csupán utalni két jeles 
franczia munkára, melyeknek czime megjelené-
sök rendje szerint a következő : La Métaphysique 
en présence des Sciences. Essai sur la nécessité 
d'une Philosophie Fondamentale, par M. Dornet 

de Vorges. Paris 1S75.1) — és '.La Métaphysique 
et ses rapports avec les autres sciences par Th. 
Desdouits, dr. et lettres, professeur-agrégé de Phi-
losophie au Lycée de Versailles. Mémoire couronné 
par VAcadémie des Sciences Morales et Politiques. 
Paris, 1880. 

Mit ta r t az agnosticismus Isten létét illető-
leg, s mit tanit e tekintetben aquinói sz. Tamás ? 

Rövidek leszünk. 
A vita, amint világos, eme tétel körül forog : 

Isten létezik. 
Az agnostikusok azt mondják rá, ezt nem 

tudhatni, mert az Isten nem esik az emberi tu-
dás körébe, ő ismeretlen előttünk, sőt megköze-
líthetetlen. Littré, az ő mestere, Comte különös 
dicsőségére szolgáló körülménynek mondja, hogy 
mestere volt az első, ki a bölcseleti öntudatba a 
megismerhetetlen eszméjét behozta.2) E szerint 
ugy látszik, mintha senki sem tanította s nem 
is tudta volna ez előtt, hogy az Isten megközelít-
hetetlen s felfoghatatlan, ki az ő egész mivoltjá-
ban minden emberi tudást felülmúl. 

Ha jól szemügyre vesszük a positivisták, 
illetve agnostikusok emez észjárását, kitűnik, hogy 
ők Isten létének a kérdésére vonatkozólag kettős 
nagy tévedésben vannak. 

) Igen helyesen mondja e szerző, hogy a positivisták tulaj-
donképen nem érdemlik meg, hogy velők tudományosan szóba áll-
junk. „Ces hommes ne méri tent pas une réponse, puisqu'ils re-
fusent d'examiner nos raisons, ou se déclarent incapables de les 
comprendre." Ennek az Isten létének megismerésével szemben ne-
gélyzett képtelenségnek igazán ostor kell, nem a tudományos vi-
tatkozás megtisztelése. 

-') Le premier, M. Comte, en étendant la méthode positive 
à la philosophie, a mit dans la conscience philosophique la notion 
de 1' incognoscible. Littré, Cours de Philos, positive, Préface XLII. 1. 
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Első tévedésök az, hogy az okozatból az 
okra következtetni s Istent, különösen az ő létét a 
létezőkből mint az ő okozataiból megismerni 
lehetségesnek nem tar t ják. 

Második tévedésök abban áll, hogy két igen kü-
lönböző dolgot azonosítanak vagyis összezavarnak : 
az absolute és a relative ismeretlent. 

A mi az elsőt illeti, a positivisták önmagu-
kat czáfolják meg minduntalan, midőn oly tények 
megismerése alapján, melyek okozatok, oly tényt 
ismernek el létezőnek, a mely amazoknak oka. 
Az ő támadásuk a metaphysikai eszmék ellen 
tula j donképen nem egyéb mint a tudákos tudat-
lanság logomachiája, tusakodása az igazság ellen. 
Ismerik és széltében használják az okozatból az 
okra való következtetést; de mivel nekik az ok 
és okozat eszméje nem kell, hát máskép fejezik 
ki azt, a mit mi az okozatból az okra való kö-
vetkeztetés által fejezünk ki. Legyen egy példa, 
Ha valaki egy agnostikust hátulról ugy arczul 
vagy hátba ütne, hogy az illető bőrén positiv 
tény gyanánt szerepelne az emberi tenyér nyo-
ma, agnostikus felebarátom bizonyára, lia min-
denki állitaná is, az egyedüli volna, a ki t i l ta-
koznék az ellen, hogy az ütés okozójának a lé-
tezése nem positiv tény, hanem csupán valami 
ismeretlen semmi. Pisitivista bölcsészem bizony 
positivnek ismerné el valamint az ütésnek, ugy 
az ütőnek nemcsak létezését, de minőségét is. 

Alkalmazzuk az okozatból az okra való kö-
vetkeztetést az Istenre, és rögtön megvan az 
Isten létének világos ismerete és biztos tudata. 
„Duplex est demonstratio, mondja sz. Tamás, 
una quae est per causam, et dicitur „propter 
quid," et haec est per prior a (a priori) simpli-
ci ter; alia est per effectum, et dicitur demon-
stratio „quia," et haec est per ea quae sunt 
priora quoad 110s. Cum enim effectus aliquis no-
bis est manifestior quam sua causa, per effectum 
procedimus ad cognitionem causae. . . Quia cum 
effectus dependeat a causa, posito effeetu, ne-
cesse est causam praeexistere."') 

A mi a második tévedést illeti, a józan böl-
cselet és a keresztény tan összhangzóan tanít ja, 
hogy az Isten egész végtelen nagy mivoltjára 
nézve felfoghatatlan, sőt megközelíthetetlen,2) és 
e tekintetben tehát ismeretlen3) s az marad az 

0 S. Th. I. q. 2. a. 2. in c. 
2) Qui lucem inhabitat inaccessibilem. Psalm. 
á) Ilóág vóog u&oi^CII fïé, <Tv ).ÚQ vóco ovdtví yr^nxóg, 

Movvog sav acpoccGTog, ínét réxsç o&Ga XaXshai, 
Movvog soor äyvo&zog, insï rsy.eg óffcra voûtai. 

emberiség előtt e földön mindig. De másrészről 
ismereteink két forrása, az ész és kinyilatkozta-
tás ismét teljes öszhangban viszont azt is ta-
nitja, hogy az az egész végtelen nagyságában 
felfoghatatlan (incomprehensibilis) Isten sok te-
kintetben megismerhető és ismeretes is, mire 
nézve megdönthetetlen, maguk a positivisták 
által is, hacsak következetlenek nem akarnak 
lenni, kétségbe nem vonható tény az emberiség 
vallásos ösztönének szakadatlan nyilvánulása, 
mely az emberek törekvéseit ellenállhatatlanul 
Isten felé irányozza, tehát Istennek nemcsak lé-
telét, hanem e létezésnek az emberiség által 
való megismerését is ténynek bizonyitja, lévén 
mindenki által igaznak elismerve az, a mit a 
latin közmondás igy fejez k i : Ignoti nulla Cu-
pido. Valóban, ha Isten teljesen megismerhetet-
len volna az emberiség előtt, az emberiség nem 
foglalkozott volna vele oly behatóan s annyi 
tömérdek erő kifejtésével.1) 

Az agnostikus positivisták tehát vastag té-
vedésben vannak, akár midőn azt állítják, hogy 
ők talál ták fel az Isten felfoghatatlanságának 
eszméjét, akár pedig, midőn Isten felfoghatatlan-
ságából az ő teljes megismerhetetlenségét von-
ják le. 

Soha ember e földön nem tudta s nem fogja 
tudni, hogy mi az Isten tulaj donképen az ő vég-
telen nagy í>!7í(>owí«-jában, mely minden emberi 
ész erejét messze felülmúlja; de hogy ő mégis 
létezik, és hogy milyen nem lehet, és körülbe-
lül milyen ő, az előttünk oly világos lehet, mint 
a nap, csak szemet ne hunyjunk előtte. 

Igaza van a költőnek, midőn Istenről ihletve 
zengi: 

Léted világit mint az égő 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet. 

Ivettőt kell tehát jól megkülönböztetni Istentől 
szerzett ismeretünkben : a fényt és árnyat. Evidens 
mint a nap, hogy létezik; nem evidens, de azért 
elég világos, hogy milyen. Létezésének bizonyí-
tékai evidens ismeretet szüluek; miségének bi-
zonyítékai csak tökéletlen ugyan, de igaz és 

S. Greg. Naz. V. ö. Petavius, de theol. dogm. 1. 1. cap. 5. — De 
Deo non possumus scire quid est, sed solum quid non est, ut 
dicit Damascenus 1. 1. De orthod. fide, cap. IV. col. 798. t. 1. S 
Thomas, S. th. I. q. 2. a. 2. 

!) N'est il pas évident, que nous ne saurions désirer ce qui 
nous est absolument inconnu ? Ignoti nulla cupido. Si j'aspire à 
l'infini, c'est que je le sens en quelque sorte agir sur moi, et que 
per conséquent je suis certain de son existence et de sa bonté." 
Desdouits. id. m. 6, 7. 1. 
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elég világos képet nyújtanak Istenről. Videmus 
nunc in speculo et quasi in aenigmate, mondá 
sz. Pál. Sz. Tamás pedig igy fejezi ki az Isten 
léte és miléte megismerésének különbözőségét 
és ennek okát: „Per effectus non proportionates 
causae (a milyen a világ Istennel szemben) non 
potest perfecta cognitio de causa liaberi; sed 
tarnen ex quocunque effectu potest manifeste (i. 
e. evidenter) nobis demonstrari causam esse, ut 
dictum est, et sie ex effectibus Dei potest demonst-
rari Deum esse, licet per eos 11011 perfecte possi-
mus eum cognoscere secundum suam essentiam."1) 

Dr. K. Gy. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

C) A habsburgi házból származott királyok alatt. 
1 5 2 6 - 1 8 8 4 . 

(Folyt.) 

A felsőbb iskolák — az úgynevezett lyceumok 
— szintén az egyháziak támogatásának köszönik 
létüket. 

Egerben, hazánknak a török járom alól való 
felszabadulása után, Széchenyi György esztergomi 
érsek alapitá a lyceumot 1689-ben, s e czélra 
60,000 frtot tet t le2) s az iskolát jezsuiták veze-
tésére bizta. Ugyanitt Foglár György egri kano-
nok a jogtudomány tanszékét 110,000 frton ala-
pitá.3) Gróf Barkóczy Ferencz egri püspök a hit-
tudományi és a bölcsészeti tanszékeknek vala 
megalapitója. A jelenlegi diszes épület Gróf Ester-
házy Károly egri püspök munkája, mely közel 
két millió forintba került.4) A szegényebb sorsú 
tanulók felsegélyezésére az egri lyceumnál Fuchs 
Ferencz egri érsek 17,000 frtnyi alapitványt tett.5) 
1838-ban báró Szepessy Ignácz pécsi püspök a 
lyceumnak végrendeletileg 2,500 frtot hagyott. 
Frimm János és Greskovics Ignácz egri kanonokok 
együttesen 6,500 frtot áldoztak az intézetre.6) 
Pyrker László egri érsek Egerben rajziskolát 
állított, hogy a tanuló ifjúság e téren is művel-
hesse magát. 

A pécsi lyceum megalapítója szintén Széche-
nyi György esztergomi érsek vala, a ki 1694-ben 
50,000 fr tot áldozott e czélra.7) Klimó György 

S. th. I. q. 2. a. 2. ad. 3. 
2) Schmitt Ep. Agr. T. III. p. 334. 
3) 1741. 44. t. cz. 
4) Fényes Elek Magy. Statiszt. III. k. 205. 1. 
£) Consign, p. fund. etc. 
6) Egyh. Tud. 1843. 11. sz. 
7) Turóczi Hung, suis cum Regib. p. 100. 

I pécsi püspök pedig a tudományok terjesztése czél-
jából a 10.000 válogatott munkákból álló könyv-
tárát hagyta az intézetnek. 0 volt, ki 1772 év, 
körül Engel József könyvnyomdászt is Pécsre hívta. 
Ugyanitt a kegyes alapítványok sem hiányoztak. 
Petheő János pécsi kanonok 24,000 frtot, Paffán 
Ignácz szintén pécsi kanonok az árvákra 20,000 
frtot a szegény tanulók segélyezésére pedig 6,000 
frtot, hagyott. Ezen intézet újjászervezője báró 
Szepessy Ignácz pécsi püspök volt, a ki a remete 
sz. Pál elhagyott kolostorát 30,000 frton meg-
vette s átalakítván ott a bölcsészeti és a jogtu-
dományi kart fölállitá, nem különben természet-
tani és mennyiségtani muzeumot is létesített, a 
melyre 75,000 frtot szentelt. A lyceum állandó 
biztos alapjául pedig 250,000 fr tot tett le, mely-
hez még 30,000 frton könyvnyomdát is állí-
tott.1) 

Rozsnyón Lippay György esztergomi érsek 
alapitá meg a lyceumot, a melynek felvirágozta-
tásához nagy összeggel járultak Szányi Ferencz, 
gróf Eszterházy Károly és Lajcsák Ferencz rozs-
nyói püspökök. A bölcsészeti tanszéket Scitovszky 
János rozsnyói püspök állítá. A tanulók segélye-
zésére ezen intézetnél Buciik Ádám 3,000 frtot, 
Baranyai János 6,000 fr tot és Veleszlay János 
kanonok 2,600 frtot tettek alapítványul.2) 

A szatmári lyceumot Pázmány Péter alapitá 
1636-ban, melynek állandó föntartására örökösen 
2,000 frtot rendelt. Ezen intézet ujjá alkotója 
báró Fischer István szatmári püspök vala, Kovách 
Flórián püspök pedig nagy összeggel az iskola 
jövőjét biztositá. A bölcsészeti tanszéket Hám 
János szatmári püspök létesité. 

Szombathelyen gróf Zichy Ferencz győri 
püspök alapitott lyceumot, a mely később a me-
gyés püspökök által nagyban támogattatott . A 
bölcsészeti tanszéket a sz. Gothárdról nevezett 
cziszterczi apátság alapitá, a melyre évenkint 
2,000 frtot szentelt. Jelentékeny segítségben ré-
szesült ezen intézet a szombathelyi káptalan ré-
széről is; a káptalan tagjainak nagylelkűségét 
fönnen hirdeti azon 40,000 f r t is, a melyet az 
árvák nevelésére áldoztak. 

Temesvárott Lonovics József csanádi püs-
pök létesité a lyceumot 1840-ik évben te t t jeles 
alapítványa által, a melyhez Ferdinánd király a 
kamarai jószágokból 10,000 frtot kegyeskedett 

B. Szepessy Ignácz élete a Vallás Egyh. Tárban. 
2) Consig. p. fund. etc. 

50* 
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adni : ehhez járul t Mack Ignácz és a buzgó fő- ! 
pásztor 12,000 f'rtnyi alapítványa. 

A váczi lyceum Kollonics Lipót bibornok 
és váczi püspöknek köszöni létét, a ki 1714-ben 
24,000 f r to t t e t t le az intézet alapjául. A tanu-
lók ösztöndijául pedig Arbay János prépost 500 
f r to t , Berkess András prépost 1000 fr tot , Szap-
pantsi Márton prépost 4,500 fr tot , Mártoni Pá l 
kanonok 1,000 f r to t adományoztak. A bölcsészeti 
tudományok tanszékét 1764-ben Migazzi bibor-
nok és püspök alapítá, ezenkívül pedig t izenkét 
szegényebb tanuló neveltetésére 56,000 f r t tőkét 
te t t , melynek kamat ja iból jelenleg szorgalmas 
tanulók segélyeztetnek. 

Az elősorolt iskolákon kivül még többet em-
líthetnénk, de legyen elég ennyi a magyar cle-
rus jótékony bef'ol} ásáról a középiskolai tanügyre 
nézve. 

A magyar if júság seregesen tódult ezen ta-
nodákba, igy pl. Nagyszombatban mind já r t ele-
jénte 400, 1618-ban 700 taní tványuk volt a je-
zsuitáknak, és békés években e szám mindinkább 
szaporodott, mondja Lubrich Ágoston. — A többi 
iskolák is szépen virágzának. E korban telepít-
te t tek hazánkba a kegyes tani tórendíek is, a kik 
szívvel-lélekkel fáradoztak a nevelés ügyén. So-
raikban számtalan jelessel találkozunk, a kik i 
nemcsak a középiskolákban, de a felsőbb tanin-
tézetekben s az irodalom te rén is kiváló helyet 
foglaltak el. E jeles rend annyira megkedveltet te 
magát , hogy napja inkban a legtöbb gymnasium 
élén az ő tagja i állanak. 

A benczések. pálosok, sz. f'erencziek stb. szer-
zetesek szintén nagy tevékenységet fe j te t tek ki. 
— A középiskolai tanügy az egyház kebelén 
fejlődött, az erősítette s az t e t t e azzá a mi. 

A középiskolákon kivül a felsőbb iskolák is 
az egyház befolyása által ér ték el virágzásukat. 

Lássuk, mit t e t t a kereszténység az akadémiák 
körül. 

Az egyház 1545-ben III. Pál pápa a la t t t a r -
to t t t r identi egyetemes zsinaton elrendelte, hogy 
minden megyés püspök papnevelő intézetet ál-
lítson. Ezen rendelet folytán minden püspöki 
megyében szemináriumok keletkeztek, a melyek 
a megyés püspök és a káptalanok áldozatkészsé-
gét vet ték igénybe. 

A magasabb világi tudományok megszerez-
hetésének czéljából egyéb intézetek alapí tására 
is nagyban befolyt az egyház. 

A legelső akadémiával e korban Oláh Mik-
lós idejében találkozunk, a ki a nagyszombati 
kápta lani iskolát 1558-ban akadémiai rangra 
emel te ; később ez nagyban emelkedett , min t azt 
Pázmány korában látni fogjuk. 

A győri akadémia alapjai t Draskovich és 
Pázmány u tán Széchenyi György veszprémi püs-
pök szilárdította meg, ki is 1654-ben 70.000 fr t-
ta l gyarapí to t ta az alaptőkét, azonfölül a nemes 
i f j ak neveltetése véget t 37.000 f r ton convictust 
állított, melyet Lippay György esztergomi érsek 
40.000 f r t t a l gyarapított .1) 

A tanuló if júság száma növekedvén, a tizen-
nyolczadik században Széchenyi Pál kalocsai ér-
sek roppant collegiumot és iskolaházat emelte-
tet t , mely Nádasdy László Csanádi püspökben is 
t isztelte jótevőjét . 

Kassán Kisdy Benedek egri püspök 60,000 
f r ton 2 ) alapí tá az akadémiát 1660-ban. Az aka-
démia mellet t nagyszerű convictus is létesült, a 
melynek megalapí tásában a főérdem Balassa 
Zsuzsanna nemes hölgyön kivül, Lippay György 
esztergomi érseket és Nebeszt Pál szepesi kano-
nokot illeti. I t t a lapí tot t Kisdy az egri növen-
dékpapság számára szemináriumot 30,000 fr ton3) 
és szép házzal is megajándékozá ; utóda Pálffy 
Ferdinánd a 30,000 f r ton kiváltot t Heycze falu-
val gyarapí tot ta , — Szegedi Ferencz pedig szin-
tén egri püspök 10,000 f r to t adományozott ugyan-
ezen czélra.4) 

A nagyváradi akadémia Benkovich Ágoston 
püspöknek köszöni létét, a ki a szerencsétlen mo-
hácsi csata u tán megyéjébe érkezvén, az ifjúság 
nevelését fölkarolá, az iskola számára házat ren-
delt s 6,000 f'rtnyi tőkét t e t t le. E serény kez-
detet nagyobb virágzásra emelé Okolicsányi Já -
nos püspök, a ki 1735-ban alkalmas épületet 
emel te te t t s azt az ékesszólás és költői tudo-
mány szakával bővité.5) A bölcsészeti tudomá-
nyoknak b. Patasich Ádám püspök 1759-ben 
t e t t e le első alapját, ki e végből nag}7 iskolát 
épí t te te t t s a t anároka t és a tanuló if júságot 
bőkezüleg segíté.6) A jogtudományi tanszéket Jó-
zsef császár kapcsolta ezen iskolához. Alapi Já-
nos kanonok különösen a szegényebb sorsú ne-

') Turóczi Hung, suis cum Regib. p. 100. 
3) Consign, p. fund. etc. 
3) Sclimittb. p. 265. 
4) Schmitth p. 275. 
5) Keresztury Hist. Episc. M. Varad. p. 151. 
6) Keresztury. P. II. p. 151. 
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mes ifjak taníttatása és fölsegítésére szentelte 
vagyona legnagyobb részét már életében, s 1778-
ban végrendeletileg 48.000 fr tot hagyott con-
victus fölállítására, ') Püspöky Ferencz kanonok 
pedig a természettani kísérletekre az akadémiá-
nál 1806-ban 1.000 frtot szentelt.2) 

A pozsonyi iskola első alapját 1626-ban 
Pázmány Péter tette, fölállítására, mint alapítvá-
nyi levelében olvashatni, 50,000 frtot szentel-
vén.3) Ugyanitt gróf Forgách Ferencz érsek nagy-
szerű könyvnyomdát állított, a melyből már 
1610-ben nagy munkák kerültek ki. Az iskolát 
Pázmány lelkes utódai: Lósy, Lippay, Szelepcsényi 
stb. gondosan ápolták s adományaikkal segiték. 
Nagyobb virágzását gróf Kolonich esztergomi 
érseknek köszöni. — Ugyancsak Pozsonyban állí-
tot t Lósy Imre a növendékpapság számára 20,800 
frton4) nevelő intézetet, mely mai is az ő neve 
után Emericanumnak neveztetik5 . Ezen intézet 
alapját utóbb többen gyarapiták. 

Zágrábban már Gyulay Farkas, Oláh utóda 
alatt léteztek iskolák, de azok tulajdonképeni 
megalapítója Draskovich György püspök vala. 
Draskovich utóda Monoszlay János pedig virág-
zásra emelte az iskolát. Különös gondot fordított 
édes anyanyelvünknek a horvát ifjak között való 
terjesztésére, miért is 1584-ben te t t végrendelete 
szerint 200 fr tot hagyott az oly ifjú jutalmazá-
sára, a ki a magyar nyelvben legszebb előmene-
telt teend. Ezen akadémia buzgó támogatókra 
talált Bratulich Simon püspökben, kinek közben-
járása által II. Mátyás király által ingatlan vagyon-
nal is megajándékoztatott. Verhovácz Miksa pedig 
a tanuló ifjúság segélyezésére 1872-ben 136,300 
frtnyi alapítványt tett.6) Több jótékony alapít-
vány tétetet t ezen iskolánál s a papság közül ado-
mányokkal is számosan segítették ; csak Kar-
vanchicli József apátot említjük, a ki évenkint 
100 fr tot adott az oly ifjúnak, a ki magát a 
magyar nyelvben leginkább kitüntette. 

A budai akadémiát Széchenyi György érsek 
alapitá 1687-ben. A melyre a 100,000 frton 
szerzett Nesider és a 30.000 frton vett Nyulas 
falvakat áldozta. Ugyanitt Plasclileger Mihály vesz-

Fessier, Die Geschichte Ung. 
2) Keresztury. 
3) Katona Hist. Crit. Hung. T. XXXI. p. 326. 
4) Schmitth. Episc. Agrieus. T. III. p. 211. 
5 A növelde pecsétje e felirást viseli : „Lósy nevendék pap-

ja inak jegyalakja Pozsonyban." 
6) Consign, p. fund. ete. 

prémi kanonok 32,135 frtnyi alapítványt tet t a sze-
gény tanulók számára.1) 

Az említett hét akadémián kivül még többet 
is felsorolhatnánk, a hol a kezdet nehézségeit az 
egyházi férfiak segítettek legyőzni s később is 
a felvirágzásban nem csekély részük vala. De 
ezekből is látjuk, hogy a kereszténység mint 
ápolja az ifjúság nevelését, mint törekszik a haza 
javát a legnagyobb áldozatok árán is előmozdí-
tani. Nem az önérdek és emberi dicsőség, hanem 
a valódi emberbaráti és hazaszeretet készteté 
őket mindenha. 

A magyar clerus érdemkoszorujának leg-
szebb virágát kétségkívül a budapesti királyi 
magyar tudomány-egyetem képezi. 

A tudományok e nagy emporiuma egykor 
szintén kicsiny volt. Az Oláh Miklós által Nagy-
szombatban állított iskola szolgált alapjáúl, de 
a mely a békétlen idők következtében megszűnt 
s csak gróf Forgách Ferencz esztergomi érsek 
által 1615-ben állíttatott vissza. 

Ezen időben, Forgách után Pázmány Péter 
nagy alakjával találkozunk az esztergomi érseki 
széken. A magyar egyház e fényes csillaga, nem-
csak korának bámulatát, de a későbbi századok 
tiszteletét is kivívta magának. Egyházát s hazá-
ját egyaránt forrón szerette. Nagyságáról mái-
sok jeles szólott, mi csak egyet beszéltetünk, a 
ki igy nyilatkozik róla: „Pázmány, nem említve, 
hogy a tiszta, erőteljes magyar prózát megterem-
tette, (a honnan magyar Cicerónak neveztetik) 
egyrészről az egyház, másrészről a nevelés kö-
rül halhatatlan érdemeket szerzett magának. "2) 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 13. Egy démenti, mely nem egészen 

az. — Eltelt épen egy hét, a mióta a „Budapester Tag-
blatt" mult levelemben méltatott czikkében az atheismust 
dicsőitette, és napvilágot látott a mai számban egy rövid 
démenti, melyben a „B. Tagblatt" szerkesztősége az egy 
hét előtt irt, atheismust hirdető czikkre nézve felvilágo-
sítással szolgál. 

Nem lévén szokásom, vagy kitérni a szükségessé 
vált polémia elől vagy pedig illoyalis módon agyonhall-
gatni az esetleg felhozott védekezést, szabadságot veszek 
magamnak, amennyiben mult levelemben a „B. Tagblatt" 
czikkével foglalkoztam, az ezen lap részéről ma közétett 
démentire reflektálni.3) 

') Consign, piar. fund etc. 
2) L. Lubrich Ágost. Nev. tört. II. R. I. k. 626. 1. 
3) A „B T.a hivatolt nyilatkozata a Vegysek rovatában kö-

vetkezik. 
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Ad instar introductions constatálom, liogy parányi-
ságomat és azt a lapot, melyben levelem megjelent, a 
korrekt álláspontja és részrehajlatlansága következtében 
mindenkor tisztelt „Religio"-t azon lapokhoz számitom, 
melyekről a „B. Tagblatt" szerkesztősége elismeri, hogy 
„azoknak rosszakaratú mellék szándék nem tulajdonitható." 
Ugy van. Minket soha senki irányában rosszakarat nem 
vezetett, még a „B. Tagblatt" iránt sem, arról tanúskodik 
minden sor, melyet irtunk, arról biztosithatjuk a „B. Tag-
blatt"-ot is, még azt a lapot is, mely jónak látja nekünk 
is oldalrugással tudtunkra adni, hogy nem-tetszését ma-
gunkra vontuk. Mi ettől meg nem ijedtünk és nem is fo-
gunk késni, ha nyilt sisakkal kell majd küzdenünk. 

Minden rosszakaratú mellék szándék nélkül áttérek 
most már a szóban álló démenti méltatására. 

Eltekintve a „B. Tagblatt" bizonyos meghatározott 
czimhez intézett válaszától,a démentiben két pontot találunk 
felemlítve. Az első az, hogy a ,B. Tagblatt" ellenzéki 
lap, de nem egy ellenzéki párt lapja, hanem független 
minden párttól és azért annak tartalmáért, különösen 
pedig az egyes közleményekért a szerkesztőség erkölcsi 
és törvényes szempontból kizárólagosan felelős. 

Distinguo. Ha tekintjük a lapot, mint lapot, akkor 
megengedjük, hogy a törvény előtt csakis a szerkesztő-
ség vonható felelősségre. De ha a lapot tekintjük, mint 
bizonyos meghatárzott, specifikus nézetek, elvek, szem-
pontok tolmácsát, vagy röviden, ha tekintjük a lapot 
pártállás szempontjából, akkor a „B." Tagblatt démentije 
daczára fenntartjuk mult levelünkben kifejezett nézetün-
ket, hogy a „B. Tagblatt" és a mérsékelt ellenzék között 
valóságos, benső, vitális összekötetés létezik, hogy a „B. 
Tagblatt," — ha e szónak bizonyos latitude-öt engedünk 
— pártközlöny, még pedig a mérsékelt ellenzék párt-
közlönye. 

Egy lap pártállása tartalma, iránya, elvei, munka-
társai — szubvencziója által határoztatik meg. Már pedig 
mindezek a „B. Tagblatt"-ban félreismerhetetlenül a mér-
sékelt ellenzékre utalnak. Ergo. 

A mai napig megjelent 13 számban ugyanis a mér-
sékelt ellenzék álláspontja volt mindenütt a lap álláspontja ; 
a mérsékelt ellenzék vezéreinek szereplése a legnagyobb 
figyelemben részesült : beszédeiknek, felszólalásaiknak és 
szerepléseiknek méltatására a legtöbb tér lett szentelve ; 
szerkesztője, munkatársai, legalább a kik meg vannak 
nevezve a lap politikai részére vonatkozólag, még a mai 
számban is, a mérsékelt ellenzék pártembereiből állanak, 
az országosan tisztelt gróf Apponyi A.-tól kezdve gróf 
Zselinszkv Róbertig; s végre a mi a suhvencziőt illeti, 
kíváncsiak vagyunk, vájjon a „B. Tagblatt" tagadhatná-e, 
hogy ez a mérsékelt ellenzék vagy legalább ezen párt 
egyes embereitől származik ? 

Azt megengedjük, hogy ,B. Tagblatt" ellenzéki, de 
azt már semmikép sem engedhetjük meg, hogy az egy ha-
tározott ellenzéki párt, nevezetesen a mérsékelt ellenzék 
lapja nem volna, következőleg azt sem fogadhatjuk el, 
hogy független stb. Egyszeríi'tagadással a tényeket megdön-
teni nem lehet. 

Contra factum non valet disputatio. 
Ha ez igy áll, amint valóban igy áll és mi azt már I 

tudtuk, mielőtt utolsó levelünket megírtuk, akkor nekünk 
jogunk volt és van ma is a „B. Tagblatt"-ban minden 
démenti daczára pártközlönyt látni, következőleg ma is 
fenntarthatni azt, hogy ezen pártközlöny „kifejezést ad a 
párt kebelében uralkodó eszméknek, nemcsak politikai, 
de más fontos kérdésekben is." 

A démenti-nek második pontja némileg változtat a 
I dolgon. Ezen pontbau ugyanis kijelenti a szerkesztőség, 

hogy az atheismust hirdető czikk egy különben megbíz-
ható külmunkatárstól beküld ve szerkesztői revisio nélkül 
került a lapba, tartalmát azonban a szerkesztőség semmi-
kép sem helyesli. Elfogadjuk, amint adják. Dormitat nonnun-
quam bonus H o m e r u s . . . hát miért nem történhetnék ha-
sonló valami a „B. Tagblatt"-nál is? Persze, hogy nem 
igen dicső dolog az, ha valamely egyhetes lapnál még a 
második főczikk sem kerül szerkesztői revisio alá, de 
enfin, megtörtént. Factum infectum fieri nequit. De már 
azután elvártuk volna, hogy a t. szerkesztőség mindjárt 
másnap, vagy harmadnap kijelentse sajnálatát a történ-
tek felett és azt, hogy az inkriminált czikk tartalmát a 
szerkesztőség semmikép sem helyesli stb. és nem vár 
egy egész hétig, mig a kath. sajtó élénk rekriminácziói és 
talán magán uton való felszólalások azt a kényszerhelyze-
tet nem teremtik, hogy ezzel a kényelmetlen démentivel 
előlépjen. Hiába hivatkozik a szerkesztőség „a lap egész 
irányára," mely „az atheismus és materialismus dicsőíté-
sével határozott ellenmondásban állana." Az öt megelőző 
számban — mert a hatodik számban jelent meg az atheis-
must dicsőítő czikk — valami határozott irányról, külö-
nösen vallási ügyekben, legalább mi nem igen vettünk 
észre valamit ; világosságot, persze szomorú világosságot 
csak az „Am Sarge" feliratú, eltaszitó cynismussal páro-
sult frivolitással irt atheistikus czikk hozott. Örülnénk, 
ha a „B. Tagblatt"-ban is az atheismus mindenkoron ko-
jsorsóba kerülne, és pedig ugy, hogy soha többé, semmi-
féle színben fel ne támadjon. ? 

Kalocsa, 1884. május 5. Kath. legény-egyesület 
alakulási ünnepélye. — A katholikus legény-egyesület 
létesítését czélzó törekvéseket ez alkalommal siker koro-
názta, s miután egyrészről az alapszabályok dr. Haynald 
Lajos bibornok-érsek ur ő eminentiája által helyben ha-
gyattak, s miután másrészről 20 alapító, 250—60 pártoló 
és 150—60 rendes tag jelentkezett: az előkészítő bi-
zottság elérkezettnek látta az időt arra nézve, hogy az 
alakulási gyűlés megtartassék, mely május hó 4-ére, 
vagyis az egyesület védszentjének, szent Józsefnek patro-
cziniuma ünnepére, lett kitűzve. 

Az alakulási ünnep iránt nem csak Kalocsán mutat-
kozott nagyobb érdeklődés, hanem a többi kath. legény-
egyesületek kebelében is, mert majd mindeniktől érkezett 
üdvözlő levél vagy távirat, a budapesti és központi és győri 
egyletek pedig zászlóikkal és küldöttségeikkel emelték 
az ünnepély fényét. A két elnök Haynald bibornok-érsek 
vendége volt, a többiek j)edig a kalocsai iparos mesterek-
nél találtak igazi magyar vendégszeretetre. 

Az ünnepély reggel félnyolczkor vette kezdetét, 
midőn a 200—250 tagból álló testület a budapestiek és 
győriek zászlóinak elővitele mellett a székes főegyházba 
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vonultak. I t t Schiffer Ferencz ur, a budapesti legény-egy-
let elnöke, a Szentlélek segitségül hivása mellett sz. misét 
mondott, s ez alatt az uj egylet 80 rendes tagja megál-
dozott. Ennek behatása alatt lépett Ruschek Antal a győri 
elnök a szószékre, s igazán meleg hangon szólott az egy-
let czéljairól, buzditva a szép számú hallgatóságot az 
egylet támogatására és pártfogására, az ifjúságot ismét a 
vallás-erkölcsösségre, munkásságra, takarékosságra s az 
idő üdvös felhasználására. Szavai nagy hatással voltak a 
hallgatóságra, s nem egy szemébe láttuk a meghatottság 
könnyeit is ragyogni. 

Mise után ünnepélyes bevonulás volt az egylet 
helyiségébe, melyet Schiffer ur avatott fel, avatott sza-
vakkal fejtegetvén a nap jelentőségét az ifjúságra és a 
kalocsai iparosokra nézve. Majd az ő eminentiája által 
jóváhagyott alapszabályok kihirdetése következett, mit 
ismét a rendes tagok fölvétele követett. Ekkor Schiffer 
ur különösen a felveendő tagokhoz fordult, s lelkükre 
köté, hogy magukat mindenben az elöljárók és az alap-
szabályok kívánalmaihoz alkalmazzák, s az egyletnek be-
csületére lenni törekedjenek. A rendes tagok kezet fogtak 
erre az elnökkel, s e kézfogás által mintegy becsület-
szavukat adták, hogy a hallott intelmekhez hivek lesznek 
s az egylet derék tagjaivá lenni törekednek. 

Miután még az alelnök, titkár, pénztárnok, dékán 
könyvtárnok és 16 választmányi t ag egyhangúlag meg-
választatott, s Fonyó Pál ideiglenes elnök az alakulási 
ülést meleg szavakkal befejezte volna, a budapesti s 
győri vendégeink Kalocsa város néhány nevezetességét 
tekintették meg, ezek közt első sorban az érseki palo-
tát, herbáriumot, érseki könyvtárt, érseki kertet, üveg-
házat, ugy szintén a jezsuiták társházat, növeldéjét, gym-
nasiumát és csilagdáját. 

Délben 150 teritékkel diszes közebéd volt a vi-
déki vendegek tiszteletére, mely alatt üdvözlő táviratok 
érkeztek Gruscha tábori püspöktől, a bécsi egylet elnö-
kétől, Krammer Ferencz úrtól, a központi egylet másod-
elnökétől, ugy szintén a budai, budapesti, váczi, sopronyi, 
jászberényi, székesfehérvári és nagyszebeni társegvletek-
től. Hogy a közebéd alatt egymást érték a meleg üdv-
kivánatok, melyek sorát Fonyó Pál nyitotta meg, éltetve 
XIII. Leo pápát, majd ismét a felséges uralkodó csalá-
dot, alig kell emlitenem. 

Délután 4 órakor a tagok és vendégek újólag az 
egylet helyiségeiben voltak, hol a fővédnök arczképének 
leleplezése következett. A dalárda kezdetül három dalt 
zengett: azután pedig Fonyó Pál melegen átérzett be-
szédben adta elé ama tényeket, melyek fényes tanúságot 
tesznek arról, már eddig is mennyit köszönhet ez ifjú 
egylet fővédnökének, kinek épen akkor érkezett táviratát i 
is felolvasta, azután pedig buzdította a ifjúságot, hogy 
ezt kiérdemelni s magát erre méltóvá tenni törekedjék. 
Midőn a lepel lehullott a képről, viharos éljenzések kö-
vetkeztek, majd ismét a dalárda énekelte el háromszor : 
„Éljen sokáíl stb. Záradékul a budapesti dalárda énekelt 
még néhány dalt, s a szózat éneklésével véget ért az 
ünnepélyesség. 

Estefelé a kalocsai iparosok guriga-társaságának 
meghívására ugy a vendégek, mint a tagok legnagyobb 

része kivándorolt a zöldbe, hol a fesztelen jó kedv és 
őszinte kedélyesség által fűszerezett szórakozás esti 10 
óráig tartott . A budapesti és győri elnökök s a Buda-
pestről érkezett iparos mesterek legtöbbje ekkor vaspályá-
ra siettek, bármennyire is sajnáltuk távozásukat, s bár-
mennyire fáj t ez, mint a győri elnök ur mondá, nekik is. 
Az elválást mindössze az enyhítette, hogy a jó ügy iránt 
közös lelkesedés még többször össze fog hozni bennünket. 

Igy folyt le a kalocsai legény-egyesület alapítási 
ünnepélye, s most érdeklődéssel várjuk, mily behatással 
lesz ezen nagyon is korszükséget képező intézmény iparos 
ifjuságunk valláserkölcsösségére, képzésére és lehető meg-
mentésére. 

Egy jelenvolt. 

Berlin. A pápaság és a hatalmak. — Rómából 
a „ G e r m a n i a " máj. 6-iki számában a fönebbi czim 
alatt következő czikket közölt : 

Habár különböző lapok azt állítják, hogy a tár-
gyalások Berlin s Róma közt teljesen megszakittattak, 
mégis a tárgyalások P o r o s z o r s z á g és a Aratican közt 
teljes folyamatban vannak. Minthogy három hét előtt a 
pápa Schlözer porosz követet magához hivatta, hogy sze-
mélyesen megbeszélje vele az oly fontos Ledochovskí-
kérdést. XIII. Leo kijelentette, hogy az egyház csak akkor 
hozhatja a nevezett egyházfejedelem lemondásának áldo-
zatát, ha a porosz kormány két feltételbe beleegyezik : 
1. az utódjának szánt jelölt a lengyel papság s nép előtt 
tekintélyes személyiség legyen ; 2. hogy a porosz kormány 
revideálja a papképzésre vonatkozó törvényeket. Schlözer 
ur kijelenté, hogy értesíteni fogja kormányát az apos-
toli Szék szándékairól és hogy hiszi, hogy az hajlandó 
alkalmas személyiséget javaslatba hozni ; hogy hiszen 
magának a kormánynak is érdekében áll oly püspökkel 
birni Gnesen-Posenben, a kinek befolyása van papságra 
s népre és Rómában ugy, mint Berlinben tekintélylyel 
bír, minthogy különben a helyzet ugyanaz maradna. A 
porosz kormány válasza Schlözer sürgönyére néhány 
nappal utóbb ide érkezett. De azt mondják, hogy a kor-
mány által Gnesen-Posenre javaslatba hozott jelöltet az 
apostoli Szék nem fogadhatta el. Általában itt nagy pes-
simista hangulat van és hajlandók majd csak a tények 
logikájától a viszonyok javulását várni. Goszler porosz 
cultusminiszternek Jadzevszky interpellatiójára adott ud-
variatlan válasza óta teljes fordulat állott be a porosz-
országi egyházpolitikai helyzet megítélésében. 

A Propaganda-pör kimenetele óta a viszony Róma 
és F r a n c z i a o r s z á g közt jobb stádiumba lépett. Az 
apostoli Széknek az olasz kormány által történt kirabol-
tatása következtében a pápa a missiók ügyeért nagyobbára 
Francziországra van utalva. 

A Propaganda-Congregatio azért, valahányszor ne-
hézségek támadtak, az irányban érvényesité befolyását, 
hogy szakadást akadályozzon meg a franczia kormány s 
a Vatican közt. Mikor az imént a pápa fogadta a párisi 
nuntiust, XIII. Leo felszólitá, hasson oda, hogy a püspö-
kök lehetőleg kerüljenek minden viszályt a kormánynyal. 
Ezen körülmény bizonyitja, mily fontos a franczia püs-
pökök Párisba hivatása megbeszélés czéljából az ottani 
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nuntiussul. Jelentik, hogy az orléans-i, mans-i, grenoble-i, 
rouen-i, cambray-i s más érsekek s püspökök már oda 
érkeztek. Hasonló világításban tekintendő az autun-i érsek 
és msgr. d'Hulst rögtöni megérkezése Rómába. Azért 
tehát megmagyarázható, ha itteni diplomatikai körökben 
nagy a visszatetszés Olaszország ellen a Propaganda meg-
rablása miatt, mert ez által Francziaország befolyása 
tetemesen növekedik. A lehangoltság annál nagyobb, 
mert a pápa elutazásának kérdése a fönjellemzett hely-
zettel szoros összeköttetésben áll. 

Ami A n g l i á t illeti, jó okom van föltenni, hogy 
kedvező megoldás felé halad. E tekintetben nagyon jelentős 
a védbeszéd, melyet Mr. Brady a „Forthneighty Review"-
ben közzétett. Az első kísérletnek vétetik a közvéleményt 
Angliában e tekintetben ennek megnyerni. Tényleg tu-
domást vett róla a magas diplomatia és a kérdést most 
élénken szellőztetik. Err ington (Anglia félhivatalos kép-
viselője) által állítólag tet t nyilatkozatok szerint Gladstone 
óhajt ja annak hivatalos megfontolását. A helyzet megíté-
lésére szolgáljon még b. Mohrenheim, volt londoni, most 
párisi orosz nagykövetnek azon fölöttébb érdekes megjegy-
zése, „hogy az angol kormány kényszerítve van, közvet-
len és állandó összeköttetéssel bírni a Vaticannal, hogy 
az ír kérdést végleg rendezhesse." Err ington közelebb 
egyik barátom előtt kijelentette, hogy közelebb jó remény-
nyel megy Londonba. Táviratok szerint már el is uta-
zott Rómából. 

Az O r o s z o r s z á g és apostoli Szék közti viszony 
lassanként békés alakulást látszik venni. Az orosz követ-
ség visszaállítása már csak idő kérdése. Ha az erre vonat-
kozó tárgyalások nem vezettek még végleges befejezésre, 
ennek oka az, hogy előbb rendezni kell bizonyos vallás-
politikai viszonyokat Lengyelországban. Továbbá a főne-
hézség a véleménykülönbségben rejlik, mely a kül- és a 
belügyi ministerium közt fönforog. Giers külügyminiszter, 
kinek személyesen köszönhetni az apostoli Székhez való 
viszony föntartását, kívánja a vallási kérdés gyors meg-
oldását Oroszországban a Vatican segélyével, ellenben 
Tolstoj belügyminiszter a vallási viszonyokat a Vaticannal 
kötendő formális egyezmény nélkül akarja megoldva látni. 
De föltehető, hogy a viszonyok segélyére lesznek Giers 
urnák és támogatni fogják szándékait. A czár szándéka, 
ki személyesen jó egyetértésben óhajt élni a katholikus 
egyház fejével, lényegesen hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
Giers ur intentiói győzelemre jussanak. 

S p a n y o l o r s z á g o t a Canovas-ministerium lét-
rejövetele bensőbb viszonyba hozta a Vaticanhoz. Sokat 
kell köszönni Rampolla, madridi nuntius belátásának és 
mértékteljes tapintatának, aki nemcsak a kormánynál 
nagyon kedvelt személyiség, hanem a Szent Atyánál is 
nagy kegyben áll. A Vaticanban remélik, hogy Spanyol-
országban a Propaganda megraboltatásánál határozottan 
az apostoli Szék jogainak védelmére fog föllépni. Hogy 
a spanyol kormány ezt elmulasztotta, annál súlyosabb 
hiba vala, minthogy bizonyos, hogy több hatalom csat-
lakozott volna a tiltakozáshoz, ha Spanyoloi'szág megra-
ragadja a kezdeményezést és a Propaganda javainak con-

vertálása ellen föllép. De Keudell (Quirinal melletti német 
nagykövet) határozott magatartása Spanyolországnak elvette 
a küzdelem kedvét e kérdésben. Molins, spanyol követ, 
a maga dolgát még azzal is elrontotta, hogy személyesen 
a Szent Atyát arra igyekezett birni, hogy ejtse el a Ró-
mából való elutazás kérdését és az ez irányban tett 
lépéseket vonja vissza. 

A u s z t r i a állásáról az apostoli Székhez a jelen 
pillanatban bajos dolog határozott adatokat nyilvános-
ságra hozni. Megelégszünk annak kimondásával, hogy a 
bécsi kormánynak be kell látnia, mennyire elvesztette 
Rómában korábbi befolyását a Propaganda ügyében tanu-
sitott hallgatása által. Ep azon időben, midőn elnyerendő 
vala a túlsúlyt a katholikus missiókat illető minden ügy-
ben, szerencsétlen módon politikai indokok által hagyta 
magát nagyon befolyásoltatni. Félelme, hogy összeütkö-
zésbe jő az olasz kabinettel, oda vitte, hogy a befolyá-
sának megszilárdítására s emelésére kínálkozó alkalmat 
elutasítsa magától. 

VEGYESEK. 
— Kalocsán sz. József patrociniumának ünneplése 

alkalmával a főgymnasiuni 8. osztályának számos tanulói 
erős fogadást tettek, hogy soha titkos társulat tagjává 
nem fognak szegődni. Éljen a minta-gymnásium ! Vajha 
minden középiskolákból ily világnézettel és eltökéléssel 
lépjen ki az if júság az életbe ! 

— A Religio mult számában „A mérsékelt ellenzék 
német lapjának atheisrnusa" czim alatt közlött budapesti 
levél tárgyába vonatkozólag a „B. Tagblat t" 13. számá-
ban megjelent nyilatkozat teljes szövege : 

Budapest, máj. 12. 
Némely egyházi érzelmű lapokban nem csak lapunk, de azzal 

kapcsolatban a mérsékelt ellenzék s különösen annak egyes vezérei 
is, a 6. számunkban megjelent „Am Sarge" c. czik miatt, hevesen 
meg lett támadva. Mivel ezen orgánumok közt olyanok is talál-
koznak, melyeknek rosz-akaratu mellék tekintetek nem tulajdonit-
hatók, s mivel hasonló nézetek oly körökben is oszthatók lehetné-
nek, a melyeknek ítéletére súlyt fektetünk, fölhíva érezzük magunkat 
kinyilatkoztatni. : 

1. hogy a mi lapunk ugyan ellenzéki lap, de egyáltalában 
nem organuma egy ellenzéki pártnak sem — sokkal függetlenebb 
minden párttól ; hogy annak tartalmáért, főleg pedig magán nyi-
latkozataiért ugy az erkölcsi, mint a törvényes felelősséget kizárólag 
a szerkesztőség viseli. 

2 hogy a nevezett czikk, egy különben megbizható külmunka-
társtól származva, kivételkép szerkesztői felügyelet nélkül lett a 
lapba fölvéve, s hogy a szerkesztőség annak tartalmát egyáltalában nem 
helyesli. Lapunk egész iránya, mely első számunk vezérczikkéből 
megismerhető, az atheismus s materialismussal éles ellentétben áll. 

Megelégszünk ennek egyszerű kijelentésével, mivel még ál-
munkban sem jut eszünkbe, hogy szóba álljunk Jánossy képviselő 
úrral, aki egy ad hoc alapitott pseudo-katholikus lapocskában, az 
emiitett s általa egyébként is tendentiosusan s hamisan fordított 
czikkéből azon következtetést vonta le, hogy a mérsékelt ellenzék, 
élén gróf Apjjonyiv&l, a vallás és egyház elpusztítására törekszik 
— vagy a nevezett lapocskával főleg komolyan — vagy csak tréfá-
ból is polemizáljunk. 

A .,Budapester Tagblatt" szerkesztősége. 
Ezzel a nyilatkozattal a mérsékelt ellenzék részéről 

be lett bizonyítva, hogy oly vezérlet alatt áll, mely teljes 
solidaritást csak korrekt támogatással vállal el. Hányszor 
támadtuk meg a kormánypárti sajtót hasonló körülmények 
között, a nélkül, hogy a mérsékelt ellenzék vezérletének 
lelkiismeretességéhez hasonló point d'honneurrel lett volna 
szerencsénk találkozni ! Apponyi A. gróf, a mérs. ellen-
zék vezére, kit a Szent-István-Társulat élén mi katholi-
kusok tapsviharral fogadtunk, teljes tiszteletünket bírja. 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
RATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. 

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, május 17. 40, I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A katholicismus befolyása Magyarország nevelésügyi viszonyaira. — Emlékbeszéd az I. ke-
rületi bölcsőde megnyitása alkalmából. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Szerény inditvány az érettségi vizsgálat tárgyában. —! 

C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Róm. kath. tanitó-egyletek alakulása. — Irodalom : Májusi Rózsabimbók. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

C) A habsburgi házból származott királyok alatt. 
1 5 2 S - 1 8 S 4 . 

(Folyt.) 

Pázmány már 1616-ban több ezer forinttal 
járult a nagyszombati iskola emeléséhez, miclőn pe-
dig az érsekségre emeltetett, még nagyobb gond-
dal és bőkezűséggel ápolta. 1619-ben Nagyszom-
batban két házat vett s azokban az elszegé-
nyedett nemesek liai, számára nevelő intézetet 
alapitott, a mely convictus-nobilium-nak nevez-
tetett. Ezen intézetet utóbb 24,000 ír t tal segí-
tette. Ezen kivül még 1624-ben más alapítványt 
is tett, ugyanis év eu kint 5000 ír t ta l járult a 
nemes ifjak neveléséhez, s erre utódait is köte-
lezte. E közben más lelkes püspökök sem vonták 
meg támogatásukat ezen intézettől, mit a fényes 
alapitványok bizonyítanak. Igy Jány Jakab sze-
rémi püspök 20,000 frtot, Szelepcsényi György 
esztergomi érsek 50,000 frtot, Széchenyi György 
szintén esztergomi érsek 30,000 frtot, Korompay 
Péter nyitrai püspök 5,000 frtot, Galgóczy János 
esztergomi prépost (a jótékony intézetekre hagyott 
80,000 frtból) 3,000 frtot, Ladislaides János nyitrai 
kanonok 1,600 fr tot áldozott e nemes czélra1). 
Telegdy János kalocsai érsek Nagyszombatban 
hat növendékre te t t alapítványt, oda engedvén 
tulajdon tágas házát is. Midőn igy az iskola szép 
virágzásra emelkedett vala, a hazáját szerető 
Pázmán}^ nagy tervek foglalkoztatták. Még többet 
akart tenni! 

„Midőn — irja Pázmány — gyakran ag-
gódva elmélkednénk a fölött, mikép kellene elő-

Consign, p. fund. etc. 

mozdítanunk a kath. vallás terjedését Magyar-
országban, s egyúttal emelni a nemes magyar 
nemzet díszét : legbiztosabb eszköz gyanánt tünt 
fel előttünk egy tudományos egyetem felállítása, 
melyben a harczias nemzet erkölcsei szelídülné-
nek, s az egyház és állam igazgatására alkalmas 
férfiak neveltetnének. " 

Szép tervei nem hiusultak meg, mert 1635-ben 
május hó 12-én 100,000 frtnyi alapítványról 
szóló okmányt irt alá s ezzel megalapitá a nagy-
szombati érseki egyetemet. Ezen alapítványi le-
velet II. Ferdinánd király még ugyanazon év 
október hó 17-én meg is erősité. S az egyetem 
Pázmány nagy örömére szép ünnepélyességgel 
nemsokára megnyittatott, s a pápa és király ré-
széről mindazon kiváltságokkal fölruháztatott, 
melyekkel Európa egyéb egyetemei birtak. Az 
egyetem mellé Pázmány könyvtárt is állított, 
Telegdy Miklós pécsi püspök pedig a tudományok 
gyorsabb terjesztése végett könyvnyomdával aján-
dékozá meg. 

Az egyetem a Jézustársaság atyáinak sorai-
ból nyerte tanárai t s egyelőre csak két karral 
bírt, a hit és bölcsészettudományival, de később 
hogy az ifjúság a jogtudományokat is elsajátít-
hassa, Lósy és Lippay esztergomi érsekek a jog-
tudományi kart is megalapították, Lósy 22,000 
frtot, Lippay pedig 15,000 fr tot adott e czélra.2) 

Később gróf Pálffy Ferdinánd püspök a ta-
nuló ifjúság szaporodtával a régi épület helyett 
nagy áldozatok árán, ujat emeltetett. A tanulók 
száma a tizennyolczadik század elején (1703-ban) 
az ezerkétszázat túlhaladta. 

x) Fraknói. A magy. nemz. tört. III . k. 296. 1. 
2) Fejér Hist. Acad, seien. Pazm. VII. p. 22. 
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A szépen virágzó egyetemet Mária Terézia 
királynő 1769-ben a földvári apátsággal ajándé-
kozta meg s utóbb is bőkezű adományaival gya-
rapí tot ta . Ala t ta keletkezett az orvosi kar. — 
Az esztergomi érsekek még ezután is az egyetem 
alapjához évenként 10,000 f r t ta l járul tak. 

Mária Terézia 17S0. év márczius 28-án kelt 
királyi rendeletében meghagyta, hogy a nagy-
szombati egyetem Budára helyeztessék, a honnét 
pedig 1784-ben Pestre hozatott , át. 

Azóta országunk ezen legelső tudományos 
intézete, a tudományok terjesztése által sok jót 
t e t t a haza javára s eszközlé, hogy hazánk az 
európai műveltség színvonalára emelkedve nyugat 
müveit nemzeteivel is versenyre kelhet. íme, ezen 
intézet is a kath. egyház keblén dajkálva le t t 
nagygyá, jelessé. 

Pázmánynak a nevelés körül te t t egyéb ál-
dozatait mellőzve, i t t még csak azt emiit jük, hogy 
az Oláh által Nagyszombatban alapi tot t papne-
velő intézetet te temes összeggel helyreál l í tot ta s 
Bécsben a mai nap is szépen virágzó Pazmaneu-
mot 100,000 fr ton megalapítot ta . 

Ezen időből veszi eredetét a bpesti központi 
papnevelő intézet is, a mely Lippay György ér-
seknek köszöni létét, a ki a nagyszombati zsinat 
a lkalmával azon 35,000 f r to t , melyet előde, Lósy 
Imre e czélra hagyott , az intézet felállí tására 
fordította, III. Ferdinánd királytól pedig ezen 
növelde javára a szent Pé te r és Pálról nevezett 
ó-budai prépostságot kieszközlötte ; ő fá radhata t -
lan buzgalommal szép épületet emeltetvén, tizen-
ha t egyénre t e t t a lapí tványt s 1648-ban meg is 
nyi tot ta . — Hogy más megyék növendékei is 
nyerhessenek ezen intézetben ellátást, többen 
bőkezű adakozásokkal gyarapi ták ; igy Nagyfalvay 
György váczi püspök 8,500 fr tot , Telegdy János 
nyitrai püspök 12,000 fr tot , Gubasóczy János 
püspök 35,000 fr tot , Dvornikovich Mihály váczi 
püspök 6,000 f r to t szenteltek e czélra,1) Neveze-
tes alapí tványokat te t tek még más egyházi fér-
fiak is, ugy, hogy az intézet jelenleg virágzó 
ál lapotban van. 1780-ban a királyi egyetemmel 
Budára, Budáról Pozsonyba, onnét pedig 1802-ben 
Ferencz király által a hi t tudományi ka r ra l együtt 
Pestre helyeztetet t át. 

Mint láttuk, mig az egyház a világi tudo-
mányokra oly roppant szellemi és anyagi tőkét 
áldozott, addig saját növendékeit sem hanyagolta 

el, hanem folytonosan ar ra törekedett , hogy jám-
bor és müveit papokat nevelve, a vallás és tu-
tudomány mindinkább terjesztessék. 

Az emii tet t iskolákon kivül léteztek még 
magán iskolák is, „a melyeket főpapjaink és fő-
uraink ősi szokás szerint udvarukban tar to t tak , 
s melyek a művelődés egyik iskolájául szolgál-
tak. Ilyen volt Várday érsek udvara, hol számos 
nemes i f jú müveit erkölcsöket és illemes, finom 
életet t a n u l t : ilyen Yeranchich pr imás pozsonyi 
udvari iskolája,"1) stb. 

E korszakban a nőnevelés is nagy lendüle-
te t nye r t ; buzgó főpapjaink sz. Orsolya és sz. Er-
zsébet utóbb sz. Yincze leányait az ország minden 
részében megtelepí te t ték s ezáltal a hazai nőne-
velést virágzásra emelték. 

Kassán a nőnem nevelésével dicséretesen 
foglalkozó sz. Orsolya apáczák házá'j 1697-ben 
Eleonora császárné és Fenessy György püspök ala-
piták. Ujabb időben pedig Bélik József szepesi 
püspök te t t i t t nagyobb alapítványt. 

Vurum József nyi trai püspök a nőnem czél-
i rányos nevelése végett Nyi t rán alapitott iskolát, 
a melyet Kluch József nyi t ra i püspök 6,000 f r t t a l 
gyarapí to t t . Nagyváradon Szentzy István kanonok 
alapi tot t apácza zárdát 20,000 frton, a melyet 
Rier Ferencz kanonok 14,000 fr t tal , Püspöky Fe-
rencz kanonok 2,000 f r t ta l , *Jedlicska Antal 9,000 
f r t t a l , Simon János kanonok 15,000 fr t ta l , Krics-
falusy Ferencz prépost 3,500 fr t ta l , Vurum Jó-
zsef nagyváradi püspök 3,000 f r t t a l gyarapított . 
Pozsonyban a mi Asszonyunkról nevezett apáczákat 
gr, Csáky László cz. püspök és kanonok nagyváradi 
egy szép épülettel s 1821-ben 50,000 f r t t a l aján-
dékozta meg. Ugyani t t az Orsolya apáczáknak 
Széchenyi György esztergomi érsek 20,000 f r to t 
adott, gróf Eszterházy Imre esztergomi érsek 
pedig u j épületet emel te te t t számukra, Ezen in-
tézet alapját többek közt adományaikkal nevel-
ték : Király József pécsi püspök 2,000 fr t tal , 
Kluch József nyi t ra i püspök szintén 2,000 fr t tal , 
Rudnay Sándor esztergomi érsek 1821-ben 4,000 
f r t ta l , ezen időtől egész haláláig évenkint 6,500 
f r t ta l . Zágrábban Haulik György püspök az ir-
galmas nénék alapítására 20,000 f r to t te t t le, — 
Nagyszombatban több jeles alapítvány té te te t t 
a nőnem nevelésével foglalkozó szeretet leányai-
nak számára. Fuchs Ferencz nyi t rai püspök 
1803-ban 12,000 fr tot , Vilt József esztergomi 

*) Consig. p. fund. etc. l) G. Lubrich Ágost. Nevele's tört. II. r. I. k. 627. 1. 
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kanonok 4,200 frtot, Kluch József nyitrai püs-
pök 22,500 frtot adott, Vurum József nyitrai 
püspök pedig több ezer forinttal segité. — Szat-
máron Hám János püspök nagy áldozattal az ir-
galmas nénéket alapitotta meg, a kik jelenleg 
az ország számos helyein bírnak iskolával. Egyéb 
jótevőket elhallgatva, csak Simor János eszter-
gomi bibornok-érseket emiitjük, a ki egymaga 
a nőnem nevelésére sok százezer forintot fordí-
tott Bpesten, Esztergomban, Győrött, Komárom-
ban, Érsekujvárott, Léván, s még több helyen 
állított zárdát és iskolát. Haynald bibornok és 
Bonnaz püspök alapítványai országszerte ismere-
tesek. A nőnevelés felvirágoztatásának érdeme te-
hát kétségkívül a hazai főpapság áldozatkészsé-
gének tulajdonítandó. 

Az árvagyermekek nevelése is mindenkor 
az egyházi férfiakban támogatókra talált. Kalocsán 
Klobusiczky Péter érsek alapított árvák számára 
jótékony intézetet, a melyet életében évenkint 
3,000 fr t ta l ta r to t t fönn, később pedig 35,000 
f'rtnyi tőkét te t t le alapítványul. Adakozásai, a 
melyeket a nevelésügy előmozdítására szentelt, 
a 400,000 fr tot meghaladják. Keszthelyen Fejéi-
György nagyváradi kanonok az árvagyermekek 
nevelésére 100,000 f r t alapítványt te t t 1840-ben.1) 
Kelcz Imre jezsuita 8,000 fr tot gyűjtött a kő-
szegi árvák számára, Szily János szombathelyi 
püspök pedig épületet állított s a tőkét 3,800 
frttal gyarapította; később Kelcz Imre már mint 
győri kanonok az alaptőkét 60,000 fr t ta l szapo-
rította. Czuppon és Török szombathelyi kanono-
kok körülbelül 50,000 fr tot adtak ugyanezen 
intézetre. Pozsegán Alagovich Sándor zágrábi 
püspök 15,000 frtot adott az árvák házára s azt 
90,000 frtnyi alapítványnyal látta el. — Koller 
Ignácz veszprémi püspök Veszprémben állított 
árva-nevelőházat 9,000 fr tot szentelvén e czélra. 
Ezen intézetet Zsolnai Dávid és Hornyik János 
veszprémi kanonokok 250,000 f r t ta l megalapí-
tották.2) (Davidicum.) Vurum József nyitrai püs-
pök Zsolnán állított növeldét az árvák számára 
s azt 250,000 fr t ta l biztosította.3) Porubszky 
György nyitrai kanonok hagyatékának egy har-
madát szentelte a zsolnai árvák-intézetére. Sala-
mon József kanonok Nagyváradon az árvák szá-
mára házat vett s 24 árvagyermek nevelésére 

Egyh. Tud. 1841. II. 8. sz. 
2) Egyh. Tud. 1842. 10. sz. 
3) Farkas Imre Vurum nyitrai püspök fölött tar tot t besz. a 
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alapítványt tett. Idővel ezen alapítványt több 
lelkes jótevő gyarapította, igy: Püspöky Ferencz 
kanonok 1806-ban 2,000 frttal, Simon János ka-
nonok 1814-ben 15,000 frttal, Molnár József ka-
nonok 1826-ban 20,000 fr t tal gyarapították, Lang 
Ferencz kanonok az intézet házát nagyobbította 
s végrendeletileg 15,300 frtot adományozott e 
czélra. Thesarovich Gábor kanonok pedig 9,000 
f r to t szentelt az árvák házára. 

Valamint az említett helyeken, úgy másutt is az 
árvák ügye mindenkor a hazai papság jótékony-
sága által gyámolíttatott. ííegújabban Simor János 
bibornok-érsek születés helyén Székesfehérvárott 
100,000 fr t ta l alapította meg azárvák intézetét. 

# * 
# 

A katholicismus legújabb időben történt befo-
lyásáról Magyarország nevelésügyi viszonyaira, csak 
röviden fogunk megemlékezni, mert mig egyrészről 
a roppant tárgyhalmaz kötetekre való munkát 

• adna, addig másrészről a hazai ío- és alpapság jó-
tékonysága még korunk élénk emlékezetében van. 

Csak egyes mozzanatokat idézünk. 
A népnevelés a XIX-ik században is, egész 

a legújabb időkig, az egyház gondos ápolása alatt 
áll, annak jótékony kezei hozták létre, azok segí-
tik s őrködnek fölötte. E század főpapjai nem 
maradtak hátrább jeles elődeiknél, az igazságos 
történet, ha nem is emeli őket fölebb, de bizo-
nyára egy sorba állítja velük. 

E nagy férfiaknak jobbára csak nevét em-
lítjük, mert az alázatos hála minden fáradozása 
mellett sem birta eddig összeszámlálni a jóté-
konyság emez óriási összegét. Egyes adatokat 
ellesett ugyan, de míg azokra figyelt, két annyi 
kikerülte figyelmét. Az 1863-ban te t t főpapi ada-
kozásoknak csupán a lapokban nyilvánosságra ho-
zott összege készpénzben 828,727 frt, 1280 öl fa, 
4720 mérő gabona és nyolczvanöt tanulónak in-
gyenes neveltetése Î1) 

(Folytatjuk). 

Emlékbeszéd 
az I. kerületi bölcsödé megnyitása alkalmából.2) 

Nagyméltóságú Elnök-Grófné ! 
Mélyen Tisztelt Közönség! 

Nincs szebb és magasztosabb feladat, mint az embe-
riség érdekét szolgálni, s nincs nemesebb és dicsőbb tö-
rekvés, mint a szegények nyomorát enyhíteni; jót tenni, 
hol erre szükség van, segélyt nyújtani, hol az inség kiált. 

1) Anti-Timoleon röpirat. 
2) Mondotta Nóvák Lajos kir. főgymn. tanár. 
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• E föladat és törekvés gyűjtött ma bennünket is itt 
össze, s ez kölcsönöz ünnepélyünknek is mélyebb jelen-
tőséget. — Összejöttünk, Tisztelt Közönség, hogy Isten 
szent nevében egy díszes csarnokot, egy biztos menhelyet 
nyissunk meg s avassunk föl a szegény kisdedek ápolá-
sára s a munkától megtörött szülők súlyos gondjainak 
enyhítésére. E ténynyel egyesületünk egy lépéssel ismét 
közelebb ju t czéljához, melyet maga elé tűzött, s melyet 
közel négy évtized óta lankadhatatlan kitartással elérni 
törekszik. E ténynyel a főváros a szeretet egy újabb for-
rásávaal gazdagodik, melynek áldását a szegények ezrei 
fogják érezni. 

Engedje meg tehát a Mélyen Tisztelt Közönség, 
hogy én ez ünnepélyes órában egyletünk czéljáról, jelesen 
pedig a bölcsődék magasztos és nagyfontosságú felada-
táról értekezhessem, hogy így egyrészt megfejtve legyen 
azon buzgalom, melyet ez intézet létesítése körül az 
egyesület, különösen pedig a nagyméltóságú Elnök-Grófné 
kifejtett, másrészt pedig a nagy közönség, mely egyesü-
letünket mindig a legszívesebben gyámolította, meggyő-
ződjék, hogy a bölcsőde-egyesület igazán hasznos és szük-
séges intézmény napjainkban. 

Tisztelt Közönség! A szegénység az emberiség tör-
ténetében a bűnnek szülöttje, egykorú tehát az emberi-
séggel. A törvényhozókat a különböző korszakokban e 
kérdés szakadatlanúl foglalkoztatta, de kellő megfejtést 
a pogány világban sehol és soha sem talált ; csak midőn 
a kereszt, a gyalázat és nyomor fája, feltűnt az égen. s | 
meghozta a szeretetet, mely átalakította a világot, — lőn 
a szegények kérdése megoldva. Azonban a kereszténység 
megalapítása s elterjedése után is voltak és lesznek is 
mindig szegények, mert a kereszténység nem szüntette 
meg a szegénységet, legalább nem úgy, mint azt néme-
lyek szeretnék, a mi lehetetlen, de sorsukat tűrhetővé, 
becsültté tette, s ők veszedelemmel soha sem fenyeget-
ték a társadalmat. De most máskép áll a dolog. A sze-
gények tulajdona a hitetlenek tulajdonának nagyobbítása 
által megkisebbedett, a szegények méltósága, melynek 
forrása Jézus Krisztus, szintén elenyészett, mert a hitet-
lenek megtámadták s isteni trónjáról lehurczolták őt : 
elveszett a szegények boldogsága, „mert — mint valaki 
helyesen megjegyzi — napjaink bölcsei azt tanítják, hogy 
a gazdagság teszi a boldogságot, hogy a boldogság a 
tárcza leánya". Igy lett azután a szegénységből paupe-
r i s m s , melynek irtóztató pusztításait, mintegy kitörendő 
vulkán rontását, időnkinti morgásából következtetjük. 
E szó „pauperisrnus" atyáink előtt ismeretlen volt. az ú j 
kornak szüleménye ez, szomorú de szükséges eredménye 
az örök isteni elvektől elidegenedett statuséletünknek. 
A hitetlenek elrabolták a szegényektől a menyországot 
széttépték a kötelékeket, melyek a nyomorultat ahhoz 
köték, — most már lezuhantak azok a mélységbe, s az 
ő felszabadított kapzsiságukat, gyűlöletük s kétségbeesésük 
odalent poklot alkotott, s most munkálkodnak ott alant, 
mint a halálféreg a porhadó fában, hogy az utolsó ala-
pokat is aláássák. 

Es ha nem lesznek ezek ismét megnyerve az Isten-
nek és örökkévalóságnak, a keresztény erénynek és valódi 
műveltségnek, akkor társadalmunk, mint hajdan a pogány | 

világ, meg van érve az enyészetre, s egy napon összedől 
az egész épület, és a barbarismus és elvadult csordának 
árjai fogják elborítani annak romjait ! 

Hol keressünk tehát e baj ellen orvoslást ? — Yissza 
kell mennünk a hűtelenül elhagyott ösvényre. Igen, egye-
dül a keresztény hit és keresztény szeretet az, mely eme 
romlottság közepette új életcsirát képes a haldokló tár-
sadalomba oltani. A túlsúlyra emelkedett materialisticus 
irány e bajon nem segíthet, ez csupán egyes egyének 
túlgazdagodását eredményezheti ; a hit által kell tehát a 
szegény munkás-osztály szellemi, s a szeretet által testi 
regeneratióját eszközölni ! 

Es Tisztelt Közönség ! azon intézmények között, 
melyek e czél elérésére létesíttettek, kétségkívül első 
sorban állnak a bölcsődék ; mert a bölcsődék nemcsak a 
szegény kisdedeket ápolják és bennük egy új, jobb és 
nemesebb munkás elemet nevelnek, hanem egyúttal meg-
könnyítik a szülők gondját, alkalmat adnak nekik napi 
keresetre, és a mi a fő, a gyermek által szelídítik s neme-
sítik az anya és apa szívét is, a vagyonos és szegényebb 
osztály közt bizonyos gyengéd kapcsot alkotnak, t. i. a 
jótékonyság és háladatosság kapcsát, mely hathatósan 
elősegíti a társadalmi békét s a közboldogságot. 

Tisztelt Közönség ! A ki a városok szegényebb 
népével érintkezik, a ki a munkás-osztály viszonyait ismeri, 
az tudja mily sanyarú körülmények közt nevelkednek fel 
ezek gyermekei. De mit is tehet a szegény gyermekeért ? 
Mindene hiányzik az általa lakott nedves odúban, télen 
nincs fája, nincs levegője, nincs ruházata, gyakran kenyere 
sincs ; nyáron lankasztja őt a hőség és sorvasztja a láz. 
Es ha nehezen szerzett pár fillérén vesz magának élelmi 
szert, abban sincs köszönet, mert a mit a szegény vásá-
rol, az többnyire egészségtelen, nem tápláló : a hús meg-
romlott , a kenyér rossz, a tej meghamisított. Ilykéj» a 
csecsemő már születése napján anyja tejével szívja be 
a káros betegségeknek csíráját. De a gyermekeknek nem-
csak táplálkozása, hanem ápolása is a leghiányosabb ; 
hisz az anya idejét a kenyérkereset gondjai felemésztik, 
gyermekét kellőleg nem gondozhatja, és ha a munka 
hazulról elszólítja, idegenre kell bíznia kisdedeit, ki rend-
szerint maga is szegény lévén, nem igen ügyel rájuk, 
hanem magukra hagyja őket. Es ebből mennyi szeren-
csétlenség szokott származni ! Hány gyermek esik ki 
ágyacskájából s nyomorékká lesz ; hányat gázolnak el az 
utczán a kocsik ; hány kisdedről hallottuk, hogy magát 
leforrázta, megmérgezte ; hányról hallottuk, hogy gondat-
lanság miatt szeme világát vesztette ; hány magára hagyott 
gyermek gyújtot ta már föl az atyai házat, s hamvasztotta 
el az egész községet! 

De vájjon vádolható-e mindezért a szegény anya ? 
Mit tehet ő, a nyomorult, ha szükség kényszeríti őt 
házon kívüli munkával keresni mindennapi kenyerét ? Mit 
tehet ő, ha sem módja nincs dajkát fogadni, sem ideje 
gyermekére folyton felügyelni ? Ki merne e gyászos bal-
esetekért a szegény anyára követ dobni ? 

De e felsorolt testi bajokon kívül még több vesze-
delem környezi a szegény gyermek erkölcsi életét. A sze-
gények családjában, a mely egyetlen pinczében vagy 

I padlás-szobában van összeszorúlva, kénytelen a gyermek 
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látni és hallani mindent, a mi ott történik, szemével és 
fülével a bűn mérgét szívja be ; s így, valamint a rossz 
táplálék és gondatlanság testileg satnyítják el, a rossz 
példa lelkét öli meg. 

Nem sokára a jónak utolsó érzéke is kialszik benne, 
a természet szava elnémul, beszéde erkölcstelenné válik, 
szokásai vétkesekké, ő csak a bűnre és elvetemedett 
életre látszik teremtve lenni. A gyermek csak teher a 
szegényre nézve, azért többnyire csak átkozódásokat hall 
a szeretet szavai helyett. 

Es Tisztelt Közönség ! e bajokat a bölcsőde mind 
megszünteti ! A bölcsődében a gyermek a leggondosabb 
ápolásban részesül ; itt nem érheti semmi baleset, a 
szakszerű orvosi kezelés elfojtja benne a betegségek csí-
ráit, az egészséges táplálék megerősíti testét, erkölcsi 
érzéke föléled s szelleme minden jóra és szépre fogé-
konynyá lesz. It t a szeretet uralkodik, mely a gyermek 
szivét egészen megváltoztatja, szemét az égre emeli, s 
első szava is imádságot rebeg. 

De nemcsak a gyermekre, hanem az anyára és 
atyára is a legáldásosabb befolyást gyakorolja a bölcsőde. 
A gyermek a bölcsődében folytonos érintkezési pont a 
magasabb és szegényebb osztálybeliek közt. A szegény 
anya magas rangú úrnők karjain látja itt gyermekét, 
látja mint dédelgetik és gondozzák őt, hallja mint dicsé-
rik jó tulajdonait, és ha beteg, hogy ápolják, hogy igye-
keznek segíteni baján. Ekkor elenyészik a válaszfal, mely 
a társadalmi életben a gazdagot a szegénytől elkülöníti, 
mert a mi jót gyermekével tesznek, azt a szegény nagyobb-
nak tartja, mintha saját magával történt volna. Becsülni 
kezdi magát, s a figyelmet, melyet iránta tanúsítanak, 
megérdemelni igyekszik, s nemsokára egész új szellem 
lengi át a szegény anyát. A gyermeke iránti szeretet 
naponkint a bölcsődébe hozván őt, itt érintkezik az ápoló 
testvérekkel, vonzódni kezd e tisztelendő szüzekhez, bizal-
mas lesz irántuk, föltárja nekik keblét, s ezek felhasz-
nálván az alkalmat, jó tanácscsal látják el őt, visszave-
zérlik a hit ösvényére, szívét nemesítik, s példájukkal 
oktatják, hogy miként kell egy keresztény nőnek élni ; s 
így észrevétlenül a durva nőből istenfélő anya válik. — 
Ilyképpen neveli a bölcsődében levő gyermek saját any-
ját, s ez által ismét döntő befolyást gyakorol atyjának 
érzületére is, mert ez látva gyermekének kedvező fejlő-
dését, hallva nejétől azon gyengéd figyelmet s szeretetet, 
melyben a magasabb körök hölgyei őt, a szegényt része-
sítik, önkénytelenül lekötelezve érzi magát irántuk, tisz-
telni kezdi őket s iparkodik ő is tisztességesebb élet, 
szelídebb erkölcsök által gyermekének jó példát adni. 

A bölcsőde így szól a szegényhez : add át nekem 
gyermekedet s láss aggodalom nélkül munkád után, én 
gondoskodom róla, miként a gazdag sem gondoskodik 
jobban gyermekéről. A szegény dolgozik és tiszta életet 
él, mert a bün nem talál pártfogásra a bölcsődében. 
A gazdaghoz pedig így szól : add nekem az asztalról 
lehulló kenyérmorzsákat, és neked érte a szegények áldá-
sát adom. A gazdag ád a magáéból a szegény gyermek-
nek, s a szegénynek kebléből kialszik iránta a gyűlölet. 

Tisztelt Közönség ! Ime ezek a bölcsőde gyümölcsei, 
ézt eredményezik s bölcsőde-intézetek, vagy helyeseb-

ben : ezt eredményezi a bölcsődék által a keresztény 
felebaráti szeretet. Igen, a felebaráti szeretet ! — mert 
ez adott léteit a bölcsődéknek, ez tart ja fenn azokat ; 
hiszen csakis a szeretet eszközli azt, hogy magas rangú 
hölgyek saját kezükkel, melyet azelőtt a napsugártól is 
gondosan őriztek, szegény gyermekeket dajkáljanak, hogy 
órákat töltsenek e síró kisdedek közt, hogy ezreket költse-
nek ezen idegen gyermekekre. Vagy nem a szeretet köti 
e bölcsőkhöz azon tisztelendő szüzeket is, kiknek gond-
jaira ez intézet bizva van, az Ur e kiválasztott jegyeseit, 
kik lemondva mindenről, mi előttük kedves volt, szét-
téptek minden köteléket, mely őket az élethez csatolta 
és szeretetből a szegények szolgálatjára adták magukat, 
még pedig nem egy órára, nem egy napra, hanem egész 
hosszú életen keresztül. 

E magasztos látvány, Tisztelt Közönség ! megvigasz-
talhat bennünket, lelkünket felemelheti, mert a hol a 
szeretet még ezeket képes észközölni, ily diadalokat 
aratni, ott még erőteljes életgyökér rejlik a fölben ; a 
mely nép még ilyen leányokkal bir, az nem enyészhetik 
el, mert a szeretet legyőz mindent, a szeretet erösebb 
a halálnál, s ha bár nemzetünk bűnei még oly nagyok 
volnának is, az ő szeretetük még nagyobb. Ez isteni 
kovász a veszni indult nemzedékre, mennyei vetés, mely 
kizöldül a téli jég s a háborúk alól. 

Tisztelt Közönség ! A szeretet ezen új csarnoka, az 
irgalmasság e szép oltára, melyet most felavatunk és 
megnyitunk Budapest fővárosa által ajándékozott telken, 
nemes szivű gyermekbarátok áldozat-filléreiből épült. Fo-
gadják tehát e kegyes adományozók azon szegények leg-
melegebb háláját, kik ez intézet áldásait élvezni fogják ; 
de fogadja egyúttal ezek legmélyebb köszönetét az alapító 
egyesület is, különösen pedig ez egyesület nagynevű 
elnöke gróf Károlyi Sándorné ő nagyméltósága, kinek 
felebaráti szeretete volt ezen eszme megteremtője, s kinek 
buzgalma s áldozatkészsége hozta az egyesületet azon 
kedvező anyagi helyzetbe, hogy a fővárosban ezen har-
madik intézetét megnyithatta. A szegények és ügyefo-
gyottak Atyja, a mindenható Isten jutalmazza meg ez 
intézet jótevőit, s az ő áldása lebegjen a szeretet e csar-
noka fölött, hogy hosszú éveken keresztül szolgáljon azon 
magasztos czélnak, melyért emeltetett, legyen igazi men-
helye a szegényeknek, iskolája a vallásosságnak s kút-
forrása a hazafiúi erényeknek ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 16. Szerény indítvány az érettségi 

vizsgálat tárgyában. — Lapunk 31. számában (ápr. 16-áról 
keltezve) behatóbban foglalkoztunk a legújabb miniszteri 
utasítással, mely az érettségi vizsgálat részleteit rendezi 
az 1883. XXX. t. cz. 22. §-a értelmében. 

Mi akkor fájlaltuk, hogy az érettségi vizsgálat tár-
gyai sorából kiküszöbölték a hit- és erkölcstant. Azóta 
egyik kath. napilapunk ez érdemben hosszabb czikket 
hozott, melyben e tárgyra vonatkozólag a tanügyi kor-
mány eljárása védelmeztetik, kivált azon érvvel, hogy a 
hittanár, ha valamely tanuló meg nem felelne, elégtelen 
érdemjegygyei akadályozhatja, hogy az érettségi vizsgá-
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latra olyan egyén ne bocsáttatnék, ki a hit- és erkölcs-
tanból kielégítő előmenetelt nem tanúsított. 

Nem akarunk polémiába bocsátkozni a hivatolt 
czik szerzőjével, mi magunk részéről biztosabb, szilárdabb 
alapra akarnók fektetni a hit- és erkölcstan természetes 
praeponderancziáját, oly alapra, mely akármely változó 
miniszteri rendelettel szemben is bizositaná a hit- és er-
kölcstannak azt a súlyt és tekintélyt, melylyel nemcsak 
vallási és egyházi, de állami és paedagogiai szempontból 
is kell, hogy birjon. 

A felekezetnélküli állami természeténél fogva csak 
azon elvhez ragaszkodhatik, hogy a vallásoktatás az il-
lető felekezet ügye. Tisztán elméleti szempontból véve a 
dolgot, csak is ez lehet az egyedüli következetes eljá-
rás. Nem nélkülözheti ugyan az állam, még ha fele-
kezetnélküli is, a vallás befolyását és azért, legalább 
egyelőre fel is vette ezt törvényhozási intézkedéseibe, 
szerepeltetvén azt a kötelező tantárgyak között. De mióta 
lemondott az állam a religio domináns annyi századon 
keresztül fenntartott szövetségéről, mióta a felekezetek 
egyenjogúságát kimondotta, az állam következetesen mást 
nem tehet, mint hogy a kath. egyház és a többi vallás-
felekezetek benső szabadságát és önkormányzatát tisztelve, 
azokra bizza a vallás- és erkölcstan oktatásának elren-
dezését.*) 

Ily értelemben intézkedett már az 1868. XXXVIII. 
t. c. 57. §. a községi elemi népiskolákban előirt hit- és 
erkölcstan tekintetében, igy intézkedett az 1883. XXX. 
t. cz. 9. §-a is a középiskolákra nézve. 

A vallás- és erkölcstan oktatása a felekezetek bel-
ügye, következőleg a katholikus egyháznak is belügye. 
Belügye nemcsak azon értelemben, hogy tartozik gon-
doskodni alkalmas egyénekről — kiknek dijazása patro-
natusi és egyéb czimeken persze az államot terhelheti -— 
de különösen a tananyag, tanczél stb. kijelölése szem-
pontjából is. 

Ezen elvek alapján mi az érettségi vizsgálatokra a 
következő szerény indítványt bátorkodunk előterjeszteni : 

Tekintettel arra, hogy hazai törvényeink a hit- és 
erkölcstan tanításának meghatározását a felekezetekre, 
tehát a katholikus egyházra is a katholikus tanulók tekin-
tetében bizta ; 

tekintettel arra, hogy ezen oknál fogva a hit- és 
erkölcstan tanítása oly belügy, mely teljesen a felekezetek 
competentiája alá esik ; 

tekintettel arra, hogy a legújabb ministeri utasítás 
következtében a hit- és erkölcstannak az érettségi vizsgála-
tokon való kitörlése több szempontból nagyon hátrányos 
és káros leend ; 

*) A vallástannak az érettségi vizsgálatnál is kötelező vol-
tában fentartása volna még a következetesség szempontjából is 
legtermészetesebb eljárás az állam részéről. A mi államunk bevett 
vallásokat ismer és ezeknek tanát az egész gymnasiumon át köte-
lezett tantárgynak tartja. Tartsa meg tehát kötelezettnek az érett-
ségin is. Ez a következetesség. Félünk, hogy a vallástan érettségi 

. köteles voltának megszüntetése lépés akar lenni a kötelezettség 
további gyengitésére s ha lehet, megszüntetésére. Ez lesz azután a 
felekezetlenség igazi következetessége. Egyébiránt, ha az állami 
hatalom megmarad a mellett, mit az érettségi vizsgálatra nézve 
rendelt, alig lehet mást tenni, mint a mi i t t inditványoztatik. 

tekintettel arra, hogy a tanügyi kormánytól, kivált 
a jelenlegi viszonyok között, üdvös változást remélni 
alig lehet : 

bátorkodunk egész fiúi alázattal a nmélt. püspöki kar 
kegyes figyelmébe azt a szerény indítványt ajánlani : méltóz-
tassék egész hazánkban elrendelni, hogy az eddigi szo-
káshoz képest a VIII. osztálybeli a hittanból tartandó 
osztályvizsgálat alkalmával az érseki vagy püspöki biztos 
előtt minden katholikus tanuló köteleztessék a három 
felső osztályban elvégzett hit- és erkölcstan tananyagából 
a felekezetnélküli állam által eliminált érettségi vizsgá-o o 
lati surrogátuma gyanánt vizsgálatot tenni, melynek sike-
res vagy sikertelen osztályzata megadná a módot, hogy 
oly tanuló ne bocsáttassák az érettségi vizsgálatra, ki a 
hit- és erkölcstanból kielégitő eredményt felmutatni 
nem képes. 

Ily intézkedés — hogy az indokolással adósak ne 
maradjunk — törvényes szempontból semmikép sem volna 
megtámadható. A hittanár viszonyánál fogva, melyben 
püspökéhez áll, könnyen ki volna vihető. Az érseki vagy 
püspöki biztos jelenléte és felügyelete egyrészt nagyobb 
ünnepélyt és tekintélyt adna ezen vizsgálatnak, másrészt 
pedig megmentené a hittanárt azon többrendbeli ódiumtól, 
melyet oly könnyen magára vonhatna, még ha a legigazsá-
gosabb is. Megmentené, illetőleg fentartaná a vallás-
és erkölcstan számára azt a súlyt és fontosságot, melyet 
a legújabb miniszteri utasitás teljesen veszélyeztet. Végre 
biztositaná és könyebbitené az ilyen országos intézkedés 
a hittanárok működését, a tanczél elérését, a hit- és erkölcs-
tannak megfelelő sorsát. 

Mint halljuk, ily értelemben intézkedett már a nmélt. 
erdélyi püspök xír, ki az ottani sajátságos viszonyok kö-
vetkeztében kétségkivül előnyösebb helyzetben van. — 
De nem kételkedünk, ha a nmélt. püspöki kar bölcsesége 
ezt az eszmét helytelennek nem itéli, hogy ennek keresz-
tül vitele hazánkban is komolyabb akadályokra nem ta-
lálna, másrészt pedig annál is inkább figyelembe veendő 
volna, mert ezen miniszteri utasitás a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló 
róm. katholikus középiskolákban is érvénynyel birván, sok 
tekintetben megbénítaná ezen katholikus intézeteink be-
folyását és hatását, ha valamely megfelelő — lehetséges 
és szükség — surrogatum által nem paralyzáltatik jó ko-
rán ezen miniszteri utasitás romboló hatása. 

Egyedül az ügy érdekében bátorkodunk újból egész 
tisztelettel ajánlani szerény indítványunkat a nmélt. püs-
pöki kar magas figyelmébe. ? 

Csanádi egyházmegye, május 10. Bőm. kath. ta-
nitó-egyletek alakulása. — Frigora iam zephyri minuunt . . . 
Vi g tavasz, a kerek esztendő szebb része derül fel, s uj 
pompájával tér mezeinkre kiszáll. (Rév.) Bizony-bizony 
nem is „kerek esztendő" volt az, hanem szépséges há-
rom lustrum, hogy a vallást félvállról fitymáló közös is-
kolák dermesztő déli fagya ebben a széles egyházmegyé-
ben a valláserkölcsös nevelés kiszámithatlan kárára a 
szabadkőműves irányú 1868. iskolatörvény alapján és 
szellemében kegyetlen uralmát érvényre emelte ! De most 
már, Istennek hála ! végre-valahára ,a hasadó hajnal pi-
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rosabban fejti ki keblét." Kath. iskola-ü gyünk a halálos 
dermedtség nehéz békóiból kezd kiszabadulni, — az első 
lépés erre megtörtént, a kezdet kezdete megvan. 

A kath. tanitó-egyletek szervezése a csanádi egyházme-
gyében is még e hónap folyamán megtörténik ; megtörténik a 
szervezkedés, a tömörülés e téren, hogy a tanitók közt a 
testületi szellem életre keljen, az együvé tartozás tudata 
felébredjen, s ne legyenek a tanitók szétszórt kéve, úgy-
szólván gazdátlan birtok, kiket minden változó szél más-
más irányba hajthat . Nehéz álomkór, hideg kemény tél 
volt ez, mely 15 éven át a vallás-erkölcsös nevelés terén 
sok-sok szép és nemes virágot kegyetlenül letarolt és 
végkép megsemmisített. De most már „ujul a nagy föld, 
mindent a lágy meleg éleszt, s könnyű szellőnek lenge-
dezése nevel." E dermesztő álomkórságnak genesisét és 
históriáját versben vagy akár csak prózában is megéne-
kelni nem lehet kedvem, de meg ezúttal nem is lenne 
helyén. Elég az hozzá, hogy azok a jámbor (!) tanitók 
avval a még jámborabb (canis a non canendo!) „südun-
garischer Lehrerverein"-jukkái nagy galibát csináltak 
széles e püspöki megyében, t a tájékozatlanok vakon so-
rakoztak annak liberális zászlaja alá. Nem is maradt meg 
sok kath. jellegű iskola ezen megyében ; még a tisztán 
kath. községek is siettek nyakra-főre iskoláikat elközösi-
teni, községivé tenni, vagy azok kath. jellegét szép pénz-
összegért vagy csak csillogó igéret fejében is a felekezet-
nélküli államnak eladni. Ez okozta a tehetetlen bénult-
ságot, mely kath. tanügyi tevékenységünket annyi időre 
megakasztotta. De most már, mint mondám, „vig ta-
vasz . . . derül fel." 

Ennek genesisét már szivesen adom. 
Áll pedig ez nem egyébből, mint hogy nagyságos 

és ft . Dobó Miklós apát-kanonok ur, a csanádi egyház-
megyének 1883. márczius 6. óta főtanfelügyelője, f. évi 
ápril 18. kelettel a következő emlékezetes körözvényt 
bocsátotta a kerületi ft . alesperes urakhoz, mint kerületi 
tanfelügyelőkhöz, amint itt emlékezet okáért szórói-szóra 
adjuk : 

„Tudva van, hogy az 1881. és 1883-ban tar tot t or-
szágos tanitói képviseleti gyűlésen a kath. népiskolák 
tanítóinak küldöttei mint ilyenek és mint a kath. népis-
kolai tan- és nevelésügynek képviselői csak bizonyos fel-
tételek alatt és megszorítások között vehettek részt, és 
hogy ezen feltételek elseje volt, miszerint a kath. isko-
lák tanitói csak az esetben küldhessenek saját kebelök-
ből képviselőt, ha a nagym. vallás- és közoktatási mi-
nisztérium által jóváhagyott alapszabályok szerint szerve-
zett tanitó-egyletet képeznek. Hogy pedig a kath. 
népiskolák tanitói az ily gyűléseken lehetőleg nagy szám-
ban részt vegyenek, épen az 1881. évi országos tanitó-
gyűlések alkalmából szerzett tapasztalatok igazolják." 

„Ettől azonban el is tekintve, azon ellentétek, me-
lyek a katholikus és vallásfelekezethez nem kötött közös 
iskolaügy között napról-napra élesebben nyilatkoznak, 
szükségessé teszik, hogy a kath. népiskolaügy fejleszté-
sére és védelmére mindazon előnyök és jogok, melyek a 
fennálló törvények és kormány-rendeletek által a kath. 
népiskolai ügy részére biztosittatnak, erélylyel és kitar-
tással érvényesíttessenek." 

„A nagyméltóságú püspöki kar e czél elérésére a 
tanító-egyleteket fontos tényezőnek tekintvén, ezek meg-
alakítását mindenütt, hol az lehetséges, elrendelte ; és, 
hogy a kath. népiskolai tanitók részére azon anyagi elő-
nyöket is biztosítsa, melyekben a közoktatási kormány a 
községi és állami jellegű iskolák tanítóit részesiti, az or-
szágos Eötvös alaphoz hasonló kath. segélyalapot is lé-
tesített ." 

„A csanádi egyházmegyében a kath. tanitó-egyletek 
tehát a mondottak alapján szintén megalakitandók levén, 
a főtiszt, egyházmegyei hatóságtól nyert megbizás foly-
tán az ügyet ezennel folyamatba teszem és a czél sikeres 
elérhetésére (czim) Uraságod haladéktalan és erélyes köz-
reműködését kérem ki oly irányban, hogy az egyházke-
rületében létező kath. jellegű iskolák tanítóit felhivja, 
miszerint a) az azon vidékbeli közös tanitó-egylet kebe-
léből leendő kilépésöket az elnökségnél jelentsék be, b) 
egyházkerületi fiók-egyletet alakítsanak, mely az azon 
vidékbeli kath. tanitó-egylet részét fogja képezni." 

„A fiók-egyletnek valamint a vidéki egyletnek tag-
jai hitoktatói minőségökben lesznek a lelkészek is, és 
azért kívánatos, hogy az előkészítő értekezleten, melyről 
alább szó lesz, ők is részt vegyenek." 

„Miután j)edig minden önálló tanitó-egyletnek sza-
bályszerüleg legalább 50 tagból kell állnia, tekintettel az 
ezen egyházmegye egyes vidékein létező kath. iskolák 
számára és a közlekedés könnytiségére, összesen négy, 
esetleg öt önálló egylet volna alakítandó, melyeknek köz-
pontjai lennének : 1. Makó, 2. Uj-Arad, 3. Nagy-Kikinda, 
4. Versecz ; az 5-ik egylet csak esetleg levén alakítandó, 
székhelye később fogna meghatároztatni." 

„I. A makói egylethez tar toznának: a) a szegedi, 
b) makói, c) felső-aradi, d) csanádi egyházkerületek kath. 
tanitói. 

II. Az uj-arad-vidéki egylet tagjai lesznek : a) az 
alsó-aradi, b) az arad-hegyaljai, c) az uj-aradi, d) a lip-
pai, e) a felső-temesi egyházkerületek kath. tanitói. 

III. A nagy-kikinda-vidéki egylet tagjai : a) a bil-
iéti, b) a zsombolyai, c) a nagy-kikindai, d) a közép-to-
rontáli egyházkerületek tanitói lesznek. 

IV. A versecz-vidéki egylethez tartoznának : a) a 
közép-temesi, b) az alsó-temesi, c) a krassói, d) alsó-to-
rontáli, e) a verseczi egyházkerületek kath. tanitói." 

„Az ötödik vidéki egylet a karánsebesi, fehértem-
plomi és oraviczai egyházkerületek tanítóit foglalná ma-
gában. Miután azonban itt az iskolák legnagyobb rész-
ben községi jellegűek, külön egylet alig lesz alakitható 
és ez esetben a csekély esetleg találkozó kath. tanitók a 
közelebb eső más vidéki egyletbe fognak beosztatni." 

„Szíveskedjék (czim) Uraságod az esperesi kerüle-
! tében létező kath. iskolák és azok tanítóinak hiteles név-

jegyzékét azon megjegyzéssel, vájjon az illető tanitó bir-e 
képesítéssel, vagy részt vett-e legalább póttanfolyamon, 
továbbá véglegesen vagy ideiglenesen van-e alkalmazva, 
lehetőleg halasztás nélkül a főtiszt, egyh. hatósághoz 
vagy hozzám beküldeni ; azután pedig minden kerületbeli 
lelkész és kath. tanítóhoz a bemellékelt szabálytervezet-
ből egy példányt tájékozás és tanulmányozás czéljából a 
jelen intézvény egy-egy példányával együtt előlegesen 
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kiküldvén, a lelkészeket és tanítókat magához vagy más 
mindenkire egyképen hozzáférhető helyre értekezletre 
meghivni és itt, miután ők a közös tanitó-egyletből le-
endő kilépésöket illetékes helyen már előbb bejelentették, 
az egyházkerületi fiókegyletet megalakítani, a szabály-
tervezetet a jelenlevőkkel pontról pontra tárgyalni, és az 
értekezlet jegyzőkönyvét ide beküldeni." 

Miután ezen tervezet máshol már jóváhagyott 
szabályzatot képez, kívánatos, hogy azon módosítás ne 
tétessék : mindazonáltal ha az értekezlet egyik-másik pontra 
nézve módosítást tartana szükségesnek, eziránti indokolt 
javaslata lehetőleg figyelembe fog vétetni." 

„Kívánatos levén, hogy az egyletek mielőbb meg-
alakulván, miiködésöket megkezdjék, felkérem (czim) 
Uraságodat, hogy az értekezletet mielőbb összehívni és 
annak jegyzőkönyvét május 15, legkésőbb 20-ig beküldeni 
szíveskedjék, hogy a szabályzat végleg megállapittatván, 
jóváhagyás végett felsőbb helyre felterjesztethessék." 

„Magától értetik, hogy a tanítók az értekezleten 
való megjelenéséhez szükséges fuvar vagy utazási költségre 
az illető hitközség részéről igényt tarthatnak." 

íme ez az okmány, mely a csanádi egyházmegye 
kath. tan- és nevelésügyi történetében mindenkorra emlé-
kezetes helyet f'oglaland el. E szerint tehát ezen terjedelmes 
egyházmegyében egyelőre négy vidéki tanitó-egylet ala-
kulna, 18 fiókegylettel. Nem sok ugyan, de a számos el-
közösitett s elhódított iskolát tekintve, kezdetnek ez is 
elég. Deus det incrementum ! 

Egy plébános. 

IRODALOM. 
= Májusi Rózsabimbók, vagyis elmélkedsek a hold. 

Sziiz Máriáról a loretói litánia fonalán. Irta Nemeskey 
Andor, a nagyváradi papnövelde aligazgatója. Nagyvárad, 
1884. 8-r. 259 1. Gyönyörű képpel. Ára 2 frt. — Á jeles 
mii tartama a következő : Előszó. I. A májusi ájtatosság 
1. eredete, 2. célja. II. 1. Mért mondjuk az Isten anyját 
szentséges szűznek? 2. Mit jelent e név: „Mária"? III. 
1. Mária Isten anyja, 2. őt a szentekénél nagyobb tisztelet 
illeti meg, melyet „főtiszteletnek" nevezünk. IY. Mária 
első a szüzek közt 1. szíizi fogadalmát tekintve; 2. szent-
ségre nézve. Y. Mária 1. a mi főpapunknak, 2. tanítónk-
nak, 3. királyunknak anyja. VI. 1. Mária az isteni ke-
gyelem anyja ; 2. közbenjárása által mindent kieszközöl 
számunkra. VII. 1. Mária ment volt minden személyes, 
még a bocsánandó bűntől is ; 2. ment volt az érzékiség 
legcsekélyebb fuvalmától. VIII. Mária szeplőtelen volta 
1. a szent irás, 2. a hagyomány alapján. IX. Mária vi-
szonya 1. az Atyához, 2. a Fiúhoz, 3. a Szentlélekhez. 
X. 1. Miért nevezzük Máriát liliomnak? 2. Miért liliom-
nak a tövisek között ? XI. Mária szeretetreméltó 1. Isten, 
2. emberek előtt. XII. Mária csodálatos anya, 1. az ó-szö-
vetség, 2. az újszövetség alapján. XIII. 1. Ki a mi te-
remtőnk? 2. Mária teremtőnk anyja. XIV. 1. Mária üd-
vözítőnk anyja ; 2. a mi anyánk. XV. Mária nagyokosságu 
szíiz 1. mert idejekorán, 2. mert egészen szentelte magát 
Istennek. XVI. 1. Nem tulság az, a mit az egyház tesz, 
midőn a szent Szűz tiszteletét minden módon előmozdítja, 
2. Miért oly kedves a szent Szűz tisztelete Isten előtt ? 
XVII. 1. Mária jóslatának jelentősége, 2. annak betelje-
sedése. XVIII. Mária hatalmas szűz, 1. mert gyorsan nvujt 

segélyt; 2. mert minden bajnak orvoslója. XIX. 1. Mária 
kegyes, 2. irgalmas szüz. XX. 1. Mária hűsége 1. 
Istenhez, 2. hozzánk. XXI. 1. Krisztus az igazság napja; 
2. Mária az igazság tükre. XXII. 1. Mária a bölcseség 
királyi széke : 2. jó tanácsnak anyja. XXIII. 1. Mária földi 
örömei viszonyítva égi örömeihez ; 2. az ő öröme a mi 
örömünk. XXIV. 1. Mária legtisztább szive tiszteletének 
eredete; 2. e tisztelet indokairól. XXV. 1. Mária szivé-
nek kegvelemtelje, 2. az isteni kegyelemmel való közre-
működése. XXVI. 1. Mária az imádság buzgó ápolója, 2. 
az isteni ige figyelmes hallgatója. XXVII. 1. Mária sze-
retete Isten, 2. felebarátai iránt. XXVIII. Mária alázatos 
érzülete s felmagasztaltatása, menedékhelyünk. XXIX. 
Mária állhatatosságának 1. szilárdsága, 2. becse. XXX. 1. 
Mért kellett Máriának szenvednie ? 2. Milyen volt tü-
relme ? XXXI. 1. Mária az örök élet mannájának, 2. új-
szövetség főpapjának s 3. törvényhozójának frigyszek-
rénye. XXXII. Mária mennyország ajtaja, 1. a bűnösökre 
nézve e földön, mert megóvja őket a pokoltól ; 2. a meg-
holtakra nézve, mert megszabadítja a purgatoriumból. 
XXXIII. 1. Mária a lelki élet hajnali csillaga, 2. az örök 
élet legfényesebb csillaga. XXXIV. 1. Mária a betegek 
gyógyítója. 2. csodatévő hatalma Lourdesban. XXXV. 
Mária szeplőtlen sz. szive társulatáról, 2. legtisztább szi-
véről, mint a bűnösök menedékéről. XXXVI. 1. Mária 
fájdalmas anya; 2. szomorúaknak vigasztalója. XXXATI. 
Mária keresztények segítsége 1. tekintettel magas állására, 
melyet a megváltás müvében elfoglal, 2. a ker. nemzetek 
történetére. XXXVIII. 1. Mit .tettek őseink Mária tiszte-
letének emelésére ? 2. miként védte ő e nemzetet ? XXXIX. 
Angyalok királynéja, mert 1. méltóságra, 2. hatalomra 
fölülmúlja az angyalokat. XL. Patriarchák királynéja, 1. 
tekintve felséges voltát, 2. szentségét. XLI. Próféták ki-
rálynéja 1. mert a jjróféták Mária szolgálatában állottak, 

, 2. mert ő az ó- és újszövetség első rangú prófétája. XLII. 
Mária 1. Krisztusnak első és legfogékonyabb tanítványa, 
2. istenségének első és legfőbb hirdetője. XLIIL. Mária 
vértanuk királynéja 1. mert szenvedés hosszabb ideig tar-
tott, 2. nagyobb volt, mint a vértanuké. X L I V 1. Mária 
hite, 2. reménye, 3. szeretete. XLV. Szüzek királynéja, 
1. mert Mária méltóságra nézve annyira fölülmúlja a szü-
zeket e földön, mint egy királyné a többi asszonyokat, 2. a 
szüzek királynéja az égben. XLVI. Mindenszentek király-
néja, 1. mert minden erényt a legfőbb fokban egyesite 
magában, 2. közbenjárása hathatósabb a szentek együttes 
közbenjárásánál. XLVII. A szeplőtelen fogantatás hitága-
zata kihirdetésének jelentősége, 2. annak haszna reánk 
nézve. XLVIII. A legszentebb rózsafüzér királynéja 1. 
tekintve annak eredetét, 2. tekintve tartalmát. 

H I V A T A L O S . 

1840/1884. A „Religio" nagytekintetü szerkesztősé-
gének Budapest. Az egri érseki egyházmegye növendék-
papjai közé felvétetni kivánó ifjak csődvizsgálatának ideje 
ez évben julius hó 3-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a 
nagytekintetü szerkesztőség annak szives közzétételére, 
hogy a pályázni óhajtó VI. VII. és VIII. gymn. osztályú 
ifjaknak keresztleveleikkel és ez évi iskolai bizonyítvá-
nyaikkal ellátva Egerben, az egyházmegyei hivatal iro-
dájában folyó évi julius hó 2-án a délutáni órákban kell 
jelentkezniök. Kelt Egerben, 1884. évi május hó 10-én. 

Érseki iroda. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. ) 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
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minden 

kir. postahivatalnál ; 
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A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
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Budapesten, május 21. 41. I. Félév, 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyarország biboros herczeg-primása a Propagandáról. — A katholicismus befolyása Ma-
gyarország nevelésügyi viszonyaira. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A konkurzusok közeledtével. — R ó m a : A szent atya 
beszéde a capucinus rend főnökeihez. — B e l g i u m : A löweni kath. egyetem u j alapításának félszázados ünnepe. — Irodalom : Der 

„Judenspiegel" im Lichte der Wahrheit . 

Magyarország biboros herczeg-primása 
a 

P r o p a g ' a n . d á r ó 1.*) 

Usurpatorum Urbis, ditionumque pontificiarum vix 
non indesinenter eo directi ausus, ut sacratissima etiam 
S. Sedis spiritualia infringantur, loqui coegerunt Sanc-
tissimum Dominum Nostrum, qui non aut regni cupidi-
tate, aut humanarum rerum appetentia, quemadmodum 
nonnulli stulte et impudenter criminantur, sed conscientia 
officii, juramenti religione, magnorumque et sanctorum 
suorum praedecessorum exemplo vocem levavit suam, re-
probando et damnando usurpatorum omnia acta, et facta, 
quae violationem jurium S. Sedis involvunt, eoque tendunt 
ut in illorum exercitio Summus Pontifex impediatur. Pro-
ximam allocutioni occasionem praebuit décréta Congrega-
t ions Propagandae Christianae fidei institutae spoliatio, 
in qua quidem tantae iniquitatis auctores aemulari viden-
tur furorem Jacobinorum illorum, qui ad exitum prioris 
saeculi Romam cum Pontificiis Ditionibus et ipsi invadentes, 
cum prius Deum exauctoraverunt, decreto suo nobilissi-
mum institutum, cui a propaganda christiana fide nomen 
est, e medio tollere non dubitaverunt. 

Congregatio, de qua sermo est, componitur a) e S. 
Congregatione Cardinalium et aliorum Consultorum, cuius 
est moderari et dirigere rem omnem SS. Missionum ; b) 
e Collegio seu Seminario, in quo futuri Missionarii edu-
cantur, instituuntur, et formantur ; c) e Typographia 
Polyglotta, in qua libri, Catechismi nempe, liturgici, aliique 
tarn pro Missionariis, quam pro convertendis ad fidem 
populis necessarii ac utiles imprimuntur. Accedit exquisi-
tissima Bibliotheca, et refertissimum pretiosis thesauris 
musaeum. 

S. Congregationem Cardinalium de propaganda fide 
a. 1622. erexit s. m. Gregorius XV. Papa, eo autem prae-
cise scopo erexit, ut tam ipse possit, quam successores 
in Cathedra S. Petri valeant, apostolico suo ministerio 
fidem Christi apud Gentes, sedentes in tenebris et in umbra 
mortis, praedicare ac propagare, apud illos vero populos; 
qui fidei lumen amiserunt, hoc rursus accendere et res-

*) XI. sz. főp. körlevél. 

tituere. Sic enim in sua Constitutione „Inscrutabilis" 
loquitur laudatus Pont i fex: „Quod Apostolis omnibus a 
Domino mandabatur, ut praedicarent Evangelium omni 
creaturae, principaliter Petro incumbebat, qui omnibus 
praestabafc praerogativa principatus, et cui soli injunctum 
fuerat a Domino, ut pasceret oves. Quamobrem etsi a 
felic. record. Romanis Pontificibus nosiris, pastorali vigi-
lantia, ope, studio et industria elaboratum fuerit, ne tam 
multae messi deessent operarii, et negotiatio haec sancta 
non negligeretur : nihilominus nos, ut magni cum vigi-
lantia, cura, et fervore opus prosequi possimus, et in 
posterum successores nostri possint, nonnullorum S. R. E. 
Cardinalium peculiari sollicitudini negotium committendum 
duximus, et demandamus, volentes — ut missionibus 
omnibus, ad praedicandum et docendum Evangelium su-
perintendant, ministros necessarios constituant, et mutent." 
Erexit autem Gregorius XV. S. Congregationem suo 
aere, cui accesserunt pia oblata ex universo vix non orbe 
catholico. Haec Congregatio ministerium Missionum catho-o o 
licarum <?.t centrale Officium apostolicae activitatis rec-
tissime vocatur, cuius jurisdictioni, directioni et moderati-
oni subsunt 150 Archi-Episcopatus et Episcopatus in 
foederatis Americae Septemtrionalis statibus, in Canada 
porro, Australia, Novazelandia, Anglia, Hollandia ; item 
124 Apostoliéi Vicariatus ; 34 Apostolicae Praefecturae, 
et 6 Delegaturae in Europa, in Oriente, Asia centrali, 
Indiis, China, Africa, America Insulis Oceani Pacifici. 
Spatiosissimum amplissimumque esse curae, sollicitudinis, 
et activitatis campum S. Congregationis de Propaganda 
fide e modo dictis suapte intelligitur. Congregatione huic 
Collegium, sive Seminarium, quod Apostolicum pro omni-
bus populis verissime appellatur, addidit Urbanus VIII, 
qui domum per praelatum Joannem Bapt. Vives, Hispa-
num origine, utriusque Signaturae referendarium hunc in 
finem donatam per celeberrimum Architectum Bernini 
magnificentissime reconstruxit, ampliavit, ornavit. Collegio 
de dote providendo, eique fundantiones pro excolendis 
missionariis a germani suo fratre Antonio Cardinali Bar-
berini factas incorporando. Non defuere benefactores muni-
ficentissimi, qui aliis in liberalitate palmam praeripue-
runt, eorum nomina gratae posteritati conservata conspi-

41 



322 ^RELIGIO. 

ciuntur in marmoreis aedificii muro impositis tabulis. 
Ipsi usurpatores et huius instituti spoliatores benefactorum 
praecipuorum nomina legere possunt, v. gr. Innocentii 
XII. Papae, qui a. 1697. Collegii Urbani dotem centum 
quinquaginta mille aureis auxit ; porro Ferdinandi Car-
dinalis de Abdua, qui a. 1719. Collegio centum itidem 
aureorum millia donavit ; dein Nicolai Cardinalis Spinu-
lae, qui cum cohaeredibus nonaginta millia aureorum 
eidem Collegio obtulit, ac vel alii silentio praetereantur, 
Joannis Pauli Andreotis de Angelis, c m s Maevenatis 
„cuius (ut inscriptio loquitur) irigentes opes sola pie-
tate superatae sunt . . . quive omnium suarum faculta-
tum haeredem Congregationem de Propaganda fide ex 
asse instituit. En fontes, unde dos Urbani Collegii pro-
manavit, quam dotem cum italicum Gubernium appre-
bendere cupiat, aperte demonstrat, quod metere velit, quod 
non seminavit. 

Ecclesiam S. Congregationis de Propaganda fide 
struxit Alexander Papa VII. Typographia S. Congrega-
tionis sua et initia et incrementa Summorum Pontificum 
munificentiae debet, quae prima inter instituti subsidia 
refertur, quippe in qua catechismi, libri liturgici ac pre-
catorii. Biblia, Ritualia, opera apologetica et alia pro 
Missionariis et conversis ad fidem populis imprimebantur 
et imprimuntur. Per duo saecula baec Typographia primas 
inter omnes typographias tenuit. Postquam autem Jaco-
bini ad exitum prioris saeculi Urbem in suam potesta-
tem reaegissent, typographiam quoque instituti everte-
runt, a Pio VII. Papa restitutam, et subsequentibus Sum-
mis Pontificibus auctam, novisque machinis instructam, 
quae hodie 180 diversis typis abundat, quaeve sub Con-
cilio Vaticano, orationeui Dominicam in 250 Unguis et 
dialectis impressit, ostendere volens, quid praestare possit 
ac valeat. 

Bibliotheca S. Congregationis de Propaganda fide 
S. R. E. Cardinales auxerunt, illam haeredem faciendo 
exquisitissimorum suorum codicum et librorum. Nec tlie-
sauris his pretiosis pepercit ferocia vandalica republica-
norum Romam invadentium, ipsi Bibliothecam etiam occu-
paverunt, et magna parte dilapidaverunt. Si ilia post 
restaurationem et restitutionem in integrum S. Congre-
gationis in florentem rursus statum posita sit, non ab 
aerario cuiuscunque regni publico repetendum est. 

Qui S. Congregationem Propagandae fidei institutam, 
cuius haec. quae in praemissis proponebatur, est origo, 
haec destinatio, institutum nationale, italicum, vel cuius-
cunque unius nationis esse praetendit, is ignotos fallit, 
et notis est derisui. Si existit aliquod institutum, sie dic-
tum internationale, sive omnibus nationibus commune, 
tale profecto est praelaudata S. Congregatio, cuius quippe 
activitas ad universnm orbem exporrigitur, et cuius dos, 
offerentium etiam intentione et voluntate ad universum 
catholicum orbem pertinet. Haec porro Congregatio est, 
dextrum quasi brachium Summi Pontificis qui eius opera 
exequitur divinitus sibi demandati apostoliéi Ministerii 
principalem gravissimamque partem de propaganda in 
universo orbe Christi fide. Qui proinde hoc ex intima 
Summi Pontificatus natura promanans, et mundum totum 
complectens propagandae Christianae religionis Institutum 

invadit, ac evertere contendit, is j>rofecto ipsum Summum 
Pontificatum invadere, et quantum in se est, evertere 
velle censendus est. 

Gubernium italicum, prout notum est, omnes reli-
giosos ordines congregationesque iis solis exceptis liuius-
modi coetibus, qui cura infirmorum occupantur, suppres-
sorumque ordinum ac congregationum domos, omnem-
que suppellectilem, etiam libraria, bonaque omnia tempo-
ralia, tamquam res nullius occupavit ac fisco publico 
addixit. Idem Gubernium Ecclesias, omniaque ecclesiastica 
instituta, personasque omnes ecclesiasticas tam phvsicas. 
quam morales bonorum immobilium possidendorum ac-
quirendorumve incapaces declarat, conformiter legi, quam 
per Parlamentum rogandam jussit. Lege lata, nihil anti-
quius habuit, quam constitutis Magistratibus committere, ut 
cuncta praememoratorum entium ecclesiasticorum bona 
sub hasta venderent, rectius distraherent, aes autem pro 
venditis bonis fundisque pereeptum publico aerario infer-
rent, ibi administrandum, nullo alio Ecclesiis, ecclesiasti-
cisque institutis ac personis jure relicto, quam ut censum 
ex aerario tollerent non autem totum, sed una tertia 
minorem, quae taxarum solvendarum, administrationis-
que expensarum titulo subtrahitur. 

Huic legi subjicere vult praememoratum Guberni-
um etiam S. Congregationem de propaganda fide, immo 
jam effective subjecit. Gubernium enim fuit, quod quae-
piam temporalia S. Congregationis bona vendi jussit. 
Huius Praesides contra iniquum aggressor em juris tute-
lam ibi quaesierunt, ubi potuerunt, nimirum, apud Tri-
bunalia, quamvis horum competentiam non agnoverint. 
— Quinque in hac causa per Tribunalia latae sunt sen-
tentiae : prima favebat S. Congregationi : secunda Gubernio : 
tertia iterum S. Congregationi, hancque pronunciavit 31. 
Maii, 1881. sujDremum Tribunal, quod cassationis vocatur. 
Quartana tulit S. Congregationi non favorabilem Tribunal 
Anconitanum, ad quod causa per Gubernium devoluta est ; 
quintum denique Anconitanum confirmantem, die 29-a 
Januari i anni labentis edidit idem supremum cassationis 
Tribunal, quod tertio abhinc anno pro S. Congregatione 
stetit. Tantae molis pro Gubernio erat judiciariam sen-
tentiam, et per hanc praetextum obtinere grande non 
italicum, non nationale, sed mundiale, ut ita dicam, ori-
gine, natura, destinatione magnificentissimuin institutum. 
quod omnium populorum est, sub suam redigendi potes-
tatem. Erga quod quo animo ii ferunter, qui rerum nunc 
in Urbe potiuntnr, luculenter patuit in executione testa-
menti per Nicolaum Savo, Praelatum conditi, qui Nea-
poli 23. Junii 1874. decessit. Is paternae haereditatis 
expers substantiam, quam post fata reliquit, e beneficii 
ecclesiastici, quod tenuit proventibus cum parsimonia dis-
pensais , et e salario, quod qua Delegatus Apostolicus in 
America Meridionali, accepit, collegit, quae summára 
150,000 libellarum effecit, cuius totius summae haeredem 
ultimae voluntatis tabulis ex asse constituit S. Congrega-
tionem de propaganda fide. Testamenti valorem coram 
jure impugnaverunt testatoris soror et duo nepotes eo 
cum effectu, ut in primo foro testamentum pro invalido, 
in appellatorio autem Romano pro valido declararetur eo 
tamen addito, quod S. Congregatio relictam sibi in tes-
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tamento summám apprehendere nonnisi expetita et im-
petrata Gubernii facultate possit. Gubernio, seu Ministro 
iustitiae illins temporis, qui nunc negotia externa ibidem 
dirigit, non placuit, nisi pro acceptanda tertia praedictae 
summae parte indultum tribuere S. Congregationi, quae 
proinde in centum millibus libellarum damniíicabatur. 

Ut autem plane intelligatur, quae sit natura et des-
tinatio S. Congregationis, quae ei agenda incumbant, 
quove studio, industria ac sollicitudine ilia exequatur, 
quae sint Missionum indigentiae, quibus per eandem 
prospici debet ; ut porro innotescat, quae acta factaque 
sint e parte Gubernii, quo idem S. Congregationem, quam 
ad ictum destinasse vicletur, sub jugum mittere, spoliare 
suis in actionibus impedire queat ; ut denique de pericu-
lis quoque constet, quibus objecta est S. Congregatio, 
juvat legere subnexas Eminentissimi Cardinalis Secretarii 
status litteras, ad Nuncios Apostolicos directas, in quibus 
praemissa omnia dilucide proponuntur. 

Notum est Sanctissimum Dominum Nostrum tam 
tristi edoctum experientia, ut securitati oblationum, dona-
tionum, piarum fundationum, quas fideles in universo 
orbe ad provehendos S. Congregationis de propaganda 
fide fines deinceps quoque facturi sunt, prospiceret, atque 
impediret, quominus novae liae donationes in rapaces et 
viscosas Gubernii Italici manus sic inciderent, prout anti-
quae universi orbis fidelium donationes piae symbolae 
inciderant, jussisse, ut novarum oblationum vel donatio-
num, et exinde conflandi aeris administratio extra Italiam 
transferretur, hocque fine erigerentur, designarenturque 
in Europa, Asia, America, Oceania et Africa certa loca, 
tamquam totidem centra, sive procuratiae, ubi pro S. 
Congregatione conferendae a fidelibus symbolae collige-
rentur, custodirentur, administrarentur, ac secumdum dis-
positiones S. Congregationis Praepositorum in destinatos 
fines dispensarentur. In Monarchia Nostra Apostolicae 
Nunciaturae Yiennensi provincia obtigit recipiendi et 
colligendi oblatas pro S. Congregationis finibus sym-
bolas. 

Ad S. Congregationem de propaganda fide tamquam 
filiale institutum spectat Collegium Americanum, in quo 
status ecclesiastici candidati in Dioecesibus Americae 
septemtrionalis educantur et instituuntur. Spoliationis 
legi hoc quoque Americanum Semiuarium involvebatur, 
quia accessorium sequitur principale etiam in spoliatione, 
ut putant, qui ibidem dominantur. — Sed notum est, 
Gubernium italicum ab hac applicanda regula recessisse, 
manumque a tabula retraxisse, erga reclamationem Gu-
bernii Reipublicae foederatorum septemtrionalis Americae 
Statuum. 

Ad praemissa animum advertentibus mirum non vi-
debatur, quod ad hunc talem tantumque ausum usurpa-
torum Urbis et ecclesiasticae Ditionis omnis indignabun-
dus ingeinuerit catholicus orbis, voceinque protestando 
levaverit contra spoliationem nobilissimae huius sane nec 
origine, nec destinatione, nec fundatione et sustentatione 
italicae, sed toti catholico mundo communis, ac iccirco 
vere catholicae Congregationis, quae dum Christi fidem 
barbaras inter gentes propagat, ac propugnat, una civi-
litatem, culturam veramque libertatem inter easdem gen-
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tes fundat ac promovet. Certe nullus nostrum est, qui 
spoliationem non reprobet, adversus illam non proteste-
tur, et non toto corde precetur, ut qui apprehendit sa-
pientes in stultitia, consilium pravorum dissipet. 

Strigonii, die 30-a, Április, 1884. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

C) A habsburgi házból származóit királyok alatt. 
1 5 2 S - 1 8 S 4 . 

(Folyt.) 

Bartakovich Béla egri érsek — mint Lubrich 
Ágoston mondja — 120,000 frtot adott a tan-
ügyre, nem említve kisebb adományait, egyesek 
segélyezését. Kunszt József kalocsai érsek a nép-
iskolákra fordított nagy áldozatain kivül, száz-
ezerekre minő költségen a kalocsai convictust 
alapította. Bonnaz Sándor csanádi püspöknek csu-
pán a közművelődésre te t t nagyobb adakozásai 
két millió forintnál többre rúgnak. ') Ranolder 
veszprémi püspök a nevéről elnevezett intézettel 
koronázta a nevelés terén te t t jótékonyságát. 
Roskoványi Ágoston nyitrai püspök a világtól 
elvonulva a világnak él jótékonysága által. Hay-
nald Lajos kalocsai bibornok-érsek tetemes ösz-
szeggel lendített a hazai népnevelés ügyén. Leg-
újabban Bács mezővárosban alapított az árvák 
számára intézetet 60,000 frt tal , s a melynek épí-
tése és fölszerelése 30,000 í r t ra van előirányozva. 
Említsük-e bold. Scitovszky János esztergomi bi-
bornok-érseket, a ki jövedelmének nagy részét 
iskolai czélokra fordította? A fiúiskolákat mel-
lőzve, csak a nőnevelés terén kifejtett tevékeny-
ségét említjük. A pécsi apácza-zárdára 1851-ben 
170,000 írtnál többet ajándékozott, 1853-ban a 
budapesti sz. Vinczéről nevezett apáczák házát 
felszerelte s alapítványukhoz 10,000 fr t tal járult. 
1859-ben a balassa-gyarmati angol kisasszonyok-
nak 17,000 frton házat vett. 1865-ben az eszter-
gomi apáczák és iskolákra 90,000 frtot költött, 
1865-ben a nagyszombati főgymnasiumot 200,000 
fr t tal megalapította. Scitovszky János bibornok-
érsek tizenhétéves primássága alatt csupán egy-
házi, iskolai és nevelési czélokra tett adakozásai-
nak összege 2.474,209 frt.2) 

Jeles utóda Simor János bibornok-érsek már 
évtizedek óta fejedelmi módon támogatja a ne-

') Anti-Timoleon. 
2) Anti-Timoleon röpirat. 
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velés ügyét. Mellőzve, hogy hány helyen állított 
népiskolát, elhallgatva a középiskolákra ajándé-
kozott nagy adományait , csak azt említjük, hogy 
legújabban is a tanítók segélyezésére 100,000 
f'rtnyi alapí tványt tet t . Több virágzó iskola szűn-
nék meg, ha megvonná tőlük nagylelkű jótékony-
ságát, így p. o. a révkomáromi róm kath. nép-
iskola évenkint nagy mér tékben élvezi a bíboros 
főpap segítségét. Hosszú lenne, a szakadatlan jó-
tékonyságnak ezen nemes cselekedeteit itt előso-
rolnunk, a kath. napi sajtó és különösen az 
esztergomi „Uj Magyar Sión" czimü folyó-
irat bőven szólanak a kegyes jótékonyságról. 
I t t csak a gazdag könyvtár t és a gyönyörű kép-
t á r t említjük, melyet a tudomány és a műízlés 
ter jesztésére nagy összeg áldozatán állított föl. 

A középiskolák emeléséhez a mai korban is 
nagy anyagi segítséggel járulnak nagylelkű fő-
papjaink. A kegyes alapítványok forrását az idő 
mostohasága nem vala képes elzárni, most is ők 
az elsők a jótékonyság gyakorlásában, nem szá-
mítva a világ elismerésére, csak a haza javá t 
t a r tván szemeik előtt. Egyebek között csak a 
pannonhalmi főapátot Kruesz Krizosztomot em- | 
l í t juk, a ki az esztergomi főgymnasium új épületé-
nek fölállításához több mint 20,000 f r t t a l járult . 

Nem múlik el egyetlen év sem, hogy egy-
egy nagyobbszerű alapítványnyal, egy-egy na-
gyobbszerű intézménynyel ne gazdagítsa főpap-
ságunk állami és társadalmi életünket. Nincs az 
a culturális, humani tár ius vagy socialis szükség, 
a mely a magas clerus bőkezű támogatására ne 
találna, ') Az alsó papság pedig tehetsége szerint 
követi a nagy példát. 

Míg a középiskolák tanerői e század derekáig 
kivétel nélkül a zárdák falai közül kerül tek ki, 
addig a népnevelés terén működő taní tók is az 
egyháziak által segíttetve léptek ki tűzött pályá-
jukra . A taní tók rendszeres képzésére a jelen szá-
zad elején tanítóképző iskolák keletkeztek. „Ilyen 
volt — mondja Lubrich Ágoston — a Pyrker 
János patr iarcha-érsek által 1828-ban Egerben 
létesítet t kétévi tanfolyamú mester-képezde. To-
vábbá Pécsett báró Szepessy Ignácz püspök állí-
to t t mester-képző-intézetet, Esztergomban Kopá-
csy József herczeg-primás, Zágrábban Haulik 
György. Később Rozsnyón, Szepesben, Brassóban 
és Csíksomlyón áll í tottak képezdét a püspökök. 
Végre 1844-ben az országgyűlés fogott a dolog-

') Anti-Timoleon. 

hoz és a kath. tanulmányi alapból öt tani tó-
képezdét rendel t ál l í t ta tni „Érsekujvárott , Miskol-
czon, Nagykanizsán, Pesten és Szegeden."1) Eze-
ken kivül napjainkig számos tanítóképző iskola 
keletkezett , a melyek jobbára a főpapok nagy-
lelkűségének köszönik létüket. 

íme, a kereszténység befolyásának képe e 
rövid néhány lapon! Csak halvány képe, mer t 
nem ecsetelhettük azt egész ter jedelmében egy-
részről kitűzött czélunk miatt , másrészről pedig 
a nemesen érző szívek tet teiket a szerénység 
leplével födék eh a világ szemei elől. 

Az eddig mondottakhoz kell még egyet-
mást csatolnunk, mer t szintén a nevelés ügyének 
s a műveltségnek ter jesztésére vonatkoznak. 

A legutóbbi évtizedekben az iparos i f júság 
szellemi és anyagi előnyére üdvös társulatok ke-
letkeztek, a melyek legény-egylet név alatt is-
meretesek hazánkban. Az ily egyesületek nemcsak 
a világ gonosz csábításaitól óvják meg az if jú 
iparosokat, hanem hasznos ismeretek taní tása 
által jó polgárokat és családapákat adnak a ha-
zának. Magyarország legtöbb városában létezik 
i lynemű intézmény, a melyek a főpapok által 
alapítva folytonosan élvezik azok támogatását . 
Legnevezetesebb a budapesti központi országos 
legényegylet, a melyet bold. Scitovszky János 
bibornok-érsek 1856. szept. 8-án alapított. Ezen 
egyesületet főpapjaink nagyban segítik, különösen 
Simor János herczeg-primás évenkint nagyobb 
összeggel járul fentartásához. 

A valódi műveltség és erkölcsösség előmoz-
dítására a lapí t ta to t t még a sz. István- és sz. László-
társulat is. Az előbbit Fogarassy Mihály erdélyi 
püspök alapítá, azon czélra, hogy olcsó áron jó 
könyvek bir tokába juthasson a magyar nép s 
így önmagát művelve buzgó tag ja legyen egyhá-
zának s hasznos polgára a hazának. Miért is kez-
detben „Jó és olcsó könyveket kiadó tá rsu la t" -
nak neveztetett . Ezen társulat alapítása óta a 
szellemi téren sokat t e t t s teend a jövőben is, a 
mi leginkább a fő és alpapság áldozatkészségé-
nek köszönhető. 

A szent-László-társulat háromféle feladatot 
tűzött ki magának : a honi művészet, főleg egy-
házi emlékek, templomok és iskolák segélyezését, 
a keleten szétszórt magyar keresztények gyámo-
lítását, s a római szentszék anyagi támogatását . 
Alapitója Lonovics József kalocsai érsek vol t ; a 

') G. Lubrich Ágost. Nev. tört. II. R. II. k. 408. 1. 
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magyar clerus folytonos segítése által virágzás-
nak örvend és a nevelésügynek előmozdításában 
jelentékeny részt vesz. 

Ide sorozhatok még a papnevelő intézetek-
ben alakult magyar egyházirodalmi iskolák, a 
melyek évi kiadványaikkal a közművelődés ter-
jesztésére törekszenek. 

Nagy befolyással van a nevelés ügyére az 
úgynevezett tanulmányi alap is, melyből napja-
inkban az iskolai költségek fedeztetnek. A tanul-
mányi alap jelenlegi vagyonát részint állampapí-
rok és tőkék (6.455,877 frtnyi értékben) részint 
ingatlan birtokok képezik, a melyek körülbelül 
58,158 holdat tesznek, s körülbelül 100,000 frtnyi 
évi jövedelmet hoznak. Ezen roppant vagyon szin-
tén az egyházi férfiak áldozatkészségét bizonyítja. 
Ami a tanulmányi alap eredetét illeti, az a je-
zsuiták eltörlése után azok javaiból folyt össze, 
„a jezsuiták javai pedig, a melyek a tanulmányi 
alap alapját képezik, leginkább papi alapítványok és 
adakozásokból keletkeztek."1) Lányi hires törté-
nészünk, miután a tanulmányi alap keletkezését 
bővebben kimutatta volna, igy szól: „Egyáltalában 
igen szomorú lábon állana ma tanügyünk, ha arra 
a papság befolyása a mult századokon korlátolta-
tott volna!1' 

Legújabban a magyar püspöki kar a kath. 
tanítók jövőjéről is gondoskodott, s e végből az 
„országos kath. tanitói segélyegylet "-et alapította; 
mindjárt kezdetben 20,000 fr tot tettek le e czélra 
nagylelkű főpapjaink. Ezen alap az ajándékok és 
befizetések alkalmával szép tőkévé nőtte ki ma-
gát, s remélhető, hogy rövid idő muiva annyira 
fog szaporodni, hogy a népnevelés terén működő 
buzgó férfiak hosszú fáradságuk után állásukhoz 
mérten, tisztességes módon élvezhetik majd az öreg-
kor napjait. 

Több más hasznos egyesület keletkezett még, 
a melyek részint a közművelődést, részint pedig 
az emberbaráti szeretet ügyének előmozdítását 
tűzték ki feladatul; ilyenek a javító intézetek, 
kórházak, siketnémák és vakok intézete ; az egy-
ház jótékonysága ezekre is kiterjedt minden 
időben. 

Nagyon tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy 
a nevelés ügyének és egyéb jótékony intézetnek 
támogatását egyedül a főpapok és más jövedel-

Lányi. Magy. egyh. tört. II. k. 386. 1. 

mező állásban levő egyének hordák szivükön; az 
igaz, hogy jobbára ezek folytak be a közös jó 
előmozdítására, de találkozunk olyanokkal is -
és pedig nem csekély számban — a kik szerény jö-
vedelmük legnagyobb részét önmaguktól megvonva 
a közművelődés oltárára rakták áldozatul. Csak 
Somogyi Károlyt említjük, a ki évek liosszu 
során á'> méhszorgalommal fáradozott az egy-
házi irodalom terén, s fáradságának gyümölcseit 
nem önmagára, hanem azon könyvtárra költötte, 
a melyet nagylelkűen a hamvaiból felépült Sze-
ged városának ajándékozott. Legújabban pedig a 
Szegeden felállítandó szeretetházra 90 ezer arany 
frankot adott. Nem akarjuk a zárdák magányos 
csendjében élő munkás szerzetesek szerénységét 
sérteni, a kik a népnevelés ügyét nemcsak szel-
lemi, de anyagi áldozatokkal is segítették. A köz-
jóra szentelt, megtakarí tot t filléreket, mint az 
evangeliumi asszony garasát, nem szabad figyel-
men kivül hagynunk. 

Mig a kereszténység nagy anyagi áldozatok 
árán a haza fölvirulásán íaradozék, nem vala 
csekétyebb azon szellemi befolyás sem, a melyet 
a tudomány és műveltség előmozdításának ügyé-
ben érvényesített. Az irodalom terén is minden 
időben az egyházi férfiakat látjuk tündökleni, s 
bátran vallhatjuk, hogy alig létezik egy tudo-
mány-ág is. a melyben a vezérszerepet nem egy-
házi férfiú játszotta volna. Hosszú lenne a habs-
burgi házból származott királyok uralkodása kez-
detétől elősorolni azon jelesek neveit, a kik szel-
lemi munkásságuk által folytak be a valódi 
civilisátio és műveltség megvalósítására, a kik 
Pázmány Pétertől kezdve a mai napig önérdek 
nélkül áldozták fel szellemi tehetségüket a haza 
javára. 

Csak a XIX-ik század néhány jelesét említ-
jük az idősb nemzedékből, mellőzve az ifjabb 
nemzedéket, melynek körében örvendetesen pe-
zseg a nemzeti művelődés élete. A hittudományi 
irodalom terén olyanokkal is talákozunk, a kik 
nemcsak a hazában, de egész Európában fényes 
nevet vivtak ki maguknak. Márkfi, Ranolder, Ros-
koványi Ágoston nyitrai püspök, Palásthy Pál és 
Dankó József esztergomi kanonok oly müvekkel 
lepték meg a tudományos világot, a melyek a 
külföld előtt is tiszteletet keltenek nemzetünk 
iránt. — Lányi „ Magyar egyház történelme," 
Szeredy „Egyházjog"-a, Szilassy János „Lelkipász-
torság tudománya," Hoványi „Felsőbb katholicis-
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musa" első heh/en állanak a magyar hittudományi 
irodalom tágas mezején. Az egyházi folyóiratok élén 
Horváth József, Kováts, Guzmics, Szaniszló, So-
mogyi, Danielik nevével találkozunk. 

A bölcsészeti irodalom jeles művelőkre akadt 
Horváth Cyrill, Purgstaller, Somogyi, Danielik és 
több másokban. 

A nyelvészet terén Révai, Virág, Verseghy 
tűntek ki. A történelem ápolóit Horváth Mihály, 
Somhegyi és Fraknói személyében tiszteljük. 

A régészet és a magyar mvthologiának f'á-
radhatlan munkásai Rómer Fióris és Ipolyi Arnold. 

A természettani tudomány terén az elsőség 
Jedlik Ányos benczést illeti. 

A mennyiségtani irodalomban az elsők között 
említendő Lutter Nándor. 

Irodalmi történetünk megirásában Szvorényi 
és Ferenczy Jákó tűntek ki. 

A nemzeti költészet terén is sok egy.iázi 
férfiúval találkozunk. Virág, Verseghy, Czuczor, 
Mindszenty, Tárkányi elsőrangú költőink sorába 
tartoznak. 

E néhány régi név felemlítése is eléggé jel-
lemzi, mily befolyással voltak a nevelés és tudo-
mányos műveltség terjesztésére az egyházi fér-
fiak az ujabb időben is. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 20. A konkurzusok közeledi év tl. — 

Királyi trónbeszéd ma zárja be ős Buda fényes termei-
ben az 1881-—84-iki országgyűlést. Haza mennek a kép-
viselők : mandatumuk megszűntével újból keresnek, bogy 
találjanak és néhány hónap múlva megint tatálkozzanak. 
Lesz még alkalmunk, ha a trónbeszéd stb. is meglesz, 
visszatérni ezen országgyűlés méltatására. 

Amint a képviselő választások a politikai életben 
— szerencsére csak minden harmadik évben — arra hi-
vatvák, hogy a törvényhozás egyik termét alkalmas bölcs 
egyénekkel betöltsék, ugy történik minden évben bizo-
nyos selectus vagy delektus azok közül, kik jelentkeznek 
e végből, hogy az Ur szentélyében a vagy meglevő vagy 
beállott hézagokat betöltsék — a konkurzuson, a papi 
csődökön. 

Egyik-másik egyházm. hatóság már kiirta a termi-
nust, mások kétségkivül szintén ugyanazt teendik rövid 
idő alatt, mert nagy baj, ha a konkurzusok kihirdetése 
vagy nagyon a tanév végére esik, vagy pláne már csak 
a szünidőben lát napvilágot. Sok fiatal alig szerezhet róla 
tudomást. 

Ezen konkurzusok egy-két év óta azt a notabilis 
tényt konstatálták, hogy a pályázok illetőleg jelentkezők 

száma legalább több megyében folyton nő és pedig nem-
csak quantitative, de qualitative is. 

Örvendetes jelenségnek tarthatnók ezen sok oldalról 
konstatált tényt, ha nem volnának egyéb körülményeink 
is, melyek némi óvatosságot és viszatartást parancsolnak 
a kedvező ítélethozatalban. 

Annyi tény, hogy minden életpálya — talán a 
papit és a katonait egyedül kivéve — amint mondják : 
tul van tömve. Van pl. vagy 300—400 tanárjslölt, ki 
hiába vár alkalmazásra ; azután oly eset sem ritkaság, 
hogy nagyon is alsórendű alkalmazások és helyek elnye-
réseért, mint pl. portási vagy végrehajtói állomásokért 
jogvégzett, olykor még tudósi oklevéllel ellátott egyének 
folyamodnak. 

Ha a liberális aera beköszöntésével, a mindenféle 
uj hivatalok felállítása és a régiekbe uj egyéneknek való 
alkalmazása, a „Gründungsperiode" szédelgős vállalatai 
sok kecsegtető kilátást nyújtottak a középiskolát végzett 
ifjaknak : ma már máskép alakult a helyzet, ma már min-
denütt, daczára a fokozódott képesitési kívánalmaknak 
— sok van mindig „előjegyzésben." 

Ezen körülményeket kellene számításba venni azok-
nak, kik oly könnyen hajlandók, a nagyobb számban 
jelentkező konkorzusokból nigyon is kedvező véleményt 
levonni ; de jól fontolóra kellene venni ugyanazt mind a 
ama köröknek, melyek a konkurzusnál valamikép befo-
lyást gyakorolnak. 

Aranyszájú sz. Jánosnak tulajdonítják e rövid de 
jellemző mondást: „Sok p a p — kevés pap!" Minél keve-
sebb figyelemben részesül az igazi hivatás, minél gya-
koribb lesz más tekintetek felmerülése és döntő befolyása, 
annál inkább fog teljesülni ezen rövid, velős, de mélyér-
telmü mondás az egyház és a hivek kárára, az ügy ve-
szedelmére. 

Igazi hivatás ép oly szép, fenséges, mint kényes és 
gyöngéd egy virág. Ápolni kell azt, öntözgetni, erősíteni 
és fejleszteni. Bonum est viro, si portaverit jugum ab 
adolescentia sua. 

Nem tudok hamarjában nemesebb és áldásosabb 
feladatot, mint midőn a lelkipásztor községében, hitok-
tató osztályában a mutatkozó hivatást állandóan és buz-
góan — verbo et opere — ápolja és éleszti. Papot adni, 
Isten szive szerinti papot adni a világnak, több, dicsőbb 
mint sok oly dolog, mit a világ megbámul és dicsőit. 
Mert a pap, az, igazi hivatástól áthatott és vezérlett pap : 
alter Christus ! Ez megérdemel minden fáradságot, min-
den áldozatot. Ez méltó minden jutalomra, minden elis-
merésre. 

Es ha a hivatásnak elvesztése vagy nem-követése 
papokat terhel, kik verbo avagy exemplo, elégedetlen 
lelkük vagy meghasonlott szivük s boldogtalan inspiraczió-
jukkal eloltják a hivatást, megdermesztik, mint dér a 
virágokat, a hivatás bimbaját, akkor quale judicium ipsos 
manebit ? . . . 

Ilv és hasonló gondolatok foglalkoztattak engem, 
midőn a közelgő konkurzusokra gondoltam. Talán nem 
ártott ezeket közölni. Hisz közös ügyünk, közös érdekünk 
nemcsak succrescentiát, de különösen olyant kiván, mely 
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a régi hibákat jóvátegye, a vesztességeket kipótolja — s 
előbbre vigye, virágzásra és győzelemre Krisztus és szent 
egyházának dicső nagy ügyét. 

Fiat, fiat! ? 

Róma. A szent atya beszéde a capucinus rend fő-
nökeihez. — Dilecti filii ! Est quidem quod delectemur, 
cum vos hodierna die hoc in loco fréquentes numero, na-
tione varios, intueamur. Ipsa enim haec frequentia vestra 
satis testatur quanta sit et quam mira fecunditas magni 
Ordinis Franciscani, unde, tamquam ramus ex arbore ge-
nerosa et nobili, sodalitas Fratrum Capulatorum prodi-
vit. Scilicet singulari uiunere beneficioque divino illud 
Francisco Assisiensi contigit, ut alumnorum suorum mul-
titudo ex humili loco ad omnes prope terras propagare-
tur, idque cum similitudine quadam ipsius Ecclesiae, quae 
exiguis orta prhmipiis orbem terrarum celeri cursu 
complexa est. Atque hune religiosum ordinem, sicut et 
ceteros, si homines aut melius nosse aut aequius iudicare 
vellent, sodalitates religiosas haud sane videramus tarn 
multis in locis tarn ingrate tractatas. Verumtamen vin-
cendum in bono malum, enitendumque, dilecti filii, ut in 
hac rerum asperitate virtus semper emineat iniuriis ho-
minum invidiaque major. Cogitatio meritorum, quibus 
Institutuiu Franciscanum nullo non tempore excelluit, 
spem Nobis certam facit fore, ut idem egregios fructus 
edere ad privatam publicamque salutem perpetuo perse-
veret. Hac de causa ipsum Ordinem Tertium singulari 
Nos studio benevolentiaque semper prosecuti sumus : eam-
demque et merito laudum praeconio alias celebravimus, 
et superioribus etiam diebus per litteras Nostras Encv-
clicas, sedulitati sapientiaeque Episcoporum commendavi-
mus, et quem ad societatum clandestinarum prohibenda 
incrementa non mediocriter ducimus opportunum. Ad 
hunc ipsum amplificandum ac tuendum, consilio praeser-
tim nutuque religiosi viri, quem nuperrime summum 
Ordinis magistrum optavistis, múltúm Nos operae con-
ferre posse perspicimus ac reapse collaturos non dubita-
mus. Ceterum, dilecti filii, proposita vobis Francisci Patris 
imagine, ad illius praestantiam, quantum assequi imita-
tione potestis contendite. Summa cura procedite, ut in 
singulis familiis vestris vigeat ilia, quam profitemini, 
morum sanctitas, vitae disciplina ; quoniamque vos estis in 
praecipuis munerum gradibus collocati, date operam ut 
ceteros, sicut dignitate anteceditis ita exemplo praeceda-
tis. Quam ad rem placet eisdem Nos verbis dimittere, 
quibus Paulus Apostolus ad christian am virtutem Philip-
penses hortabatur : digne evangelio Christi conversa-
m i n i . . . et in nullo terreamini ab adversariis . . . idem 
sapiatis eamdem caritatem habentes, unanimes, idipsum 
sentientes. — Quorum bonorum auspicem, benevolentiae-
que Nostrae testem, vobis Ordinisque vestris sodalibus 
universis Apostolicam benedictionem peramanter in Do-
mino impertimus. 

Belgium. A löweni kath. egyetem uj alapításának 
félszázados ünnepe. — Ha csupán a szabadelvüség zsold-
jában álló lapokat olvassa valaki e napokban, bizonyára 
kikerülte figyelmét a löweni kath. egyetem ünnepe. Pedig 

a mi az ezen intézetben előadott tudományszakok soka-
ságát illeti, mondhatni, hogy a löweni kath. Egyetemnek 
az egész világon nincs párja. Ez valóságos Universitas 
artium et seientiarum. Másutt a tudomány-egyetemek 
mellett politechnicumok, nemzetgazdászati íelsőbb iskolák 
és művészeti akadémiák léteznek s vonnak el az egyetemtől 
tudományszakokat. I t t mindez egyesítve feltalálható. Minden 
tudományok teljes egyeteme az a szó valódi értelmében, 
melyen theologus, philosoph, történesz, pbilolog, termé-
szettudós és mathematikus, jogász és orvos, államférfiú 
és publicista mellett technikus és fensőbb képzettségű 
gazda, nagyiparos és művész együtt képezhetik ki magu-
kat s mint kész emberek léphetnek aki az élet küzdelmes 
pályájára. 

Es e nagyszerű intézetet a belgák szabadságszere-
tete és valásossága teremtette s a kath. egyház szelleme 
nevelte nagyra. Mikor Belgium kivívta politikai önálló-
ságát, alkotmányt adott magának, amelyben az állam tel-
jes egyéni, társadalmi és politikai szabadságot biztosí-
tott a belgáknak. Es a belga katholikusok éltek az alka-
lommal. 1834-ben megnyílt a löweni kath. egyetem. A 
belga püspöki kar fáradhatatlanságának köszöni gyors 
felállítását és felvirágzását. 

Történetét e nagy kath. alkotásnak jövő alkalomra 
hagyva, ma a félszázados ünnepélyről akarom tudósí-
tani e becses lap t. olvasóit. 

Mielőtt részletekbe bocsátkoznék, hogy az ünne-
pélyek fényéről fogalmuk lehessen, előre bocsátom, hogy 
Löwen be a május 12 és 13.-án tartott ünnepélyekre nem 
kevesebb mint 150,000 idegen érkezett. A város utczái 
koszorúkkal és szőnyegekkel voltak felékesítve. De men-
jünk sorban. 

F. hó 12-én délben volt az ünnepélyes Te Deum, 
melyet maga Belgium prímása mondott az egyházi szent-
beszéddel együtt, valamennyi püspök-társa jelenlétében. 
A templom, a jelenlevők, a zene —fényét és nagyszerűségét 
említeni fölösleges. Be- és kimenetkor a van Elewyck lovag, 
jogtudományi hallgató által szerzett indulót játszotta a 
zenekar. Ilyen az a kath. egyetem. Hallgatói közt már 
művészek találhatók. 

Délután 2 órakor volt az ünnepélyes gyűlés. Elő-
ször is a pápai breve olvastatott fel, melyben XIII. Leo 
hálát ad Istennek, hogy a löweni egyetem mindig hü 
maradt az egyházhoz, örömét nyilvánítja, hogy most is oly 
virágzó és a hazának annyi jeles polgárt nevel, különö-
sen örül pedig azért, mert a löweni egyetem fegyelme és 
erkölcsisége világhírű. Mióta Belgiumban volt ő szentsége 
nuntius, azóta soha sem feledheti e minta-intézetet. 

A pápai irat felolvasása után Pieraerts egyetemi rektor 
beszéde szövetkezett, melyben fényes ékesszólással elmondta 
az egyetem történetét. (Közölni fogjuk. Sz<-rk.) utolsó 
szava felszólítás volt hálára Jézus Krisztus iránt, kitől van 
minden siker és áldás. — Hányadik egyetemen záródnak 
be igy a rektori beszédek ? ! Pedig keresztény nemzetek 
körében élünk, s az egyetemek egyenesen a keresztény-
ségnek, tehát Jézus Krisztusnak köszönik létöket. 

A mi most következett, az valóban párját ritkítja. 
Jelmezés felvonulás volt ez, melyben az egyetem törté-
netét korhűen alapított kocsikon meglepő fényes jelmezü 
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csoportozatok jelenitették meg. Részletekbe nem bocsát-
kozom, mert sokáig tartana. Csak az általános hatást jel-
zem. Az idegen, lehetetlen, hogy e felvonulás láttára ne 
érezte legyen, hogy az igen müveit és gazdag Belgium-
ban vagyunk. 

Este lakoma volt, melyen a fényesnél fényesebb és 
szellemes felköszöntöknek se vége se hossza nem volt. 

13-án az ünnepélyek részint ismétlődtek részint uj 
alakot öltének. A püspöki kar mindenütt testületileg je-
lent meg s mint az egyetem protektora általános kegye-
let és hódolat tárgya vala. 

Záradékul ide irom az egyetemi jubileum alkalmá-
ból promoveált tiszteleti tudorok fényes névsorát. 

Hittudomány: Főm. SímOF JáüOS bibornok, Ma-
gyarország herczeg - primása, Hettinger pápai praela-
tus, würzburgi egyetemi tanár, de la F tient e, a madridi 
egyetemen a hittud. kar dékánja. 

Jogtudomány : Lucien Brun franczia senator, Deme-
lombe, caeni egyet, tanár, Verne, a római jog prágai 
tanára. 

Orvosi tudomány: Succarelli római és Mywards lon-
doni tanár. 

Bölcselet és irodalom: Baunard hittudor és a lillei 
kath. egyetem tanára, de Rossi vatikáni régiségőr, van 
Erkengen báró müncheni tanár, birod. képviselő, Gautier 
Leo iró s tanár a párisi okmánytani iskolában, Jans sens 
tört. tanár Frankfurtban, Shaepmann tanár és képviselő 
Németalföldön, Picc>. tanár Flórenczben, Snieders regény-
iró az amsterdami HandelsHad szerkesztője, van Weddin-
gen udvari lelkész Brüsszelben, Verhaegen genti mérnök. 

Természettudományok és mathematika (ès sciences) : 
0 fensége Don Pedro brazíliai császár, Rudolf trónörökös 
ő fensége, dr. Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek, 
de Saint- Verant a franczia Institut tagja, Boncompagni 
herczeg Rómában, d'Abbadie a franczia Institut tagja, 
L'Apparent a párisi kath. egyet, tanára, Pasteur a f ran-
czia akadémia tagja, G. Ville, franczia mezőgazdász, és 
Dumas hires vegytanár, a ki időközben meghalt. 

IRODALOM. 
= Der „Judenspiegel" im Lichte der Wahrheit. 

Eine loissenschaftliche Untersuchung von Dr. Jakab Ecker 
Privatdoeent an der Egl. Akademie in Münster. Pader-
born, 1884. 4-r. 74 lap. Ára 1 fr t 8 kr. 

Ismeretes Somssich Pál nyilatkozata, melylyel a 
zsidóktól vallástanuk hiteles kátéját vagy törvénykönyvét 
követelte. Erre zsidó részről helyesen azt felelték, hogy 
nincs szükség uj könyv Írására, ott van a Schulchan-aruch 
czimü hitvallási törvénykönyv. Ellenberger Rohling Tal-
mud-Zsidója ellen irt s Budapesten 1883-ban megjelent 
müvében egyenesen kimondta, hogy ma már nem Tal-
mud-zsidók, hanem csak Schulchan-aruch zsidók léteznek, 
lévén a Talmud csak forrás tudósok számára. Mi van 
tehát abban a Schulchan-aruch-ban, az most a kérdés. 

Erre nézve mult évben Dr. Justus Judenspiegel czim 

alatt egy füzetet adott ki, melyben 100 törvényt idéz a 
Schulchan-aruch-ból a zsidó szellem jellemzésére. A West-
phäl. Merkur néhány helyet idézett a Judenspiegelből és e 
miatt sajtópört kapott. A biróság előtt két szakértő bíza-
tott meg véleményadással : Treu zsidó hittanár és dr. Ecker, 
a fentczimzett mü szerzője. Treu a dolgot csürte-csa-
varta. Ecker felderítette az igazságot. Bebizonyította, 
hogy a Schulchan-aruch a zsidók hitvallási és szertartási 
s társaséleti törvénykönyve, s hogy dr. Justus 100 idézete 
lényegileg mind helyesen, többnyire szórói-szóra van át-
véve az eredetiből. A sajtóbiróság ennek alapján a W. 
M.-t felmentette. (Germania 1883, decz. 14. 1. Bl.) 

Dr. Ecker véleményét tudományos jelentés alakjába 
öntötte s a nagy közönség számára, hogy az igazi zsidó 
szellemről önálló ítéletet lehessen szerezni, kiadta. 

Ezzel a művel végérvényesen igazolva van, hogy a 
zsidóknak csakugyan vannak oly elveik, mely a zsidó-
szellemet a keresztény társadalom szellemével összeférhe-
tetlennek bizonyítja. 

Nem szeretjük sem a gyűlölködést, sem az izga-
tás t ; de az igazságot mindenek fölé helyezzük. 

A ki a zsidó szellemet, ugy, a mint az a Talmud-
szellemből, az 1565-ben Velenczében először megjelent 
Schulchan-aruch szelleme szerint alakult, ismerni akarja, 
annak dr. Ecker müve nélkülözhetetlen akkor, ha a Schul-
chan-aruch-ot eredetiben olvasni nem képes. 

Zsidóra nézve, hogy teljes őszhangba jöjjön a ker. 
társadalommal, nincs más mód, mint kereszténvnvé lenni. 

VEGYESEK. 
O eminentiája, Simor JánOS bib. herczeg-primás 

f. hó 16-án a fővárosba érkezett. Vasárnap reggel tisz-
telgett nála Trefort minister ő exrclja, azután 11 órakor 
ő eminentiája király ő felségéhez ment a kihallgatásra. 
Hétfőn déltájban rövid püspöki conferentia volt, melyen 
megjelentek Haynald bibornok, Samassa érsek, Zalka 
és Kovács püspökök. Délután a központi kath. legény-
egylet küldöttsége fogadtatott. Hétfőn tisztelgett ő emi-
nentiájánál a főváros elöljárósága is, élén a főpolgármes-
terrel. Kedden ő emja házi kápolnájában gr. Zichy Rezső 
két serdülő leányának a bérmálás szentségét adta fel, 
azután ismét többeknek kihallgatást adott. 11 órakor volt 
az országgyűlés bezárása, mely után ő emja Te Deum-ot 
tartott. 

— Ellenkező hírekkel szemben a legilletékesebb in-
form atio alapján jelenthetjük, hogy a belügyminisztérium 
a főváros tanácsa által kath. hitoktatói állomások szerve-
zésére megszavazott 22,000 fr t évi költség előirányzását 
megerősitette. 

— Magyar pipok a Vatikánban. XIII. Leo pápa 
f. hó 15-én fogadta kihallgatáson Tárkányi Béla és Fraknói 
Vilmos apát-kanonokokat. 

Kegyeletes adakozás. 
Dadról a kispesti kath. egyház szükségleteire 1 frt. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. ) 
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előfizetőimnek. —• Vegyesek. 

Egy Rath. Philosophiai Társaság alapitásáról. 
I. 

Egy kitűnő kath. folyóirat legutóbbi füzeté-
bén ezt olvastam: „A másik, mire nézve a lel-
künkben e lelkes sorok által keltett viszhang 
szólni kényszerit, az a — Széchenyi nyelvén 
szólva — axiómává izmosodott meggyőződésünk, 
hogy addig nagyobb szabású lendületre a kath. 
szellemű tudomány és irodalom terén aligha 
számithatunk, mig a szétforgácsoltán sürgölődő, 
sokszor vajmi izolált rokon erőket egy kath. 
szellemű tudomány- és irodalommüvelő társulat-
ban szorosabban nem egyesitjük, nem szer-
vezzük. " *) Ezt az axiómává izmosodott meggyőző-
dést maga a folyóirat tudós szerkesztője mondja 
ki. Hogy mennyire igaza van, azt mindnyájan 
jól tudjuk. A kath. tudomány művelői ugy mű-
ködnek e hazában, hogy separatae singulis sedes 
et sua cuique mensa. Egyesült erők sehol, vagy 
jól egyesült erők épen sehol. Pedig már eddig 
is nagyon bizonyos az, hogy minden mezején az 
életnek, de különösen a tudomány téréin, dedi-
mus profecto grande patientiae documentum ; 
sokat tűrtünk, ott is tűrtünk, a hol tűrni okunk 
sem volt, vagy talán nem is lett volna szabad. 
Az meg még ennél is bizonyosabb, hogy még 
eddig sohasem volt ugy, hogy jól szervezett egye-
sült erők fölött szétszórt, jobbra-balra huzó, egye-
netlen erők g} őzedelmet arattak volna ; tehát ma-
napság sem esik meg ez a csoda. 

De hát mikor ugy néhanapján egyesülni 
akartunk, megijesztettek bennünket, hogy ki lá-' 

') Kath. Theologiai Folyóirat, II. évfolyam, 1. füzet 159. 1. 

tott már kath. tudományt, meg micsoda ötlet 
az, ultramontán törekvéseket plántálni a haza 
földjébe, pedig most meg-meg egy ily ultramon-
tán törekvéssel vesződünk, vagyis ez a gondolat 
is, melyről szólni óhajtunk, az ultramontán törek-
vések fészkéből kelt szárnyra, onnan a Tiberis 
tájáról, a hol a tudományt nagyra tar t ják és a 
haladásnak sokat rágalmazott, de hős lélekkel 
védett zászlaját a zűrzavar kegyetlen korában 
sem ejtik el; onnan a hol a tudományt az örök 
forrásból származtatják és azt mondják, hogy 
Aeterni Patris Unigenitus Filius, qui in terris 
apparaît, ut humano generi salutem et divinae 
sapientiae lucem afferret, magnum plane ac 
mirabile mundo contulit beneficium, cum caelos 
iterum ascensurus, Apostolis praecepit, ut euntes 
docerent omnes gentes; Ecclesiamque a se con-
ditam communem et supremam populorum ma-
gistram reliquit. Homines enim, quos Veritas 
liberaverat erant c o n s e r v a n d i . . . . ' ) 

Ott, a hol ma is a legmagasabb feladat: 
homines veritate conservare, ott adták ki a jel-
szót, hogy a philosophiát egész terjedelmében 
vissza kell vezetni az örök forráshoz, ahhoz, Qui 
Deus scientiarum et Conditor universae veritatis 
est. Kimondták szóval, mutatták példával, hogy 
erre a nagy czélra csak az egyesülésben van 
az erő. 

Erre a szóra hallgat, erre a példára figyel e 
hazának tudományban is erős utmutatója és láng-
eszű vezére: a bibornok herczeg-primás, midőn 
egyik korszakot alkotó beszédében a kath. phi-
losophia müvelését oly ékesen és melegen ajánlja. 

]) Az Aeterni Patr is apostoli körlevél kezdő sorai, 
40 
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De adnak-e az ellenség táborában, a mi vezé-
reink szavára valamit, ha a mi saját táborunk-
ban a szót aluszékony lélekkel, ölbe vetett ke-
zekkel fogadjuk? Mit is beszélek, hisz nem is 
vagyunk még táborban, hanem csak szétszórtan, 
egyenkint csatározó katonák. Először még egye-
sülnünk kell. Es ha azután megint azt kiált ják: 
mire való ez az ultramontán fészkelődés? azt 
feleljük: arra való, hogy már meguntuk a sok 
königsbergi, berlini és heidelbergi fészkelődést. 

II. 
Egyik legkitűnőbb tudósunk azt ir ja nekem: 

Haladásunknak e téren (a philosophiai téren) 
legfőbb akadálya az, hogy nincs publicumunk. 
Maecenások pedig, ha eszméink nyilvánítását le-
hetővé tennék is, olvasókat még nem teremte-
nek. Hogy eszméink az életbe átmenjenek, szük-
ségesnek látom egy bölcsészeti társulatnak meg-
állapítását Budapesten, melyben szakonkint fel-
olvasások tar tatnának azon módon, mint ez a 
többi, például természettudományi, földrajzi, Kis-
faludy stb. társulatokban történik. Ez köunyen 
volna megvalósítható. Yan már néhány jeles ifjú 
kapaczitásunk, — ha ezek a bndapesti erőkkel 
kezet fognának, a dolgot nehézségek nélkül le-
hetne megindítani. Itt, e körből lehetne legczél-
szerübben szembeszállani azon destructiv philo-
sophiai iránynyal, mely két legfelsőbb tudomá-
nyos köreinkből árasztja el az országot. Nem 
vállalkoznék-e reá, hogy ez eszmét, például a 
„Religió"-ban szóba hozza?" 

Ez az uj terv, i t t a kérdésre a felelet is. A 
magas óhajtásnak ezennel hódolok és indítvá-
nyozom, hogy alapítsunk Budapesten kath. phi-
losophiai társaságot, mely a kath. philosophiai 
mozgalom élére állva, működésében megmutassa 
az utakat és módokat, melyek XIII. Leo szent-
séges atyánk azon magas szándékának megvaló-
sításához vezetnek, melyet ő az „Aeterni Patris" 
apostoli körlevélben kifejezett; és megismertesse 
a hazai tudományos világgal annak a hatalmas 
áramlatnak vívmányait, mely a müveit Nyuga-
ton : Olasz-, Franczia-, Német-, Spanyol-, sőt An-
golországban és Belgiumban is megindult és év-
ről-évre óriási arányokban fejlődik, izmosodik és 
bámulatos erővel, kitartással és készültséggel tör 
az előtte Pharosként világító czél felé. 

Lesz-e az uj gondolatnak keletje e hazában 
nem tudom, Isten tudja. Azt a kérdést, hogy 
szükséges-e ez a társaság, föl sem vetem, bizo-

nyítani meg annál kevésbbé fogom, mert mái-
maga a kérdés fölvetése sértés volna a magyar 
kath. tudományosságra nézve. Ezzel a kérdéssel 
nagyon tisztában vagyunk. 

Hogy pedig az eszme életre ébredjen, szük-
ségesnek látom, hogy tudósaink közül többen 
hozzá szóljanak a nyilvánosság terén; azután pe-
dig kérjük föl Danielik ő méltóságát, hogy ra-
gadja meg erős kézzel a kezdeményezést és egye-
sítse az erőket ő, a ki eddig is kitűnő vezére volt 
a mozgalomnak. 

Hogy a társaság mely mintára, mily szer-
vezettel alakuljon, az ma még korai kérdés, de 
meg nehézséget nem is okoz, mert a müveit 
Nyugat kitűnő mintákkal szolgál nekünk e téren. 

Csak az időre nézve akarok megjegyzést 
tenni. Kívánatos, hogy a terv a legrövidebb idő 
alatt megfontolás és előkészítés tárgyává tétes-
sék, liogy a társaság a nyári szünidőben tényleg 
is megalakulhasson. 

Azután ha Isten segitségével megalakult e 
társaság, bízvást elmondhatja magáról Albion 
nagy költőjével: 

„I awoke one morning and found myself 
famous." 

Mert nálunk inkább, mint bárhol, az a di-
vat, hogy a mi nem tetszik, azt kézzel-lábbal fa-
mosussá iparkodnak tenni. Tehát ennek a társa-
saságnak is majd veszett liirét költik. De ez nem 
baj, f'amosussá lesz az még a legjobb értelemben 
is. Csak minél előbb jöjjön el az országa. Akkor 
azután én szívesen beállok a csapatba közle-
génynek. ') 

Tolna, 1884. május 15. 
Vogl Márton. 

A katholicismus befolyása Magyarország nevelés-
ügyi viszonyaira. 

C) A habsburgi házból származott királyok alatt. 
1 5 2 S - 1 8 S 4 . 

(Vége). 

Ha visszatekintünk a népek és nemzetek szellemi 
fejlődésére és elfogalatlanul Ítélünk fölöttük, ugy 

') Magam igazolása végett legyen szabad megjegyeznem 
hogy én ennek az inditványnak megtételére, épen nem tartom ma-
gamat hivatottnak ; nem is szóltam volna, de mivel a megbizás 
oly kitűnő helyről jött, honnan nekem minden óhajtás parancs, a 
kérdést fölvetettem. Az inditványt kiváló figyelmébe ajánlom a 
következő uraknak : Bősz Emil, Gyürky Ödön, Kádár Ambrus, Kiss 
János, Maczki Talér, Merchich Máté, Michalek Manó, Nagy Alajos, 
Pethő, Piszter Imre, Répássy János, Steecz György, Szilvek Lajos, 
Wolafka Nándor, de leginkább a „Religio" nagyságos szerkesztő-

I jének és a Philosophia római tudorainak. 
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be kell vallanunk, hogy nemcsak hazánk, hanem 
az egész világ a kereszténységnek köszönheti azon 
haladást, a melyet a műveltség és civilisatio te rén 
századok óta tett. Jézus Krisztus a világ legelső és 
legnagyobb nevelője. „0 ál l i tot ta fel — mondja 
Lubrich — va lamint örök igazi fogalmát úgy fő 
elvét és czélját is a nevelésnek." ') Ezen fölálli-
elvet kezdet óta az egyház törekszik megvalósí-
tani s mint a tör ténelem igazolja, minden időben 
meg is felelt magasztos feladatának. Hogy mi-
ként teljesité e hivatását , a r ra nézve csak a pro-
testáns Leibnitzet említ jük, a ki az egyházról 
szólva ezeket mond ja : „Megvallom, nekem a szer-
zetek, a vallási egyesületek és társulatok, és más 
efféle dicséretes intézetek mindig fölöttébb te t -
szet tek; mer t váj jon mi lehet dieséretesb, mint 
az igazság világát tengeren és szárazon százféle 
üldözések között terjeszteni, s nem keresni egye-
bet, mint egyedül a lelkek üdvösségét; megtagadni 
magától minden kényelmet , visszavonulni a világ 
zajától, hogy e herva tag élet mélységes igazságok 
szemléletének és istenes elmélkedéseknek szen-
teltessék ? min t minden erőt az i f júság tudomá-
nyos és erényes nevelésére áldozni? mint segít-
ségükre lenni a nyomorul taknak, kétségbeesettek-
nek, foglyoknak, elitélteknek, betegeknek, messze-
fölclön bilincsekben sínylődőknek? s a döghalál 
félelme ál tal sem tar tóz ta tn i vissza a magá t egé-
szen odaáldozó szeretet kötelességeitől? Kik mind-
ezeket nein tudják, avagy megvetik, azoknak 
valóban fölöttébb aljas fogalmuk van az erény-
ről." Ily nagyszerű vallás szerzője csak maga 
az Isten lehetett , a ki egyszülött Fiát , mint az 
igazság fönséges tanujá t , a világ világoságát, az 
istenség megbízot t ját és követét küldé az embe-
rek közé, hogy akara tának ter jesztője legyen; 
a ki mély bölcsességgel szólott a mennyeiekről, 
komolysággal és erővel t ámadva meg a bálvá-
nyozást és hi tet lenséget , őszinte leereszkedéssel 
hirdeté a mennyei Atyának i rántunk való nagy 
szeretetét ; könyörületességet és i rgalmat igért 
a megtér t bűnösöknek, de viszont férfias szigorral 
lépett fel a roszszivüség és képmuta tás ellen; 
önmagát a lesülyedt emberiség tanítójának, orvo-
sának, üdvözítőjének s közbenjárójának hirdeté, 
s a szóval h i rdete t t igazságokat szeplőtelen éle-
tével, számtalan csodájával s végre halálával is 
megerősité. 

A valódi nevelés alapkövét Jézus Krisztus 

») Lubrich Ágoston Nevelés tört. II. R. I. k. 28. 1. 

t e t te le, a ki az ember elé nem a földi élet 
örömeit, hanem egy magasztosabb czélt, az örök 
boldogságot állitá. Megengedé ugyan, hogy a 
szellemi és testi erők felüditésére élvezhesse a 
természet nyú j to t t a örömeket is, de csak annyi-
ban, míg azok a ki tűzöt t czél elérésében akadá-
lyúl nem szolgálnak. Jézus oly fönséges vallást 
s oly jeles erkölcstant t an í to t t s t an í t most is 
az ő egyháza által, a milyent soha nem hallot t 
és nem is fog hallani a világ ; s taní tása oly tö-
kéletes, hogy abból sem levonni, sem hozzáadni 
vagy r a j t a va lami t vál tozta tni nem lehet. Nincs 
erény, a melyet Krisztus törvénye nem paran-
csolna, s tökéletesség, a melyet nem ajánlana, 
s viszont nincs bűn, a melyet nem kárhoztatna, 
s vétek, a mely ellen nem til takoznék. 

Ami pedig a tudományt illeti, Jézus vallása 
nemcsak hogy nem ellenkezik a tudománynyal , 
de sőt m á r kezdettől a legszorosabb viszony köté 
e ke t tő t egymáshoz. A kereszténység hajnalán 
a mély tudományú egyházatyákkal találkozunk, 
a kik Isten dicsőítése, a hívek s önmaguk lelki 
üdvösségének czéljából ápolták és ter jesztet ték 
a tudományokat . Minden időben ba rá t j a volt az 
egyház a tudományosságnak s viszont ellensége a 
tudat lanság és szellemi sötétnek. Soha sem élt 
vissza a szellemi ismeretekkel s nem használta 
fel tudományosságát a közös béke és boldogság 
megzavarására, A tudományt oly eszköznek tekin-
té, a mely ál tal az ember földi jóléte és örök-
üdvössége előmozdittatik. 

A magyarországi kath. egyház is, mint egyik 
ága az egész világon el ter jedt kereszténység nagy 
fájának, az isteni mester parancsa szerint hűen 
teljesité feladatát . Az evangelium által e hazában 
is minden jobbra vá l tozot t ; ál tala a családi élet 
rendet és boldogságot, a polgári társaság ez él-
sz erű intézeteket , a tudományok és művészetek 
tágasabb és mélyebb hatást, szóval az egész or-
szág új alakot nyert. 

S most e vallást, a mely annyi áldást hozott 
hazánkra, mellőzni akarják, a férfiakat pedig, a 
kiket az Isten és a hazaszeretet küldött a vallás-
erkölcsös nevelés terére, hogy ott önérdek nél-
kül munkálkodjanak, kik felépiték az iskolákat 
s ot t először gyujták meg a tudomány világát, 
a kik nagy áldozattal megrakták a könyvtárakat , 
szóval, akik a legnagyobb faradsággal a kopár 
t a l a j t te rmékeny földdé változtat ták, — e férfi-
akat lassan leszorítják azon térről, a hová egy-

42* 
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kor az Üdvözítő küldé őket. Ugy jár a hazai 
papság is, mint a franczia, a mely miután meg-
változtatta Francziaországot. hála fejében egy 
kalászt sem akartak engedni neki. „Azon clerus 
— úgymond Chateaubriand, a nagynevű iró — 
a mely erdeinket kiirtá, szőllőhegyeinket beülteté, 
földünket külföldi növényekkel dúsítá, mely Attica 
méheit Narbonne tetőin, és China selyembogarait 
Marseille szederkertjeiben meghonosítá, csak egy 
kalászszal se birjon azon tágas téreken, melye-
ket arcza veritékével müveit, és maga idejében 
vérével is nedvesitett ?" 

Mindazonáltal a hazai papság nagy érdeme 
a nevelés és a műveltség terjesztése körül nem 
homályosodik el, mert ha más nem, a tettek 
maguk fogják elbeszélni a legkésőbb kornak azon 
befolyását, a melyet a magyar clerus a haza 
felvirágzására gyakorolt; s a papság mint eddig, 
ugy tovább sem szűnik meg áldozatot hozni a 
vallás és műveltség terjesztésére, mert erősen 
hiszi, hogy eljő a 

„ . . . jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 22. Az 1881—84. országgyűlés. — 

Ez is már azokhoz tartozik, melyekről mondják, hogy 
volt. Be van fejezve az 1881—84. országgyűlésnek mű-
ködése, előttünk fekszik eredménye ; — szabad nekünk is 
véleményt mondani felette. Persze véleményt amaz elvi 
szempontból, melyet elfoglalunk ; véleményt azon dolgok-
ról, melyek lapunk keretébe esnek. Két pont magaslik 
ki az imént befejezett országgyűlés tárgyalásaiból, me-
lyek — eltekintve egyéb ide nem vágó állami, pénzügyi, 
katonasági stb. intézkedésektől — reánk katholikusokra 
nézve emlékezetessé fogják tenni mindenkorra ezen or-
szággyűlést. 

Ertem az 1883 : XXX. törvényczikket a középisko-
lákról és azok tanárainak képesitéséről és a megkisértett, 
de elvetett zsidó-keresztény „ házasság "-ról szóló törvény-
javaslatot. 

A középiskolákról szóló törvényjavaslat, mely egy 
évtized óta mindig más és más alakban került a t. ház 
asztalára, honnét ez több izben visszavétetett, alkotmá-
nyunk visszaállítása óta az első nagyobbmérvii törvény-
hozási mozgalmat idézte elő a mi táborunkban. Talpra-
esetten jelezte meg Szatmár nagynevű lángelméjü püspöke : 
„Itt szemmelláthatólag komoly veszély elhárításáról van 
szó ; mely a magyarországi kath. egyház létalapját fenye-
geti." Dr. Haynald Lajos kalocsai bibornok-érsek ő emja 
nagy terjedelmű emlékirata a középtanodai törvényjavas-
lat tárgyában széles körökben méltó feltűnést keltett 
ugyan, de ezen fáradhatatlan tevékeny biboros főpap 

buzgó törekvése a kath. középiskolák önállósitása érde-
kében sikerre nem vezetett. A comissio studiorum catho-
lica eszméje el lőn ejtve. Élénk tollharcz fejlődött a P. 
Llyodban a középiskolák ügyében, melyben dr. Schlauch 
L. ő excja fényes tollával kitűnően védelmezte a katho-
likus álláspontot a középtanodák kérdésében. A kalocsai 
bibornok-érsek ő emja még kölün vállalatot inditott meg 
„a kath. iskolaügy Magyarországon" czim alatt, melyben 
az eredeti hiteles alapítólevelek láttak napvilágot (eddig 
három kötet jelent meg.) Valóságos tárháza ez a legcsat-
tanóbb érveknek becsületesen szerzett jogaink és igazaink 
mellett. A kath. sajtó derekasan megfelelt feladatának, 
á képviselőházban erélyesen szólaltak fel katholikus (fájda-
lom majdnem kizárólagosan papi) képviselőink és a fő-
rendiházban sikra szállott a nmélt. püspökikar diszes sora ; 
— de az államomnipotentia azért győzött. 

Győzött és majdnem mindent elnyelt volna, ha az 
idézett törvényczikk V. fej. 71. §-ában el nem ismerte-
tik, hogy „a római kath . . . középiskolák jogi természete 
és jellege ezen törvény által nem érintetnek." Főpászto-
raink nyilt és erélyes önvédelemből származott, csak leg-
szentebb és vitális igazaink érdekében folytatott törvé-
nyes fáradozása, melyben, hogy ismét Szatmár nagyte-
kintélyű főpásztorának szavaival éljünk, „a kath. egyház 
legfőbb vezető tényezőinek évek óta rejtett, szándékosan 
megőrzött és sokszorosan félreismert önmegtagadása" fel-
lépett, nehéz szivvel kénytelen volt ezt az áldozatot 
hozni; akkor, midőn más felekezeteknek autonomikus jo-
gai némi kis megszorítással — ünnepélyesen törvénybe 
lettek igtatva. 

Az államomnipotentia egy másik kísérlete, mely 
más czimen mint a házasság saecularizácziójára irányult 
törekvés a zsidó-keresztény törvényjavaslatban lépett fel, 
szerencsésen meghiusult. Sokkal élénkebb emlékezetben 
van még a kath. körök buzgólkodása, a kath. főpapság 
örökké emlékezetes szereplése a liberalismus erőszakosko-
dásaival szemben, mint hogy azokat újból fel kellene 
eleveníteni. 

Ha ezekhez számítjuk a katholikus kérvények is-
meretes sorsát, a képviselőházban ép ugy mint a főren-
diházban ismételten megujult fenyegetéseket, akkor bátran 
kimondhatjuk, hogy az államomnipotentia az elmúlt or-
szággyűlésen nem mulasztotta el lépéseket, nagyfontosságú 
lépéseket tenni — vallási érdekeink csorbítására. 

Hála a kath. körök, de kiváltkép a nmélt. püspöki 
kar éberségének és tevékenységének, hogy ezen kísérletek 
sokat vesztettek veszélyességükből. De jövőre is szükség 
lesz ezen éberségre és tevékenységre. 

Nem hiszszük, hogy az államomnipotentia oly könnyen 
lemondana terveiről. Mig van mit elnyelni, addig nem 
nyugszik. Ámbátor az állam is meggyőződhetett, hogy 
Sión bástyái nem nélkülözik az elszánt védőket, meg-
győződhetett a főrendiházhoz küldött bizalmi feliratokból, 
hogy a kath. érdekek védelme iránti érdekeltség mindig 
élénkebb lesz ezen országban. Ezen tapasztalat talán 
méltányosabb, igazságosabb eljárásra fogja vezetni az 
államhatalmat, mert csak igy őrizhető meg az annyira 
szükséges béke. Jogainkat fel nem áldozzuk, fel nem ál-
dozhatjuk, fel nem akarjuk áldozni. Támadók nem vol-
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tunk, nem leszünk ; de a védelem, az jog és kötelesség 
is. Ha nincs támadás, védelemre sincs szükség ; a béke 
nincs megzavarva. Mi szeretjük és óhajtjuk a békét és 
mivel ez manap már nincsen máskép, hát a fegyveres 
békében ép ugy fogjuk megőrizni a nyugalmat, mint a 
hogy vissza fogunk verni minden igazságtalan támadást. 

p 

Róma. Motu proprio tudományos czélok érdekében. 
— 0 szentsége e hó 1-én a következő motu proprio-t 
adta ki a vaticani archivumok s a paleografiai és összeha-
sonlító történeti iskola uj szabályzatára vonatkozólag. 
Rendeletének végrehajtását Hergenroetlier bibornokrabizta. 
A pápai rendelet szövege olaszból fordítva ez : 

Bibornok ur ! 
A történeti és kritikai tanulmányok különös fontos-

sága , az Egyház és az Apostoli szék védelme te-
kintetében, már pápaságunk kezdetén arra határozott 
el Minket, hogy a pápai vaticani archívumot megnyissuk 
a tanulmányozók kutatásainak. Ugy rendelkeztünk, hogy 
annak igazgatását a szentegyház egyik bibornoka vegye 
át, azon megbízással, hogy hathatós ösztönzést nyújtson 
a történelmi emlékek és az apologetikus disciplinák ta-
nulmányozására. Megengedtük a bibornok-levéltárnok-
nak, hogy a tudósok kényelmére mérsékelje a pápai 
archivumok régi használati szabályzatát, s ugy rendelkez-
tünk, hogy egy szomszéd tanulmányozási terem nyittassék 
meg azok számára, kik a régi okmányok kritikai tanul-
mányozására szentelik magukat. Látván, hogy mennyire 
visszaélnek a történelemmel az igazság és a vallás kárára, 
ajánlottuk, hogy mozdítsák elő a részrehajlatlan tanul-
mányozást, s mult 1883. évi augusztus 18-iki levelünkkel 
igénybe vettük a szent collegium három kitűnő tagjának 
buzgalmát és tudományát, hogy előmozdítsuk a történelmi 
apologetikai munkálatokat, s a pápaság hivatalos okmá-
nyainak kiadását. 

De hogy még gyümölcsözőbbé tegyük ezen tanul-
mányokat, elhatároztuk, hogy ugyanazon levéltár mellett 
egy paleografiai és összehasonlító történelmi iskolát nyi-
tunk, melyben a fiatal clerus kiképezhesse magát az egész-
séges kritika gyakorlataiban. — Egyszersmind, elérke-
zettnek látván a pillanatot arra, hogy a szükségnek meg-
felelőbb szervezetet adjunk levéltárunknak, alkalmas sza-
bályzattal, elrendeltük egy uj használati szabályzat ki-
dolgozását. Ez, szentesíttetvén e hó 1-én, kiadott külön 
motu proprio-nkkal, magában foglalja azon szabályokat, 
melyek alá esnek mostantól fogva a levéltár, a tanulmány-
terem, a történelmi és paleografiai iskola, s átszármaz-
tatjuk Önhöz bibornok ur, hogy gondoskodjék végre-
hajtásáról. 

Adatott vaticani palotánkban 1884. május 15-én. 

XIII. LEO pápa. 

Belgium. A löweni egyetem uj felállításának félszá-
zados jubileumán, —- mint emlitém, Pieraerts rektor tartá 
az emlékbeszédet. Mikor Belgium önállóságát kivívta, [ 
eleinte csak theol. és philos, kar felállításáról volt szó. 
1833-ban Malinesben tanácskoztak ez iránt a belga püs- ' 

pökök. Első ülés után Yan de Velde gandi püspök fel-
kereste Sterckx érseket és felvetette előtte az Univer-
sitas studiorum eszméjét. Tetszett az eszme. Egész éjjel 
annak megvalósithatása fölött tanácskoztak. Számítgatták 
a papság és hívek alamizsnáit. Mert mindent ebből kel-
lett előállítani. Es igen sok kellett. De a népben élő volt 
a hit. Számítottak reá — és az ég áldására. Másnap az 
érsek előadta tervét. Püspök-társai kivihetetlennek tar-
tották. Legjobban ellenezte Van Bommel liègei püspök, 
a ki később leglelkesebb pártfogója lett az egyetemnek. 
Rektornak ő ajánlotta de Ram-ot. 

1833. nov. 14-én kelt a püspökök együttes felirata 
XVI. Gergely pápához, ki u. é. decz. 13-án kelt brevéjé-
vel kánonjogilag felállította a kath. egyetemet. Véd-
szent a Bold. Szűz, mint a Bölcseség Székhelye lett. 

1834-ben, midőn az egyetem Malinesban megnyílt, 
86 tanítványa volt, köztük a két Dechamps, a későbbi 
bibornok-primás és az államférfiú. Ót év múlva 560, egy 
negyedszázad múlva 754 hallgatója volt az uj intézetnek ; 
jelenleg 1600 hallgatója van. A tanárok száma kezdet-
ben 13 volt, most 70. Van az egyetemmel szerves kap-
csolatban: tanárképző intézet, 1865 óta polytechnikum, 
1878 óta felsőbb nemzetgazdászati iskola és egy művé-
szeti akadémiának nevezhető tanulmányi ág. 

A löweni kath. egyetem fennállása óta 8850 müveit 
férfiút adott át a társadalom vezér-osztályainak a világ 
csaknem minden országában. A promotiók, melyekre szi-
gorú vizsgálatok képesítenek, százakra, ezerekre rúgnak 
az egyes karokban. 

A löweni egyetem tanárai és tanulói nemcsak Bel-
gium, de az azonos nyelvű Francziaországban is igen előkelő 
szerepet visznek a tudományos irodalom terén. Alig 
van a világon tudós társaság, mely a löweni egyetem 
tanárai közül valamelyiket tagjai közé ne választotta 
volna. Az egyetem tanárai szakjukban nagyhirü tudósok. 

Igy szolgáltuk, mondá Pieraerts, a tudományt. De 
vájjon ugyanily arányokban szolgáltuk-e a hitet is ? Erre 
válaszol beszéde második részében. 

„Hol vannak, kérdi szónok, a meggyőződés és te-
vékeny élet keresztényei, kik kezeink közül kikerülének ? 

Uraim, tekintsenek magukra, hallgassák meg szivök 
dobbanását, vizsgálják legbensőbb érzelmeiket, kérdezzék 
meg vallási meggyőződésüket ; vájjon önök nem testestől-
lelkestől Jézus Krisztus és az egyház hivei-e ? Ugy van ! 
Önök a mi fiaink, az egyetem gyermekei ; ő táplálta és 
nevelte önöket, és ma méltán büszke lehet e miatt Isten 
és az emberek előtt. 

De ez a gyülekezet, bármely népes legyen is e helyen, 
csak gyenge küldöttség — a künt levő nagy hadsereghez 
képest. Üdv és üdvözlet az Alma Mater hü fiainak min-
den felé ! Ők mindenütt a hit müveinek élén állanak 
és semmi sem történik nélkülök az igazság és erény ér-
dekében. 

Nem hallják-e önök, uraim, nap-nap után ismételni, 
hogy a löweni egyetem nemes és szép hazánkban a hit 
erős vára, hogy itt van az erő, a remény és üdv, mert itt 
egészséges tanok uralkodnak, mert itt minden igyekezet 
a jó erkölcsök fentartására irányul, mert itt az ifjúság oly 
egyleteket talál, a melyeket én szivesen az oltalom és köl-
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csönös segél j tűzhelyeinek jelentek ki, u. m. a Szent-
Vincze-Egylet-et, mely az egész országban sok más fiók-
egyletet alapított és táplál folytonosan, a hol a hitet a 
szeretet védelme alatt őrizzük ; a Mária-Egylet-et, melynek 
ugyan nem tagjai, amint a régi egyetemen, császárok és ki-
rályok, de a melynek mindig fényes évkönyvei jelenleg 
784 tanulót mutatnak fél, kik mindnyájan az Isten anyja 
zászlaja alá szegődtek : az aq. Sz.-Tainás-Egyletet, a haj-
dani „angyali csapat" örökösét, amely élite-testiüetbe 
gyűjti azokat, kik az angyali tudort választották különös 
védszentjöknek, kit XIII. Leo a világ kath. egyetemeinek 
ve'dszentjévé adott ; a felnőttek oktatásának Egyletét, mely 
oly szép látványt nyújt az égnek és a földnek, amidőn 
70 ifjú tagja esti szabad idejöket a munkások gyermekei 
oktatásáuak és erkölcsi nemesítésének szenteli . . 

Végre, uraim, ismétlem, Löwenben erő, remény és 
üdv van, mert ott a szellem mélyen keresztény, és mert 
az Egyetem nem fél nyílt vallomást tenni vallásos meg-
győződéséről. . . . Tudja ezt az egyház dicsőén uralkodó 
feje nagyon jól, tudják a főpásztorok, tudja az egész or-
szág, tudja az egész világ. . . . 

A tudomány tiszteletet és dicsőséget szerez az or-
szágnak : de legjobb őre a hit. Azért is, midőn a löweni 
egyetem a tudományoknak és vallásnak szolgál, ez által 
kiválóan hazafias és nemzeti intézménynek bizonyítja 
m a g á t . . . . 

Uraim, én talán kissé sokáig időztem hírnevünk 
jogczimeinél. Azonban nem a mi dicsőségünket ke-
restem ez által : non nobis, non nobis, sed nomini Tuo 
da glóriám ! Az alázatosság leple illik keresztény jó-
cselekedeteinkre. Ámde egyszer legalább csak meg van 
engedve e leplet felemelni, a végett, hogy az emberek 
„videant opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum 
qui in coelis est!" 

Szónok azután áttért a felicitatiókra, a hála és üdv-
kivánatok formulázására, mindazok iránt, kikhez az egye-
temet a hála és elismerés kötelékei fűzik. Zárszava volt, 
felhívás Isten és az ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus di-
csőítésére. Senes cum junioribus laudent nomen Domini! 

Páris. A franczia katholikusok XIII. congressusa 
— f. hó 13-án vette kezdetét és 18-dikig tartott. A föld- j 
rajzi társulat gyűlésterme a nyilvános ülések alatt zsú-
folásig megtelt. Első nap aquinói Sz. Tamás templomá-
ban tartott „Veni Sancte"-mise volt reggel, azután bi-
zottságok üléseztek ; este 8 órakor volt a nyilvános ülés 
a párisi bibornok-érsek segédje, ft. Richard c. érsek 
tiszt, elnöklete alatt. Legelői a szent atyától Rómából 
távirati uton áldás kéretett. 

A gyűlésen jelen voltak katholikusok Francziaor-
szág minden vidékéről ; minden kath. főiskola és egyesü-
let képviselve volt ott. A svájczi katholikusok távirati 
üdvözletet küldtek. 

Az elnökség előtti tribune-ön a franczia katholikusok 
disze és fénye foglalt helyet. 

Az elnök üdvözlése után Chesnelong senator, a con-
gressus állandó elnöke tartotta a megnyitó beszédet, mely-
ben a Francziaországban az egvház s állam elválasztásáról 

fölvetett kérdést fejtegeté, kimutatván, hogy az egyház 
elnyomása képezi amaz elválasztás czélját, de szóló hiszi, 
hogy Francziaország kath. múltja legjobb biztosíték kath. 
jövője iránt. 

Cazeaux ügyvéd ezután hosszabb jelentést olvasott 
föl a Legsz. Oltári Szentség örök imádásának folytonos 
örvendetes terjedéséről. 

Végül ft. Richard intézett néhány épületes szót 
a gyülekezethez, mire főpásztori áldással bezárta az 
ülést. 

A második nyilvános ülésén két jelentősebb beszéd 
tartatott és pedig Herbelot szólt a vallásoktatásról az 
elemi iskolákban, kimutatván, hogy a tanmódszerek min-
dig csak a catholicismus alapjára kell, hogy álljanak, 
mert ennél jobbat és czélra irányosabbat emberi szel-
lem még nem producált. Jannet Claudius szólt a szabad-
kőművességről, kimutatván, hogy a páholyok tagjai a veze-
tőkön kivül nem is tudják, hogy minek s mi czélból szolgál-
nak. Az bizonyára ellenkezik az ember méltóságával, hogy 
mintegy rabszolgául adja magát. 

A congressus ő szentségéhez következő feliratot 
intézett : 

Szentséges Atya ! 
A Párisban XIII. izben egybegyűlt katholikus con-

gressus tagjai legszentebb s legdrágább kötelességüket 
teljesitik, amidőn Szentséged lábainál tiszteletük, odadá-
suk és hálájuk hódolatát leteszik. 

Mélyen meg lévén hatva a kiváló gyöngédség által, 
melyet f. é. febr. 8-diki emlékezetes encyclicájában a ka-
tholikus Francziaország iránt tanusitani kegyeskedett és 
a melyben meginditó szorgoskodással utal a veszélyekre, 
melyek a vallást, családot és társadalmat egyaránt fenye-
getik, és ennek megfelelőleg sürgős fölhívást intézett az 
összes katholikusok egyetértéséhez, hogy oly komoly ve-
szélyek meggátlására képes erőt neveljen, — azon szilárd 
elhatározásunkat nyilvánítjuk ezennel, hogy meg akarunk 
felelni Szentséged óhajainak, a midőn minden egyenet-
lenséget távol tartunk magunktól és mindnyájan egy 
szivvel-lélekkel ugyanazon utat követjük a Szent-Szék és 
püspökeink vezetése alatt. 

Mint elődei, Szentséged szintén elitéli abban (az ency-
clicában) amaz istentelen oktatást, mely állítólagos sem-
legesség (felekezetnélküliség) képmutató álarcza alatt arra 
tör, hogy a fiatal nemzedékek lelkéből kiirtsa a vallást. 
Erre vonatkozó szándékainak megfelelendők, küzdeni fo-
gunk megszakítás nélkül ezen oktatás ellen, a midőn 
egyfelől a szülők ébersége előtt felfedjük a veszélyeket, 
melyeknek gyermekeik hite a vallástalanokká lett isko-
lákban ki van téve, másfelől pedig igyekszünk a keresz-
tény iskolákat szaporítani. 

Ezen keresztényellenes oktatási szervezet, mely je-
lenleg Francziaországban az államnak rendelkezésére álló 
összes hatalmi és segédeszközökkel támogattatik, valóban 
az egyházra igen veszélyes fegyverré lett. A mult hó 
20-ról kelt nagyszerű encyclicában Szentséged emlékez-
tet arra, hogy ezen fegyvert a szabadkőművesség gondolta 
ki s terjesztette el és ez alkalommal az egész katholikus 
világhoz azon ünnepélyes intelmet intézi, hogy ezen sötét 
társulatok terveitől óvakodjanak. Ezen pontra nézve szin-
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tén teljes erőnkből rajta leszünk, hogy Szentséged szán-
dékainak megfeleljünk, amidőn mit sem fogunk elmulasz-
tani az istentelen secta leálczázására és leküzdésére, amely 
mindannak lerombolására tör, ami előttünk kedves és 
drága. 

Szentséged óhajainak megfelelőleg továbbá behatóan 
fogunk foglalkozni a munkásoknak szentelt müvek (egy-
letek stb.) terjesztésével és nevezetesen igyekezni fogunk 
munkás-népességünkkel megértetni azt, bogy ellenkezőleg 
azon pártokkal, melyek neki hízelegnek, hogy annál köny-
nyebben rabszolgákul elnyomhassák, egyedül az egyház 
adhatja meg neki a való egyenlőséget, igaz szabadságot, 
valódi haladást és igaz testvériséget. 

Saját bajaink korántsem feledtetik el velünk az önéit, 
szentséges atya. Önnel szenvedünk a minden nap gyalá-
zatosabbá alakuló támadások alatt, melyek Önnek souve-
rain függetlensége ellen irányulnak, és állandó megsér-
tését képezik azon legfőbb tekintélynek, melyet Ön Istentől 
nyert az egyház kormányzására, a hit megóvására és a 
lelkek szabadságának biztosítására. Azért fájdalmas föl-
háborodással értesültünk a szentségtörő és zsarnoki rend-
szabályról, mely a Propaganda szent ügyét érte és pedig 
oly javakban, melyekkel az összes nemzetek hivői őt 
megajándékozták, és amelyek szent czéljának biztosí-
tást kell vala nyújtani azok sérthetetlenségére nézve. 

Emlékezünk, szentséges atya, hogy a pápai hadse-
reg fölötti parancsnokság átvételénél a hirneves tábornok, 
kit 1860-ban azon dicső megtiszteltetés ért, hogy a fe-
nyegetett pápaságnak felajánlotta kardját, és akinek ne-
mes szive ép oly franczia, mint keresztény vala, ezen 
szép szavakat ejté: „A kereszténység nemcsak a civilisait 
népek vallása, hanem magának a civilisatiónak elve és 
élete." Ugyanezen gondolat lelkesít minket, ha szentséged 
a katholikus világhoz szól és mi vallásunk tévmentes 
bírójának szavában egyúttal a jog legfönségesebb képvi-
selőjének és a keresztény civilisatio halhatatlan őrének 
szózatát halljuk. Önnek szava nekünk világosság, élete a mi 
zsinórmétékünk. 

Készek vagyunk minden áldozatra, hogy megvívjuk 
a harczokat, melyekre ön felhív ; és a nekünk adatott 
nagy pápa vezérlete alatt reméljük, hogy Isten nem hágy 
el minket. 

Alázatosan meghajolva szentséged lábainál, kérjük, 
apostoli áldását és maradunk, szentséges atya, legmé-
lyebb hódolattal szentségednek legalázatosabb és legoda-
adóbb fiai." 

EGYLETI ÉLET. 
A l a p k ő l e t é t e l . 

F. hó 22-én délelőtt 11 órakor az erzsébetvárosi 
templomban tartott istenitisztelet után tétetett le a 
közp. katholikus legény-egyesület házának alapköve. 
Az ünnepélyes aktusnál jelen voltak : Gerlóczy és Kada 
polgármesterek, Zichy Nepomuk grófné, sok fővárosi kép-
viselő, a kalocsai, győri, budai egyesületek küldöttségei 
és ezenkívül nagy közönség. Degen Titusz erzsébetvárosi 
lelkész vezetése alatt harangzugás mellett vonult a menet 

a nevezett templom mögötti épület fudamentumához. I t t 
egy alkalmi dalt adtak elő, mire a közp. katholikus legény-
egyesület elnöke Schiffer Ferenc magyar, dr. Gruscha János 
bécsi tábori püspök pedig német ünnepi szonoklatot tar-
tottak. Utána Gerlóczy polgármester beszélt, kijelentve, 
hogy a főváros sohasem mulasztotta el a becsületes iparos-
osztálvt erejéhez mérten támogatni. Gruscha püspök, 
ki ez ünnepélyre egy nagy követ hozott a római ko-
losszeumból, elyhelyezte azt a pergamennel egyetemben, 

i mire a befalazás történt meg. 12 órakor az ünnepély 
véget ért. 

Fm. Simor János bib. herczeg-primás levele, 
melylyel Kántor Lajos ó-budai segédlelkészt a budai kath. 
legény-egylet wasoí/-elnökévé kinevezni méltóztatott : 

„2321. szám. Kedves fiam! A budai kath. legény-
egylet, mint erről az egyleti elnök jelentéséből megelé-
gedéssel értesültem, ujabb időben oly szép fejlődésnek 
indult, hogy annak vezetése több időt és munkaerőt kiván, 
mint amennyit arra annak más téren is sokszorosan el-
foglalt elnöke szentelhet. Miért is az egyleti elnök elő-
terjesztésére és kérelmére Téged kedves Fiam ! ezennel a 
budai kath. legényegylet másod-elnökévé nevezlek, felru-
házván mindazon jogokkal az egylet vezetése körül, me-
lyek az egyleti rendszabályok értelmében a másodelnököt 
megilletik. Meg vagyok egyébként győződve, hogy ezen 
kinevezésből reád háromlott megtiszteltetés és a bizalom, 
melyet beléd helyeztem, aczélozni fogja munkaerődet és 
ösztönül szolgáland arra, hogy az egylet nemesebb ér-
telemben vett érdekeit minden irányban előmozdítsad, 
s az egyleti tagok vallás-erkölcsi nemesbítésén hathatósan 
közremunkál ; mit ugy fogsz legbiztosabban elérni, ha 
sziveikbe Isten és az 0 egyháza iránt tiszteletet és fiúi 
engedelmességet, a király és a haza iránt előszeretetet 
és lankadozni nem tudó munkakedvet csepegtetni el nem 
mulasztasz. Mihez ezennel szivem mélyéből adom atyai és 
főpásztori áldásomat. Kelt Bajcson, 1884. május 13-án. 
JánOS bibornok-érsek. — Tisztelendő Kántor Lajos, 
ó-budai segéd-lelkész urnák Budapesten." 

IRODALOM. 
= Lelki harmat. Imakönyv gyermekek használatára, 

a főm. bibornok herczeg-primás kegyelmes jóváhagyásával. 
32-rét 128 lap, kötve 10 krajczár. 

E könyvecskének, mely gyermekeknek van szánva, 
az a czélja, hogy a serdülő ifjúságnak az imádkozás sz. 
kötelmének teljesitése körül első kalauzul szolgáljon. 

Ügyesen összeállított tartalma négy részre oszlik, 
u. m. „legszükségesebb imákra", „imák a nap folyamára", 
„alkalmi imákra" és „a gyónási ájtatosságra." Az egyes 
imák előtt magyarázó jegyzetek állanak. „Függelékül" 
pedig a legszükségesebb énekeket tartalmazza. Kemény 
aranyozott borítékba van kötve, szövege pedig egy czim-
képpel és 4 miseképpel van diszitve. 

Tekintve, hogy e könyv nagy hézagot pótol az 
imakönyvek terén, s tekintve, hogy csinos kiállítása mellett 
csak tiz krajczárba kerül, bátran ajánlhatjuk azt a ft. 
papságnak leginkább ajándéktárgyul a közelgő zárv'zs-
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gálatok alkalmából. Mutatvány példánynyal kívánatra j 
szívesen szolgál a kiadó „Buzárovits Gusztáv Esztergom- \ 
bana hova a megrendelések küldendők. Száz példánynál 
egyszerre megrendelve 10 ingyen példány adatik. 

= Szíves előfizetőimnek. A Jirsikféle szt. be-
szédeknek utolsó ive most van sajtó alatt s egy hét múlva 
meg fog jelenni. Kérem az előfizető urak becses türel-
mét. — A kegyes adakozók- és gyűjtő uraknak. A kis-
pesti templom és plébániaalapra befolyt szeretetadomá-
nyok nyugtázását a pünkösti ünnepek után folytatni fog-
juk. Kispest, 1884. május 21. Ribényi Antal, lelkész. 

H I V A T A L O S . 

654/1884. A Székesfehérvár-egyházmegyei növen-
dékpapok sorába belépni óhajtó, keresztelő-levéllel, er-
kölcsi és érettségi bizonyitványnyal ellátott ifjak felvételi 
vizsgája f. é. julius 3-án reggeli 10 órakor fog az itteni 
papneveldében megtartatni. 

Felkérem ennélfogva a tekintetes szerkesztőséget, 
hogy e közleménynek becses lapjában helyt adni szíves-
kedjék : megjegyezvén, miszerint a később jelentkezők, 
vagy beküldött folyamodványok egyátalán nem vétetnek 
figyelembe. 

Őszinte tiszteletem kifejezésével vagyok Székes-
fehérvárott, 1884. május 22-én 

kész szolgája 
Pauer János, 

püspök. 

VEGYESEK. 
— Meghívót kaptunk a budapesti növendékpapság 

magyar egyházirodalmi iskolájának 1884. május 25-én 
az intézet I. emeleti disztermében tartandó alapítási ün-
nepére. Az ünnep előrajza: 1. Pápai hymnus. Feley An-
taltól. Énekli a kar. 2. Elnöki megnyitó beszéd. Tart ja 
Sinkó József. 3. A varázsfuvola. Nyitány Mozarttól. 
Előadják (zongorán és hegedűn) Kriszt Jenő és Modric 
József. 4. Hazánk valláserkölcsi hanyatlása. Értekezés. 
Irta és felolvassa Doleschall Kornél. 5. A kápolna. Becker 
V. E.-től. Előadja a kar. 6. A küzdő egyház rekrutáihoz. 
Költemény. Irta és szavalja Babik József. 7. Jegyzői je-
lentés. Tartja Koller János. 8. Kiadó. Boieldieu F.-től. 
Előadja a kar. 9. Elnöki befejező. 10. Fohász. Oláh Ká-
rolytól. Énekli a kar. Kezdete fél 5 órakor. 

— Stella matutina. Ez a neve a jezsuiták feld-
kirchi hires nevelő-intézetének. Jelenleg 410 növendék 
van benne, kik közül 1 herczeg, 51 gróf, 1 őrgróf, 1 
vicomte, 46 báró és 24 köznemes. A többi 286 növendék 
polgári szarmazásu. Országok szerint a növendékek igy 
oszlanak meg: Németország 298 (köztük porosz 175, 
bajor 54, württembergi 31, bádeni 24, hessen-darmstadti 
7, szász 3, elsassi 2, braunschweigi 1, schwarzburg-
rudolfstadti 1), Ausztria 51, Svájcz 28, Francziaország 14, 
Anglia 10, Olaszország 4, Amerika 2, Lichtenstein her-
czegség 2, Oroszország 1. 

— A Propaganda ügyét Németalföld és az Egye-
sült-Államok kormánya lelkesen felkarolta. Amott a kép- ' 

j viselőház és a senatus tagjai azonos szövegű emlékiratban 
fordultak az ország külügyminisztériumához, kérve a 
katholikusok védelmét a Propaganda ügyében. A pro-
testáns állam külügyminisztere az emlékirat szives figye-
lembe vételét igérte meg. Az Egyesült-Államok reclamá-
czióját a Propagandához affiliált amerikai collegium 
ügyében fényes siker koronázta. O eminentiája Mac 
Closkey new-yorki bikornok - érsek nevében Corrigan, 
new-yorki érsek-helyettes ő eminentiája nevében meleg 
hangon irt levélben mondott köszönetet az Egyesült-
Államok külügymiszterének. 

— Szent Method karja. A morvák ez évben ülik 
annak ezredik évfordulóját, hogy Cyrill és Method a 
morvákat megtérítették. A Brünnben alakult rendező bi-
zottság az előkészületek közt megemlékezett arról iŝ  
hogy volt a brünni székesegyháznak egy nevezetes erek-
lyéje ; a szent Method karja, melyet ezüstbe foglalva 
őriztek évszázadokon át. Keresték az ereklyét, de nyoma 
sincs. A kutatásokból az derült ki, hogy 1810-ből mu-
tatható ki utolsó nyoma az ereklyének, még pedig igen 
sajnos körülmények közt. Valószínűnek látszik ugyanis, 
hogy az állam akkori nagy pénzszüksége közepett, mely 
tudvalevőleg a „fekete bankó14 korszakára vezetett, sok 
más kincscsel együtt elfoglalták a brünni székesegyház 
ereklyéjét is, az ezüstöt beolvasztották, a csontot pedig 
eldobták. Az ereklye Rómából 1507-ben került Brünnbe 
Krisztus keresztjének egy forgácsával együtt, melyet ma 
is ott őriznek. 

f A pannonhalmi szt. Benedek-rend esztergomi Síék-
házának tagjai szomorodott szivvel jelentik szeretett rend-
társuk, Ferenczy Zs. Jakab, házfőnök, kiérdemült főgymn. 
igazgató, főapáti szt. széki ülnök, városi képviselő s a 
Ferencz József-rend lovagjának rövid szenvedés és a vég-
szentségek ájtatos felvétele után, életkora 74-ik, szerze-
tesi élete 56-ik és áldozársága 48-ik évében, f. hó 22-én, 
reggeli 8 órakor szivszélhíidés következtében történt 
gyászos elhunytát. A boldogultnak hült teteme f. hó 
23-án, d. u. 4x/2 órakor fog a kir. városi sirkertben örök 
nyugalomra letétetni. Az engesztelő szt. mise-áldozat pedig 
a kir. városi plébánia templomban f. h. 24-én. 9 órakor 
fog a Mindenhatónak bemutattatni. Esztergom, 1884. má-
jus 22. Az örök világosság fényeskedjék néki! 

f A pozsouyi társas káptalan elszomorodott szívvel 
jelenti szeretett kartársának, nagyságos és főtisztelendő 
Pántocsek József urnák, boldogságos Szűzről czimzett 
schlangenmundi prépostnak, a jeles pozsonyi társas káp-
talan őrkanonokának, az ottani papnövelde kormányzójá-
nak, aranymisés áldozárnak stb., élte 81-ik évében, a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után, f. é. május hó 
20-án, végelgyengülés folytán bekövetkezett elhunytát. 
A boldogultnak hült tetemei f. é. május hó 22-én, dél-
utáni 6 órakor, fognak a szt. Andrásról nevezett temető 
kápolnájából beszentelés után legott örök nyugalomra 
eltétetni, az engesztelő ünnepélyes szt. mise áldozat pedig 
lelki üdveért a társas káptalani templomban május hó 
23-án, reggeli 9 órakor, a Mindenhatónak bemutattatni. 

; Pozsony, 1884. évi május hó 20-án. Béke hamvaira ! 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. ) 
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A lelkipásztorkodás köréből. 
Sokszor igazán a legegyszerűbb kérdésekről 

kell az életben vitatkoznunk, s ugy tűnik fel, 
mintha de lana caprina volna, pedig életbevágó. 
A legkisebb körülmény, a csekélynek látszó do-
log sokszor nagyfontosságú az egyesek életére. 

A falusi tanitók most is folyton panaszkod-
nak a fölött, hogy nekik még mindig bizonyos 
„szolgai kötelességeket" kell teljesiteniök, „ami 
által a tanítás sokat szenved, a tanitó tekintélye 
pedig lealacsonyittatik." Ezen szolgai kötelessé-
gek közé soroltatik a harangozás, segédkezés a 
provisióknál, a keresztelésen, esküdtetésen való 
megjelenés, a temetéseknél a papi ruhák vi-
tele, ez alkalommal, valamint a templomban na-
ponkint a pap öltöztetése és levetkeztetése, a 
templom ajtajának becsukása, a gyertyák meg-
gyújtása, az ostya sütése stb. Nemrég olvastunk 
ily panaszt egy kath. tanügyi közlönyben azon 
sürgető óhaj mellett, hogy a tanitó mindezektől 
mindenhol mentessék fel, a tanítás és a tanítói 
tekintély érdekében. 

Egyik plébános jó barátom u. azon közlöny 
egyik következő számában reflectált erre a pa~ 
naszkodásra, szükségesnek tar to t ta először is a 
„szolgai kötelesség" és a „tanítói tekintély le-
alacsony itása"-féle két állítástól az objectiv 
igazságot eltagadni ; azután pedig az emiitett sür-
gető óhajtást a gyakorlati kivihetőség szempont-
jából kellőleg méltányolni. 

A „szolgai kötelesség" kifejezést azért nem 
tar t ja amaz apróbb ténykedésekre illő megfelelő 
elnevezésnek, mert a római káté szerént „szolgai 
munkák azok, melyeket szolgák, napszámosok 

és kézmivesek szoktak rendesen végezni." Ebbe a 
; definitióba — úgymond — sehogy sem lehet 

ama „kötelességek"-et bele szorítani, mert ezeket 
rendesen csak a kántortanítók szokták végezni. 
Azután hivatkozik a népre, mely előtt ama tem-
plomi segédkezések miat t a tanitó tekintélye 
legkisebb csorbát sem szenved. Kifejezi végül 
azon tapasztalatát, hogy a mi falusi népünk ezen 
szolgálatokat oly természetesnek találja, hogy 
kántortanitóját az oltártól, sekrestyétől és papjától 
még gondolatban sem bírja elválasztani. 

Igy a soproni „Népiskolai Lapok" f. é. 5. 
és 8. számaiban. Sőt a 9-ik számban is még er-
ről ir egy lelkes esperes-plébános a győri egyház-
megyéből. A többi közt igy szól: „Nagyon té-
vednek, akik a templomi szolgálatokban a tanítói 
állás lealacsonyitását vélik feltalálhatni. Ez a, 
szolgálat tulajdoképen nem is a papot, mint in-
kább az egyházat illeti. Ha ebben a tanitó a 
község előtt ugy tűnik fel, mint ki hivatalánál 
és állásánál fogva a lelkész alatt áll, ez még 
nem lesz lealacsonyitás reá nézve. Mert valamely 
állás tekintélyét nem az határozza meg, hogy 
felebbvalót ne ismerjen. Ki az közülünk, aki tel-
jesen független lévén, felebb való val nem bírna? 
Ugy hiszem bizonyos tekintetben és hatáskörben 
mindnyájan egymásnak szolgái vagyunk. És ameddig 
az iskola az egyház leánya lesz, ennek a viszony-
nak is a lelkész és tanitók között fenn kell ma-
radnia " S valamivel alább : . . . „ azt csak nem 
kívánhatjuk, hogy minden kis falusi község kü-
lön egyént tartson, aki temetéskor a karinget és 
stólát vigye és a papra ráadja." 

Mindenesetre ez az egész ügy a lelkipásztor-
kodással összefügg, azért is szólnak hozzá lelké-

48 
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szek. Csakhogy véleményem szerint a most be-
mutatott érvelések nem alkalmasak a vitás kérdés 
megoldására és a panasz gyökeres megszünteté-
sére. Három dolgot kell i t t számitásba venni ; 
a népnek véleményét, az anyagi szempontot, a 
kántortanítók egyéni felfogását, jobban mondva 
érzését. A népnek véleménye a tanitói tekintélyre 
befolyással lehet; s itt az a meggyőződésem, a 
mi a fenti lelkész uraké, hogy a kántortanitói 
teendők miatt a nép előtt a kántortanitó tekin-
télye nem fogy, nem vész el, sőt tudok rá pél-
dát, hogy az isteni szolgálat végzése körül kifej-
te t t buzgóság, rendtartás, komoly szolgálatkészség 
által csak fokozódik, mert akkor a kántortanitót 
ugy tekintik, min': a papnak alter-egoját, kik 
együtt végezik az egyházi ténykedéseket, a kik-
nek szolgálatai egymást kiegészítik. Ebből a tekin-
tetből a kántortanitók soha ne féljenek, tekinté-
lyüket, melyre mint tanítóknak szükségük van, el 
nem veszitik. Második az anyagi szempont. A fen-
tebbi két lelkész ur e tekintetben a sekrestyés 
intézménynek mindenütt és egyszerre való behoza-
talát pénzügyi okokból nehéznek tart ják, s a 
kántortanítókat türelemre, várakozásra intik, ép-
ugy, mint még általában igen igen sok tanitói 
állomásnak várnia kell, hogy fizetése felemeltes-
sék, anyagi helyzete javittassék. Ez is igaz; sőt 
a türelmetlenkedő kántortanitó urak vigasztalá-
sára legyen mondva, hogy rendesen alkalmazott 
sekrestyést nemcsak ők, hanem a lelkészek is 
szeretnének mindenütt. — A harmadik az : mi-
ként vélekednek vagyis inkább éreznek az egyes 
kántortanitók amaz egyházi szolgálatokról ? S főkép 
ezen kérdésre nem hallottam oly választ, mely 
alkalmas lenne épen a kántortanítókat megnyug-
tatni, illetve a panaszkodók türelmetlenségét 
lecsillapítani. I t t nem az elméleti felfogás ellen 
kell argumentálni, hanem az érzésre appellálni. 
Nem azt kell kimutatni, hogy ama templomi 
szolgálatok nem szolgai munkák a káté szerént, 
hanem arra kell törekedni, hogy a kántortanitó 
ama szolgálatokban ne lásson szolgai munkát; 
ne az legyen a czél, hogy theoretice ki legyen 
mutatva, hogy kántortanitó nem szolga, hanem 
inkább az, hogy ama teendőket teljesítvén magát 
ne érezze megalázva. Nem a definition fordul 
meg a dolog, hanem sok kántortanítónak egyéni 
érzelmein. De hát lehet-e itt segíteni? Azt gon-
dolom, igen; legalább részben. 

A pénzügyi akadályok elháritása időbe ke-
rülhet, de a kántortanítók egyéni felfogásában i 

s érzéseiben rejlő nehézségnek megoldását hala-
dék nélkül meg lehet kezdeni. Kezdje meg a 
plébános — mindenütt, s ebben segitse a káp-
lán. Gondolja meg azt, hogy a tanító manapság 
az okleveles, tehát tekintetre méltó állású em-
berek kategóriájába számíttatik. Gondolja meg, 
hogy midőn a tanügy és annak munkásai a leg-
válogatottabb dicsőítő kifejezésekkel halmoztatnak 
el, a tanítók az emberiség vezérei, legnagyobb 
jótevői gyanánt ünnepeltetnek, hogy akkor na-
gyon természetesnek látszik, lia a tanitó önér-
zete fokozódik. Sőt az emberi gyarlóságból az is 
megmagyarázható és megbocsátható, lia ezen 
önérzethez olykor-olykor egy kis adag hiúság is 
járul, mely bizonyos körülmények közt igen 
könnyen sértett büszkeséggé lesz, sőt önhittséggé 
is elfajul. Főkép akkor, ha más ember a tanitó 
hivatala és egyénisége iránt nincs annyira el-
ragdatatva; vagylia a tanitó az ő hirtelen legfon-
tosabbá felfújt állásához mérve csekélynek tar t ja 
jövedelmét. Ha ekkor olyasvalamit kell végeznie, 
amit Ő lealázónak tekint, lehet-e csodálni, ha első 
sorban panaszkodik az egyház, vagy hát a pap 
ellen, s ez* utóbbit ugy tekinti, mint ki őt ki-
csinyli. őt, akit a kultusminiszterium a tekin-
tetes urak közé sorozott. Csoda-e, ha menekülni 
óhajt az oly szogálatoktól, melyeket pl. a szom-
széd községben egy foltozó szabó vagy suszter 
végez, vagy amiket maga a plébános ur is szolgai 
teendők gyanánt tekint. S itt van a dolog bibéje; 
erre akarok rámutatni. Nem ama tanügyi lapban 
teszem ezt, hanem itt a Religióban, melyet a pap-
ság jobban ismer; s azért említem meg, mert oly 
annyira összefüggőnek találom azzal, amit sok 
idő óta leveleimben í'ejteg etek. 

E szerént meggyőződésem, hogy a plébános 
az Ő saját példájával lényegesen közremüködhe-
tik arra, miszerint a kántortanitó az ő egyházi 
segédkezését ne tekintse szolgai munkának, s ez-
által ne érezze magát megalázva. Vagyis igye-
kezzék a plébános tettleg bebizonyítani, hogy 
az egyházi alsóbbrendű szolgálatokat ő maga 
sem tar t ja szolgai és megalázó dolognak. Ez oly 
helyeken, hol a sekrestyési intézményt behozni 
egyelőre nem lehet , a panaszok kevesbitésére 
egyetlen eszköz, a bajok enyhítésére az egyetlen 
orvosság. A többi mind merev vagy rideg állás-
pont, mely a dolgon nem segíthet. Ilyen pl. 
ajánlani a kántorságról való egyszerű lemondást ; 

I emlegetni az egyház és iskola közti szükségszerű 
1 viszonyt. Az előbbi gyakorlatiatlan tanács: az 
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utóbbi pedig sokat mond, mert akkor az is ál-
lana, hogy a hol a sekrestyési teendők külön 
fizetett egyénre bizatnak, ott az egyház és iskola 
közti viszony teljesen megszűnt. 

Hasonlít ez az egész a volt „ káplánkérdésu-
hez. Akkor is furcsa lett volna azt mondani a 
panaszkodó káplánoknak, hogy hát váljanak meg 
állásuktól, ha nincsenek megelégedve. Hallottunk 
is ilyféle hangokat olyanoktól, akik nem tudták 
megfogni, hogyan lehessen a káplán ur, és nem 
házi cseléd. Azért, hála Isten ! valami mégis tör-
tént ; minden kívánság nem teljesülhetett, de a 
baj némileg enyhült, egy kis pénzbeli javítással, 
meg hát, ami igen lényeges, — a méltányosság-
gal. A principálisoknak meg kelleit (és meg kell) 
érteniök azt, hogy a káplánságnak nem czélja a 
plébánost minden teendőtől felmenteni, hanem 
egyedül csak a — segítség. Ennek a hasonlat 
kedvéért történt megérintése után — lássunk 
részleteket is, hogyan értem én a plébánosnak 
közreműködését arra, hogy a kántortanitói felpa-
naszolt baj enyhüljön. 

Egy plébános. 

G u z m i c s 
és 

a magyar nemzet vallási egyesülése.*) 

Guzmics mindjárt tanári pályája elején megkezdé 
írói munkásságát, s már az első években számos nyel-
vészeti és egyéb értekezés jelent meg tőle a folyóiratok-
ban, főleg azonban az egyházi és theologiai irodalom 
müvelésére határozá el magát. Az első négy-öt évben 
széleskörű olvasottságra tett szert ; megismerkedett be-
hatóan Kant, Krug, Schelling és más bölcselők müveivel ; 
elolvasott minden újabb s nevezetesebb hittudományi 
munkát, sőt még Reinhard dogmatikája és moralisa, Dœ-
derlein, Tóth Ferencz s egyéb protestáns írók sem kerül-
ték ki figyelmét, mint ezt értekezéseiben levő pontos 
idézetei és lelkiismeretes olvasásra való hivatkozásai ta-
núsítják. Mindjobban belemélyed a különféle theologiai 
rendszerek tanulmányozásába. „Engem — írja 1821. febr. 
1-én Szeder Fábiánnak — a Músák főbe vertek, már 
csak a theologiai szenved meg egyedül országában." Ugy 
látszik, már ez időben érlelődött meg azon gondolata, 
hogy tanári előadásai folyamában szerzett hittudományi is-
mereteit rendszeresen összeállítva, terjedelmesebb kézikönyv 
alakjában közzéteszi. E szándékában azonban egyelőre 
megakadályozá azon közbejött körülmény, mely az egy-
szerű szerzetest egy nagy, merész eszmével való foglal-
kozásra ragadta, s oly terv kivitelére indította, melynek 

*) Zoltványi L. Irén, Guzmics Izidor életrajza cz. nagybecsű 
müvéből mutatványul. 

reménytelenségéről soká nem akart meggyőződni, s mely-
ről utóbb mégis lemondania oly igen fáj t mélyen érző 
szivének. Ez eszme a magyar haza katholikus és mind-
két protestáns felekezete közti vallási unió magasztos 
eszméje volt, melyet oly nemes hévvel és rajongó lelke-
sedéssel akart megvalósítani. 

Báthori Gábor, pesti prédikátor és superintendens, 
az esztergomi új templomalap köve letételének ünnepe után 
1822-ben „Lehet-é ? van-é ? egyedül idvezítő Ekklésia? 
Ha lehet 's van, hol v a n ? melyik az?" czímen két egy-
házi beszédet adott ki,1) melyekben „rémitő tudomány"-
ról vádolja a katholikus egyházat, hogy az minden kí-
vüle állót „feltétel nélkül térítget", egyedül magát 
tartván üdvözítőnek, holott pedig a katholikus egyház-
ban „ottan az apostoloktól tanít tatott tudomány nagyon 
megvesztegettetek." (8. 1.) E két, névtelenül kiadott be-
széd megírására, ugy látszik, az esztergomi ünnepi szó-
noknak, Kopácsy József, ez időben székesfehérvári püs-
pöknek némely állításai szolgáltattak alkalmat. Mindjárt 
e beszédek megjelenése után más két prédikácziót is 
adott ki Báthori, szintén névtelenül, a tolerancziáról,2) 
melyek még azon évben három kiadást értek. Ez utób-
biakban hevesen megtámadja s helyenkint sértő kifa-
kadásokkal illeti a térítőket, a kik „mind egyenként az 
embereknek, mind a társaságoknak csendességét, boldog-
ságát felforgatják" (5. 1.), a kik „magával az Istennel és 
a természettel truczczolnak szenvedhetetlen vakmerőség-
gel" (12. 1.), a kik proselytáikat „hypokritákká, vallás-
talanokká és így a köztársaság pestisévé" teszik, s fel-
említi, hogy az ily térítők példáiért „fájdalom, nem kell 
helyünkből sehova mozdulnunk.' ' (16. 1.) Mindkét beszéd-
ből általában nagyon kirí a czélzatosság, s bár maga 
a szerző határozottan nem nevezi meg, a prédikácziók éle 
Klobusiczky Péter, kalocsai érsek ellen irányul. A Hazai 
és külföldi Tudósítások egyik közleménye ugyanis föl-
említi, bogy mennyi térítéseket tett a kalocsai érsek még 
szathmári püspök korában. Szentkatolnai Cseh László, 
tolnai alispán, Guzmicshoz írt egyik levelében szintén el-
mondja, hogy Klobusiczky, még mint püspök, kápolná-' 
jában négyszáz reformátusnak fogadta el katholikus hit-
vallását, köztük bihari Er-Adony község nőtlen prédiká-
toráét, Gaál Mihályét, a ki később az érsek szerpapja 
lőn. Ez szúrta tehát Báthori szemét s ez indította a 
szenvedélyes hangú beszédek megírására, melyekkel maga 

') Pesten, Petr. Trattner J. Tamás betűivel. 8-adr. 43 1. 
2) Az Evangeliomi Keresztény Tolerantzia. Két prédikátziók-

ban elöl adva, a mellyek közzül az elsőben az mutattat ik meg. 
hogy a' Keresztényeknek a' Vallás' dolgában egy értelemre való 
jutások lehetetlen, a másodikban, hogy a' vallások közt lévő kii-
lömbségek ellent nem állván, a Hazafijak nyugodalmasan, tsende-
sen, és boldogul élhetnek együtt." Pesten, Petrózai Trattner Ján. 
Tamás betűivel. 1822. 8-adr. 40 1. — Báthoriéhoz hasonló szellemű 
és tartalmú prédikácziót tar tot t a tolerancziáról már évekkel előbb 
Kolmár József, révkomáromi reform, lelkész is. E beszéd nyomta-
tásában is megjelent ily czim alatt : „Egy szó a' maga idejében a' 
vallásbéli Türedelem gyarapodásáról." Hév-Komárom, 1814. N Filep 
István költségével. — Erre czáfoló felelet Íratott egy névtelentől : 
„Idvességes Intés annak idejében a' vallásbeli türedelem gyarapo-
dásáról való egy szó után." Budán, a kir. magy. universitás" betűi-
vel. 1815. in-88. 54 1. 

50* 
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ellen zúditá a katholikus hittudósok táborát.1) s alkal-
mat szolgáltatott Guzmicsnak is „A keresztényeknek val-
lásbeli egyesülésekről irt levelek az evangeliomi ker. 
tolerantziának védelmezőjéhez" és „A katbolika anya-
szentegyháznak hitbeli tanítása felvilágosítva a magyar-
országi protestánsokhoz" czimű munkái készítésére. E 
két művét megelőzőleg megírta már a Tudományos Gyűj-
teményben megjelent értekezését a nyelv hármas befolyá-
sáról, s hasonlót készült irni „a religióról, minden dog-
matizálás és polemizálás nélkül",2) midőn Trattnernek, 
kivel szoros baráti viszonyban volt, felszólító levelét vette, 
hogy birálja meg Báthori prédikáczióit, „ne talán olyan 
valaki kapjon bele, ki többet szokott vastag stílusával 
rontani, mint építni." 

Guzmics az első műben tizenhárom levélben taglalja 
Báthori egyházi beszédeit, éles észszel és nagy, tudományos 
készültséggel czáfolgatva ellenfele állításait. Pázmány 
kora óta alig van irodalmunkban hitvitázó mű, a mely-
ben alapos eruditio basonló előadással volna párosulva. 
Az ügyes dialektika s mélyre ható reflexiók, az okosko-
dások átlátszó világossága ; stiljének ereje, helyenkint 
emelkedettsége : nyelvezetének keresetlen tisztasága és 
velős magyarsága a Hodœgusra emlékeztetnek ; a tárgya-
lás hangja pedig Guzmics e müvét a hitvitázó iratoknak 
valódi mintaképé avatja. Míg ugyanis Báthori s a vele 
egy színvonalon álló többi polemizálok iratai helylyel-
közzel nem mentek a felekezetiesség nyersebb és dur-
svább kitöréseitől, Guzmics mindvégig a lehető legszelí-
debb módon s szerető hangon szól ellenfeléhez. 

Báthorinak minden érvére kimeritőleg iparkodik fe-
lelni ; azok közül egyet sem hágy el ; semmit meg nem 
csonkít, mint ezt a legtöbb vitairatban sajnosan lehet 
tapasztalni. Első levele, mely mintegy előszóul szolgál 
müvéhez, több tekintetben igen jellemzetes. „Krisztusban 
és hazámban szerettem barátom!" — így szólítja meg 
Báthorit — „épen a vallásbeli egyenetlenségeknek el-
intézések, a sziveknek, különösen a magyar szivek-
nek a vallás dolgában lehetős, ha nem tökéletes 
egyeztetések, legalább egymáshoz közelebb vonatások 
foglalatoskodtatta elmémet, midőn kettős prédikácziód-
nak hirdetését olvastam. Siettem azt megszerezni az-
zal a reménységgel, hogy fogok benne találni, a mi 
igyekezetemet elősegítse ; és ha nem is egészen gon-
dolkozásom szerint, legalább jó szivűségemmel egye-
zőleg fogom a szerzőben a közjóra velem együtt töre-

') „Vizsgálása azon Prédikátziónak, mellynek czíinje ez : Le-
het-é ? van-é ? egyedül idvezítő ekklésia stb. Szerzője A** J**. Pest, 
Eggenberger Józs. 1822. 8-adr. 24 1. — Lehet-é, van-é? stb." E 
kérdésekre adott feleletre egy R. R. Katholikusnak felelete." 1822. 
Kiadó s hely megnevezése nélkül. 8-adr. 78 1. — „Igáz keresztény 
tolerantia, azaz voltaképen való érdemesítése a' következendő hom-
lokirás alatt közre bocsátott Beszédeknek : Az evang. Ker. Tole-
rantzia stb." Veszprémben, özv. Szammer Klára1 asszony' betűivel. 
1882. 8-adr. 91 1. Továbbá egy névtelen birálata az Egyházi érte-
kezések és Tudósítások 1822-i IV. k. 121—211. lapjain. Végre : 
„Rövid észrevételek a következendő két kis munkára : 1. Az Evang. 
Ker. Tol. stb." 2. Lehet-é? van-é? stb." czímü recensio elkésve je-
lent meg : Egyházi folyóirás, szerk. Osvald Ferencz. Pest, 1833. III. 
füz. 109—144. 1. 

2) L. Guzmics lev. Kaz.-hoz, 1823. apr. 4. 

kedő barátot ölelhetni. Ha teljesedett-e reménységem 
vagy megcsalódtam várakozásomban, látni fogod leve-
lemnek, ha jó néven veszed ezeket, folyásokból. Azt az 
egyet szivednek bizodalmasb megnyerése fejében előre 
mondhatom, bogy egyenes jószívűségednek több nyo-
maira találtam munkádban. Valamint én, önmeghittségem 
szerint, nemzetemnek valódi boldogságát nemcsak óhaj-
tom, de tehetségem szerint eszközleni is törekszem, az 
lévén óráimnak legszebbike, melyben a nemzeti oltáron 
áldozhatom : úgy benned is ugyanezt a szent vágyat meg-
esmérem s becsülöm, csakhogy a czélt nem egy uton 
keressük . . . Mi vélekedésünkben épen ellenpontban állunk 
egymással : te a vallásbeli egyesülést lehetetlennek, én 
lehetősnek ; te haszontalannak, én igen hasznosnak vélem. 
Te csak szeretetbeli egyesülést ajánlsz, én a hitbelit is 
óhajtom . . . L^gy hiszem magam felől, hogy leveleim 
minden epétől mentek fognak lenni, valamint felőled is 
felteszem, hogy kákán csomót keresni nem fogsz, s ha 
hol tüzesben találnék írni, azt nem roszszivüségemnek. 
hanem az igaz s jó után gyulladozó hevességnek fogod 
tulajdonítani. Szavaimat, melyek előítéletet, vallási s er-
kölcsi hidegséget fognak gáncsolni, nem fogod egyedül 
a te vallásod ellen mondottaknak érteni, valamint én sem 
értem a tiéidet egyedül az enyim ellen, tudván azt mind-
ketten, hogy az efféle hibák minden felekezetben felta-
láltatnak, s el sem is maradhatnak, míg ember ember 
lesz. Kérlek vizsgálj meg mindent, a mit írandók, oly 
igazság- s békeszeretettel, milyennel én prédikácziódhoz 
s tollamhoz nyúltam, és a milyent benned fel is teszek, 
tisztelek is." 

Guzmics ez első müvében nem fejti még ki határo-
zottan az unióról való eszméit ; a tárgyalás folyamában 
azonban minduntalan rátér, az lévén voltaképi czélja, 
hogy a vallási egyesülés lehetőségét kimutassa. E vég-
ből pontról pontra vizsgálja Báthori egyházi beszédeit 
s főleg azon okokat igyekszik megdönteni, melyeket Bá-
thori az unió akadályaiképen felemiit ; ilyenek : az isme-
retek, érzelmek, uralkodó erkölcsök, kormányforma és 
éghajlat különbözőségei. Guzmics azon eredményre jut, 
hogy mivel Jézus semmi olyast nem tanított, a mit e 
különbözőségek mellett is ne lehetne megtartani, s mint-
hogy e különbözőségek Magyarországban vagy épen nin-
csenek, vagy elenyészőleg csekélyek, nem látja át, hogy 
a vallás főprincipiumaiban való megegyezés esetében mi 
akadályozhatná nálunk az uniót. Nem gátolhatja ezt a 
nevelés különbözősége sem ; mert — mint Báthori elle-
nében ügyesen kifejti, — nem a különböző nevelés szüli 
a különböző vallást, hanem megfordítva, ez amazt. Bá-
thori szerint az unió azért sem volna lehetséges, mivel 
„minden lelkiismeretet csinál abból magának, hogy elei-
nek, atyáinak vallását elhagyja, más idegennel felcserélje." 
Guzmics ennek ellenében megjegyzi, hogy napjainkban 
épen azon elv uralkodó, miszerint : mindent megpróbál-
jatok, és a mi jó, azt tartsátok. Ha Báthoi'i állítása a 
maga merevségében igaz volna, akkor ma is még mind-
nyájan pogányok vagy zsidók volnánk, akkor maga a 
reformatio sem lett volna szükséges. Különben is atyáink 
iránt sohajsem szabad oly vak tisztelettel viseltetnünk, mely 

I a jobb meggyőződést s a lelkiismeret hangját elnyomja. 
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Már ha azon kérdés merül fel. hogy melyik vallás-
ban és egyházban lehetne és kellene egyesülnünk, arra 
könnyű a felelet : „Krisztus tiszta, meg nem korcsosított" 
egyházában. De hogy ismét melyik ez : nehéz eldönteni. 
Erre nézve oly princípiumokat vesz fel, melyeket „akármi 
józan kritika elé bátor" állítani, s azokat a fennálló 
keresztény felekezetekre alkalmazván, a katholikus egy-
házat tartja Krisztus igaz egyházának. A protestán-
sok a katholikus vallást elfogadva, voltakép nem is 
pártolnának el saját hitüktől, hanem csak visszatér-
nének azon egyházba, melytől elszakadtak. Viszont 
azonban a katholikus egyház is engedne valamit, nem 
ugyan a hitágazatok dolgában, hanem azokból, a mik a 
fegyelemre és szertartásokra vonatkoznak, de erről egy-
előre nem akar bővebben szólni. A hetedik levéltől kezdve 
bonczolja Báthori beszédének második részét, melyben 
a téritők ellen kel ki. Kimutatja, hogy a világ folyása 
óta mindig voltak s lesznek is térítők, mert természetünkbe 
van oltva, hogy a miről mint igazról és jóról meg va-
gyunk győződve, azt másokkal is megismertetni s elhi-
tetni törekszünk. A fő dolog csupán, hogy a térítés ne le-
gyen fanatikus, hanem meggyőződésen alapuló: ne le-
gyen erőszakos, alattomos, hanem szelíd, nyílt és önzet-
len igazságszeretetből eredő. A kilenczedik levélben po-
lemizál Báthori azon óhaja ellen, miszerint ne a hitben, 
hanem a szeretetben egyesüljünk. Guzmics szerint fő do-
log a hitben való egyesség, mely maga után vonja a 
másikat is, mint ezt a szeretet genesise bizonyítja, a meny-
nyiben t. i. az okos szeretet motívumokon alapul. A 
mű további folyamában szól a tolerancziáról, s védelmezi 
Báthori vádja ellen a katholikus egyházat, mint a mely 
csakis hitbeli dolgokban intoleráns, mivel kizárja saját 
kebléből a hitetlen tagokat, másrészt pedig megtéríteni 
iparkodik a más valláson levőket. Nem a térítgetés a 
vallástalanság fő forrása, mint Báthori állítja, hanem 
a minden positiv hitet lábbal tapodó egyének közöm-
bössége s féktelen függetlenségi vágya, továbbá a rosszul 
értelmezett természeti szabadság szertelen szeretete. Mi-
vel tehát a vallási uniót csupán a hitágazatok különbö-
zősége akadályozza, e végből Guzmics, mintegy függelék 
gyanánt, a tizenkettedik levél végén „az egyesülést se-
gítő projectum"-ot közöl, mely szerint „állíttassék fél 
hazánkban annyi különös kathedra, a hányféle a keresz-
tény vallás : ennek mindenikében különösen adassanak 
elő azok a hitbeli ágazatok, melyekben különbözünk egy-
mástól, oly czéllal, hogy mennél inkább lehet, közelít-
sünk egymáshoz. Ennek az intézetnek tanítói, nyílt eszű 
és szívű férfiak, hallgatói pedig a népnek és ifjúságnak 
jövendő oktatói lehetnek egyedül." Legutolsó levelében, 
mely második müve elejéhez van függesztve, Báthorinak 
az egyedül üdvözítő egyházról szóló értekezésével fog-
lalkozik, szelíd hangon, de erélyesen visszautasítva azon 
értelmezéseket, melyeket Báthori az „egyedül üdvözítő" 
kifejezésnek tulajdonított. A Báthorihoz intézett levelek 

— mint szerzőjük maga írja Kazinczynak (1823. apr. 4.) 
— „nemcsak katholikus, hanem protestáns hazafiaknak 
is tetszének," s még — úgymond — „egy protestáns 
felől sem hallottam, hogy ellenek kifogást tett volna." 

Guzmics már első levelében jelezte, hogy régóta 

foglalkoztatja elméjét a vallási egyesülés eszméje, s va-
lóban első műve megjelente után nem egész három hó-
nap múlva kiadta „A kath. anyaszentegyház hitbeli ta-
nítása stb." czimü második munkáját. Valamint első mű-
vében, szintúgy emebben sem szól még az unió létesíté-
sének gyakorlati kiviteli módjáról, hanem csak a katho-
likusok és protestánsok közti „hitbeli különbözőségek" 
válaszfalait iparkodik ledönteni. „Hozzátok, egymás eránt 
csak félbizodalmú, különben nemes lelkű és erős charak-
terü magyarok" — így szól előszavában — „hozzátok 
emelem föl szavamat, azzal a nem hiú bizalommal, mely 
hazám valódi boldogságának óhajtásából származik és a 
ti nagylelküségtekre tart számot, hogy szavaimat meg-
hallgatásra, s komoly megfontolásra fogjátok méltatni. Nem 
fogjátok azt kérdezni, ki bízta reád ? szent lévén előtte-
tek a nemzet legkisebb tagjának is igyekezete, ha annak 
boldogságára czéloz, ha az igyekezet nem mindenben 
czélarányos is." . . . „Szép, dicső, hasznos az egyesség 
mindenben, de legszebb, leghasznosabb a hazafiúságban 
és vallásban ; amannak lelke azonban csak akkor fog egy 
czélra egyesitett erővel dolgozni, ha ennek köteléke egye-
síti abban külön-külön a tagokat ; csak vallás gyújthatja 
fel a hazafiakban a viszontbizalmat, csak az szenteli meg 
a hűséget a polgároknak sziveikben ; mind az, mind ez 
elkerülhetetlenül szükséges a haza boldogságára. Fel 
tehát ! tegyen kiki maga részéről a mennyit tehet. Nem 
kell ide erőszak, mely ellen felháborodjék az emberi ér-
zés ; nem alattomos mesterkélések, melyek semmi jót 
sem szülhetnek. Egyenes, bizalmas viszontbánás ; szelíd 
oktatás, a tárgyaknak gondos felvilágosítások azok az 
eszközök, melyekkel sziveket nyerhetni és lelkeket köt-
hetni össze. Háromszáz esztendők olta sok megváltozott : 
a gyülölségnek lángja parázsa alá tért vissza. A szaka-
dásnak okai nagyobb részről eltűntek, sokban közelíténk 
egymáshoz a nélkül, hogy észrevettük volna . . . különö-
sen Magyarországban. Félre tehát az akadályokkal, me-
lyek mindeddig szakítva tartottak egymástól bennünket ; 
minél inkább oszlatjuk ezeket, annál közelebb járulunk 
egymáshoz, mígnem egyek leszünk, a mire a kereszté-
nyek és magyarok Istene vezéreljen bennünket." 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 27. Három kormánypárti nyilatko-

zat. — Ha valaki a választások idejét azon korszaknak 
nevezné, melyben még a lehetetlennek látszott dolgok is 
nemcsak lehetségesek, de valók is lesznek, akkor én részem-
ről nem merném tagadásba venni ezen nézet helyességét. 
Multa fiunt, fieri quae posse negabam . . . Móricz Pál — par 
exemple — Szarvason a katholikus politika ! zászlóját tűzi 
ki, persze oly záradékkal, mely megmutatja, hogy az 
érdemes szónok egészen még sincs tisztában azzal a ka-o o 
tholikus politikával, melyet helyesnek tart. Vagy talán 
megsokalta volna az előbb kimondott vallomásokat, hogy 
szükségesnek tart ja azt mitigálni, sőt bizonyos tekintet-
ben megsemmisíteni ? 

Ime Móricz Pál beszédének részlete, melyre reflek-
táltunk : 
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„Én nem akarok Magyarországon vallási kérdéseket" 
szellőztetni, van Magyarországnak elég baja vallási kérdés 
nélkül is. 

En oly politikát tartok helyesnek, mely Magyaror-
szág 8 millió katholikus lakosságát lelkiismereti kérdések-
ben nem háborgatja. (Elénk helyeslés.) 

A kötelező polgári házasság ez idő szerint a magyar 
nép erkölcsével össsze nem fér. (Helyeslés.) 

Ha a kötelező polgári házasság behozatnék, nem 
lenne arra elég egy járásban egy szolgabíró, s a mi köz-
lekedési viszonyaink közt az a képtelenségek sorába tar-
tozik, hogy 5—6 mértföldről menjenek a házasulok a 
szolgabiróhoz, azok, kiknek sem lovuk, sem ökrük, sem 
szekerük nincsen. 

Még nagyobb képtelenség lenne, a községi birákra 
bizni ezen nevezetes functiót, kik közül némely vidéken 
irui sem tudnak, s a közjegyzőségekben 5—6 községnek 
van egy jegyzője. Es ha a nép vallásos érzületénél fogva 
a papi áldást igénybe venné, akkor a jegyzőnek is, pap-
nak is fizetni kellene, s kettős terhet rónának a népre. 

Daczára ezeknek, akarom, óhajtom, hogy szükség 
esetében polgári házasság köttethessék, minden felekezet-
különbség nélkül ott, ahol egyházilag a társulás akadá-
lyokba ütközik." 

Falk Miksa, a Pester Lloyd- í főszerkesztője, Aradon 
beszélt e bó 25-én. Programrabeszédet mondott. S miután 
a „reaktio", ezen néhány hónap óta roppant előszeretettel 
emlegetett mumusnak Magyarországban lehetetlenségét 
állította, átment az ultrámontánismusra. S obstupescite 
coeli ! Azt az igazi ultramontanismust, melyet mi egyedül 
vallunk és Falk Miksa maga oly helyesen kifejezett, oly 
tételnek ismerte el, melyet a legliberalisabb ember is 
szívesen elfogad. Persze nem igen értjük, hogy miért 
döngetett minket akkor annyit Falk Miksa lapja, miért 
támadta meg oly heves és oly cynikus módon hivatáshü 
püspöki karunkat és lelkes főurainkat, midőn az egyház 
jogait védelmezték, miért tünt ki a „P. Lloyd" még az 
alig félmúlt időben az annyira simán tartott , de annál 
több számítással és igazságtalansággal folytatott támadás-
ban és vexatióban a katholikus egyházat illetőleg. De 
hát álljanak itten szószerint idevágó szavai : 

„Es hasonlóképen áll a dolog az úgynevezett ultra-
montánismusra nézve. Az az irány, melyet hajdan ultra-
montánismusnak neveztrk, ma a leghivőbb katholikusok 
körében sem talál követőket, nevezetesen Magyarországon 
nem, mely vallási tolerantiája által mindig kitűnt. Azt 
pedig, hogy a katholika egyház, melynek Magyarország 
annyit köszönhet, a melynek itt oly nagy történelmi múltja 
van, a melynek papjai mindig a hazafiság példányképei 
voltak, hogy ez az egyház az öt megillető állásnak örvend-
jen, hogy jogai meg ne csorbittassanak, ez nemcsak, hogy 
nem ultramontánismus, hanem oly tétel; a melyet a leg-
liberalisabb is szívesen elfogad." 

A harmadik kormánypárti nyilatkozat, melyet talán 
első helyen kellett volna méltatni, dr. Fauler T igazság-
iigyminiszter ur szájából jött . Budapest I. kerületében 
tartá a miniszter ur, mint képviselő, e hó 25-én beszá-
moló beszédét, melyben felemlitvén a középiskolai tör-

vény megalkotását, az egyház és állam közötti viszonyra 
nézve igy nyilatkozott : 

„Ezen intézkedésében azon középutat követte a tör-
vényhozás, melyet szem előtt tar tot t az elemi oktatás 
szervezésénél is, fentartva, megóva az államnak hatáskö-

! rét, kellő*, figyelemmel volt az egyes vallásfelekezetek 
; törvénybiztositotta jogai iránt. Es az eljárás ezen mód-

ját én egyáltalában követendőnek tartom azon intézke-
I désekben, melyek az államot és egyházat közösen érdek-

lik : az állam és az egyház nem egymással versenygö, 
egymással ellentétben leoö szervezet, hanem egymást kiegé-
szítve, egymást segítve közös czélra törekedni van hivatva. 
(Helyeslés.) 

Az egyház az államtól méltán várja az oltalmat és 
védelmet, mert az államnak a polgárok valláserkölcsi ér-
zülete jó intézményekkel kapcsolatban legerősebb támasza. 
Ezen állítás igazságát tanúsítják hazánk évkönyvei, mt-
lyekhe bele tekintve, b ztosnak láthatjuk e tekintetben a 
jövőt. " 

Az igazságügyminiszter ur ezen nyilatkozatában oly 
helyes és igaz tételek foglaltatnak, melyeket minden 
kath. egyházjogi munkában jobban kifejezve nem talá-
lunk, melyeket minden katholikus ember habozás nélkül 
aláírhat és elfogadhat. 

Foglaljuk össze e bárom kormánypárti nyilatkoza-
tot. Magyarországban — igy szól az egyik — helyes 
csak azon politika, mely nyolcz millió katholikus lakos-
ságát lelkiismereti kérdésekben nem háborgatja ; ennél-
fogva ama méltatlanul ultramontanismusnak gúnyolt irány, 
mely a katholikus egyház történetileg kifejlődött és tör-
vényeinkben biztositott, annyi áldozat árán újból és újból 
megérdemlett állását és jogait védelmezi — a másik 
nyilatkozat szerint — oly helyes és kifogás alá nem eső 
törekvés, melyhez még a legliberalisabb ember is szíve-
sen csatlakozhatik. Mert édes hazánkban is, mint min-
denütt a világon, sőt talán nálunk még inkább mint bár-
hol, állam és egyház nem egymással versenvgő, egymás-
sal ellentétben levő szervezet, hanem egymást kiegé-
szítve, egymást segítve közös czélra törekedni van hi-
vatva. Ha az egyház méltán vár oltalmat és védelmet 
az államtól, megtalálja hála és viszonzás fejében az egy-
házban ama hatalmas szövetségest, mely jó intézmények-
kel kapcsolatban az államnak legerősebb támasza. 

Kivánha tunke tüzetesebb és világosabb pro-
grammot, mint a minő ki van fejezve ezen három 
nyilatkozatban ? Allithatnánk-e mi erősebben és nyíltab-
ban formulázott pontokat össze, mint ezen három kor-
mánypárti capacitás nyilatkozataiban azokat t a l á l j u k ? . . . 

Igen jól tudjuk, hogy nihil probat, qui nimium pro-
I bat. Három ember nyilatkozata, különösen a választások 

közvetlen közelében, nem egy párt nyilatkozata ; három 
ember nyilatkozata, és legyenek ezek a legelső tekinté-
lyek valamely pártban, nem képez garancziát az egész 
párt magatartására nézve. Sőt erősen gyanítjuk, hogy 
nagyon is consilio et studio mondattak ezen szavak a 
kormánypárti férfiak részéről épen most a választások 
válságos idejében. Nagyon is tudták és érezték: quid, 
cur et quibus dicant ! 

De végre tényekkel szemben vakok és süketek nem 
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lehetünk. Mi figyelemmel kisértük a mérsékelt ellenzék 
részéről mondott beszédeket és ha valaki ugyanezt tevé, 
mint mi, ép oly kévéssé talált azokban hasonló nyilatko-
zatokat, mint a mint mi azokat hiába kerestük. Nem 
mondunk azért anathémát ezen pártra ; lehet, hogy fog-
nak még jönni hasonló megnyugtató nyilatkozatok, és a 
kormánypárti kapaczitások részéről hallott és általunk 
idézett nyilatkozatok után a legfőbb ideje lenne, hogy 
jöjjenek már, ha egyáltalán jönni akarnak ; de az egy-
házi és vallási kérdések mély hallgatásba burkolt politi-
kája csak nem lehet megnyugtató és kielégitő azok szá-
mára, kik sine ira et studio szemlélvén a dolgok lefo-
lyását, kissé több világosság után talán joggal kiáltanak. 

Személyes jellembe bizni ott, hol ezen jellem csak-
ugyan makula nélküli és ezen meggyőződés kétségbevon-
hatatlan és megtámadhatatlan alapokon nyugszik, szép és 
nemes eljárás, — de talán ennél több szükséges a politi-
kában, kivált akkor, midőn más oldalról oly nyilatkozatok 
történtek, melyeknek őszinteségét per absolutum kétségbe 
vonni lehet, de talán mégsem egészen szabad. 

Szóval, mi nem egészen értjük, hogy miért kerüli a 
mérsékelt ellenzék, ez a kath papság pártolását annyira 
igénylő párt, a nyilt és egyenes, minden kételyt és kétséget 
kizáró vallomásokat és nézetnyilvánitásokat, kivált most 
már, midőn a kormánypárt részéről hasonlókat hallott 
az ország.*) ? 

Paris. A franczia katholikusok XIII. congressusa. 
(Vége.) — À franczia katholikusok XIII . congressusa e 
hó 17-én tartotta negyedik s utolsó nagygyűlését. Ez 
alkalommal Möns. Bellouino, hieropolisi missiói püs-
pök volt a diszelnök. Megnyitó beszédében egyességre s 
kitartásra intette a franczia katholikusokat, mert csak igy 
lehet kivivni azt a nagy győzelmet, melyre a katholikus 
világ törekszik. Ezután Chesnelong senator elnök ter-
jesztett elő több javaslatot a péterfillérekre, a betegek 
látogatására, az egyházi temetések előmozdítására, s az 
afrikai missiók támogatására vonatkozólag, melyek elfo-
gadtattak. A katholikus szülőkhöz pedig azon intelmet 
intézte, hogy éber figyelemmel kisérjék az állami isko-
lákban való oktatást, hogy a keletkező bajok még csi-
rájokban orvosoltathassanak. A katholikus sajtó erélyes 
támogatását ismét melegen ajánlotta. Megfelelő határo-
zatokat hoztak továbbá a vasár- s ünnepnapok megszen-
telését, a katholikus egyleteket, a szabad keresztény nép-

*) Az igaz, hogy Apponyi Albert, Károlyi Sándor 
Zichy Nándor grófok és más katholikus jeleseinknek, kik 
a mérsékelt ellenzék körében vezérszerepet visznek, — 
kath. hithmége mellett a Móricz Pálok „katholikus poli-
tikája" és a Falk Miksák korteskedési mézes madzagja a 
kellő színvonalra siilyed le ; igen ám, de a mérsékelt el-
lenzékben nemcsak Apponyik, Károlyik és Zichyk vannak, 
hanem mások is, a kiket mindenesetre, ha egyéb nem, a 
pártpolitikai eszély bírhatna rá, hogy 8 millió katholikus 
megnyugtatása iránt legalább is annyi kötelességérzetet 
tanúsítsanak, mennyit a kormánypárt Móricz Páljai és 
Falk Miksáinál találunk. Ha valaha, most van ennek az 
ideje. Később már késő lesz. 

iskolák terjesztését, a katholikus tanitó-seminariumok 
felállítását illetőleg. 

Az előadások sorát Bresson ügyész nyitotta meg. 
azon törvényjavaslatokról, melyekkel a kamara jelenleg 
foglalkozik, melyekkel a szerzetesrendeket s általában az * 
egyházat ujabban sújtani tervezi. — Ezen előadás után 
következett még három más, a felsőbb állami leányisko-
lák vallástalan irányáról, népgyűlések tartásáról a fővá-
rosban s a nagyobb tartományi városokban, végre a párisi 
kath. egyetem theologiai facultásáról, mire Keller, volt 
képviselő, a társadalmi kérdés megoldásáról beszélt zár-
beszédében. 

Hosszabb taglalás alá vette ugy az állami, mint a 
forradalmi socialismust, és csakis a kereszténységnek is-
merte el azon képességét, hogy az égetővé vált társadalmi 
kérdéseket békésen, megnyugtatólag mogoldhassa. 

Az ülés végezte előtt Chesnelong elnök szívélyes 
bucsut vett a gyülekezettől. Az ülést követő napon a 
congressus tagjai elzarándokoltak a Sacré Coeur egyház-
hoz a Montmartre-re, s megszemlélték az egész város 
fölött uralkodó hatalmas bazilika nagymérvű építkezéseit. 
E bazilika 1889-re lesz kész s 30,000 embert fog magába 
fogadhatni. Ugyanaznap délután a Notre Dame du Victoi-
res egyházához zarándokoltak a tagok. 

Este hét órakor a Hotel Continentalban bucsuban-
ket volt. 

EGYLETI ÉLET. 
I. 

Vasárnap, folyó hó 25-ikén délután tar tot ta a bu-
dapesti központi papnövendékek magyar egyházirodalmi 
iskolája alapitásának évfordulati ünnepét a papnevelő 
intézet újonnan készült első emeleti dísztermében. Az 
intézet főtisztelendő elöljáróságán kivül ott láttuk dr. 
Bita Dezső, dr. Klinger István, dr. Stanczel Ferencz, dr. 
Rapaics Rajmund, dr. Kerékgyártó Árpád, dr. Arányi 
Ágoston, dr. Czobor Béla egyetemi tanárokat, főt. Csap-
lár Benedeket, Tóthfalusy Bélát s még számosakat. A 
programm ízléssel s változatosan volt összeállítva. A pá-
pai hymnus szabatos eléneklése után Sinkó József olvasta 
fel elnöki megnyitó beszédét, melyben a nemes iskola 
kettős irányú czélját, az önálló munkálkodást s a jelesebb 
külföldi irodalmi termékeknek honi nyelvünkre való át-
ültetését hangsúlyozván előadta az okokat, melyek az 
iskolát arra indították, hogy a legújabban szokásba vett 
iránytól eltérve, eredeti dolgozatok helyett az idén Mou-
lart franczia író „Az egyház és az állam" czimü korszerű 
munkáját bocsássa pártoló tagjai s a nagy közönség elé. 
Ezután Modrics József és Kriszt Jenő Mozart egyik szép 
nyitányát adták elő hegedűn és zongorán, melynek gyö-
nyörködtetve elhangzó akkordjai után Doleschall Kornél 
szép szónoki tehetségre valló pathosszal és lelkesültség-
gel olvasta fel „Hazánk vallás-erkölcsi hanyatlása" czimü 
értekezését, melyben a folyton meg-megujuló társadalmi 
kórtüneteket ostorozva kifejtette az okokat, melyek ha-
zánk vallás-erkölcsi viszonyaira a legvészesebb behatással 
vannak. A jeles és nagy figyelemmel hallgatott értekezés 
végeztével az intézet jó hírnévnek örvendő énekkara 
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szivet-lelket megható kellemmel adta elő Becker „Ká-
polna" czimü kompozitióját, a mely után Babik József 
szavalta el „A küzdő egyház rekrutáihoz" czimü szép 
alkalmi költeményét. Ezután Koller János olvasta fel 
jegyzői jelentését, melyből ugy áz iskola pártolói, mint 
a nagy közönség is meggyőződést szerezhetett magának 
arról, hogy a fennt dicsért iskola nemes tagjai az egy-
ház és haza üdvét szivükön viselve, teljes erejükből 
iparkodtak ama czélnak megfelelni, melyet 53 év előtt 
zászlójukra tűztek. Boildieu Riadójának valóban lelkes 
és megragadó eléneklése s az elnöki befejező végeztével 
az intézet igazgatója, Markus Gyula apátkanonok ur ő 
nagysága az iskola tagjaihoz intézett remek buzditó sza-
vak kiséretében kijelenté, hogy a Fraknói Vilmos aka-
démiai főtitkár ur által kitűzött dijra beérkezett három 
pályamű közül „A magyarországi főpapnevezések 1000-től 
1526-ig" czimü munka lett a 100 frtnyi jutalommal ki-
tüntetve, melynek derék szerzője, Deák Lajos III. éves 
hittanhallgató, mire az ünnepély véget ért. 

II. 
A budapesti közp. kath. legény-egylet házának alap-

kövébe a következő okmányt tették le : 
Budapesten, 1884. május 21. 

Isten áldja a tisztes ipart.' 
Miután a feledhetetlen és valóban az isteni gondvise-

léstől e czélra küldött Kolbing Adolf megalapította 1849-ben 
Kölönben az első katholikus legény-egyletet, nemsokára 
reá, 1856-ban szept. 8-án megalakult a katholikus legény-
egylet Pesten is a jelenlegi főváros balpartján, „pesti 
katholikus legényegylet" név alatt, dr. Szabóky Adolf 
kegyesrendi tanár vezetése mellett. 

Megalakult pedig Isten dicsőségére, az egyház és 
haza közös javára, az iparossegédek szellemi és társadalmi 
képzésére, Szent Józsefnek, isteni Üdvözítőnknek nevelő 
atyja, a nazarethi ácsmesternek különös pártfogása alatt. 
Létet adott az egyletnek nemes emberbaráti, hazafias 
czélja : „a budapesti katholikus mesterlegények további 
kiképzése — egy erőteljes vallásos és polgári érzületnek 
és életnek fölgerjesztése és ápolása által, hogy igy derék 
és tisztes mesteri testület képeztessék." 

A katholikus legényegyletnek korszerű és nagy hord-
erejű föladatát fölfogták és hathatós pártfogásban része-
sítették : ő es. kir. fensége, Albrecht főherczeg, főraagasságu 
Scitovszky János bibornok herczegprimás, esztergomi ér-
sek, Erdődy gróf Pálffy Móricz nyug. cs. k. altábornagy. 

Huszonnyolcz évi szakadatlan áldásos működés után 
a pesti katholikus legényegylet, mely huszonöt éves fön-
állása ünnepén az „országos központi katholikus legény-
egylet" nevét vette föl, mély és messzeterjedő gyökere-
ket vert és ekkor az elnökség előterjesztésére a közgyűlés 
elérkezettnek látta az időt, hogy az egylet önálló, tulajdon 
házat birjon. Ezen egyleti ház tervét készítette Palóczy 
Antal fővárosi építész és rajztanár, és kivitelével megbí-
zatott Knocz Sándor fővárosi épitő mester. 

A ház építése nagylelkű adományokból, a fővárosi 
hatóság által készséggel ajándékozott telken, VII. kerület, 

Rottenbiller-utcza 20. 22. sz. megkezdetett tényleg 1884. 
év április 15-én. 

XIII. Leo szentséges Atyánk bölcs uralkodása VII., 
O cs. és apostoli királya áldásos fejedelemsége 

XXXVI., Főmagasságu Simor János Bibornok. Herczeg-
Primás, esztergomi Érsek atyai jóságú kormányzásának 
XVII. évében. 

Méltóságos Ráth Károly főpolgármester, nagyságos 
Kamermayer Károly kir. tanácsos polgármester, Gerlóczy 
Károly és Kada Mihály alpolgármester, Kasenczky József 
árvaszéki elnök, Alkér Gusztáv, Andreánszky Zsigmond, 
Haberhauer János, Hamza Máté, Horváth János, Kun 
Gyula, Viola Imre tanácsnokok, Dr. Nagy Lajos főjegyző 
idejében: Schiffer Ferencz, a budapesti kir. kath. férfi és 
nőtanitóképző intézetek és kath. elemi nép- és magán-
iskolák igazgatója elnöklete alatt. 

Ennek hiteles bizonyítása végett a mai napon, 1884. 
évi május hó 22-én, Áldozó-csütörtökön délelőtt 11 óra-
kor helyeztetett el ünnepélyesen az alapkő méltóságos 
Gruscha Antal, az osztrák-magyar hadseregek tábori fő-
papja, az osztrák és magyar katholikus legényegyletek 
központi elnöke, a fővárosi polgári és egyházi hatóság, 
az országos központi katholikus legényegylet megszám-
lálhatatlan sokaságú barátai és pártolói jelenlétében. Isten-
nek bőséges malasztja áradjon a megkezdett munkára és 
Szent Józsefnek pártfogása nevelje nagyra az egyletet az 
egyház díszére, a haza javára és mindezt 

Isten nagyobb dicsőségére ! 

I Budapesten, 1884. május 22. 

VEGYESEK. 
— Rómában indítvány jelent meg a lapokban, hogy 

május 31-én, a májusi ajtatosság centennariuma emelése 
végett, este minden buzgó kath. család ablakait kivilágí-
tani igyekezzék. 

— A penitenczia keresztes járata. E czim alatt Fran-
cziaországból már második zarándoklat indult a Szentföldre. 

— A vallásilag és politikailag üldözött lengyel 
nemzet köréből sokan Amerikában kezdenek uj hazát 
keresni. Az Egyesült-Államok területén élő lengyelek 
száma 600,000-re tehető. Detroitban lengyel papnevelő 
intézetet állítanak fel. Ntiszt. Foidek amerikai magyar lel-
kész figyelmébe ajánljuk, hogy a magyarországi kiván-
dorlottakat a lengyelekkel való összetartásra buzdítsa, 
annál is inkább, mert más nemzetiségű munkások őket 
üldözik és elnyomni akarják. 

— Brüsszelben 1876-ban alakult meg a régisi sz. 
Ferenczről nevezett egylet. Czélja a házasság kötésének 
a szegényebb osztályúak körében megkönnyítése és a tör-
vénytelen szülöttek törvényesitésének előmozdítása. Az 
egylet fennállása óta 1882. végéig 8614 esetben érvénye-
sítette üdvös befolyását. — Korunk signaturája az egyleti 
élet. Ez előtt minden akadály porba hull. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. ) 
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kegyelemtelj es hónapnak, mely a katli. egyház 
egy magasztos szokásának, a Mária-havi ajtatos-
ságnak első századát berekeszti. 

Mária a keresztények segítsége. Auxilinm 
christianorum. 

Mintha előre sejtette volna a katholikus lel-
kiismeret, mily veszély fogja fenyegetni a ke-
reszténységét a mult század alkonyán s a jelen 
században és még ki tudja mily sokáig, 1784-
ben a „keresztények segítségének" trónja elé a 
tisztelet és könyörgés uj, s egy egész hónapra 
kiterjedő nagysága által mintegy ellenállhatatlan 
ünnepével kezdett járulni. 

Es Mária az egyház könyörgését meghall-
gatta. Sok nehéz körülmények között segített 
rajta. 

Venit adjutr ix pia Virgo, coelo 
Lapsa sereno. 

Ámde az eget ostromló liarcz még mindig 
dúl. az egyház még mindig nagyon szenved, a 

kereszténység még folyton nagy szorongattatá-
soknak van kitéve. 

Mária trónjának zsámolyát tehát ne hagy-
juk el, sőt még sűrűbben mint eddig öntsük reá 
az esdeklés és penitenczia könnyeit. 

Mária a mi hajnali csillagunk, a mi remé-
nyünk. 

Spes nostra, salve ! 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Azon tanácsom, hogy a plébános az alsó-

rendű egyházi teendők végzésében maga jó pél-
dával járjon elő, s ezáltal elvenni igyekezzék 
azoknak szolgaias jellegét, teljesen megfér a papi 
állás méltóságával s a plébános lelkipásztori te-
kintélyével. Ezt egy izben már ehelyütt vitattam. 
Sokkal jobb hatást tesz a liivekre, ha a papot Isten 
háza díszéért nemcsak üres szavakban, hanem 
tettleg is buzgólkodni tapasztalják, mintha pl. 
nem látnak benne mást egy jobbmódú földmiveSs 
gazdánál, kinek összes gyönyörűsége és gondja 
szántóföldjeire irányul. Sőt merem állítani, hogy 
a templomát gondozó, saját kezeivel is díszítő, 
az ízlésre és tisztaságra közreműködő pap az 
Isten háza iránt nagyobb tiszteletet és becsülést 
tud híveiben ébreszteni, mint az olyan, aki min-
dent a kántortanítótól vagy sekrestyéstől vár, 
maga pedig fél az ostiariatus, az acolythatus s 
diaconatus teendőitől. Ráillik az ilyenre, amit 
Krisztus urunk mond Lukácsnál (11, 46): Yae, 
quia oneratis homines oneribus . . . et ipsi uno 
digito vestro non tangitis sarcinas. 

Nem dicsekvésből mondom, — mert meg-
győződésem szerént ez kötelesség, tehát nem tárgya 
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a dicsekvésnek, és mások is teszik — én részem-
ről nem engedem meg soha, hogy valaki az ol-
táromat diszitse. s egyátalában a templom belső 
berendezésébe s alkalmi felékesitésébe beleavat-
kozzék. Rábeszélem hiveim egyikét-másikát, hogy 
hogy ezt-azt hozzon, vagy vegyen s milyent 
vegyen, de a tárgyat magam helyezem el, hogy 
lássa és tudja mindenki, miszerint ki ott a ren-
dező. a felelős, a hivatott egyén; s ne gondolja 
senkisem azt : mindegy, akármi és akárhogyan 
történjék. Igv tűnik ki aztán a dolog fontossága, 
igy az összefüggés a kisebbrendü és fensőbb egy-
házi szolgálatok közt; s van is elég helyes al-
kalom arra. hogy a pap a templom csinja s az 
isteni tisztelet fénye iránti érzéket ekkép a nép-
ben kifejtse, fokozza és fentartsa. s az alsóbb • 
rendű u. n. sekrestyési teendők szolgaságáról 
panaszkodó előitéletet eloszlassa. Az illető kán-
tortanitókét is majd eloszlatja, vagy legalább is 
meggyengiti ; s ezáltal a baj is, ha nem szűnik 
meg egészen, legalább enyhül s könnyebbé teszi 
számukra a várakozást, metyre utasitva vannak. 

Ez az első lépés, melyet a pap tehet ; álta-
lában jeleztem csak. de eléggé érthetően, hogy 
a plébános az ilyen sekrestyési szolgálatok sze-
mélyes vezetése, végzése, tehát jó példa által 
közremüködhetik arra, miszerint a kántortanitó 
ís hasonló teendőkkel megbarátkozzék s magát 
általuk szolgaszerepre lealacsonyítva ne érezze. 
Hanem némely részleteknél is lehet a bajon 
segíteni, lehet a pénzügyi nehézségek mellett is. 

A kántortanitói megapprehendált szolgála-
tokhoz tartozik pl. áz ostyasütés. Ezért tudtom- ! 
mai mindenütt jár 5 —10 ft. a templom pénztá-
rából. Igaz, hogy a canon, visitatiókban ez az 
eg}' pár forint még legtöbbnyire a kántortanitói 
javadalmazásnál emlittetik, de világos, hogy csak 
annyiban, amennyiben az ostyasütést tényleg a 
kántortanitó eszköli. Ez azonban már a természete 
szerint is oly teendő, melyre a költséget a temp-
lom, tehát az egyház adja, (olykor a község,) de 
a metyet bárki is végezhet, kiben a plébános 
megbizik, mert itt a plébános a felelős. Es én 
az oly plébánosnak, aki kántortanitója ostyasü-
tésével megelégedve nincs, vagy akinek kán-
tortanitója e miatt szégyenkedig, azt aján-
lom . hogy az ostyasütéstől a kántortanítót 
mentse fel. s végeztesse odahaza a plébániá-
ban. a megfelelő dijat pedig a templom pénz-
tárából maga vegye f'el. A szent mise ma-
teriájának beszerzése ugvis a papnak gondja. 

kell is hogy legyen. vegye azt saját kezei-
be ; a hol a kántortanitó jól végzi az ostya-
sütést s szivesen teszi, ott maradhat a sta tus quo : 
de a hol szükséges, ezt a positiót egyszerűen 
ki kell törölni a panaszok lajstromából. Külön-
ben az ostyasütést kevesen tekintik lealázónak; 
sokkal többeket bánt az, hogy a provisióknál 
lámpát kell vinniök s csengetniök, hogy a keresz-
telésnél. esküvéseknél jelenlétök és segédkezésök 
megkivántatik ; hogy a papot ők öltöztessék fel, 
s hogy temetéseknél ők vigyék a ruhákat és 
aspertoriumot. 

Ezen szolgálatok közt érte a mai kor a kán-
tortanitókat. Az öregek ugy bele törődtek azokba, 
hogy meg sem igen tudnának válni. 0 rajtok a 
mai kor különben sem sokat változtatott; legfe-
lebb a néptanitói intézményt hallották szokatla-
nul dicsértetni, ele ez is rovásukra történt, mert 
egyúttal az ő eddigi működésük, értelmiségük, s 
liasznavehetőségük kigunyoltatott. 

De a terjedelmesebb ismeretekkel kilépő ok-
leveles néptanitó, a kinek a tanárok is, a szak-
lapok is, meg az üres kezű ujságirók is folyton 
azt súgták a fülébe, hogy az ő kezében van le-
téve az emberiség jövője, a nemzet sorsa, a né-
pek jóléte és üdve ; hogy ő az ő működése által 
csatákat nyerhet, mint 66-ban a poroszok; hogy 
ő a műveltség hordnoka, az emberiség legna-
gyobb jótevője, az erkölcsök nemesitője, a szivek 
királya, atya, vezér, jó bará t : ő nem tud ama 
régi szolgálatokhoz vonzódni, s hogyan is be-
csülné és teljesítené jó kedvvel azokat, mikor a 
meclern néptanitónak, a qualifikáltabb, intelligen-
sebb embernek dicsőitői ugyanazokat rá nézve 
lealázónak bélyegezik. 

S van is valami a dologban. Természetes, 
lia tisztán tlieologikus álláspontra helyezkedünk, 
akkor a legalsóbb sekrestyési teendő is a legma-
gasztosabb functiónak tűnik fel. A provisional a 
lámpa az öröklámpát helyettesíti. Ezt vinni, az 
oltári szentség iránt tanusitott hódolat, egy neme 
a külső istenitiszteletnek és imádásnak. Igen ám; 
de ha az a lámpa eg}~ közönséges istállólámpá-
hoz hasonló és piszkos, s ezt adjuk annak az uri 
embernek kezébe; lia a betegszobából a gyónás 
alatt ki kell neki is a többi liázbeliekkel mennie 
a konyhába vagy pláne a tornáczba és várakoz-
nia. s aztán odabenn kitennie magát a ragadós 
betegség veszélyének, ő neki. a családos ember-
nek épugy. mint a nőtlen papnak; akkor aztán 
mindjárt más képe van a dolognak. Tekintettel 



347 ̂ RELIGIO. 

a provisiókkal egybekötött kellemetlenségekre, 
(melyeket elég lia a pap elvisel, és nem kell 
parancsoló szükség nélkül azokat másokra is rá-
tukmálni) tekintettel ama nehézségekre, melyek 
a gyakorlatban az oltári szentségre s a provi-
siókra vonatkozó szabályok megtartását nagy-
részt úgyis kivihetetlenekké teszik (amint erről 
egyik tavalyi számban megemlékeztem) ; tekin-
tette L a tanitók családos voltára és arra a kö-
rülményre, hogy végre is ő nem theologus; to-
vábbá tekintettel arra, hogy az ilyenkor végzendő 
teendőknél (minő a lámpavivés, a csengetés, a 
conliteor mondása, s ismét a ruhák hazavitele 
etc.) nem kivántatik meg oly fokú műveltség, 
vagy kor. vagy ügyesség, minő a tanitót szüksé-
gessé tenné : azt vélem, hogy egy-két gyermek-
nek assistentiája teljesen elégséges, s a tanitót a 
provisióknál való megjelenéstől egészen fel le-
hetne menteni, s legfelebb akkor appellálni az ő 
szivességére, ha gyermek egyátalán nem kap-
ható. Mért legyen a provisiónál kisebb és keve-
sebb teendő miatt felnőtt ember igénybe véve, 
mikor a sz. mise alatt gyermekek elégségesek, 
mikor itt egész latin zsoltárt, egész átalános 

, . , , , . . , , i 
gyonasi és áldozasi formulakat, imakat monda-
nak, s forgolódnak ott, ahová az egyház törvé-
nyei szerént csak egyházi személynek szabadna 
odalépni. En a mise alatti segédkezés tényleges 
állapota, s azon követelés közt, hogy a provisiók-
nál a kisebb és kevesebb segédkezést a kántor-
tanító végezze, nem találok következetességet, s 
megvallom, ha arról van szó. hogy értelmes em-
ber segédkezzék, inkább mint gyermek, akkor 
azt legelőször is a sz. misénél szeretném, mert 
ott csakugyan én mint pap megalázva érzem 
magamat, lia egy tudatlan gyermek velem lati-
nul beszélget. 

A keresztelési és házassági assistentia szin-
tén nem tetszik némely kántortanítóknak. Pedig 
olyan teher ez, mint a Dominus vobiscumra a 
felelet. Csakhogy a rendkivüli idő ellen van ki-
fogásuk; előáll a tanitó, hogy ö '~> zavarja a kán-
tor. A panaszt itt csekélynek tartom, s nem is 
casus belli; mert először ezen functiókért expresse 
jár egy pár krajczár; másodszor mert a teendő 
úgyszólván csak a responsoriumok. Hanem azon-
felül ő nyissa ki a keresztkutat, gyújtson gyer-
tyát, készitsen ki kendőt, olajokat, hamut etc. 
Jobban tehát ez utóbbiak volnának a „lealázok." 
Ezen segíthet a pap igen könnyen, ugy, hogy | 
maga teszi meg ; s ha ott van a tanitó, á példa i 

láttára ő is segíteni fog, mert akkor a „szolgai" 
jelzőnek tövise már le van törve. Sőt, ha a pap 
erre rászánja magát, akkor elesik az a követelés 
is, hogy minden egyes keresztelésnél a tanitó is 
jelen legyen. Nálam ez a praxis; s felette ter-
hesnek találnám magamra nézve azt, ha nekem 
a tanitó megjelenésére várakoznom s a keresz-
telés ideje kitűzésénél az ő körülményeire s is-
kolai teendőire reflectálnom kellene. A házasság-
kötésnél sem követelem meg az ő megjelenését, 
de igen szeretem és óhajtom a cónfluxus populi 
miatt, annyival inkább, mert magam is a házas-
ságkötéseket lehető ünnepélyessé tenni iparkodom. 

A templomi öltöztetés ellen is hallhatunk 
panaszt, vagy legalább láthatunk savanyu arczo-
kat. Pedig módjával ezen is lehet segíteni. A 
mely pap rangján alólinak ta r t ja a ruhákat a 
szekrényből kivenni, a kelyhet felkészíteni, s ad-
dig nem is mozdul, sőt türelmetlenkedik, mig az 
albát is maga előtt kiterítve nem lá t ja : az ne 
csodálkozzék rajta, ha a tanitó sem akar moz-
dulni, a ruhát ide-oda dobálja, s kisebb gondja 
is nagyobb annál, hogy az az alba a papnak 
testén szépen ránczba szedve elegantiával lefoly-
jon. Olyan szegény községben, ahol lehetetlenség 
egy külön sekrestyést tar tani és lizetni, a pap-
nak nagy urasága nincs helyén. Kéz kezet mos; 
i t t kölcsönösen segíteni, összemüködni szükséges, 
más különben nincs eredmény, vagy ha van is, 
nincs benne köszönet. 

De sokkal lealázóbbnak látszik a temetések 
alkalmával a rochetumot, stólát, paciíicalet, quadra-
tumot, aspersoriumot a halottas házig vinni, ott 
öltöztetni a papot, a temetés után levetkőztetni 
s újra mindent visszavinni. Sok plébános ur azt 
mondja, hát csak nem lehet erre külön embert 
fogadni, ki a ruhát vigye. En meg azt mondom, 
nem is szükséges ; a ruhát vigye maga a pap, ne 
a karján, hanem szépen felöltözve. Ugyanis nagy 
izléshiányra mutat az. lia a pap az udvaron az 
összegyűlt nép előtt öltözteti magát, rávesz egy 
inget, mely a folytonos czipelés következtében jól 
össze van gyűrve. Másrészt semmi áldozattal sem 
jár, ha temetés előtt pl. a sekrestyében szépen 
felöltözik, a quadratumot felteszi, a paciíicalét 
kezébe veszi s a kántortanítóval szépen megin-
dul esendités közben, 2 gyermek pedig elől vi-
szik a keresztet (ha van) s szentelviztartó edényt 
az aspersoriummal. Amellett ez igen szép, s a 

I népre jó hatással van, tapasztalásból állithatom. 
I Temetés után hasonlókép történhetik a visszain-
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dúlás; s egy csepp pietásra sem mutat az, lia a 
temetőajtóban mindjárt „rágyujtunk." Ahol a 
kántortanitó viszi a szereket, ott rendesen pisz-
kos a ruha, rongyos a stóla, az aspersorium pe-
dig üres, nincs a szenteltvízbe mártva ; a pacifi-
cale otthon marad, a quadratum feleslegesnek 
nyilvánittatik, helyét igen alkalmasan betölti a 
kalap vagy a téli sapka. Igen és ez oly sok he-
lyen igy van ; s a helyett, hogy a szép, a helyes, 
a jó, az Ízléses két kézzel felkaroltatnék, inkább 
azt hangsúlyozzák, hogy a kántortanítónak szer-
ződéses kötelessége az egyházi ruhákat a karján 
vinni, s hog}^ ezt az egyház és iskola közti vi-
szony eo ipso megkívánja, Ezt kereken tagadom; 
s biztosithatok mindenkit, hogy e tekintetben 
senkinek se. szíves se erőtetett szolgálatát igénybe 
nem venném soha, mert azt illetlenségnek és íz-
léstelenségnek t a r t a n á m , mely engem inkább 
megaláz, mint a kántortanítót a papi ruhák 
vitele. 

A harangozás, a toron}^ óra gondozása, a 
templom kinyitása és becsukása, ezek már inkább 
szolgai teendők, mint a fent emiitettek. Ahol 
csak még mindig a kántortanitó teendője gya-
nánt szerepelnek, a helyi viszonyok szerént módot 
kellene keresni arra, hogy főkép a harangozás 
alól felmentessék, ha maga is akarja. Lehet ezt 
tenni szép simán, a tanitónak anyagi megrövidí-
tése nélkül, s ha kell némi áldozat is hozandó 
a község vagy templom terhére; ámbár tudok 
helyet, hol a kántortanitó egykönnyen nem 
mondana le a liaraugozás terhével járó beneficium-
ról, mert ez pl. minden háztól évenkint egy ke-
nyér; tehát az egész cselédségnek, sőt majdnem 
a családnak is teljesen elegendő. 

Meg vagyok győződve, hogy igy fogva f'el a 
kántortanitói teendőket egyenkint s főkép együtte-
sen. mint alsóbbrendű egyházi teendőket, melyek 
a pap által végzett teendőknek mintegy kiegé-
szítő részeit képezik; ugy fogva fel azokat, mint 
tulaj donképen papi, ha nem is áldozópapi szolgá-
latokat, melyeket figyelemmel kisérni, vezetni, 
jó példával tettleg is végezni köteles s a me-
lyekért első sorban ő a felelős : nemcsak kenyértö-
résre nem kerül a dolog, hanem addig is, mig 
mindenütt sekrestyéseket alkalmazni nem lehet, 
a kántortanítók panasza kevesbedni fog, s ked-
vesebbé, tűrhetőbbé lesz a viszony, melyet az 
egyház és iskola, mondjuk : a pap és kántorta-
nító közt fentartani és ápolni közös érdekből 
kívánatos és szükséges. Egy plébános. 

G u z m i c s 
és 

a magyar nemzet vallási egyesülése. 
Guzmics e müvében az unió akadályait háromfélékre 

osztja : személyes, politikai és theologiai akadályokra. Az 
első rendűek — úgymond — meg fognak szűnni az 
utóbbiak megszűntével. A politikai akadályok nem egyes 
embertől függnek, tőle pedig legkevésbé ; ennélfogva 
csupán a theologiai akadályokat szándékozik vizsgálni, s 
ha nem is teljesen elhárítani, legalább gyengítni és ke-
vesbíteni. Müvét négy részre osztja, melyek : I. A keresz-
tény vallás fő princípiuma. II. A megigazulás. III. A sac-
ramentuarium. IV. A szenteknek egyessége — nevet vi-
selnek. Mind a négy részben szorosan dogmatikus modor-
ban tárgyalja azon hitigazságokat, melyekre nézve a ka-
tholikus és protestáns vallásnak eltérnek egymástól. E mü-
vében még nincs egyetlen tétel sem, mely szigorúan ka-
tholikus szempontból is megrovás alá eshetnék. Előadás 
tekintetében méltó pár ja első müvének ; mindazonáltal 
némi sietség nyomait viseli magán s meglátszik, hogy 

nem fordított reá oly műgondot, mint első munkájára, 
másrészt pedig a dolog természeténél fogva kevésbbé ere-
deti, mint a Báthorihoz intézett leveleiben. 

E két müve által indítá meg Guzmics azon moz-
galmat, mely egy egész kis irodalmat idézett elő s mely 
hazánk e korbeli egyházi viszonyaira oly jellemzetes fényt 
áraszt. Maga az unió eszméje nem új, s a vallási egyes-
ség nem csupán Guzmicsnak, hanem minden igazi, buzgó 
katholikusnak egyik legforróbb óhaja.1) Az eszme magá-
ban véve nem is képtelen, mert egykor valóság volt, s 
azért nem egészen találók Kazinczy szavai, melyekkel Guz-
micsot az alchymistához hasonlítja, a ki látja, hogy nem 
fog aranyat főzni, de főzi, mert a főzés és a remény 
neki örömet ad. Sőt nemcsak a múltban volt az unió 
eszméje valóság, hanem a katholikusok hite szerint az 
lesz a jövendőben, habár csak a messze jövendőben is. 

Az unió eszméje oly régi, a mily régiek a vallási 
szakadások. A keresztény felekezetek' egyesítésének pél-
dáira már az első századokban akadunk. Szent Ágoston 
is szerető szivvel hívja fel a donatistákat az egyesülésre : 
„Jöjjetek testvérek ! fájóau esik benneteket a tőről le-
metszetten látni."2) A katholikus egyház azonban egyre 
jobban terjeszkedvén, természetszerűleg nem törekedett 
nagyobb erélylyel az egyesítésre, annál kevésbbé, mint-

lJ Sőt szorosan véve vallási kötelessége annak létesítésében 
a körülményekhez képest tényleg is közreműködni, azon katholi-
kus szempontból dogmatikus alappal biró tétel szerint, melyet már 
Bossuet, az uniónak leghirnevesebb bajnoka, ekként fejezett ki : 
„Réunion generale est possible ; et considérée en ellemême. elle 
sera pour tous les états et pour chaque particulier, une source 
d'avantages spirituels et temporels. Tout Chrétien est donc étroi-
tement obligé à procurer cette réunion ; et l'on doit traiter d'heré-
tique et de seditieux quiconque dirait le contraire." — L. Pieces 
concernant un projet de réunion des protestáns d'Allemagne a 
l'église catholique. Oeuvres complètes de Bossuet publ. par M. 
l 'abbé Migne. Paris, 1856. Tom. IX. p. 822—3. 

2) „Venite fratres si vultis. ut inseramini in vite. Dolor est, 
cum vos videmus praecisos ita iacere" etc. in psalmo contra partem 
Donati. L. Sanctorum patrtún opuscula selecta.ed. H. Hurter Oeniponte. 
1874. Tom. XXVII. pag. 298. 
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ho gy az aránylag kisebb szakadások rövid idő alatt úgyis i 
megszűntek. A messzehatóbb irenikus törekvések csak a 
görög keleti egyház elszakadása alkalmával lépnek elő-
térbe. az unió eszméjének gyakoribb hangoztatása pedig 
csak a reformatio korával kezdődik, midőn t. i. a katho-
likus egyház testén ismét nagyobb szakadás történt s 
maga a protestáns egyház is számtalan kisebb feleke-
zetekre oszlott. A „szabad kutatás" elvének következté-
ben ugyanis legott a reformatio kezdetén kitörtek a 
szentségekre vonatkozó és az adiaphoristikus viták : to-
vábbá még Luther életében támadt az úgynevezett anti-
nomistikus harcz. Calixt György és a jenai theologusok 
törekvései sikertelenek valának. A westphaliai békekötés 
daczára a katholikusok és protestánsok közti küzdelmek 
is főleg a vegyes lakosságú tartományokban tovább foly-
tak, leginkább a Gergely-naptár, s később a vegyes há-
zasságok ügye miatt. Mind a lutheránusok és kálvinisták, 
mind pedig a katholikusok és protestánsok közti unió 
létesítésére irányzott kísérletek eredménytelenül végződtek. 
Parœus Dávid heidelbergi református hittanár „Irenicum"-ja 
(1614), a lipcsei conferentia (1631), a casseli colloquium 
(1661), Pfaff tübingai kanczellár indítványai (1720), I. 
Frigyes Vilmos fáradozásai (1786) mind dugába dőltek s 
egyéb theologusoknak és fejedelmeknek sem sikerült a 
két protestáns felekezet közti békét és egyességet helyre-
állítani. Hasztalanul kisérlé meg a katholikusok reunióját 
Schönborn Fülöp mainzi érsek (1660) s a konvertita Boine-
burg gróf is. Nem volt ezeknél szerencsésb Royas de 
Spinola Kristóf tinini, később bécsújhelyi püspök (1765.) 

s a szintén konvertita Preetorius Mátyás sem (Tuba pacis 
1685.); mert nem állottak helyes alapon s nem találták 
el az unió létesítésének módját. 

Akár a priori, akár a történt unió-kísérleteket 
vizsgálva ugyanis, csak három módját találhatni a vallási 
egyesülés eszközlésének. Vagy egészen lemond az egyik 
felekezet minden sajátos hitbeli tanitmányairól és szer-
tartásairól, elfogadva a másik felekezetét; vagy mindkettő 
kölcsönösen enged s ugy közelítenek egymáshoz, vagy 
végre mindegyik megtar t ja elválasztó sajátságait, de eze-
ket nem tekinti többé a hitközösség akadályainak. Mind-
három mód ismeretes volt s el is neveztetett már a 18. 
század elején „unió absorbtiva, temperativa, conservativa" 
nevekkel. Legtöbb nehézség merülhet föl az első mód 
szerint; azért nem sikerült jórészt a katholikusok és pro-
testánsok közti unió sem ; s valóban az egész egyháztör-
ténet alig mutat fel példát arra, hogy egy egész feleke-
zet rögtön és egyszerre ily módon egyesült volna vala-
mely másikkal. A negyedik század közepe táján az ariá-
nus viszályok alkalmával volt ugyan eset ily áttérésre, 
de az is nagyrészt az erőszak és üldözés következményé-
nek bizonyul. A harmadik mód nem is hozhat létre 
voltaképi uniót, legfeljebb csak külső, békés együttlétet, 
s épen azért nem lett eredménye azon hittudósok 
törekvéseinek, kik az „unió conservativa" mellett buz-

gólkodtak. A mély belátásu Leibnitz már határozottan 
kimondotta, hogy a katholikusok és protestánsok közti 
unió csak a teljes hitegység alapján eszközölhető, a mit 
pedig a syncretismus hivei mindeddig szem elől téveszté-
nak. Leibnitz tehát az „unió temperativa" módját vá-

lasztva „Systema theologicum" czimü müvében megki-
sérlé a hitágazatok összeegyeztetését; Bossuet azonban, 
kinek Leibnitz müve kezébe került, kijelenté, hogy a 
katholikus egyház csakis közömbös, fegyelmi dolgokban 
engedhet, mig ellenben szorosan vett hittanitásától egy 
hajszálnyira sem térhet el. Loccum tudós protestáns apátja, 
Molanus Gellért, különféle fontos pontokban megegyezésre 
jutot t már Bossuetvel, de csakhamar politikai okok foly-
tán mind Leibnitz, mind Molanus felhagytak unió-kisér-
lettiikkel. A meauxi püspököt s a nagy philosophust egyéb-
iránt ellentétes álláspontjuk is igen elkülönité egymástól. 
Leibnitz a subjectivismus hive volt, Bossuet ellenben 
folyton a csalatkozhatatlan egyház hitének objectivitását 
védelmezé1), s ennek folytán eredménytelenül szakadt félbe 
azon két nagy férfin tanulságos levelezése, kiknek unió-
törekvése tagadhatatlanul még legtöbb eredménynyel ke-
csegtetett. 

Voltak azoban az unió nem sikerültének egyéb, 
külső okai is. A békebiró szerepét játszók egymással 
küzdve vajmi gyakran követtek el olyan dolgokat, me-
lyek támadó természetűek voltak, s mind megannyi ujabb, 
hadizenő manifestumokként szolgáltak. Továbbá a leg-
jobb igyekezetek is hajótörést szenvedtek olykor az egy-
házi javak, birtokok, jövedelmek s általában azon ügyek 
elintézésének kérdésén, melyek az illető felekezetek 
anyagi érdekeinek megóvására czéloztak. Ehhez járult a 
dolgok lényegébe behatolni nem tudó s a vallásban tett 
legkisebb változtatásra is felrettenő alsóbb néposztályok 
féltékenysége, sőt helylyel-közzel tényleges ellenszegülése ; 
ily zavarok törtek ki hazánkban is helyenkint az uj. 
református énekes-könyv behozatala folytán, ezek bontot-
ták fel nagyéészt 1841-ben Poroszhonban is a protestáns 
felekezetek közt még 1817-ben létrejött conservativa 
uniót. Fő oka azonban — s nevezetesen a katholikusok 
és protestánsok közti unió kivihetetlenségének — az, a 
mit legkiválóbb szellemek sem látszottak még ez időben 
egészen jól felismerni, hogy t. i. a katholicismus és 
Protestantismus nem egyes hitágazatokban való eltérés, 
hanem a kereszténységnek két, ellentétesen elágazó 
áramlata. A protestantismus nem egyes hitágazatokat 
szakit ki a katholicismus tanaiból, hanem az objectiv hit 
fő- és alapelvére nézve foglal el amattól merőben ellen-
kező álláspontot. A protestantismus ugyanis azon kérdésre : 
mi tartandó Krisztus tanításának, ugy felel, hogy mindaz, 
a mit kiki a szentírásból, mint Krisztus tanainak deposi-
tumából, magára nézve kötelezőnek ismer meg; mert a 
protestáns vallás fő elve szerint a szentírást mindenki 

') Les affaires de la religion ne se traitent pas comme les 
affaires temporelles, que l'on compose souvent en se relâchant de 
part et d'autre : parce que cessont des affaires dont les hommes 
sont les maîtres. Mais les affaires de la foi dépendet de la révéla-
tion, sur laquelle on peut s'expliquer mutuellement pour se faire 
bien entendrg.; mais c'est la aussi la seule méthode, qui peut ré-
ussir de notre côté. Il ne servirait de rien à la chose, que j'entrasse 
dans les autres voies, et ce serait faire les modérés mal à propos. 
La veritable modération, qu' il faut garder en de telles choses, 
c'est de dire au vrai l 'état ou elles sont ; puisque tout autre fa-
cilité, qu'on pourrait chercher ne servirait qu'à perdre le temps, 
et à faire naître dans la suite des difficultés encore plus grandes." Ep. 
à Leibniz, a Germigny, 12 août, 1701. — L. id m. Tom. IX. p. 1285. 
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maga értelmezheti : mig a katholikus vallás szerint az 
tartandó igaz hitnek, a mit a tévmentes egyház s annak 
f'eje elénk ad, ki nemcsak őre a hit letéteményének, ha-
nem egyszersmind csalatkozhatatlan magyarázója. Egy 
más alapigazságban való különbség, mely a praktikus 
embert még inkább érinti s az unió létesitését még job-
ban megneheziti. a megigazulás felfogásában áll. A ka-
tholikus hit szerint a megigazuláshoz az embernek benső, 
anthropologikus megújulása szükséges, mig a protestáns 
vallás csak Krisztus érdemeiben való hitet követel, mely 
a praktikus ember minden hozzájárulása nélkül eszközli 
a megigazulást. E fő elvek következetes keresztülvitele o o 
a protestantismust a katholicismustól különböző s úgy-
szólván homlokegyenest ellenkező keresztény világnézletre 
vezeti, melyek összeegyeztetését az idő folytán felme-
rült számos faji, történeti és politikai tényező még 
jobban gátolja. A vallási egység eszméje gyönyörű és 
magasztos eszme, s a hitbeli különbözőségek megszünte-
tésének vágva, tiszteletreméltó okokból eredve, lehet 
igen nemes tövekvés, de — napjaink viszonyai 
között — nem marad egyéb fenkölt ábrándnál.*) 

Hogy Guzuiics az unió eszméjének harczosává sze-
gődött, s megvalósítása mellett oly lelkesedéssel, oly 
tántoríthatatlan bizodalommal s oly sokáig küzdött, azt 
mindenekelőtt egyénisége magyarázza meg. Szülei házánál, 
nagybátyja körében, Tumpacher hatása alatt, s később 
Pannonhalmán erős hitet s mély felekezeti vallásosságot 
szitt magába ; de ennél még mélyebb, még nagyobb 
volt emberszeretete, melyet főleg Herder és Oberthür 
müveinek olvasása gyulasztott fel keblében. Valódi jó-
akarattal. teljes és önzetlen odaadással viseltetett úgy-
szólván mindenki iránt, a kivel csak valaha érintkezett. 
Szelid és érzékeny szivét jobban gyötörte idegen szen-
vedés, mint a saját baja. „En mások miatt, mindig inkább 
rettegek — irja Kazinczynak (1831. máj. 15-én.), — mint 
magam miatt." Környezetének jó sorsában önnön boldog-
ságát találta : mások örömeiben ő is részt vett, mások 
fájdalmát ő is érezte. Engedékeny volt és nagylelkű : 
szemüvegén embertársai hibáit nézte, mégis csak jó olda-
laikat látta. Egész lénye ugy volt teremtve, hogy szeret-
nie kellett ; szivéből a testvériség és béke kiapadhatlan 
forása fakadt, s e két érzelmet akarta ő másokban is 
lelke összes erejével feléleszteni és táplálni ; folyton ezek 
után áhítozott s e kettőnek minden akadályait eltörölni 
vágyott: pedig mi lett volna nagyobb akadálya a vallási 
egyenetlenségeknél s a felekezeti súrlódásoknál? „Sorsá-
nak csak ugy örvendhet kiki — irja Kazinczynak. — ha 
egy sziv. egy lélek munkál a közjóra : csak a közjóban 
látom én forrását az egyes polgár megelegedésének. Pedig 
a vallási különözés soha egy szivvé, egy lélekké nem 
teszen bennünket." Ez volt oka a múltban történt bor-
zasztó dolgoknak, — „ez árt ma is, s ártani meg nem 
szűnik : a hazafiúi szeretet lankad ; nevekedik az irigység, 
az alattomosság, bizalmatlanság, s a haza boldogságára 
czélozó törekvések fennakasztatnak." „Mennyi energiát 
nyerne a vallási egyesülés által csak a nevelés is, hogy 
többet nem mondjak." (Folytatjuk). 

s *) Ha tisztán emberileg veszszük a dolgot. Szerk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 30. Néhány gondolat az egyleti 

életről. — A kalocsai kath. legény-egylet alapitása. a 
budapesti kath. legény-egylet háza építésének ünnepélye, 
a kath. tanítóegyesületek felállítása és rendezkedése kü-
lönösen Csanádegyházmegyében és több tünemény katho-
likus egyleteink életéből, melyek az utóbbi időben sűrűbben 
felmerültek, az egyleti életre irányították gondolatainkat, 
azon egyleti életre, melyre e lapok szerkesztője ismétel-
ten és ismételten buzdít és serkent. Elgondolkodtunk, 
hogy miért nem virágzik nálunk a kath. egyleti élet 
ugy mint másutt, pl. Németországban vagv Francziaor-

' szagban. Pedig ugy látszik, mintha minálunk több és 
j kedvezőbb föltétel volna arra, hogy virágzó egyleti 

életünk legyen. S valóban! Ha tekintjük Magyarország 
! főmag. bíboros főpásztorának meleg és dicső atyai érdek-

lődését, melyet az orsz. közp. kath. legényegylet irányá-
ban szóval és tettel ezelőtt, de kiváltkép legújabban tanú-
sított ; ha tekintjük a kalocsai bibornok-érsek ur ő emjának 
szives támogatását és hatalmas buzdítását; ha hozzá vesszük 
hazánk nagylelkű fő pásztorainak szóval és tettel hozott 
majdnem szüntelen áldozatait : azt mondhatnók, hogy ily 
hatalmas támogatás, ily nemes áldozatkészség mellett csak 
virágozhatnék és fejlődhetnék nálunk a kath. egyleti élet 
jobban, mint bárhol a világon. 

De ez élet, fájdalom ! mást mutat. S a ki fürkésző 
észszel be'hatol a viszonyok elrejtett okaiba, több min-
denfélére akad, mi eléggé megmagyarázza a kath. egyleti 
élet pangását vagy nagyobb virágzásának hiányát. 

Szóljunk tárgyilagosan. Incipiat judicium a domo 
Dei. Ott a hol a kath. egyleti élet igazán virágzik, ott 
mindenütt a papságot látjuk első sorban mint emez esz-
mék hordnokát, terjesztőjét, és lia nem is mindig köz-
vetlen végrehajtóját, legalább mint azoknak lelkes ápo-
lóját. I t t rejlik minálunk az első és a főbaj. Jobb idők 
emlékein merengvén avagy a jelenkor viszonyait kellőkép 
nem méltatván, vajmi sok esetben megtörténik, hogy a 
papság körében a mostani időknek olykor a szédelgésig 
vitt társasulási eszméjét vagy fölöslegesnek vagy haszonta-
lannak tartják. S ig}' látunk egyletet egylet után kelet-
kezni. látjuk a társulási eszmét alakot ölteni a legkü-
lönfélébb módozatokban ; csak a kath. egyleti élet nem 
tart egyenlő lépést ezen mindenfelül mutatkozó terjedés-
sel, mert sokszor hiányzik, aki ezen ügynek lelkes és 
buzgó szószólója lenne. Van még elég jó elem, találni 
még elég jó akaratot, de a legjobb föld sem hoz gyü-
mölcsöt ha parlagon hever. Az első, a mire szükségünk 

! volna, a mi nézetünk szerint az, hogv a papság maga 
át legyen hatva a társulási eszme fontosságától és szük-
ségességétől. hogy mérlegelvén az egyleti élet conserva-
tiv és defensiv erejét, a jó elemek megtartása, a szüksé-
ges védelemre való egyesítése czéljából ápolja és fejleszsze 
okossággal és buzgósággal az egyleti életet. Ha másért 
nem, arra is jó egy kath. egylet, ut testimonium per-
hibeat veritati ! 

De a legbuzgóbb pap sem lesz képes az egyleti 
életben rejlő áldásokat elérni, ha neki nem sikerül a lai-
kus elemet bele vonni az actióba. Hazánk egyik nagy-
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nevű püspöke nem rég oly helyesen jegyezte meg: „Si 
quando, hodie necessum est, ut fideles nobis adhaereant 
et non nos soli, sed illi nobis juncti communem camara 
defendamus, persentiscant non solum de nobis, sed etiam 
de illis fabulam narrari." Valóban igy van. Vagy mi más 
annak az oka. hogy minden katholikus ügy klerikálisnak 
neveztetik, ha az nem. hogy a papok mögött legalább 
mint kompakt egyesült erő nem áll a hivek serege ? Mily 
egészen máskép volnánk, ha a papság mellett és mögött 
ott állana egy hatalmas contingens ami hivő népünkből ? 
Szeretjük gyakran emlegetni és szeretünk bizonyos öntu-
dattal arra hivatkozni, liogv több mint nyolcz millióan 
vagyunk ez országban, s bár igaz, liogy lélekben so-
kan. nagyon sokan a nép zöme stb. velünk tart, mégis 
vajmi gyakran azon szomorú tapsztalatot kényszerülünk 
tenni, bogy abból a nyolcz millióból a harczkész és harcz-
képes sereg — ha csak defenzívára is — nem képes min-
dig imponálni. 

A másik, a mire szükségünk van, az a kath. ön-
ludat ébresztése, a kath. ügy közös voltáról való meg-
győződés általánosítása. Opportune, importune hangoz-
tatni kellene ezt az eszmét, ápolni és fenntartani ezt a 
tudatot publice és privatim ! kinyitni azoknak szemeit, 
kik még nem látnak, szóval apostolkodni a templomban 
és azon kivül, szóval és írással. Lapjainkat, különösen 
néplapjainkat minden alkalommal terjeszteni és ajánlani 
kellene, ha máskép nem lehet, kikölcsönözni, kézről kézre 
adatni. A laikus elemmel való érintkezésnek mindig az 
legyen főczélja, ut eos in consortium causae vocemus. A 
mi feladatunk őket nemesíteni és tökéletesiteni, nem 
pedig az ő fáradságuk által önmagunkat veszélynek ki-
tenni. 

Végre van még egy körülmény, melynek említésé-
hez csak óvatossággal merek nyúlni. Korunk iránya 
tagadhatatlanul oly hatalmas, hogy a katholikusokra is 
vajmi nagyon terjed. Bár mennyire is küzdjünk az ellen, 
annak, ami ezen túlhajtott és veszedelmes irányban 
helyes és igaz, részünkről is illik deferálni. Erlem azt, 

hogy más mindennemű egylet korunk ezen irányának 
annyiban áldoz, hogy mindenféle élvezetet és előnyt biz-
tosit tagjai számára. Mi kissé theoretikusok vagyunk e 
téren. A lelki harczon az mindenesetre nagyra becsü-
lendő. de materialisztikus korunknak nem igen ötlik sze-
mébe. Arra kellene súlyt fektetni, hogy tekintettel az 
emberi természet gyarlóságára, a mi egyleteink is megen-
gedett szórakozást és valami anyagi előnyt nyújtsanak tag-
jaiknak, hogy ezekben is, mig a lélek nyeri táplálékát, a 
jogosult és manap annyira előtérbe tolt, anyagi érdekek 
is nyerjenek legalább némi arányos kielégítést, akkor 
az érdeklődés nagyobb, a részvét tömegesebb leend. 

Ajánljuk ezen igaz szívvel elmondott gondolatainkat 
mindazok figyelmébe, kik az ügy iránt érdeklődnek. 

Esztergom. A katholikvs tanügy, irodalom és tár-
sadalom egy jelesének elhunytáról és temetéséről az itteni 
„Eszterg. Közlönyu-ben a következőket olvastuk: 

Május 22-én, reggeli 9 órakor villáingyorsasággal 
futott szét a városban azon leverő liir. hogy Ferenczy 

Zs. Jakab, a Szent Benedek-rend helybeli székházának 
főnöke, a több mint két évtizeden át volt főgvnin. igaz-
gató. Ferencz József-rendü lovag, városi képviselő stb. 
hosszú, 74 évre terjedő munkás életét a halál angyal» 
csaknem észrevétlenül, a nemes szivet megillető gyöngéd 7 O <DJ o 
kímélettel kioltotta. Ismeretes előttünk, hogy a bold, 
férfin hét év előtt súlyosan megbetegedett, de a Gond-
viselés kedvezéséből és az orvosi tudomány coriphaeusai-
nak segélyével annyira felépült, hogy bár megingatott 
egészségi állapotánál fogva igazgatói tisztét kénytelen 
volt letenni, mindazáltal érdemlett nyugalmát minden 
nagyobb bajtól menten zavartalanul élvezhette azok kö-
rében, kik között életének legnagyobb, hivatásának leg-
jelentékenyebb, munkásságának leggyümölcsözőbb szakát 
töltötte. A legutóbbi időben szemei kezdettek homályo-
sulni, de különben mindig fenn volt, meglehetős étvágygyal 
étkezett, naponkint rövid sétát tett és vezette a ház belső 
ügyeit. Az idei nagycsütörtökön részt vett az ő eminen-
tiája által e napon évenkint adatni szokott diszebéden, 
ott volt a bolcl. Szabó püspök lelki nyugalmáért tartott 
requiemen. sőt még a legutóbbi időben is elég jól érezte 
magát. Elhunyta tehát most váratlanul jött. Szívszélhű-
dés vetett véget munkás életének. — Temetése f. hó 23-án 
d. u. 4 és fél órakor óriási részvét mellett folyt le. Belát-
hatlan volt a jelenlevők sokasága. A város minden rendű 
lakosa sietett leróni tiszteletének adóját azon férfiú iránt, 
ki a városnak egyik legtiszteltebb egyénisége vala. Már 
négy óra körül gyülekezett a roppant számú gyászoló 
közönség. A tágas Széchenyi-téren és a széles Bottyán-
utczában hullámzott a sokaság. A város apraja és nagyja, 
i f ja és örege, a férfiak és nők, mind a halottas ház felé 
irányiták lépteiket. A székház tetejéről szomorúan lengett 
alá a gyászlobogó. A kapualj igen szépen volt decorálva. 
A terem, melyben a ravatal volt elhelyezve, egészen be-
vonatott fekete posztóval és gazdagon diszittetett virá-
gokkal. Számtalan gyertyaláng lobogott az érczkojiorsó 
körül, mely előtt a bold, tisztelőinek koszorúi feküdtek. 
Pontban 41/2 órakor érkezett meg a pontificans : méltó-
ságos és főtisztelendő dr. Majer István cz. püspök és ér-
seki helynök ur nagy segédlettel. A gyászszertartás kez-
detét vette. A koporsó körül állottak az esztergomi mél-
tóságos főkáptalan tagjai közül : mélt. Szajbélv Henrik 
cz. püspök ur, ngs. és főt. Blümnielhuber Ferencz, dr. 
Knauz Nándor, Krotky József, Meszlényi Gyula, Sujánszky 
Antal és Szilányi Ferencz kanonok urak. Ott voltak : 
Kruplanicz Kálmán, Bartal Rezső, dr. Feichtinger Sándor 
királyi tanácsosok, Mészáros Alajos, Förster János, Havasy 
Imre, Niedermann Pál, Pap János polgármester, Sarlay 
Ede városi kapitány, Reviczky Géza szolgabíró, Palkovics 
Károly stb. stb. az udvari papság, a papnöveldei tanári 
kar, az egész helybeli lelkészkedő papság, a ferencziek 
székháza, a helybeli mindhárom nőzárda tagjai és roppant 
nagy férfi- és nőközönség. Testületileg vettek részt e 
ritka nagy temetésen összes tanintézeteink a tanári ka-
rokkal, papnövelde, az iparos- és temetkezési egyletek. 
Az imák végzése alatt az „Absolve" antiphonát a papne-
veldei énekkar zengette. Mielőtt pedig a menet megin-
dult. a helybeli dalegylet adott elő nagy szabatossággal 
egy igen szép gyászéneket: -I t t nyugszik az áldozár", 
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Bellovics Ferencz reáltanodai tanár ur kitűnő nevezetese 
mellett. A beláthatlan menet megindult. Elől haladtak 
a tanintézetek gyászlobogók alatt. Utánok a roppant számú 
férfi közönség és a pajiság. A négy ló által vont és egész 
virágkerthez hasonló gyászko'csi előtt a pontificans ő 
méltósága, a kocsi mögött a nőközönség. A Bottyán-
utczából a ferencziek utczájába fordult a menet, ezen 
át a Buda-utczába és innen a többi utczán keresztül haladt 
a kir. városi sírkertbe, folytonosan élő falak között. A 
sírkerthez érkezvén, a koporsó leemeltetett a kocsiról és 
megtörtént a beszentelés. Ennek befejezése után ismét a 
helybeli dalegyesület kitűnően iskolázott kara hangzott 
fel és előadá a megható dallamu gyászéneket: .Borul-
junk a koporsóra." Az ének után rövid imát végzett a 
pontificans és a nagy gyászközönség szétoszlott. Megha-
tottan távozott mindenki a helyről, hová a jeles férfiú 
örök nyugalomra tétetett. Könycseppek ragyogtak a sze-
mekben. Hiszen a jelenvoltak legnagyobb részének tanára 
és milyen tanára volt ? ! Csupa jóság és szeretet ! Sokan 
barátot veszitének a hold. férfiúban. Es minőt ? ! Nemes 
szive merő szelídség, nyájasság és őszinteség vala ! A 
legtöbben ritka férfiút kisértek végnyugalmára, kinek 
tudománya, szivélyessége, buzgalma, odaadása nevének 
a legnagyobb tiszteletet biztosították. Méltán könyez-
hettek tehát mindannyian. A sírkert, az utczák, a város 
zaja már elcsendült — de a szivek fájdalma a feledhe-
tetlen férfiú távozása felett még sokáig fenmarad és azt 
csak is azon tudat csillapíthatja, hogy ő : | 

„Jó ügyért harczolt s jobb világon, 
A nagy erkölcsnek menedékhelyében, vette jutalmát."' 

IRODALOM. 
= Megjelent : Szemelvények a kalocsai növendék-

papság Szent-Ágoston-Egyletének munkálataibólKalocsa, 
1884. nyomatott Malatin Antal betűivel. A mű ajánlva 
van : Szent Ágoston, a mély tudományu egyházatya, és 
aquinói Tamás, az angyali Tudor, megdicsőült nagy szel-
lemének. Változatos tartalma a következő : A rózsa-
füzérhez. Költemény. — A természeti és állagilag fennálló 
testek sajátságai és lényegokai. — Válasz anyámnak. 
Költemény. — Felajánlás. Költemény. — Szentté avatás 
Rómában. Költemény. — Az őrangyal. Költemény. — 
Búbos galambom. Költemény. — Szent Ágoston hippói 
püspöknek „Encliiridiona" Lőrinczhez. vagyis a Hitről, 
reményről, szeretetről szóló könyve. — Kubinszky emlé-
kezete. Költemény. — Nagypénteken. Költemény. — Ne- ! 
vem napján. Költemény. — Gyermekhez. Költemény. — 
Honszeretet. Költemény. — Az afrikai keresztények üldöz-
tetésének története Geiserik és Hunerik vandal királyok 
idejében, Victor vita-i püspöktől. — Elüljáró beszéd. — 
Első könyv. Geiserik vandal király üldözése Afrikában. 
— Második könyv. Hunerik üldözésének kezdete. — Har-
madik könyv. A kath. püspökök által Huneriknek be-
nyújtott hitvallás. Negyedik könyv. Hunerik kegyetlen-
kedése a kath. püspökök ellen. — Ötödik könyv. Hune-
rik általános üldözése az összes igazhivők ellen. 

VEGYESEK. 
— Pápai kitüntetés. A szent atya Markus Gyula 

apát-kanonokot, a közp. papnevelde igazgatóját, pápai 
praelatussá, dr. Czibulka Nándor lelkiigazgatót pápai 
t. kamarássá, és dr. Wolafka Nándor tanulmány-felügye-
lőt jjápai t. káplánná méltóztatott kinevezni. A pápai 
nuntius budapesti időzését megörökítő e fényes kitünteté-
séhez a közp. papneveldének az egész ország papsága 
gratulál. Ad multos annos ! 

— A Szent-László-Társulat budapesti tagjai a Szent 
László ünnepélyt az ünnep nyolczadába eső vasárnapon, 
junius hó 29-én a szent-ferenczrendiek belvárosi templo-
mában reggeli 8 órakor tartandó szent mise és egyházi 
alkalmi beszéd meghallgatásával fogják megülni. 

— A pápai archívumok eljárósága a szent atya leg-
újabb kinevezései folytán következőkből áll : Hergenröther 
bibornok ; másodlevéltárnok Tosti benczés apát ; al-levél-
tárnok Delicati és Denifle dömés : eléő levéltári őr gr. 
Wenzel, második lev. őr Palmieri benczés : scriptor Pog-
gioli kanonok, segédek Armellini, Asproni, Herzen József, 
Carini és Hergenröther Ferencz. 

— A budapesti tud. egyetem hittudományi kara 
1884/5-ik tanévi dékánná dr. Rapaics Raymand ny. r. 
tanárt választotta. Rektor-választók : dr. Aschenbrier An-
tal, dr. Berger János, dr. Rapaics Raymund és dr. Stan-
czel Ferencz ny. r. tanárok. 

— A québeci kath. egyetem ünnepélyes ülést rende-
zett, melyen az egész egyetem és az ország notibilitásai 
közöl számosan voltak jelen, — a Propanga ellen az 
olasz kormány részéről intézett merénylet ügyében. Az 
egyetemi rector nagy beszéddel nyitotta meg az ülést, 
melyben 7 pontú tiltakozó határozat fogadtatott el, me-
lyek mindegyikét más és más tanára az egyetemnek 
indokolt a fényes hallgatóság előtt — Ez aztán az 
igazi katholikus társas élet ! 

-— Belgiumban a tartományi választásoknál a katholi-
kusok 51 helyet nyertek a liberálisoktól, s ezek csak 3 
helyet hódíthattak el a katholikusoktól. Veszteségük tehát 
48 municipium. A katholikusok e nagy sikert a kath. 
társas élet virágzásának köszönhetik. Ennek kifejlesztése 
nélkül a politika s a társadalmi kérdések terén a katho-
likusok sisyphusi munkát végeznek. 

— F öt. Beckx Péter a Jézus-társasága rendfőnöke f. 
hó 11-én kelt körlevélben tudatta jeles rendjével, hogy 
hajlott kora miatt minden hatalmat eddigi helyettesének 
adott át. A nagy szerzetes és rendfőnök 1853 óta. tehát 
sokáig és súlyos időkben kormányozta rendjét s most 
visszavonult a római Sz.-András-Collegiumba, készülni az 
örök életre. 

— Nemzeti zsinatra készülnek az Egyesült-Államok 
főpásztorai. A római conferencziák után most otthon tar-
tanak tanácskozásokat. E napokban volt ily püspöki ta-
nácskozás New-Yorkban a bibornok-érsek elnöklete alatt. 
A többi egyháztartományok követni fogják a példát, ugy 
hogy a jövő baltimorei nemzeti zsinat nemcsak jól elő 
lesz készítve, de üdvös hatásaiban bizonyára örökké em-
lékezetes lesz az egyház évkönyveiben. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Budapesten, junius 4, 45 L Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A pápa és Magyarország. — Guzmics és a magyar nemzet vallási egyesülése. — Egyházi 
Tudósítások: B u d a p e s t : Pünkösdi gondolatok. — K a l o c s a : Gruscha püspök és a kalocsai legényegylet .— Irodalom: Munkálatok. 

Kiadja a csanádi növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. - ~ 

A p á p a é s M a g y a r o r s z á g . 
Mult hó 15-én tették le Tárkányi Béla és 

Fraknói Vilmos apát-kanonokok XIII. Leo pápa 
lábaihoz a vatikáni levéltárból a magyar főpap-
ság bőkezű adakozása által fényesen kiálitott 
Monumenta Vaticana Regni Hungáriáé históriám 
illustrantia első két kötetét. 

Szentséges atyánk az átadás egyszerű tényét 
Magyarország története, jelene, múltja és jövője 
számára, határtalan kegyessége, által ünneppé va-
rázsolta át, a melynek lefolyását az apostoli szent-
szék közlönye, az Osservatore Romano-ból a kö-
vetkezőleg szórói-szóra vesszük át. 

„Szentséges atyánk XIII. Leo pápa szózata, mely-
lyel a vatikáni levéltárakat a tanulmányok és tudós ku-
tatások előtt megnyitotta, a nemes magyar nemzet köré-
ben gondos viszhangot keltett. 

A magyar papság, mely a tudományok és irodalom 
müvelésében mindenkor kitűnt, abból a meggyőződésből 
indult ki, hogy e levéltárakban levő adatok és okmányokban 
gazdag aratást lehet hazai történelme számára rendezni. 
Es e czélra találkozának emberek és — pénz. Ez utóbbi 
csakhamar együtt volt, hála a főpapok, káptalanok és 
szerzetes-rendi főnökök önkéntes aláírásának, kik rövid 
idő alatt tekintélyes összeget, 200,000 lirát bocsátottak a 
kezdeményezők rendelkezésére. 

A mi az e nagy munkában közreműködő személy-
zetet illeti, egy külön bizottság küldetett ki, élén ft. Ipo-
lyi Arnold. Beszterczebánya tudós püspökével, ki a tör-
nelmi és régészeti és művészeti társulatok elnöke és az 
Akadémia tört . osztályának elnöke. 

A vatikáni levéltárban szükséges munkálatok veze-
tésével Fraknói V. nagyváradi apát-kanonok, az Akadé-
mia főtitkára, bizatott meg, kit tisztjében más tudósok és 
a levéltárhoz tartozó személyek szívessége támogatott . 

Gyümölcse e kutatásoknak lett a magyar történe-
lemnek két kötete, melyek legújabban emez általános 
czim alatt jelentek meg: Monumenta Vaticana, Regni 

Hungáriáé históriám illustrantia. Az egyik kötetben van 
Gentilis bibornok követségének aktái (Atti della delega-
zione del Cardinal Gentili 1307—1311.), kit V. Kelemen 
küldött Magyarországba, akkor, midőn az Árpád-ház ki-
halván, a trónon az Anjou-ház következett. A másik kö-
tetben vannak Campeggio bibornok és báró Burgio tudó-
sításai (I dispacci del Cardinal Campeggio) az 1526-ban 
bekövetkezett gyászos mohácsi vész idején. 

Ezt a két kötetet két főt. apát-kanonok, Fraknói 
Vilmos és Tárkányi Béla, a következő felirat felolvásásával 
tették le a szent atya lábaihoz : 

Beatissime Pater ! 
Decimaquinta dies huius mensis cunctis in Ecclesia 

l i t terarum cultoribus solemnis erit. 
Hac enim die, in schola historico-palaeographica, ad 

Tabularium Vaticanum erecta, Sanctitas Tua novam eru-
ditionis ecclesiasticae palaestram aperuit ; quum antea 
jam Pontificium Tabularium, quod omnium gentium the-
sauros recondit, universo litteratorum orbe plaudente, 
Sanctitatis Tuae auctoritate reclusum füerit. 

Sed nos hac ipsa die simul anniversarium recolimus 
fausti illius diei, qua ante biennium Sanctitas Tua, Prae-
latorum Capitulorumque Hungáriáé votis et moliminibus, 
históriáé ecclesiasticae patriae, vaticanis monumentis il-
lustrandae intentis, annuere, et, nobis adstantibus, bene-
dicere dignabatur. 

Paternae gratiae filialis pietas gratam et dignam se 
reddere anhelans, summa qua potuit alaeritate, operi raa-
nus admovit. 

Addiderunt animum Sanctitatis Tuae litterae, tribus 
quidem S. R. E. Cardinalibus inseriptae, sed universo 
christian o orbi loquentes, quibus de históriáé dignitate, 
deque historiographorum of'ficiis Sanctitas Tua disseruit ; 
admirabili ea sapientiaí quam Summo Pastori, de salute 
humani generis anxio paterna sollicitudo, et Pontifici 
eruditione claro, li t terarum amor inspiraverat. 

Maxime opportunism hoc accidit his acerbis tempo-
r a l i s ; ut „dum tanta ubique mentitur iniquitas sibi, hi-
stória vindex veritatis vigil semper adsit, testis veritatis, 
serius ocyus triumphantis certe futura." 

Ideo summopere gratulamur, per molimina nostra, 
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simul Sanctitatis Tuae votis, quae legum instar nobis 
sunt, obtemperare potuisse. 

Di^lomatarii Vaticani Hungáriáé duo Volumina iam 
fere absoluta sunt. 

Unum continet acta, décréta et constitutiones Car-
dinalis Gentiiis, qui Clementis V. in Hungaria Legátus, 
(1307—11) principalis auctór fuit, quod exstincta regia 
Stirpe Arpadiana, domus Andegavensis thronum Hungá-
riáé obtinuerit et gloriosam históriáé nostrae periodum 
inauguraverit . 

Al teram volumen complectitur relationes (dispacei) 
Cardinalis Campegii et Baronis Burgii (1524 — 6), Cle-
mentis VII. in Hungar ia oratorum, qui annis, fatalem 
cladem Mohacsianam praecedentibus, Hungár iám a Tur -
carum impetu, Sacrae Sedis auxilio et auctoritate, sal-
vam reddere contenderunt. 

Monumenta virorum horum, arduis temporibus de 
patria nostra optime meri torum, históriám eius temporis 
nova illustrant luce, simul insigne subministrant argu-
mentum celebrandi Romanorum Pontificum in fata gen-
tium, imprimis gentis nostrae, salutiferum influxum. 

Gens enim Hungara, novem fere adhinc saeculis, 
patriae, armis victricibus assertae, in Petr i petra funda-
mentum posuit. 

E t magnus ille Sanctitatis Tuae praedecessor, qui 
p ri mum nostrum Regem sacro diademate iusignivit, si-
mul universae genti nostrae spiritum suum : spiritum ci-
vilitatis christianae et l i t terarum amorem af'flasse videtur. 

Ideo terque quaterque beatos nos celebramus, quod 
fortuna nobis obtingit, operis nostri, Sacrae Sedis et 
Hungáriáé inti mum nexum illustrantis primitias Tibi, 
Sancte Pater , offerre posse, qui cum Silvestri in pátr iám 
nostram singulari propensione Gerberti quoque genium 
haereditasti. 

Dignare, Beatissime Pater , conatuum nostrorum 
tenues fructus benigne suscipere, et cunctis, qui huius 
operis participes sunt, divini auxilii auspicem, ajjostoli-
cam benedictionem impertire. 

A szent atya következőleg válaszolt: 

Tabularium Vaticanum sponte et libenter 
eruditorum virorum industriae pátere iussimus, 
ut veterum pervestigatio monumentorum discipli-
nis historicis mains lumen aíferret. Volumus 
enim et debemus quantum possumus (quae est 
Apostolicae Sedis hereditaria laus) bene mereri 
de studiis optimis, et artes omnes, quae ac! 
incrementa humanitatis pertinent, singulari cura 
patrocinioque tueri. Praeterea nihil est, quod 
Ecclesiae aut Pontificibus maximis ab inquisitione 
veri metuamus : quin immo non exiguam utilita-
tis spem in ea ipsa inquisitione positam certo 
scimus. Etenim monumenta rerum gestarum ex-
plorate cognita multum valere possunt ad illus-
tranda Ecclesiae romanique Pontificatus benefacta, 
emendatis confutatisque pluribus, quas hominum 
aut incuria fudit aut invidia peperit. opinionibus. 

— Quod nunc idem confirmatum videmus, di-
lecti filii, testimonio vestro : qui cum monumenta 
Tabuiarii Vaticani Hungarica saeculi XIV ineun-
tis sedulo indaganda eademque publicanda cura-
veritis, aequalibus posterisque prodidistis quot et 
quanta illo ipso tempore fuerint Decessoruii}. 
Nostrorum in Hungarorum genus mérita. ,j 

Nondum depulsis aevi, quod medium appel-
lant, tenebris, inilammatisque ad perniciosa dissi-
dia animis maiores vestri praeclara illa mimera, 
quae a vobis commemorantur, ab hac Sede Apo-
stolica adepti sunt, humanitatem et pacem, civilem et 
sacram disciplinam, mores, doctrinam, leges, con-
stantiam in adversigloriam in prosperis. — 
Jamvero pro loeorum temporumque varietate si-
milia extiterunt romani Pontificatus in ceteras 
gentes bénéficia: eaque, ut confidimus, meliore 
in lumine collocabuntur accurata rerum histori-
carum pertractatione, cui auctoritate auspiciisque 
Nostris cliligens iam datur opera. Ad vos quod 
attinet, geminis voluminibus acceptis, laetamur 
his primitiis et quasi liba mentis laborum vestro-
rum: simulque Episcopis, Capitulis et ceteris ex 

I Hungaria Viris dignitate conspicuis, qui indus-
triam vestram liberalitate sua complectuntur, gra-
tulamur hos munificentiae suae fructus : atque 
operis utilitate perspecta, utrosque liortamur ut 
retineatis, alteri in doctis laboribus, alteri in li-
beralitate constantiam. Vobis interim illisque uni-
versis, caelestium munerum auspicem et pater-
nae benevolentiae Nostrae testem Apostolicam 
Benedictionem peramanter impertimus. 

Bevégezvén beszédét a szent atya, megtekinteni 
kezdve a felajánlott köteteket , buzditó és dicsérő sza-
vakat intézett a jelenvolt két jeles egyházi férfiúhoz, 
valamint f t . Ij)olyihoz, a nagynevű főpaphoz, és mind-
azokhoz, kik munkájokkal vagy pénzükkel közreműköd-
tek és közreműködnek e nagyszerű mű közlésében. 

Kegyes volt a többi közt ő szentsége bámulatát 
nyilvánitani a papir szépsége fölött, melyre a mű nyom-
tatva van, s a melyre az egyik oldalon a pápai tiara, a 
másikon a magyar korona és czimer van benyomva. 

Ezután áldását adván ft . Fraknóira és Tárkányira, 
elbocsátá e két egyházi férfiút, kik visszatérve szép ha-
zájukba, magukkal viszik a hivek közös atyja szereteté-
nek elmosódhatatlan emlékét." 

Igy lett Magyarország egy vatikáni ünneppel s egy 
hálaczimmel gazdagabb. 

Vajha soha ne feledje, mit mondott XIII. Leo ez 
alkalommal s mit tettek a pápák évszázadok óta! 
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G u z m i c s 
és 

a magyar nemzet vallási egyesülése. 
Guzmics továbbá erősen meg volt győződve a ka-

tholicismus felsőbbségéről a protestantismus felett ; bán-
totta őt, a sziv emberét, ennek ridegsége ; nem elégité 
ki szépérzékét a protestáns egyházi szertartások hidegen 
hagyó egyszerűsége ; legkivált azon csupasz és kopár ra-
tionalismus tölté el őt ellenszenvvel, mely nálunk a hú-
szas években a protestáns theologiában kisértett, s me-
lyet ő a protestáns hitelvek egyenes következményei-
nek tekintett. „En a protestantismus hasznait ismerem 
s megismerem — irja Kazinczynak — ; legalább félszá-
zaddal előbb állunk, mint nélküle fogtunk volna ; de mi-
ben ? Az erkölcsiségben ugyan nem, hanem a tudományok-
ban ; és ez is jó, csak a szeretetnek, az egyességnek, 
békességnek sértésével ne kellene többet tudnunk." S 
idézvén Kazinczy szavait, hogy „dogmák nélkül vallás 
nem lehet" — igy fo ly ta t ja : „épen ezért kell a vallásos 
protestánsnak örvendni az egyesülést; mert a protestan-
tismus ma már minden dogma ellen protestál, Német-
országban s itt nálunk is. Hidd el édes barátom, a pro-
testantismus, mint ez a mai időnkben mutogatja magát, 
népreligio sokáig nem maradhat, mert minden igazságaiból 
kivetkőztetik ; egymás után döntetnek az oszlopok, 
melyekhez eddig támaszkodott. A protestantismus csupa 
philosophia akar lenni ; és sok fiatal prédikátor nem 
tudja, Kantból papoljon-e, vagy az evangéliumból. Hogy 
a protestantismusnak rationalismuson kell végződnie, azt 
a német föld már is tapasztalja, s a dolog természete 
oly nyilvánságossá tevé már, hogy vak legyen, a ki nem 
látja." 

Guzmics, mint Báthorihoz intézett leveleiben s má-
sodik müvében is kifejezte, s a mint azt katholikus hit-
tudós létére másként nem is tarthatta, a protestáns egy-
házat a katholikus egyháztól elszakadt felekezetnek te-
kintette ; másrészt azonban a protestáns vallásban nem 
látott egyebet oly schismatikus különbözésnél, mely ki-
vált a protestánsok hitbeli subiectivismusa mellett, köny-
nyen megszüntethető volna némely hitágazatok össze-
egyeztetése s a külső formákban való kölcsönös engedmé-
nyek által, vagyis „az unió temperativa" módja szerint." 
„Hogy te és én — irja Kazinczynak — a dogmák által 
oly rettenetesen legyünk elkorlátolva, mint te mondod, 
nem hiszem. Talán Leibnitz épen azt hitte, a mit te, 
minek előtte Bossuetvel levelezne ; a levelezés végével 
ellenkezőt tapasztalt, mint ezt kéziratban hagyott s csak 
nem rég nyomatott systémája bizonyitja. Es mi is az, mi 
fontosságú, a miben nem egyezünk és egyeznünk kellene ? 
Csak értnünk kell egymást, s verőczéink maguktól hul-
lanak. Az eszesek közt meglesz az unió, a nép lassankint 
utánok simul." „Erősen hiszem, hogy azt, mit te a mi 
religiónkban bajosnak, alkalmatlannak vélsz, ha az unió 
munkába vétetnék, a kath. anyaszentegyház ma már kész 
volna elbocsátani, vagy legalább kinek-kinek szabadságára 
hagyni." En meg vagyok győződve, hogy mihelyt valaki 
a katholicismusban meg tudja különböztetni a lelket a 

testtől, a religiót a theologiától, az örök változatlan, 
egyszerű igazságokat a csupa véleményektől ; szóval a 
valót az árnyéktól, annak a katholicismusban semmi ré-
mítő nem marad. En bízom a gondviselésben, hogy a 
protestantismusnak elérhetlen exaltálásával és a katholi-
cismusnak tisztulásával meg fogja az egységet szervezni." 

De volt ezeken kivül még más fontos tényező is, 
melynél fogva az emberszerető és mélyen vallásos lelkű 
Guzmics eszményi vonzalmának egész teljével az unió 
nemes ideájának kizárólagos uralma alatt állott. S ez a 
specialis magyar szempont. A hazáját hőn szerető s erős 
nemzeti érzésű magyar papot ugyanis áthatotta a meg-
győződés, hogy „egy nemzeti nyelv és egy nemzeti reli-
gio és csakis e kettő egyesülve egyesitheti a hazafiak 
lelkületeit." Egyesíti az összes keresztény vallású ma-
gyarokat egy magyar nemzeti religióban: ez volt unio-
törekvésének azon jellemző oldala, mely a honi s külföldi 
régibb és ujabb irenikus kísérletekben nem található fel, 
s a mely tekintetben Guzmics egyedül áll. „Te nekem 
nagyobb ideát látszol tulajdonítani — irja Kazinczynak, 
(1823 jul. 19.) — semmint valaha fejemben megfordult 
volna: mintha én az egész világot egyszerre egyesülve 
akarnám látni. Nem, erről én soha sem gondolkodtam; 
csak az egy magyar nemzet egyesülését óhajtom, nem 
hirtelen, nem is egyszerre, csak lassanként, mintegy ész-
revétlenül." „Egy nemzeti religio épen ugy szükséges a 
nemzet boldogságára — irja ugyanezen levelében, — 
mint az egy nemzeti constitutió, és az egy nemzeti nyelv. 
Ez a három egy teszi egygyé a nemzet lelkét, szivét ; 
ha közülök megoszlik valamelyik, utánna oszlanak a lel-
kek és szivek. Nem szólok én a te religiódról, nem az 
enyimrül, hanem a nemzeti religióról. A magyar consti-
tutio összefűzve a katholicismussal van, s a katholicismus 
a nemzeti religio. A katholicismus az ő principiumjaiban 
jó, jobb a protestantismusnál ; mint az a nép között van, 
hiányos, hibás, elvessük-e azt azért egészen?" 

A keresztény magyarok egy nemzeti religióban 
való egyesítésének gyakorlati kiviteli módját, mely főleg 
egyházelvi tekintetben fontos, világosabban és határo-
zottabban csak később körvonalozta, de a nemzeti szem-
pontot már ez időben erősen hangsulyozá. Lelke mélyén 
meg volt győződve, hogy valamint a múltban a hitegy-
ség alapította meg, szintúgy később a vallási szakadás 
rontotta meg hazánkban a nemzeti egységet. Helyes ta-
pintattal sejteni látszott, hogy a magyar nemzeti egységen 
alapuló állami lét megóvása érdekében az általános nem-
zeti centralisátióra van utalva. Ennek apostolai voltak 
kortársa Kazinczy s utóbb Széchenyi is ; mig azonban 
Kazinczy az irodalom terén fáradozott, Széchenyi pedig 
a politikában és közgazdaságban látta az összpontosítás 
leghathatósb tényezőjét, Guzmics a vallási egységet te-
kintette a nemzeti egység legbiztosabb alapjának a nél-
kül, hogy a másik kettőnek, mint szükségképi feltételnek 
fontosságát számon kivül hagyta volna. 

Hogy a vallási egység lényeges eleme s organicus 
összatartó kapcsa a nemzeti egységnek, s mind magában 
véve, mind pedig specialis magyar szempontból kívánatos, 
abban Guzmicsnak a nemzetek történelmének figyelmes 
szemlélője s elfogulatlan vizsgálója igazat ad. Aligha 

4 5 * 
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csalódunk azonban, ha azt hiszszük, hogy Guzmics nem 
a történelemből vonta le eszméjét, hanem a vallási egy-
ség iránti lelkesedése onnét eredt, mert a dolog valódi 
mélyébe tudott hatolni, a mire társadalmi állása is elég 
alkalmat nyújtot t neki. O a positiv vallásnak nem csu-
pán általános szükségességéről volt meggyőződve, hanem 
minden egyes emberre nézve ; még pedig a vallásnak 
nemcsak boldog túlvilági életet igérő eudaimonikus volta 
miatt, hanem egyszersmind socialis czélból, hogy a földi 
ember, mint honpolgár, egyező vallási törvények s egyező 
hitelvek hű követése által társadalmi állását s ennek kö-
telmeit helyesen és pontosan betöltse. Ily szempontból 
tekinté ő a vallási egységet a társadalmi és nemzeti egy-
ség elsőrendű kellékének. 

Más megitélés alá esik Guzmics törekvése azon vi-
szonyok számbavételével, melyektől a vallási egység lé-
tesitése függött . Guzmics e tekintetben fölötte vérmes 
reményeket táplált, a mennyiben ő szentül hitt eszméje 
megvalósithatásában, s ezt sokáig s egy hitvalló szent 
szent tüzével hirdette és védelmezte. „En erősen hiszem 
az unió lehetőségét." „Ott, hol vagyunk, nemcsak nem 
kell maradnunk, de nem is maradhatunk" — irja Kazin-
czynak, „a nemzet religiójának egynek kell lenni, ha 
egynek akarjuk a nemzeti lelket. Ennek eszközlésén mun-
kálni minden hozzátudó hazafiak kötelessége ^ ci Z, cL ki 
ellene dolgozik, nem jó ember." 

Guzmics első sorban egyéni tulajdonságainál fogva 
csüngött a vallási egység eszméjén ; de másrészt nagy 
befolyással volt reá az unio-törekvé-sének egyik döntő 
rugóját képezte a század harmadik tizedének türelmes 
iránya s a magyar egyház ez időbeli állapota. 

* 
* * 

A vallási eszmék fejlődése s a hitélet múltja Ma-
gyarországban még mind napjainkig nem találta meg 
történetíróját, Ipolyi Arnold korszakalkotó Mythologiája 
vetett ugyan némi világot pogány eleink vak homálylyal 
borított vallására,1) de egészben véve vajmi csekély, a mit 
az ős vallás mibenlétéről tudunk. Csengerv, Hunfalvv 
Pál, Szabó Károly és Kállay Ferencz, különben jeles 
tanulmányaikkal, szintén csak részben járultak hozzá a 
sűrű köd feloszlatásához. De nem is csoda, A keresztény 
téritők nagy buzgalommal iparkodtak a pogányság ösz-
szes emlékeit kiirtani és megsemmisíteni. Nem sokat vár-
hatunk e tekintetben a jövendőtől sem, mert a nép közt 
található babonák s ősrégi szokások maradványainak ujabb 
időben megindított egybegyűjtése mindössze is keveset i 
deríthet föl apáink vallásáról. Horváth Mihály „A ke-
reszténység első százada Magyarországon" czimü müvé-
ben, — mely amúgy is számos helyreigazításra és ki-
egészítésre szorul — megírta ugyan a keresztény ma-
gyar egyház megalapítását és megszilárdulását ; az uj 
vallás és királyság küzdelmeit a pogánysággal, s végleges 

') Sőt a hírneves tudós még positiv adatok hiányában is 
rendkivül finom érzékkel és éles elmével következtetett egyes dol-
gokra, melyekre nézve az ujabb vizsgálódások is, — mint péld. 
Barna Ferdinándnak „A mordvaiak pogány istenei és szertartásaid-
ról szóló értekezése — igazat szolgáltattak neki. 

diadálát; a hierarchiai és egyházfegyelmi viszonyokat; 
de innentul csaknem nyolczszázadnyi korszak vallás- és 
egyháztörténete várja feldolgozását, mert ez időkről alig 
van tudományos és históriai szempontból számbavehető 
mű. Kiváltképen áll ez a hitujitási s az ezt követő időszak-
ról. Az e korbeli egyházirodalmi müvek csaknem tisztán 
vitázó jellegűek, s a későbbi írók tollát is inkább felekezeti 
elfogultság, mintsem tudományos kritikai szellem vezette ; 
történetírói álarczuk alatt megannyi hitvitázó rejlik, s 
felekezeti érdekektől elhomályosított szemüvegeiken át ha-
mis színben tüntetik fel a történeteket. 

Hazai egyháztörténetünk évkönyvéiben a vallási vi-
szonyok rajzai közt meg lesz majdan örökítve a jelen 
század harmadik tizede, mely hitéletünk egyik legérde-
kesebb időszakát képezi. A magyarországi keresztény 
egyházak körében a szelid türelmesség géniusza honol, s 
felekezeteink közéletét a testvéries engesztelődés és kölcsö-
nös békülékenység jótékony szelleme lengi át. A száza-
dos hitküzdelmek ádáz harcza lezajlott, a felekezeti visz-
szavonás és durva indulatok viharai lecsillapultak ; az el-
keseredett pártszenvedély hangjai elnémultak s mintha 
végleg pihenőre térne a türelmetlenség és vallási súrló-
dások kárörvendő nemtője, a mindent feledő, mindent 
megbocsátó szeretet ült diadalmas trónusára, szerte árasztva 
meleg fénysugarait, a közélet összes terein, s a béke és 
testvériség csiráit fakasztva a társadalom minden rétegé-
ben. ATalóban ez a hitéletnek oly aerája volt nálunk, 
mely az^ apostoli időszakra látszott emlékeztetni ; csak az 
a sajnos, hogy a béke és szeretet érzelmei közé bizo-
nyos hitbeli hidegség is vegyült, s hogy a felekezeti 
testvéries érzületek, mely magába véve mindig kívánatos 
és áldásos következményekkel jár, ez időben némi kis 
indifferentismus szolgál alapjául. Általában véve azonban 
olyan volt ez időszak iránya és szelleme, hogy Guzmics 
fölötte alkalmasnak tekinthette azt a vallási unió eszmé-
jének egyetemes megérlelésére és gyakorlati keresztül-
vitelére. 

Az országgyűlési követek ajkairól nem hangzott a 
vallási sérelmek keserű panasza, legalább is oly mérték-
ben nem, hogy vallásügyi gyűlöletes vitákat idézett volna 
fel. Dessewfiy és Csáky gróf, valamint Nagy Pál kifaka-
dásai a 1825-ki országgyűlésen1) sokkal is jelentéktele-
nebbek, semhogy a szenvedélyeket felkorbácsolva, meg-
bontották volna a felekezeti egyetértést. Sőt midőn a 
káptalani követek a helytartó tanácsnak a papi reud meg-
adóztatására vonatkozó rendelete ellen kikeltek, a protes-
tánsok egy szívvel lélekkel sürgették a rendeletnek a 
gravamenek közé való fölvételét.-) 

A templomok szószékein a régi, felekezeti fellova-
lások helyét valláserkölcsi oktató beszédek foglalák el. 
A katholikus egyházi szónoklat pálmáját ez időben egy 
német hitszónok, Alback Szaniszló, nyerte el, kiről Ka-
zinczy következőleg ir Guzinicsnak (1818 máj. 16.): „Fel-
lépe a régen várt ember a német szent igével. A prédi-
kácziót a zsidók zsinagógájában is elmondhatta volna 

') Lásd Adatok az 1825 országgyűlés történetéhez. Közli Vaszary 
Kolos. Győr, 1888. 83., 110. stb. 1. 

s) Vaszary i. m. 78 és 127. 1. 
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azonkívül, hogy egyszer szent Chrysostomust hívta tanú-
nak, kétszer pedig ezt említette : die Mutterkirche ; el-
ínondá, mi baja az embernek, s miért kell miért nem 
kell imádkozni. Jó t monda, de én tőle sokat nem tanul-
tam, szivemhez szólt, nem fejemhez. Nagy stiliszta bom-
baszt nélkül, de poétái képekkel s poétái nyelvben, „mi-
dőn a mindenható lehellése az élet utolsó felcsillánilását 
(Funke) eloltja." A nem poétái Debreczen ezt igy mon-
daná: „mikor meghal". 

A papság szellemét befolyásoló hittudományi sajtó 
hasábjain is vallásbuzgalmi és erkölcstani kérdések fej-
tegetései szorították ki a régi hitvitákat. Horváth János 
rudnai apát és veszprémi kanonok, később székesfehér-
vári püspök, „Egyházi Értekezések és Tudósítások" czimü 
folyóiratát (1820—24.), melybe még protestánsok is Ír-
tak, erős nemzeti érzés hatja át, s e mellett türelmes 
irány jellemzi.1) 

Tóth Ferencz, pápai tanár, utóbb dunántuli superin-
tendensnek „Keresztény Erkölcstudományát" Toldy Fe-
rencz szerint katholikus hittudósok is méltánylattal fo-
gadták és melegen üdvözölték. A kálvinista Kazinczy 
1826-ban írt „Bibliai Történeté "-ben héber és keresztény 
mythologia gyanánt dolgozta fel gyermekek számára a 
szent könyveket. Mély vallásos ihletet lehelő s költői 
hangú előbeszédet ir müvéhez, melyet katholikus nejének 
imádságos könyvéből vett tíz, vallásos fohászszal rekeszt 
be s előleges birálatra elküldi Kis János, evangelikus 
superintendensnek, Teslér László, székcsői plébánosnak, 
Guzmics Izidor katholikus, — és Somosy János kálvinista 
hittanároknak. Guzmics a „gyönyörű" előbeszédet olvas-
ván, áldást esd Kazinczy fejére, ki „valóságos patriarcha, 
s famíliájának közepette atya, tanitó, pap egyszersmind;" 
Somosy pedig, Kazinczynak „tiszta szivü, tiszta fejű 
Chalcenterusa," nem elolvasta, hanem buzgón elimddkozta 
a mü végén levő katholikus könyörgéseket.2) 

A köz- és magánéletben a katholikus egyház fő-
papjai türelmes és engesztelékeny érzületüknek számos 
tanújelét adták. Guzmics és Kazinczy levelezése e tekin-
tetben sok érdekes és jellemző vonásokat szolgáltat. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 3. Pünkösdi gondolatok. — Annyira 

belenőtt a kereszténység egész társadalmunk gondolko-
dásába és felfogásába, hogy pl. el nem múlik valamelyik 
főbb ünnepünk anélkül, hogy a társadalom még ama réte-
gei is, melyek a kereszténységen kivül állanak, kénysze-
rítve ne lennének arra reflectálni, azt tekintetbe venni. 
Teszi ezt a sajtó is, a zsidóvérü és zsidószellemü sajtó is, 
és valahányszor húsvét, pünkösd vagy karácson érkezik, 
találni bizonyosan vonakoztatást a mi magasztos ünnepe-
inkre, persze a legtöbb esetben ugy, hogy leggyakrabban 
irányadó a naturalisztikus vagy rationalisztikus, de mindig 

l) L. e folyóiratról. Szmida Victor figyelemreméltó tanulmá-
nyát : „Irodalmi Szemle". Kiadó és szerkesztő Luga László. Eger, 
VIII. évf. 1883. 8—12. sz. 

*) L. Guzmics és Kazinczy lev. 91., 98. 1. 

határozottan keresztényellenes felfogás és álláspont. De 
enfin ! el nem kerülhetik. 

Igy történt ez most is piros pünkösd magasztos 
ünnepével. Nem volt Budapesten kis vagy nagy, képes vagy 
képnélküli lap, mely pünkösdre nem reflektált volna. 
Érdekes, de hosszú volna ezekből szemelvényeket összeállí-
tani vagyis feltüntetni azt a százféle önnálló (!) felfogást a 
a pünkösdi szt. ünnepről. De erre nincs időnk és ked-
vünk, képzeljen magának a t. olvasó azon axióma szerint : 
,error est multiplex, Veritas una" tetszés szerint önkéntes 
eltéréseket a pünkösdi ünnepek értelméről és alighanem 
fogja ezt találni egyik vagy másik lapban, ha talán az 
idén nem, ugy t a v a i . . . 

A pünkösdi ünnep szolgált kiindulási pontul a 
többiek között a „Nemzet"-nek, még a „P. Napló"-nak 
is : sorte tamen inaequali. 

A „Nemzet" fájlalja, hogy nem a béke apostolai 
fognak szét menni széles Magyarországon és „hogy keve-
sen fogják a szent Lelket és tüzes nyelveket abban a 
fenkölt magasztos értelemben látni és hallani, melyben 
a kereszténység alapitói (pláne !) azokat látták és hallották." 
Jön azután hosszabb farizaikus öndicséret és panasz, persze 
félhivatalos szájerőből mind a kettő. 

A „P. Napló" a pünkösd ünnepére teszi az aposto-
lok elszéledését, összehasonlítja azzal a képviselőjelöltek 
elszéledését az országban, hogy hirdessék az igét. „Csak-
hogy nem minden jelöltnek lebeg feje fölött a lángnyelv 
és nem minden ige igaz, a mi hirdettetik, nem mindenik 
küzd az igazságért és nem mindenkinek jelvénye a fehér 
galamb." Panaszkodik azután a pénzre, mely oly nagy 
szerepet játszik a választásoknál ; dicséri a mérsékelt 
ellenzék eddigi tevékenységét, gróf Apponyinak működé-
sét stb. stb. Különös ! két különböző egészen más és más 
színekkel festett szemüvegen keresztül mindakettő ugyan-
azt látja : a corrupcziót, a közmorál hanyatlását, a lel-
kiismeretlenséget és jellemtelenséget. Mindegyik erre hi-
vatkozik, ez ellen irányítja panaszát, persze akkor, midőn 
a felpanaszolt fekélyek az ellenfél testét borítják. Saját 
magának fogyatkozásai és hibái iránt vak, a gerendát 
nem látja saját szemében. S mégis panaszkodik. Panasz-
kodik, hogy az önzés és haszonlesés, az önérdek és ve-
nalitás szelleme uralkodik. Fájlalja az önzetlen és oda-
adó, a közjóra irányuló becsületes jellemek hiányát. Megáll 
az okozatoknál és elfelejti az okot. Elfelejti, hogy a ker. 
szellem befolyását megbénították, hogy a Szentlélek uralmát 
elűzték, ki egyedül : Lux beatissima. Elfelejti mindakettő, 
hogy a liberalismus bűne a Szentlélek uralmának kor-
látozása, az igazság és jog szelleme uralkodásának 
megszüntetése. Fanyar gyümölcsöket hozott az Isten lel-
kétől elpártolt emberi szellem emanczipácziója. Ubi Spi-
ritus Dei, ibi libertás. Ha három szellem tusakodik az 
ember vezetése és befolyása ügyében : az Isten lelke, 
minden igaz és jónak forrása, az emberi tévedő és rosszra 
hajló szellem -és az alvilág gonosz fejedelmének szelleme, 
akkor nem csodálhatni, ha az Isten lelkének megvetése 
és elvetése ama két más szellemet hozta uralomra, mely 
uralomnak gyászos hatásai mutatkoznak egész társadalmi 
életünkben, különösen most, midőn a fékvesztett szenve-
délyek más vezetőt nem ismernek, mint ama kettőt, me-
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lyek között az egyik oly könnyen ejthet, a másik termé-
szeténél fogva biztosan ejt tévedésbe és gonoszságba. 
Mig vissza nem tér a Szentlélek édes és boldogító uralma, 
mig az ő uralma ki nem üzi a más két szellem vészt-
hozó és romboló hatását, addig az erkölcsi sülyedés, a 
corrupczió stb. feletti panaszok el nem múlnak. Hiába 
való szószaporítás, farizeus önigazolás, pilátusi kézmosás-
nál egyéb nem lesz minden panasz, minden vádaskodás. 
De vájjon megvárhatjuk-e, hogy a Szentlélek újból 
betöltse a hivek sziveit ? . . . Csak késő,késő ne legyen ! 

Fájdalom, peccatur extra et intra . . . Ha az Isten 
szellemének, a Szentlélek uralmát óhajtjuk a világ tá-
borában, nem hunyhatunk szemet a saját táborunkban 
mutatkozó hiányok előtt. Itt is vajmi igazán és alapo-
san mondhatnók : Szentlélek, jöjjön el uralmad ! A Szent-
lélek gyümölcsei helyett, melyeket szt. Pál oly szépen 
ecsetel, mit látunk ott, hol ezeket méltán keresni felha-
talmazva és találni jogosítva lennénk ? Rágalom, vádas-
kodás, és sértés hangzik egyik és másik helyen is. Mi ma-
gunk sem tanultuk meg egymásnak véleményét becsülni és 
tisztelni ott, ahol nem az a : „in necessariis unitas" kö-
telez, hanem: „in dubiis libertás" áll. Mi magunk sem 
tudunk másokban föltételezni , mit magunknak vin-
dikálunk : meggyőződést, önzetlen lelkesedést. Mi magunk 
sem tudjuk mások véleményeinek azt a szabadságot 
engedni, melylyel mi oly nagyon élni óhajtunk. Szóval 
ama szeretet hiányzik, melynek természetét oly graphice 
leirta szt. Pál (I. Kor. 13. fej.) mert a Szeretet Lelke 
„ Charitas et spirituális unctio" nem uralkodik sokakban. 
Ervek helyett vádaskodással, argumentaczió helyett gya-
núsítással, meggyőző eszmetisztázás helyett sértő és 
nyers, hol nyilt, hol titkos támadással élünk. Harcz 
az, belső és alig palástolt harcz, melyben egymás ellen 
fordítjuk a fegyvereket, kiknek ha már nem lehet egy-
mással szövetkezve járniok, legalább nyugodtan egymás 
mellett kellene járni. Ez bizony nem katholihis •politika. Mi 
nem vádolunk in concreto senkit ; mi csak ugy nagy-
jában és általában tekintjük a dolgok állását, és a ki 
részlehajhatlanul velünk nézi általában alig fog máskép 
ítélni, aligha fog mást érezni, mint a mi szivünket da-
gasztja. Vajha legalább közöttünk a Szentlélek „Chari-
tas"-a uralkodnék, vajha mi magunk mint testvérekhez 
illik, tekintenők egymást és ott hol nem tudunk vagy 
nem akarunk megegyezni, vezérelvül tartanok mindenkor 
szemünk előtt : In dubiis libertás . . . Quod tibi non vis 
alteri ne feceris. Igen, vajha teljesülne, ezt mint katholi-
kus publiczisták mondjuk, lelkünk forró óhaja : Veni 
Sancte Spiritus Fons vivus, ignis, Charitas ! ? 

Kalocsa, 1884. május 27. Gruscha püspök és a 
kalocsai legényegylet. — A katholikus legényegyletek 
bécsi vezérelnöke és fáradhatatlan apostola, a bécsi 
érseki széket is megköszönte, csak hogy tovább is a le-
gényegyesület ügyének apostola lehessen, már az alaku-
lási ünnepélyre óhajtott volna Kalocsára lerándulni, de 
a banjalukai püspök úr consecratiója őt akkor ebben 
megakadályozta. A budapesti központi legényegylet háza 
alapkövének ünnepélyéről jött le tehát Kalocsára, hogy 
— mint mondá, — maga részéről is hozzájáruljon néhány 

buzditó s tájékoztató szóval az uj egylet megszilárdítá-
sához és állandósításához. 

E hó 24-én érkezett meg, s kiséretében volt Lehman 
Ágoston, a budai legényegylet elnöke és Fonyó Pál, a 
kalocsainak elnöke, ki a biboros érsek úr magas paran-
csára Kis-Kőrösig eléje ment az érkezőknek. A magas 
vendéget valami 50 iparos és iparos-segéd várta az indó-
háznál, s Joáchim Ágoston, a kalocsai legény-egylet alel-
nöke üdvözölte itt ő méltóságát, mire ő szokott leereszke-
déssel s megnyerő nyájassággal válaszolván, a bemutatá-
sok következtek. 

Miután a biboros érsek ur által kiváló figyelem-
mel és szivélyességgel fogadtattak, visszavonultak lak-
osztályaikba, majd ismét Autunovich János nagyprépost 
és Lichtensteiger Ferencz püspök és vicarius ő méltósá-
gaikat szerencséltette a tábori püspök ur látogatásával, 
mit a főkáptalan és központi papság 4 órakor viszonzott. 
— Délben a legény-egylet elnöke és tanitói voltak hiva-
talosak ő eminentiája asztalához, mig a nap többi része 
a nagyobb intézetek látogatására volt szentelve. 

Vasárnap 9—11-ig az iskolanénék intézetét s az 
irgalmasnénék kórodáját, később a székesegyházat és a 
férfi tanitó-képezdét látogatta meg ő méltósága. 11 óra-
kor a legény-egylet tisztviselői és választmánya tisztel-
gett előbb a biboros érseknél, azután ő méltóságánál. Az 
egyesület elnöke hálásan mondott az egylet nevében 
köszönetet ő eminentiájának, ki a legény-egylet eszméjét 
évek előtt felvetette, ki bécsi és egyéb tapasztalataira 
hivatkozva, papjait s iparosait ennek létesítésére többször 
buzdította, s ki midőn az ige testté lőn,. annak fennállásá-
ról és anyagi megszilárdításáról oly atyai kegyességge 
gondoskodott. — O eminentiája kiváló kegyességgel fo-
gadta az elöljáróság és választmány tisztelgését, s atyai 
szive egész melegével szólott az egylet hivatásáról, annak 
társadalmi fontosságáról, s fennállásának szükségességé-
ről ! S hogy mindezt betetőzze, ezeken felül azon kegyes 
Ígéretet is tette, hogy jelenleg ugyan csak házbérében 
van az egylet, de az Isten segítségével nemsokára gon-
doskodni fog arról, hogy házi urak legyünk, vagy is az 
egyletnek tágasb és alkalmasb helyiséget fog szerezni! — 
Egyrészt az ékes szavakban elmondott igazságok, más-
részt ezen nem is sejtett, nem is reménylett ujabb igéret 
egészen elragadta a jelenvoltakat, kik forró köszöne-
tüknek szűnni nem akarró éljenzésben adtak kifejezést ! 

Ezután Gruscha püspök urnái tisztelgett a választ-
mány és elöljáróság, hol szintén Fonyó Pál mutatta be a 
tagokat s üdvözölte ő méltóságát, ki időt s fáradságot 
nem kiméivé, körünkbe sietett, hogy a zsenge egyesüle-
tet atyai áldásával gazdagítsa. 0 méltósága oly benső-
séggel, oly lelkesedéssel s oly meghatottsággal válaszolt, 

i minőre csak az képes, ki egészen ezen eszmének él s év-
tizedeken át ezen ügyet szolgálja. Elmondá, mennyire 
óhajtott volna az alakulási ünnepen itt lenni ; mily hasz-
nos és üdvös a legényegyesület, mi annak czélja és fel-
adata, s hogy felelhet meg feladatának ? ! Aztán lelkesité 
az ifjakat, hogy azt becsüljék, szorgalmasan látogassák s 
ahhoz mindvégig hivek maradjanak ! Szintén inté s kéré 
a pártoló tagokat, hogy nemes támogatásukat soha se 
vonják meg ; mert nemesebb czélra sem filléreiket, sem 
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törekvéseiket nem áldozhatják. Szavait lelkes éljenzés 
követte, s mindenki meg volt hatva és indulva azok 
hallása alatt, s akik hallották, soha el nem fogják azt 
feledni. 

Délben fényes tábla volt a magas vendég tiszteleté-
re, melyen a fökáptalan tagjain s a jezsuitatársasági ta-
gokon kivül főleg azok voltak hivatalosak, kik a legény-
egylet létesítése iránt kiválóan buzgólkodtak s annak 
létesítésére kiválóan közreműködtek. Ez alkalommal 
Gruscha püspök ur megható szavakban mondott ő emi-
nentiájának köszönetet a legény-egylet iránt tanúsított 
figyelméért és kegyességeért, újólag egész elragadta-
tással ecsetelve ezen intézmény üdvös voltát és gondvi-
selésszerű fejlődését. Viszont ő eminentiája a legény-
egyletek fáradhatatlan apostolát, Gruscha püspököt él-
tette. 

Délután 4 órakor Haynald bibornok-érsek úr Gruscha 
püspök úrral együtt a legény-egylet helyiségét látogatták 
meg. Leereszkedő kegyességükért az ifjú egylet nevében 
Fonyó Pál elnök mondott mindkettőnek forró köszöne-
tet, mig a dalárda „ Éltesse Istenünk soká" dallal fogadta 
a magas vendégeket. Az üdvözlő beszéd után Haynald 
bibornok-érsek úr szólott először a tagokhoz, buzdítva 
őket a kitűzött czél elérésére, biztosítván a jelenlevőket 
atyai legjobb indulatairól s főpásztori áldásáról. Ezt kö-
vetőleg Dr. Gruscha püspök úr szólott űjra elragadtatás-
sal a legényegyletekről, s azok fontosságáról, s intve 
és kérve a tagokat, hogy főpásztoruk iránt örökre hálá-
sak legyenek s hogy az elnök iránt mindig tisztelettel, 
szeretettel, ragaszkodással s odaadással viseltessenek. Sza-
vaikat viharos éljenzés követte, s miután még az egylet 
helyiségét megtekintették s a dalárda néhány énekét meg 
hallgatták, a magas vendégek távoztak. Távozásuk után 
ft. Lehman Ágoston urat mutatta be és üdvözölte az 
elnök, ki lelkesítő szavakban fejtegette magyar nyelven 
főkép azon eszméket, melyeket Gruscha püspök ur német 
nyelven előadott. 

Vendégeink 26-án reggel 6 órakor távoztak ; de 
emlékük örökre fennmarad közöttünk, — s a május hó 
24 és 26 kitörülhetlen betűkkel lesz megörökítve egyle-
tünk érkönyveiben. r. I. 

IRODALOM. 
= Munkálatok. Kiadja a csanádi növendékpapság 

magyar egyházirodalmi iskolája. Tizenhatodik évfolyam. 
Temesvárott. Nyomatott a csanádi egyházmegye könyv-
sajtóján. 1884. 

Kiváló örömmel nyúlok tollhoz, hogy a csanádi nö-
vendékpapság egyházirodalmi iskolájának ezidei kiad-
ványát e becses lapok m. t. olvasó közönségének röviden 
és tárgyilagosan bemutassam. E, reám nézve oly kedves 
tisztet ugyan hivatottabb egyéniségnek is átengedhettem 
volna, de amaz őszinte, benső szeretet, mely az ifjú levi-
ták minden irodalmi társulatja iránt lelkemben él, tettre 
késztet s bizton reméllem, hogy az érintett érzelem a 
szerénytelenség és feltűnési viszketeg legcsekélyebb vádja 
alól is fölment. 

A gyönyörködtető változatossággal beosztott, a 
theologián kivül a költészet- és bölcseletet, a történet-
és beszélyirást is felölelő tartalomból mindenekelőtt a 
költeményekről óhajtok szólani. A „Szalézi ünnepén" 
czimü bevezető költemény érdemes arra, hogy az első 
helyet foglalja el. Lendületes, a mindennapiast messze 
túlszárnyuló, ódaszerü hangulat, ügyes, úgyszólván hibát-
lan verseléssel, mely szerzőjének becsületére válik, jólle-
het a harmadik versszak 4-ik sorában egy boszantó hiba 
fordul elő (Határozatlan alak határozott helyett.) Both-
well Anna panasza" angolból van fordítva, hűen, szépen, 
magyarán. Ez a legkedvesebb, legszivhezszólóbb vers az 
egész kötetben. Mindjárt e mellé sorolnám a vChelonisu-t 
is, melyben az ifjú szerző valódi bravourral versel és meg-
hatóan tárja elénk a gyermeki, illetőleg hitvesi szeretetet. 
„Furulyám" és „Szürkületkor" Gabriel József után né-
metből elég ügyesen fordított hangulatos kis költemények. 
„ A népdal madara" Andersen prózája után készült, s 
habár a verselés ellen kifogást nem tehetek, a költemény 
még sem elégít ki, névleg egyáltalában nem birom fel-
fogni azt, hogy miért lenne épen a rigó a népdal ma-
dara. Az „Istenitélet" czimü legenda kevéssé kifogásol-
ható, kerekded költemény, de hiányzik benne az igazi 
költői ihlettségből folyó lendület és élet, mely tulajdonsá-
gok azonban mintegy pótlásul teljes mértékben megvannak 
az „Oszszel" feliratú lyrai versben. E szép költeménynek 
méltó társa „Helmichis és Rozamundau, melyben a ballada 
rohamossága és rövidsége igen jól van eltalálva. A kö-
tetet az iskola védő szentjét magasztaló költemény — 
„Szalézi megkisértetése" — zárja be, melyet a refrain 
szokatlan, mondhatnám helytelen alkalmazása folytán 
nem igen tartok sikerültnek s a nélkül, hogy foszlányo-
kat szakgatnék le róla, ajánlom szerzőjének, hogy dol-
gozza át. 

Hogy az átmenet egyik tárgyról a másikra ne legyen 
olyan kirivó, a költemények után beszéljük meg a szép-
irodalmi dolgozatokat, melyeknek egyike elbeszélés — 
„A tengeri vihai " — másika beszély — „Szessziós vöt 
keres." — Az első gyengébb kisérlet, mely minden meg-
kapó jelenet nélkül járt nyomokon halad s néhol igen 
naiv utakra téved (Jolánta megszöktetése), csakhogy a 
szereplőket oda juttassa, a hol szerzőnek szüksége van 
rájok. De a stylus kielégitő, sőt szép magyaros. A „szes-
sziós vöt keres" az újdonság ingerével ható, minden izé-
ben helyesen átgondolt, szépen kidolgozott beszély, s 
ámbátor meséje némileg a „Falu rosszá"-ra emlékeztet, 
a fordulatok és képek újsága, az egyes jelenetek ügyes 
lebonyolitása, a remek, gördülékeny irály oly kerekded 
egészet alkotnak, mely szép jövőt jósol a fiatal szerző-
nek. Annál feltűnőbb is volt tévedése, mikor egy helyen 
(195. 1.) az aljaslelkü, mihaszna Falusyt úgyszólván egy 
kalap alá vonja a szelid Katiczával és másutt a pompás, 
tősgyökeres magyar stylus rovására azt mondja, hogy 
„szive törött meg." Ez határozott germanismus. — A 
Tompa Mihályról szóló irodalomtörténeti monographia 
mind felfogás, mind Ítélet, mind kidolgozás tekintetében 
a kiadvány diszét képezi. Valódi arany szavak, midőn 
szerző igy szól: „Szerelmi költeményei aránylag kevés 
számmal vannak — a miben nagyon követésre méltó pél-
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dát nyújt a mostani fiatal poétáknak" — s mi hozzátesz-
szük : különösen azoknak, a kik egetostromló ihlettsé-
gökben Szűz Mária tiszteletére is szerelmi verseket fa-
ragnak. 

Most pedig szóljunk a kiadvány theologiai és böl-
cseleti dolgozatairól is, a melyek a következők : A négy 
sarkerényröl" „Kant Immanuel és a külérzékelés", „A 
skepticismus bírálata" és „ A z állag fogalma a skolaszti-
kában". Mindegyik szép készültségről, olvasottság- és 
buzgóságról tanúskodik. Az első dolgozatban a földi bol-
dogság definicziója (5. 1.) r oppan t ter jedelmes mondatba 
van foglalva, mi által ér thetet lenné válik ; egyébként 
azonban ez is, valamint a többi három tanulságos, az át-
olvasásra valóban érdemes értekezés. — „ A magyarok 
megtérése11 czimü értekezés ellen, mint dolgozat ellen 
ugyan nem igen van kifogásom, de sok ízben felhasz-
nált tárgyánál fogva nem tar tom e kiadványba valónak. 
Há t ra van még a communismusról szóló — „ Néhány szó a 
communismusról" — dolgozat, mely igen sikerült kis 
szocziál-politikai értekezés. Czáfol, bizonyít, sujt ott, a 
hol, és ugy, a hol kell. Csupán a hazaszeretetről szóló 
pont (228. 1.) van rövidre szabva és nagyon is reális 
alapra fektetve. A hazaszeretet ilyetén deíiniczióját nem 
irnám alá. 

Ezzel végig j á r t am az egész köteten, az egyes dol-
gozatoknál elmondtam, a mit jónak láttam, most hadd 
szóljak még néhány szót általában. A mi az irályt illeti, 
föltétlen elismeréssel kell adóznom minden egyes szerző-
nek. A csak nagy r i tkán előforduló tévedéseket szívesen 
elnézem, de mondják csak i f jú barát im, mióta lett divattá 
az a különös dolog, hogy ezt a szót „szent" igy rövidí-
tik : „szt?" Nem germanismus-e ez a kifejezés: „fölka-
czagni ?" — x4.zután azt csak tudják, hogy alliangu szó-
hoz alhangu ragot kell csatolni, és ha több szó követ-
kezik is egymásután, a szabály mindig megtar tandó. Ezek 
különben oly botlások, a melyek tagadhata t lanul ügyesen 
és szorgalmasan működöt t corrector figyelmét is kikerül-
hették. Azért nem is lehet már egyéb feladatom, mint — 
ha gyönge szavam ugyan nyom valamit a latban — újból 
kifejezni elismerésemet a nemesre törekvő i f jú szerzőknek, 
kik leküzdve a különféle nehézségeket fényesen bebizo-
tot ták, hogy „a kiképeztetés a papnevelő intézetben ko-
rántsem olyan egyoldalú, mint azt az elfogultság hiszi", ha-
nem ellenkezőleg mindent felkarol, a mi szép és nemes. Ben-
nem a kiadvány átolvasása legalább ezt a meggyőződést 
keltette, mely e mellett még nagy élvezetemre is szolgált : 
a miért a csanádegyházmegyei sajtó részéről is igen csi-
nosan kiáll í tott kötetet mindenkinek szives figyelmébe 
ajánlom. Bizom benne, hogy a fáradságot, melyet a könyv 
átlapozgatása okoz, kisem fogja megbánni ! 

Gl ász József. 

VEGYESEK. 
— Valamennyien protestánsok, — valamennyien 

katholikusok ! — Angolországban tör tént . A liverpooli 
esküdszék egy eset tárgyalásán véletlenül ugy alakult , 

hogy valamennyi esküdt és ügyvéd katholikus vala. Egy 
protestáns biró, hogy egy protestáns ügyvéd ismerősében 
szörnyüködést gerjesszen e jelenség miatt , a megbot-
ránkozás egy nemével mondta nek i : „Meg kell jegyez-
nem ön előtt, hogy ebben az ügyben valamennyi tör-
vénykező (lawyers) római katholikus volt." — „Igen, 
válaszolá az ügyvéd, és nekem is meg kell jegyezni ön 
előtt, hogy valamennyi vádlott protestáns volt." (Cath. 
Times.) 

Nem szeretjük az erőszakoskodás szellemét, mely 
abban áll, ha valamely lap erőnek-erejével azt akarja, 
hogy vele egy gyékényen árul junk. Igy tett legutóbbi 
számában az „ Uj Kath. Társadalom," midőn azt mondá, 
hogy a Religio -„határozott állást foglal el a kormány-
pár t mellett." s hogy „ u g y a n a z o n . . . polit ikát követi," 
mint az „ U. K. T." — Hát, hogy a Religio semmiféle 
állást sem foglal el a kormánypár t mellett, arra, maga 
laptársunk az illetékes tanú ; hiszen hivatolt czikke elején 
maga constatálta, hogy a Religio „minden pártokon felül 
áll.a S ezzel második állítása is meg van döntve, mintha 
t. i. mi ugyanazt a polit ikát követnők, melyet ő követ. 
Laptársunk a választások alkalmából mindenestől a kor-
mánypár t mellé állt, „öngyilkos" polit ikának nevezvén a 
kathol ikusokra nézve a mérsékelt ellenzék támogatását ; 
a mi polit ikánk ellenben maradt állhatatosan a régi. 
„minden pár tokon felül álló." No de ha igaz volna is, dato 
non concesso, hogy mi egy polit ikát követünk, még ak-
kor fenállana az, hogy „duo si faciunt idem, non est 
idem." 

— A májusi ajtatosság centenáriumát a római Santa 
Maria Maddalena templomban különös fénynyel zárták 
be. A homlokzaton közetkező felirat volt olvasható : 

SVPPLICATIONIS IN TRIDVVM 
OB CENTESIMVM ANNVM 

A PVBLTCO ET SOLEMNI EXERCITO 
MENSE MARIANO 

A CC. RR. INFÍRMIS MINISTRANT. INSTITVTO 
QYOTQYOT ESTIS DEIPARiE CLIENTES 

IPSAM ADPRECAMINI f 

YBEREM OPEM ALLATVRAM 
— Fényes ünnepély volt pünkösd estvéjén a köz-

ponti papnevelő intézetben. Az intézet derék növendékei 
rendezték, tiszteletére igaz szeretettel szeretett kormány-
zójuk, Markus Gyula pápai praelatus urnák, és hódolatul 
az egyház feje iránt, ki a jeles intézetet három elüljáró-
jának együttes kitüntetése által valóban rendkívüli kegy-
ben részesité. Az ünnepély igen szépen, szavallatok, ének 
és zenéből volt összeállítva, melynek kimagasló középpontja 
az intézet kormányzójának allocutiója vala, melyet a nö-
vendékekhez intézett. Az egyháziak és világiakból álló 
diszes közönség többszörös tapssal jutalmazta a lelkes 
i f júság nemes törekvését. Az intézet ének-kara ország-
szerte hires ; ezt dicsérni annyit tenne, mint a Dunába 
vizet hordani. Különösen ki kell azonban emelni a fu-
vola és vonós szerekre alakult zenekart. Valóban szeren-
csés gondolat szórakozásra a zenét választani, mely fa-
lusi magányában a papnak sokszor mentőangyala lehet, 
lelkének vidámságát és elevenségét pedig minden szóra-
kozások között leghathatósabban biztosítja. 

— Azon t. olvasóinkat, kik előfizetésükkel hátralékban van-
nak, kérjük a hátralék mielőbbi beküldésére. 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer: 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, junius 7. 46. I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Carmen. — Egyház és politika. A választások alkalmából mint easus conscientiae. — Guz-
mics és a magyar nemzet vallási egyesülése. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A katholikusok egyetemes világszövetkezése. — 

S o p r o n : 0 csász. és kir. fölsége Sopronban. — Irodalom : Irodalmi jelentés. —• Vegyesek• 

i s i s t 
honoribus 

Excellentissimi, Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini 
Domini Augusti i i i Roskoyányi De Eadem, Episcopi Nitri-
ensis, S. C. et R. A. Majestatis Actualis Intimi Consiliarii, 
I. O. Coronae Ferreae I. cl. Equitis, Comitis Romani, 
Philosophiae ac SS. Theologiae Doctoris Collegiati, etc. 

dum 
completis 5 lustris in Episcopatu Nitriensi inter laetissi-
mos Cleri fidelisque Popul i applausus diem 5 Junii 

1884 festive recoleret, devotissime oblatum. 

„Exegi monumentum aere perennius, 
Regalique situ pyramidum altius 
Quod non imber edax, non Aquilo impotens, 
Possit diruere aut innumerabilis 
Annorum series, et fuga temporum." 

Horat. LUI. Ode 30. 

Ista Tuis mittit meritis modulamina Clerus! 
In serie illorum, quos vidit Nitria summ- I 
Saecla per octo Viros meriti sublime levato- S 
Te sextum expletis hic lustris quinque saluta- T 
Alme proinde Pater Salve ! Tu Gloria nostr- A ! 

Te nullus Praesul Nitriae fama superavi- T 
Unusque e reliquis grato memorabere sens- U 
Inter eos quorum in stallo succedis honor- I 
Si quando illuxit titulus metris resonandu- S. 

Maximus est hodie dignarum carmine laudu- M 
Ista quippe die parent quadamtenus ann- I 
Transacti, qui Te eximie, et Tua facta decoran-T 
Te labor assiduus, benefactaque plurima laudan-T 
Innuit id series operum, per quae superast- I 
Tersa peritorum quoque scripta, quibusve superbi-T 

Magnopere Clerus, Populum adjungendo fidele- M 
Es Pater, et Praesul, largus Benefactor utriusqu-E 
Resplendens meritis, quae nunc juste coronantu-R 
Interea missis notis virtutibus orb- 1 
Te solum canimus, cui noster cultus inhaere- T 
Inclytus ut porro regnes, ceu Gloria Cler- I 
Si superi nostris vellent occurrere sensi- S 

Mille etiam lustris cuperemus Te bene firmu- M 
Omnibus exactis donis decoratus ab alt- 0 
Dignus es omnino ut vigeas, dignissimus, ut quo-D 
Unanimi petimus voto, celebremus et act- U 
Laeto igitur Tibi sensu Excellentissime Praesu- L 
Ad multos annos iteramus Candida vot- A 
Meta quidem laudum necdum est conclusa Tuaru-M 
Interea certum est nos hic spatio cohiber- I 
Nec superest aliud, quam cultu claudere carme- N 
Ad finem dem um votorum sufficit ill- A 

Circumstantia : qua Flaccus movebatur, et illi- C 
Leninien quaerens cecinit ; sic Tu quoque Praesul-L 
Exacto gaude monimento laudum, operumqu- E 
Rex igitur coeli porro tribuat Tibi robu- R 
Undique Te servet salvum, a quocunque renis- U 
Suscipe vota Pater ! permultis vivito lustri- S ! 

Joannes Belliss. 

EGYHÁZ É S POLITIKA. 
A választások alkalmából mint casus conscientiae. 

„In dubiis libertás, in omnibus 
Charitas. " 

S. Aug. 

Mióta akár hivatásból, akár di let tant ismus-
ból vagy kenyérkeresetből polit ikával foglalkozó 
katholikus lapjaink felszaporodtak, sokszor meg-
esett már a katholikus olvasó-közönségen, mely-
nek tömegét , sajnos, katholikus lapjaink még 
mindig csak a papság körében bir ják összetobor-
zani, megesett , mondom, a kath. olvasó-közönsé-
gen, hogy lapjaink bábeli toronynyá duzzadt 
vi tatkozása a kétszerket tő négyet is homályossá 
tet te , egy szóval az eszméket, jó adag önérde-
ket és szenvedélyt vegyitvén beléjök, összazavarta, 
a kedélyeket felizgatta, a testvéri szeretetet meg-
hidegitette., sőt egyesekben, ta lán pil lanatra, talán 
hosszú időre is, kioltotta. 

40 
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Ámde ennek is, mint minden bajnak, megvan 
a baszna, csak ki tudjuk belőle vonni. A katholikus 
papság Magyarországon e megmegujuló polémiák 
által egy nagy tapasztalattal lett gazdagabb. 
Látta és megtanulta, hogy sokszor mennyire el-
kalandozik a kath. publicisták politikája az egy-
ház politikájának ama fényes országutjáról, mely-
nek két oldalán a szétkalandozás ellen szolgáló 
korlátot oly világosan kijelölte sz. Ágoston, mi-
dőn egyfelől f'elállitá a kétes helyzetek számára 
a vélemény és elhatározás elágazásának a sza-
badságát, másfelől pedig minden eshetőségek 
számára felállitá a kölcsönös szeretet és becsü-
lés kötelességét, a mely ha megdől, nincs többé 
ember, a ki a keresztény társadalmat a pogány 
homo homini lupus-féle egymás felfalását ezélul 
bíró elmélet furiáitól megmentse. 

Nem czélzunk senkire, mert a mondottak, 
hogy jobbra-balra körülbelül mindenkire szólnak, 
kétséget nem szenved. A kormánypárt és a mér-
sékelt ellenzék mellett kardoskodó kath. publi-
cisták körülbelül egyenlő arányban szolgáltatták 
és szolgáltatják a bizonyitékokat annak igazolá-
sához, hogy a katholikus lap a politika és a ka-
tholikus politika, továbbá valamely kath. publicista 
politikája és az egyház politikája, két, sokszor 
igen különböző dolog. 

Vezessük vissza a vita tárgyát legegyszerűbb 
elemeire. 

A politika csak kiegészitő része, jobban 
mondva functiója annak az erénynek, melyet a 
classikus müveit ókor és a kereszténység pru-
dentiának, életbölcseségnek nevez. Van t. i. egyéni, 
családi, állami és lelkipásztori életbölcseség, a 
szerint a mint az egyéni, családi, állami vagy 
világegyházi életet kell az erkölcsi jólét örök 
elvei és törvényei szerint vezérelni. Az állami 
életet vezérlő életbölcseség kiváló helyet foglal 
el a prudentia körében és politikának neveztetik. 
Ez tehát a politika és nem más. Scientia et ars 
regiminis mundi, az államkormányzás tudomá-
nya és művészete. 

Ebből az eszmefejtésből két igen jelentős 
sarkigazság világlik ki : 

1) hogy a politikának az erkölcsi és pedig 
Krisztus óta a keresztény világrend örök el-
vei és törvényeihez kell igazodnia, mit ha 
nem tesz, nem marad igazi politika, hanem poli-
tikátlanság, imprudentia, oktalanság, szóval a 
legfőbb fokú eszélytelenség lesz; 

2) hogy a, kath. egyháznak, bár a politika 

I tere előtte nem idegen, nem szoros, nem for-
mális hivatása politikát csinálni és űzni. Nem 
idegen a politika tere az egyház előtt, két 
oknál fogva: a) mert a politika alapjául szol-
gáló erkölcsi elvek gondozása az egyház fel-
adata, s b) mert Európa s az újvilág czivilizált 
államrendszerét és államéletét az egyház alkotta 
és dajkálta. Hanem azért az egyház nem tar t ja 
és nem tar to t ta soha szoros hivatásának a poli-
tikát. Politikát csinálni és űzni az állam féladata, 
nem az egyházé. Az egyház támogatója az ál-
lamok politikáját, ha jó; küzd ellene, ha rosz: 
de nem csinálja Az egyház politikát csinálni 
csak kivételes esetekben t a r t j a kötelességének. 
Ily eset az, midőn az egyház államot alapit, 
mint a középkor elején tömegesen tette. Ekkor 
az egyház adá és vezérlé a serdülő állam politi-
káját. mert az állam maga még nem vala képes. 
Ehhez hasonló eset fordulhat elő még most is, 
habár az állami élet s az államférfiúi műveltség 
ugyancsak ki van fejlődve, vagy mint mondani 
szokás, emancipálta magát az egyház vezetése alól. 
Ha ugyanis valamely modern állam, vagy uralkodó 
politikai párt oly politikát állit fel és követ, a mely 
az egyházat létében t ámadja meg, az egyház fel-
jogosítva érzi magát arra, hogy az önvédelem 
minden eszközét felhasználja, még a politikát is, 
a mely azon esetben, ha az állam vagy az ural-
kodó párt az egyház meggyilkolása vagy meg-
csonkítására akar vele visszaélni, az az állam illető-
leg politikai párt kezében jogtalan használat miatt 
jogtalan fegyverré válik s az egyház által, mint 
minden jogos önvédelemnél, cum moderamine 
inculpatae tutelae felhasználható arra, hogy az 
állam jó politikára legyen utalva. Ily szomorú ese-
tekben az egyház, bár kelletlenül teszi, de kényte-
len az állam vagy az uralkodó párt részéről 
ellene inditott élethalál-harcz keztyüjét a politika 
terén is felvenni és politikai pártot alakitani s 
fenntartani, vagy annak alakitását legalább is 
előmozditani és támogatni, mint p. ez Németor-
szágban történik, hol a protestáns német csá-
szárság, és Belgiumban, hol a szabadkőművesség 
a kath. egyház megsemmitését tűzte ki világosan 
ezélul. 

Alkalmazzuk e kétségbevonhatatlan igazsá-
gokat magunkra és viszonyainkra. 

Tekintve, hogy a papság, mint ilyen, az egy-
ház alkotó része és nem az államé: világos 
hogy a papság —, azt az eg}~ esetet kivéve, ha 
az állam vagy az uralkodó párt az egyház 
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ellen nyíltan élethalál-karczot indítana, — allot-
riát üz, ha mint papság, vagyis mint az egyház 
vezéreleme, papi tekintélyének összes súlyát, tu-
lajdonképi kötelességének kárával, politizálásra, 
világosabban szólva: bármely párt mellett való 
korteskedésre használja. 

Tekintve azonban más részről, hogy a pap-
ság a politikai jogok gyakorlására nézve az 
ország legműveltebb és igy legrátermettebb 
osztályaihoz tartozik s velük együtt képezi azt 
az elemet, a szellemi aristokracziát az államban, 
a mely az állam vezetésére egyedül hivatott : 
világos az is, hogy a papság előtt a politika oly 
jogos és competens tér, mint bárki előtt az or-
szágban : a miértis pap egyenesen hazafiúi bűnt 
követne el, ha az államban felmerült politikai 
küzdelmekben műveltségének s általában szellemi 
fölényének egész sulyját latba nem vetné s a po-
litikai pártéletben, pro vagy contra, lelkének, 
hazafiságának egész erejével részt nem venne, 
természetesen, soha sem tévesztve szem elől azt 
a másik tekintetet, hogy ő, mint pap, a politikában 
s a párttusákban is egy fensőbb világrendet képvi-
sel, a honnan származik minden nagyratörekvő 
igyekezetnek, tehát a politikának is, fensőbb ihlete, 
erkölcsi becse és nemessége. 

Politikai párttusákban tehát nemcsak joga a 
papnak de kötelessége is részt venni, mikor ezt a 
nehéz szolgálatot tőle a haza érdeke megkívánja, 
és a hazáéval mindig karöltve járó egyház érdeke 
megengedi. 

Két párt fölött vesztek össze katholikus pub-
licistáink : a kormánypárt és a mérsékelt ellenzék 
fölött. Mind a két párt katholikus publicistái 
mintha felülmúlni igyekeznének egymást egyik a 
másiknak befeketitésében és az ellenpárt politikai 
értékének agyondorongolásában. Mindkét fél benne 
van a szertelenségekben, eljutott a végletig. 

A kormánypárti kath. publicisták azt mond-
ják a mérsékelt ellenzékről, hogy „katholikusokra 
nézve valóságos politikai öngyilkosság lenne a mér-
sékelt ellenzék mellett kardoskodni", és egy más 
helyen : hogy a mire a mérsékelt ellenzék törek-
szik, a mostani kormány felváltása, hogy arra a 
mérsékelt ellenzéket „segíteni a legvadabb őrült-
ség volna a papság részéről." 

Az ily szertelenségeket, melyeket kimenteni 
bizony alig lehet, a mérsékelt ellenzék zászlajához 
csatlakozott veterán kath. lap azzal a szertelenség-
gel visszonozza, hogy elnevezi a kormánypárt mel-
lett buzgólkodó kath. publicistákat felbérelteknek, 
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megvesztegetetteknek, zsoldosoknak, a kormánypár-
tot pedig, mely mellett köztudomás szerint egy-
házunk annyi jeles fia és papja foglal állást, en 
bloc a dechristianisatio pártjának hirdeti. 

Hogy sem az egyik sem a másik nem min-
taszerű katholikus politika, hogy ugy az egyik mint 
a másik az egyház szellemének nem hü tol-
mácsa, világos mindenki előtt, a ki nem feledi, 
hogy a politikai magatartás csak akkor van az 
egyház szellemével öszhangban, ha higgadtságot, 
mérsékletet, a túlzások kerülését, józan Ítéletet, 
tiszta igazságot, kölcsönös tiszteletet és felebaráti 
szeretetet visel homlokán. Az egyház szelleme nem 
tűri sem a gyűlölködést, sem a becsmérlést. Amarra 
nézve a keresztény szellem azt mondja, hogy „a nap 
le ne nyugodjék haragotok felett", emerre nézve 
azt tani t ja a szentirás, hogy aki azt mondja fele-
barát járól: racca, fatue, esztelen, „reus erit ge-
henae ignis." 

A katholikus poblicistának nincsenek privi-
legumai a kereszténység szellemének törvényei-
vel szemban. Ha tudja, hogy valaki kath. pub-
licistika czégére alatt eladta a tollát, — lépjen 
elő ellenfele ellen határozott váddal. Hadd lás-
suk az árulót. Ha nem tudja bizonyosan a mit 
állit : gyanusitani nem szabad senkit. Viszont 
pedig, például valamely kormánypárti kath. pub-
licista szintén messze túllép a tisztesség és illem, 
sőt minden eszély határain, ha megtagad min-
den politikai eszélyt azoktól, sőt egyenesen mint 
ostoba dupirozottakat állitja oda a közönség elé 
azokat, kiket az egész katholikus közönség, sőt az 
egész ország közvéleménye, mint hazánk legte-
hetségesebb s legbuzgóbb katholikus államfér-
fiait tisztel az ellenzék körében. A mérsékelt el-

I lenzék katholikus államférfiairól azt mondani, 
hogy a mire törekszenek, t. i. felváltani a jelen-
legi kormányt, — az a „legvadabb őrültség", 
az': mondani róluk, hogy ebben az alkotmányos 
törekvésükben őket támogatni a katholikusok ré-
széről polititikai öngyilkosság volna, — bizonyára 
oly sértés e jeles férfiak politikai eszélye és a 
katliolicismus ereje ellen, melynél csak e sérté-
sek nemes feledése lehet nagyobb. Uraim, igy az 
egyház, az ő hü fiait az Apponyiakat, Károlyia-
kat, Zichyeket, Szécseneket stb. traktálni nem 
szokta. Ez -nem az egyház politikája. Az egyház, 
a hol csak egy kis csiráját látja a keresztény 
conservativ szellemnek, nem a csira elfojtását 
tar t ja feladatának, hanem ápolását és fejlesztését. 
Ha hibáznak az ő fiai, figyelmezteti — és kise-
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giti; de nevetségessé tenni nem hagyja, őrültek-
nek decloráltatni nem engedi senki kedvéért. 

Összegezzük a mondottakat s vonjuk le a 
tanulságot ! 

A politika az általános okosságnak levén 
egyik és pedig tüzetesen az állami ügyeket in-
téző functiója, mint az okosságnak általában ugy 
a politikának is, ha tévútra jutni nem akar, 
hármat kell szem előtt tar tania : a czélt, az esz-
közöket és az akadályokat. Providentia, circum-
spectio, praecautio sunt filiae prudentiae. 

Ezeket mind számba véve, tartozunk az 
igazságnak, tartozunk Magyarország három nag}7  

politikai pártjának, tartozunk a katholicismus ere-
jének avval a kijelentéssel, hogy egyfelől ugyan 
a katholikus elvek álláspontját egész tisztaságá-
ban egyetlen egy pártban sem látjuk teljesen 
biztositva, másfelől azonban az uralomért egy-
más ellen küzdő három politikai párt közöl egyet 
sem tartunk olyannak, hogy kellő, több-kevesebb 
fentartás mellett katholikus embernek hozzá 
csatlakozni „őrültség" lenne és „öngyilkosság" 
vagy „Judás-fele árulás" a katholikus egyház 
ellen. Egy pártról sem lehet teljes bizonyos-
sággal azt mondani, hogy itt a tiszta üdvösség 
az egyház és a haza számára, i t t pedig a tiszta 
pokol. Mala sunt mixta bonis, et bona mixta 
malis. Valamennyi az egyházra nézve keveréke a 
jónak és rosznak, a barátságos és ellenséges ele-
meknek. Mind a három pártban van, a mi az 
egyházat biztatja, és ismét a mi visszataszítja és 
aggodalomba ejti. Az egyik pártban ebből a jó-
ból van több s abból a roszból kevesebb, és vi-
szont ebből a roszból van több s abból a jóból 
kevesebb. Annyit kénytelen mindenki elismerni, 
hogy egy neme a keresztény conservativ alaku-
lás lendületének a felsőházi conservativ ellenzék-
ben szállt meg. Lehetetlen ezt a fénysugarat a mér-
sékelt ellenzektől elvitatni. Vészéi}7 azonban a 
jelenlegi constellatiók közt az egyházra mégis va-
lamennyi pártból kerekedhetik ; mert valamennyi 
pártban erősen van képviselve az az elem, mely 
a szabadelvüség aranyborjúját imádja, és az egy-
házzal szemben, vagy meggyőződésből vagy alkal-
mazkodásból, az eget ostromló államomnipotentia 
divatos tanait követi. I t t tehát a veszély mi-
nusáról vagy plus-száról lehet csak okosan szó, 
nem pedig arról, hogy ez a párt ment meg biz-
tosan vagy az a párt. Ámde ezzel belejöttünk a 
valószinüségek végtelen hónába, hol az elhatározás 

szabadsága minden számbavehető s tisztességes 
meggyőződés számára biztositva van s kell hogy 
biztositva maradjon. 

A katholikus publicistikának, a jelenlegi po-
litikai választás alkalmából tehát nem az lett 
volna a kötelessége, hogy kormánypárt és a mér-
sékelt ellenzék egyedül üdvezitő Voltának kér-
dése felett összeveszszen és a recriminácziók szel-
lemét terjesze a papság körében, hanem az, hogy 
tisztelve az alapos véleményeltéréseket, egységet 
hozott volna a katholikus actióba az által, hogy, 
ha akár a kormánypárt, akár az ellenzék részéről 
kivánjuk a katholikusok szavazatát és a papság 
támogatását, miféle garancziákat p. nyilatkozatot 
kelljen pártkülönbség nélkül az egyház jogainak 
és javainak biztosítására egyöntetűen követelni, 
a szavazatok megtagadásának feltétele alatt, azok-
tól, kiknek neve katholikus elveinkre nézve nem 
programm. nem garanczia. 

Ez lett volna az igazi loyalis és reális ka-
tholikus politika czélra vezető ut ja ; mig a mos-
tani eljárás mellett valóban igen könnyen furcsa 
helyzetbe jöhet az egyházzal szemben mindaz, 
aki személyválogatás nélkül csak azért szavaz 
valakire, mert kormánypárti, vagy csupán azért, 
mert mérsékelt ellenzéki. 

A minden pártokon felül álló katholikus állás-
pont, mely az egyház szellemének leginkább meg-
felel, csak akkor fog érvényesülhetni, ha lesz ka-
tholikus társaséletünk, mely megteremti a katho-
likus politikai közvéleményt, a mely előtt aztán 
minden politikai párt kalapot fog kénytelen lenni 
emelni, több, a melylyel minden politikai párt 
életkérdésnek fogja magára nézve tekinteni a 
megalkuvást. 

9 millió katholikus, ha erejének öntudatára 
ébred, Magyarországban döntő tényező — akár-
mely politikai párt mellett vagy ellen. 

Ezt nekünk katholikusoknak jó volna erő-
sebben érezni és érvényesíteni; államférfiainknak 
és politikusainknak pedig pártkülönbség nélkül jó 
lesz soha nem feledni. 

G u z m i c s 
és 

a magyar nemzet vallási egyesülése. 
Vurum József, előbb fejérvári, 1821-től fogva pe-

dig nagyváradi püspök, a ki a „Kálvin prédikátorait 
örömest látja bázához szállani", egy pastoralét vagy mit 
ereszte el plébánusaihoz s azokat eltiltá a polemizálástól : 



RELIGIO. 

„elég dolgunk marad nekünk azzal is, hogy a magunk 
tanításainkat védjük." Ezt Kazinczy újságolja, s Guzmics 
így válaszol reá : „Az ő nyájas s emberszerető leereszke-
dése a ktilömb felekezetűek eránt többet nyom sok polemica 
tárgyú foliántoknál." *) 

Báró Szepesy Ignácz, erdélyi püspöknek, testvéri 
szeretettől ihletett egyházi beszédét a „Magyar Kurír" sze-
rint még kálvinisták és unitáriasok is elragadtatással ol-
vasták, hallgatták.2) 

A túlnyomólag protestáns lakosságú Tornamegye 
marchalisán két katholikus követet választa az ország-
gyűlésre. A választás után fölkelt helyéről Scitovszky 
János, rozsnyói püspök, utóbb az ország prímása, s igy 
szólt: „A tekintetes nemes vármegye most katholikus 
követet választa. En tehát declarálom, hogy ha a jövő Dié-
tára két reform, követet fog küldeni, azt nemcsak elle-
nezni nem fogom, sőt abban előre megegyezem, s ugy 
hiszem, azt fogja tenni successorom is, ha talán akkor 
itt más volna a püspök, s ezen declaratiómat kívánom 
inprotokollálni." Erre egy idős bizottsági tag a protes-
tánsok sorából igy válaszolt: „En — úgymond — igaz, 
kálvinista vagyok, de ha ez a megválasztott két követ 
pogány volna is, én mást nem választanék. : í) 

Az egri érseki székben felső-eőri Pyrker László, a 
német költő ült ; érzelmes kedélyű, nemeslelkü főpap, 
ki az őt meglátogató kálvinista Kazinczyt s ennek nejét 
leereszkedő nyájassággal fogadta és asztalához ülteti. 0 
viseli a Szent Hajdan Gyöngyei nyomatatásának költsé-
geit, s a példányokat Kazinczynak hagyja, kit mindig csak 
„mein Kazinczy" néven szólit. 

Ily jelenetek s ily példái a vallási türelemnek az 
ország lakosságának szélesebb köreiben is visszhangot 
keltettek. 

Nagyon csalódnék azonban, a ki a hitélet eme jelen-
ségeinek okát a felekezeteknek a vallási igazságok te-
rén egymáshoz való közeledésében vagy pedig hitelvi köl-
csönös engedményekben keresné. Akadtak ugyan egyesek, 
kik a hitbeli közeledésen munkáltak, de ezeknek összes 
törekvései sikertelenek valának. Eszlelhető továbbá e 
korban némi katholizáló irány is, mely leginkább Cha-
teaubriand és Winckelmann müveiben, Göthe és Schiller 
némely darabjaiban lel hathatósb kifejezést, de egészben 
véve ennek sem volt messzevágóbb hatása a hitéletre. 

Ha a vallási türelemnek s ezen időszak hitélete 
irányzatának okait kutat juk, akkor azokat a külföldön 
főleg Lessing hatásában, nálunk pedig az irodalmi és 
nemzetiségi küzdelmekben kell keresnünk. Ezek hozták 
együvé hazánk valamennyi igaz fiát, bármily vallás hi-
vője volt is. Katholikusok és protestánsok egyaránt ugy 
voltak meggyőződve, hogy a zsendülni kezdő irodalom 
csak akkor fog felvirágozni, az éledő nemzetiség csak 
akkor fog gyükeret verni, ha a két szent ügy közös ér-
dekeit a felekezetek vállvetve szolgálják. E mellett a hit 
dolgaiban elég mereven állott fenn a válaszfal az egyes 
felekezetek között különösen a politikai téren, s a mi 

L. Guzmics és Kazinczy lev. 55., 58. 1. 
2) L. u. o. 62. 1. 
3) L. u. o. 242. 1. 
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manapság sérelmi pont a protestánsok szemében, ugyanaz 
volt akkor is. Ha a hitélet terén emelő példákkal talál-
kozunk, azok nem annyira a hitelvi közeledésben lelik ma-
gyarázatukat, mint inkább némi vallási indifiérentisuius-
ban, mely az irodalmi és nemzetiségi viszonyok előtérbe 
nyomultával fejlődött ki, s melynek kissé nyers, de jel-
lemzetes kifejezését találjuk Kazinczy ama szavaiban, 
hogy ő ugy nézi, hogy fia protestáns, leánya pedig katho-
likus, mint azt, hogy az egyik nadrágban, a másik ellen-
ben szoknyában jár . 

Guzmics nem látott be a dolog mélyébe ; nem vizs-
gálta behatóan a viszonyok tényezőit; neki elég volt ez 
időszak általános jellemét, a hitélet türelmes irányát föl-
ismerni, hogy egyéniségében gyökeredzett kedves eszmé-
jének, az unió eszméjének barczosává szegődjék. Báthori 
tehát pusztán csak külső ok volt, hogy rég táplált remé-
nyét megvalósíthassa s az unió eszméjét hirdethesse. 

Guzmics azonban e téren irodalmunkban nem áll 
egyedül. Nemcsak a külföldön, hanem nálunk is már ő 
előtte többen tettek kísérletet a keresztény felekezetek 
egyesítésére. A két jírotestáns egyház unióját hazánkban 
legelőször már a XVII. században Samarjai János supe-
rintendens Magyar Harmónia czimü művében (1628.) 
sürgette ; ') ugyanezt mindjárt a türelmi rendelet után 
1781-ben, a bajai gyűlésen, a tiszamelléki és tiszántúli 
református superintendensek s néhány ágostai hitvallású 
lelkész is megkisérlették, s e czélból egy zsinat kitűzését 
határozták el ; ezt a gr. Beleznay Miklós tábornok elnök-
lete alatt tar tot t pilisi conferentia is megerősité, de létre-
jövetelét egyre halogatták, mignem végképen elmaradt. 
A jelen század elején, 1817-ben, szintén a protestáns 
felekezetek unióját sürgette Naszályi János palotai ref. 
prédikátor „Keresztényi szeretet és értelembeli egyesség" 
czimü röpiratában.2) 

A katholikusok és protestánsok vallásegyesülési 
mozgalmának megindításában az első lökést Kovács Jó-
zsef, győregyházmegyei dadi plébános adta „Az igazság 
temploma" czimü müvével, melyet „14. levél" nevet vi-
selő utolsó részében a vallási egység forró óhajtásával 
fejez be; 3 ) őt követte Péter Ferencz (A kegyelem tem-
ploma, 1816. A békesség temploma, 1820 ; ez utóbbi 
műre „szükséges észrevételek" ismét Kovács Józseftől, 
1820.). Ugyanezen időben jelentek meg Thezárovics Gá-
bor, nagyváradi lelkésznek, németből fordított müvei : 
Katholizáló lutheránus (1817.), A magában tünekedő 
protestáns (1818.), A hitben egyesülő protestáns (1819.).4) 
Továbbá Starck János müve : „Theodul estvéi" czimmel 

L. Yeresmarty Mihály élete és munkái. Irta Ipolyi Arnold. 
Kiadta a Szent-Istv.-Társ. 1875. 540. s köv. 1. 

2) Teljes czime: „Ker. szer. és ért. egyesség. a' vagy azokban 
az Augustai és Helvetziai Vallástételt követő két felekezetű Evan-
gélikus Keresztyéneknek lehető egyesüléseket tárgyazó Értekezések." 
Weszprémben. TSÍyomt. Számmer Klára betűivel, in 8-o, 77 1. 

3) Az Ig&zsàg temploma, mellyet Kolmár Józsefnek a Rév-
Komári ref. Gyülekezet Prédikátorának úgynevezett Kegyelem 
Temploma ellen emelt barátságos levelekben Kovács József. Győr, 
Streibig Leopold betüjivel, 1815. 148 1. 8-adrét. (L. Egyházi érte-
kezések és tudósitások, 1820. I. 169—188. 1.) 

L. Tud. Gyűjt. 1819. V. 126., 127. VI. 124. 1. 
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Horváth Endre fordításában (1819.)') „A katholikusok J 
tanítása a protestantismssra nézve" németből Szeder Fá- j 
biántól.2) Ugvane tájt jelent meg Lipcséban Berzeviczy 
Gergelynek „De conditione indoleque rusticorum in Hun-
garia" cz. műve, melyről Kazinczy tesz említést s mely-
ben némely hitéleti dolog gondatlanul s nem igaz szinben 
vannak feltüntetve ; de Kazinczy szerint „tendencziája (a 
vallási egység óhajtása) gyönyörű."3) Végre Hohenegger 
Lőrincz, Hille Ágoston s a convertita Haller Károly né-
met müveinek fordításait, mint a melyek inkább csak 
apologetikus iratok, elmellőzve, említendő a „Mágnes 
vagy az igaz Anyaszentegyház" czimü könyvecske (1822), 
melyben „egy, nemzete boldogitását szivéből óhajtó 
reform, magyar hazafi" a katholikusok és protestánsok 
unióját sürgeti, s az utóbbiakat a katholikus egyházba 
való visszatérésre szólitja fel, hihetőleg önmagának átté-
rése után Erre a kath. Ágoston János felelt „Megbővit-
tetett Mágnes" czimü füzetkében.4) 

Mindezen müvek azonban nem nagy hullámokat 
csaptak, s inkább csak élesztői voltak azon mozgalom-
nak, melynek hathatósb lendületet Guzmics adott Báthori 
ellen írt két első müvével. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 6. A katholikusok egyetemes világ-

szövetkezése. — Mikor a nagy bölcsességü XIII. Leó 
szentséges atyánk Humánum genus apóst, körlevele meg-
jelent, felmerült a római kath. sajtóban az eszme, hogy 
a szabadkőművesség világszövetsége ellen katholikus részről i 
is lehetne és kellene valamit alkotni. Maga a kath. egy-
ház önmagában véve ugyan egyetemes világszövetkezés, 
lévén az elterjedve az egész világon és birván szerves, 
rendes alakulással. De mivel egyrészt az Ecclesia docens 
és discens közötti lényeges viszony mindenütt nem talál 
elég élénk kifejezést, mivel másrészt a jelen viszonyok 
között a hit bevallása és a hit érdekeinek védelme legin-
kább a világban és a világ előtt kell, hogy történjék, ugy 
hogy ez annál dicsőbb lesz, mentől hatalmasabb, egysé-
gesebb a föllépés, azért kétséget nem szenvedhet, hogy 
a rendes, lényeges, szükséges eszközökön kivül a mostani 
körülmények között más rendkívüli, relative szükséges 
eszközök alkalmazása felette óhajtandó. Ily általános 
szempontból nagyon pártoljuk a kellőkép vezetett egyleti 
életet. Ily általános szempontból nagy örömmel és lelke-
sedéssel üdvözöltük a katholikusok világszövetkezésének 
eszméjét. Vártunk egy időig, mily konkrét alakot fog 
nyerni ezen eszme, hogy domborodnak ki ennek rész-
letei stb. 

') L. Pázmándí Horváth Endre élet- és jellemrajza. Irta Méry 
Etel. Győr. 1879. Gross Gusztáv nyom. 45. 1. 

2) Nagyszombatban, Jelenik János betűivel. 1820. in 8-o 66 1. 
3) V. ö. Guzmics és Kaz. lev. 11., 23. 1. 
4) Megbövittetett Mágnes, vagyis Kifejtése mindazon igazsá-

goknak, mellyek inditó okúi szolgálhatnak minden ker. magyarok-
nak arra, hogy az igaz r. kath. religióban egyesüljenek. Pesten, 
Eggenberger József költségén, 1823. 8-adrét 51 lap. (írva még 
1822-ben.) 

Nem hiába vártunk. Minden oldalról történt mái-
hozzászólás, legújabban a „Moniteur de Rome" hozott 
ezen kérdésről hoszabb tájékoztató czikket, mely kétség-
kivül megnyugtató hatással lesz szélesebb körökre nézve. 

Nem hiányoztak ugyan, kik ily egyetemes világ-
szövetkezés létrejöttét lehetetlenségnek tartották, mert 
ebben a politikai nézetek eltérése, a nemzeti aspirácziók 
féltékenysége, a különféle országok függetlensége, ezek 
érdekeinek eltérése, sőt olykor coliisiója nem ritkán oly 
„fausse position"-t idézhetnek elő, mely a meghasonlás 
magvát hordja magában. Jó akaratú lelkes katholikusok is 
osztoztak ezen aggályokban. 

A „Moniteur de Rome" egyik legújabb számában 
erre nézve ezen nyilatkozatot olvassuk: „A valóságban 
nincs szó, hogy valamely politikai szervezetet létesítsünk 
vagy polgári törvénykönyvet alkossunk. Egyszerűen arról 
van szó, hogy elérjük a hivők önkéntes ragaszkodását 
ama egyház dogmáihoz és parancsaihoz, melybe a kereszt-
ség felvétele által beléptek." 

Ezen nyilatkozat elég világos. Az a miben az egész 
világ összes katholikusai ugy is találkoznak, az, ami úgyis 
sub alia ratione szent kötelessége minden hivő katholi-
kusnak, az, amit hűtlenség és bűn nélkül ugy sem mu-
laszthat el senki, az képezi a tervbe vett szövetkezésnek 
lényegét, tárgyát és czélját. 

Két momentum rejlik nézetünk szerint ezen terve-
zetben. A keresztségben elvállalt kötelességek nyilvános 
bátor bevallása és a katholikus egység szorosabb föltün-
tetése-. Es ezen két momentum között az egyik kiküszö-
bülni akar egy, fájdalom ! általános hibát : amaz álszégyent, 
mely sok katholikus emberben van, midőn katholikus 
érdekek némi professiót követelnek a világ előtt ; a másik 
momentum pedig az egyház központjához való szorosabb 
ragaszkodás és a kath. egység öntudatának élénkítésé 
és fentartása. 

Az első momentum helyességét senki sem fogja 
tagadni. Mert van még, hála Istennek, nem kevés ember, 
ki szivében, családja vagy meghitt barátjainak körében 
jó becsületes katholikus, csak a világ ne lássa, csak az 
emberek ne tudják. Ama szomorú körülmény, hogy az 
ilyen gondolkodás általános, okozza, hogy egy sem mer, 
mivel egyedül nem akar maradni. Ha többen egyesülve 
fellépnek, ha mindegyiknek van másra, talán százra és 
százra is támaszkodni, akkor ama képzelt szégyen meg-
szűnik és bátrabb lesz a fellépés. 

A másik momentum fontosságát kiemelni felesleges-
nek látszik. Minél inkább akarják meglazítani a kötelé-
keket, ama Krisztus alkotta kötelékeket, melyek a hive-
ket egymás között és pásztoraikhoz fíizik, annál inkább 
óhajtandó, hogy ezen kötelékek szorosabbra füzessenek, hogy 
ezen kötelékek szükséges és áldásos voltát érezzék minél 
szélesebb körökben a hivők. Nincsen felemelőbb érzet, 
mint a kath. egység érzete, mint annak tudata, hogy 
millió és millió ész és sziv ugyanazon hitben, ugyanazon 

i szeretetben és engedelmességben egyet képez. S ezen 
érzet, ezen tudat mindinkább fejlődik ; fejlődik továbbra 
is. A egyház feje iránti ragaszkodás mindinkább élénk 
lesz ; élénküljön az még jobban. Mert a fejtől származik 
az élet, az alaptól a szilárdság, a központtól az erő. 
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E két momentum megérdemli, hogy a tervbe vett 
szövetkezéssel gyakrabban foglalkozzunk, egyelőre is 
ezt legmelegebben ajánlván és t. olvasoinkat időről-időre 
a dolgok állásairól értesítvén. ? 

Sopron, 0 esdsz, és kir. fölsége Sopronban. — Sop-
ron városa ünnepi pompát öltött. Utczái száz meg száz 
lobogóval diszitvék ; házai zöld és virágos koszorúkkal, 
ágakkal ékesitvék, az ujtelekkapu Lelvén óriási diadalív; 
a lakosság ünnepi hangulatban, mert köztünk időzött teg-
nap és ma ő csász. és kir. főlsége, apostoli királyunk, 
I. Ferencz József. 

Örökítse meg a „Bel.8 is ezen eseményt azért is 
különösen, mivel ezen alkalommal vallási ünnepély hozta 
meg ő fölségét a mi körünkbe. 

Van Sopron városa területén nevelőintézet katona-
tisztek leányai számára. Eddig benne neveltek átlag negy-
ven leánykát ; azonban a múlt évben a palotaszerii épü-
let — hogy kétszer annyi növendéket legyen képes be-
fogadni — második emeletet nyert. Ez alkalommal (az 
intézet második emeletén) házi kápolnáról is gondoskod-
tak. Az uj emelet és a kápolna berendezése sok időt 
vett igénybe és csak most tudott minden elkészülni. Védő-
szentül választották magyarhoni sz. Erzsébetet ; az oltár-
kép üvegfestmény (soproni Vermes nevü festő müve) sz. 
Erzsébetet ábrázolja, amint alamizsnát osztogat. A közös 
hadügyministerium, mely alatt az intézet áll, magát ő 
excellentiáját, megyés püspökünket kérte, hogy pünkösd 
ünnepén szentelje föl a kápolnát. Az apostoli fölség pe-
dig megígérte, hogy legmagasabb jelenlétével az ünne-
pélyt ki fogja tüntetni. 

Az örvendetes hir, hogy apostoli urunk Sopronba 
jön, egész városunkat fölvillanyozta. Az udvari gyász 
miatt zajosabb tüntetéseket a méltó fogadás alkalmára 
nem lehetett tervbe venni ; mindazonáltal talált módot 
az alattvalói szeretet, hogy e látogatás fölötti örömét 
tüntetőleg tanusitsa azon a módon, amint fönn emii-
tettük. 

Az órában pedig, melyben a fölség körünkbe ér-
kezett, talpon volt a városnak örege apraja. A tanuló 
ifjúság sorfalat képezett az indóháztól a Széchenyi-térig. 
Az utczákat ellepte a közönség. A hiútoknak hosszú sora 
kisérte bevonuló és jobbra balra az éljenzésekre atyai kö-
szöntéssel felelő királyi urunkat. 

Fogadására az indóháznál várták ő excellentiája, 
megyés püspökünk, ő herczegsége, a megye és város 
főispánja, a város polgármestere, a győri és soj^roni káp-
talan, a megye és város küldöttsége, katonai kitűnősé-
gek, kik mind kíséretéhez csatlakozva imposans menetben 
kisérték a bevonuló fölségét. 

Megérkezése után elfoglalván a „magyar király"-
hoz cz. vendéglő termeit, legott audientián fogadta ott 
az egyes testületeket, első helyen a megyés püspök ve-
zetése alatt a papságot, azután a katonatiszteket, me-
gyét, várost stb. 

1/%\0-kov körútra indult, megtekintendő a város kivá-
lóbb templomait és intézeteit. 

Amit a külföldiek, kik esetleg tanúi fölséges urunk 
itt ott tett látogatásainak, nem győznek bámulni, azt 

Sopronban is észleltük ; s ez azon bizalmas szeretet, 
amely a hódoló tisztelet határai közt fesztelenül nyilatko-
zik mindenütt, ahol kedvelt urunk és királyunk alattvalói 
közt mutatja magát, 

Pünkösd ünnepén 9 órára volt kitűzve a kápolna -
szentelés. Pontban megjelent az intézetben ő főlsége, 
kit ott díszben vártak a papi, polgári és katonai kitűnő-
ségek. Miután az intézeti elöljárók, a tanári kar és a 
növendékség hódolatát kifejezte, kezdetét vette a sz. 
ténykedés a szokásos ritus szerint. A szertartás fényének 
emelésére ő excellentiája a győri kathedralis legszebb 
ornatusát s azon páratlan pacificalét rendelte ide hozatni, 
melyet sz. István jubeliuma alkalmával ajándékozott szé-
kesegyházának. A szentelés utána sz. misét is ő excellen-
tiája mondotta. 

Mikor ő felsége a sz. mise után a kápolna ajtajá-
nál a főpap kezéből vette a szenteltvizet, szívélyes szavak 
ban köszönetet mondott neki a functióért. S miután még 
az intézet helyiségeit megtekintette, az indóház felé in-
dult, kisérve tömérdek diszes fogattól, lelkesült népso 
kaságtól s mindnyájunk szeretetétől. H. 

IRODALOM. 
I r o d a l m i j e l e n t é s . 

Ez idei kiadványunk Isten segítségével már elhagyta 
a sajtót, s a m. t. közönség magából a munkából ítélheti meg 
ez évi működésünk egy részét. Egy részét mondjuk, mert sze-
münk előtt tartván az iskolánk által megvalósítandó czélt, 
azon munkásság, melyről kiadványunk tanúskodik, nem 
meríthette ki működésünk egész körét. Nekünk első czé-
lunk az önművelés, az önképzés ; ennek pedig leghatha-
tósabb tényezője az önálló szárnypróbálgatás, az itélő-
tehetségnek önálló, eredeti dolgozatok készítése által 
való gyakorlása, fejlesztése. Erre fektettük az idén is a 
fősúlyt. 

Egy félszázados mult áll mögöttünk, a mely han-
gos bizonvitéka annak, hogy igyekeztünk a korviszonyok-
hoz alkalmazkodni. Innét magyarázható azon tény, hogy 
alkalomadtán, midőn bölcs férfiak jónak látták, a külföldi 
irodalom kiválóbb termékeinek átültetésére vállalkozunk. 
Hogy ezen működésűnk nem volt teljesen haszontalan, 
mutatja azon körülmény, hogy kiadványaink közkézen 
forognak a haza minden részében. Természetesen soha 
sem volt szabad megfeledkeznünk arról, hogy a műkö-
dés e tere csak mellékes czélja iskolánknak. 

Multunk felett mondjon ítéletet a történelem, mi ez 
ítélettől nem rettegünk. Igaz, nagyot nem alkothattunk, 
de senki sem kívánhatja a gyenge csemetétől, hogy 
százados tölgyek módjára daczoljon az idők viharaival. 
Még eddig senki sem mondá, hogy egy félszázad alatt 
semmit sem tettünk az egyház és a haza javára, hogy 
működésünk semmi kézzelfogható hasznot nem hajtott 
az egyháznak és a hazának ; szóljon bár igy az ítélet, 
mi megnyugszunk. De ha valaki azt mondaná, hogy hűt-
lenek lettünk zászlónkhoz, mely immár 53 éven át lo-
bogtatta jelszavunkat : „Istenünkért és Hazánkért!", ha 
azt mondaná, hogy volt egy pillanat, midőn az egyház 
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és haza javáról megfeledkeztünk, hogy volt ereinkben egy 
csepp, csak egyetlen csepp vér, mely nem az egyházért 
és a hazáért lüktetett, — ezt a vádat lelkünk egész erejével, 
önérzetünk egész hevével utasitanók vissza ! Tehettek és 
tettek mások többet, de jobban szeretni az egyházat és 
hazát, e két édes anyát, mint mi szeretjük, aligha lehet. 
Ez a lángoló, soha ki nem alvó szeretet késztetett arra, 
hogy kettőzött erővel lássunk a munkához. Mig ugyanis 
az önálló működésre kellett fektetnünk a fősúlyt, ha 
iskolánk czélját nem akartuk szem elől téveszteni, addig 
másrészt égve égtünk a vágytól, hogy egy oly munkát 
ültessünk át irodalmunkba, melyre kiáltó szükség van. S 
igy történt, hogy Moulart : L'église et l'état — „Az egy-
ház és az állam" czimü nagyhirü munkájának lefordítá-
sára vállalkoztunk. 

Hogy pedig megnyugtassuk azokat, a kik sokkal 
szivesebben látják kiadványunkban az eredeti dolgozato-
kat, bátorkodunk a kiadványunk elején olvasható jegyzői 
jelentésre utalni, mely hangos bizonyitéka annak, hogy 
mi az önművelés első tényezőjét még nagyobb figyelemre 
méltattuk, mint eddig. 

A munka tartalmának főbb pontjai a négy könyv 
szerint következők : az első könyv, kiindulván e tételből : 
„a kereszténység az igazi vallás", megállapítja az egyház 
és állam fogalmát, a kereszténység társadalmi alakját, 
az egyház szervezetét, az állami hatalom isteni eredetét, 
az állam és alattvalóinak jogait s kötelmeit stb. kiter-
jeszkedve mindenütt a tévelyekre, melyeket meggyőzően 
czáfolgat; a második könyv fejtegeti az egyház és állam 
kölcsönös viszonyát, az egyház elsőbbségét, az egyház-
nak az állam ellen rendelkezésére álló büntetőeszközeit, 
az állam és egyház egyesülését s elszakadását stb. ; a 
harmadik szól a két hatalom jogköréről, a negyedik 
a két hatalom elszakadásáról, a békeeszközökről, concor-
datumokról stb. 

Hogy mit vivott ki szerző müvével, mily hasznot 
hajtott vele a tudománynak, főleg pedig az egyháznak, 
erre megfelel a franczia, német és a magyar tudományos 
világ egyhangú Ítélete. Kiváló érdeme, hogy tárgyát 
minden oldalról megvilágítja, a tévelyeket mindenütt fel-
hozza és megczáfolja, a lehozott elveket a jelen viszo-
nyokra alkalmazza s szépen kimutatja, hogy mi jogos a 
mai állami intézményekben és mi nem. A munka gya-
korlati haszna kimondhatatlan ; benne ép ugy találhat 
tanulni valót az, a ki a tárgyalt kérdés elemeivel fog-
lalkozik, mint az, aki abban otthonos, amaz könnyen 
elsajátíthatja a dolgot, ez ismereteinek tömkelegében 
biztos vezérfonalat nyer. A fordításban a mennyire csak 
lehetett, az érthetőségre törekedtünk. 

Idei kiadványunkban csak a két első könyvet adjuk ; 
mert csekély erőinket meghaladná 24—26 ív terjedelem-
nél nagyobb műnek kiadása. De a hátralévő két könyv 
is készen van, s a jövő évben bizonyosan meg fog jelenni. 
Különben a két első könyv is teljes egészet képez. 

A munka árát 2 f r t 50 krra szabtuk. Tekintve, 
hogy jelen évi kiadványunk az eredetinek majdnem három-
negyedrészét tartalmazza, még pedig sokkal diszesebb 

kiállításban, és hogy az eredetinek ára a 7 frtot jóval 
meghaladja, — ugy hisszük, hogy a nyerészkedésnek 
még csak árnyéka sem fér hozzánk. Szívesen hozzuk meg 
az anyagi áldozatot, hogy mindenki megszerezhesse a 
munkát. 

Az itt-ott előforduló csekélyebb hibákat mentse ki 
azon körülmény, hogy igyekeztünk a munkát minél 
előbb átadni a m. t. közönségnek, mert minden perez 
drága. 

Budapest, 1884. május 25-én. 
A budapesti növendékpapság 

magyar egyházirodalmi iskolájának 
ez évi tagjai. 

= Megjelent és beküldetett: Kéthely és környé-
kének néprajza. Irta: (Ír. Békefy Rémig, ciszterci rendű 
áldozár és főgvmn. rendes tanár. Budapest, 1884. 85. 1. 

Tartalma: Kéthely és környékének néprajza; lakó-
hely; politikai viszonyok; egyházi viszonyok; hit-élet és 
erkölcsi állapot ; nyelv ; test-alkat, vérmérséklet és viselet ; 
lakás és életmód; foglalkozás; szórakozás; időnkinti s 
alkalmi szokások és hiedelmek ; családi élet ; eljegyzés ; 
esküvő és lakodalom ; születés ; halálozás ; zár-szó. •— 
Ajánljuk a becses munkát am. t. olvasóközönség figyelmébe. 

VEGYESEK. 
.. — A nyitrai róm. kath. fögymnasiumi ifjúság 

Dugonics-önképzőköre által, 1884. évi junius hó 4-én, 
mélyen tisztelt dr. Roskoványi Ágoston úr halhatatlan-
érdemü megyés püspök őnagyméltósága negyedszáza-
dos nyitrai főpásztorkodásának emlékére, rendezett disz-
gyülésnek müsorozata : 1. „Ima" Kreutzertől. Zengi a 
főgym. vegyeskar. 2. „Bevezető beszéd." Mondja Szeyler 
E. VIII. oszt. t. 3. „Fiúi hódolat" a nagymélt. főpap 
negyedszázados nyitrai püspökségére Gyurikovits M. apát-
kanonoktól. Szav. Bielik E. VI. o. t. 4. „Titkári jelentés' 
Olvassa Klobusitzky K. A IL o. t. 5. „A nemtő" Tárkányi-
tól. Szavalja Kmetykó J . VII. o. t. 6. „Az Ünnepelt 
főpásztorról" kegyeletes emlékezés. Olvassa. Tersztyánszky 
G. VII. o. t. 7. „Viharban" Dürertől. Énekli a főgymn. 
férfikar. 8. „Pia Vota pro meritissimo Episcopo 25. annis 
Nitriensi." Budaváry J . tanártól. Szavalja Fiebig A. VII. 
o. t. 9. „Uj Simeon" Tompa M.-tól. Szavalja Nagy Béla 
VIII. o. t. 10. „Búcsúbeszéd a tagtársakhoz." Olvassa 
Klobusitzky K. VII. o. t. 11. „A jótevő" Mindszentytől. 
Szavalja Fazekas A. VII. o. t. 12. „Zengjen a dal" Zsas-
kovszkytól. Előadja a főgym. férfikar. Kezdete szerdán 
d. u. 4 és fél órakor a főgymnasiumban. 

Kegyeletes adakozás 
péterfillérrel a szentatyának a közp. papnevelő intézetből. 

Dr. Czibulka Nándor lelkiigazgató 1 db. es. és k. arany. 
Venezell Antal alkormányzó 5 frt . 
Dr. Való Simon tanulmányi felügyelő 5 frt. 
Dr. Wolafka Nándor tanulmányi felügyelő 1 db cs. és k. 

arany. 
A központi papnövendékek 50 frt. 
A kp. papn. magyar egyházirodalmi iskolája '20 fr. arany-

ban és 1 db. cs. és k. arany. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. ) 
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szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 
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ADATOK 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

Örömmel constatálhatjuk, hogy mióta l 8 8 l -
ben e lapok hasábjain bold. Margit ereklyéinek 
történetéről első czikkünket közzétettük, azoknak 
feltalálása nemcsak hazánkban de világszerte 
tisztelőinek óhaját képezi, de egyidejűleg megin-
dittatott felkeresése mind annak, mi reá, de ki-
vált szentté avatásának processusára vonatkozik. 

Hazánk egyházi történészei mind kiválóbb 
figyelmet forditanak reá. Rómában a vatikáni 
levéltárakban kutató első rendű tudósaink már 
az ottani levéltárnokok figyelmét annyira fel-
költötték, hogy azok dicsőségüknek találják, ha 
reá vonatkozó okmányokat fedezhetnek fel. Talál-
tak is a vatikáni levéltárban egy legendát, mely 
a nápolyi Margit-legendának mása. A nápolyi 
levéltárban, a hol legendája napvilágra került, 
legújabban ismét egy becses kézirat került elő, 
melynek szinezett initiáléi és diszes lapszegélye 
lefényképeztetett és a mü maga lemásoltatott; 
mert a mü nem más, mint bold. Margit által 
szerkesztett elmélkedések. Kiváló szorgalmat fordit-
nak az adatgyűjtésre a sz. Döme-rendüek, mely 
rendnek b. Margit kiváló disze vala. Egy tagja 
néhány év előtt a Margitszigeten és Veszprémben 
szemügyre vette azon zárdák romjait, melyekben 
b. Margit élt volt. A tartomány levéltáraiban 
szorgos nyomozások történnek, melyek már eddig 
is szép eredménynyel jutalmaztattak. De minden 
hizelkedés nélkül mondva, az oroszlánrész a 
magyar tudosoké. Ők kutatták fel a processus 
canonisationis másolatának két példányát, mind-
addig ismeretlen legendájának szintén két példá-

nyát, elmélkedéseinek diszes kéziratát, magyar 
legendája Írójának korát és évét és még temérdek 
becses adatot. 

Kedves kötelességemnek tar tom tehát, — 
különben is erre igen illetékes helyről felszólitva, — 
eddig gyűjtött adataimat a további kutatások elő-
segítésére köztudomásra hozni. Folytatom tehát 
188l-ben megkezdett közléseimet. 

B. Margit ereklyéinek ideiglenes elhelyezése és 
tiszteletre történt kitétele Sziiz Mária templomában a 
Margitszigeten. 

Kétségünk sem lehet arról, hogy az 1409-
ben tervezett bővitése a templomnak eredmény 
nélkül maradt volna. Minden esetre történt ott 
az ájtatoskodók és bncsut nyerni kivánok jám-
bor adományaiból bővités, illetőleg átépités. 
Azonban a templom szentélyének újbóli építésé-
ről, mely 1510-ben, tehát ép 101 év múlva tör-
tént, hiteles emlitést tesz Raskay Lea margit-
szigeti dömés apácza, a magyar Margit-legenda 
másolója, ki a „Példák könyvé"-t1) is irta, mely-
ben az 1510. évhez e következő megjegyzést 
teszi : Ezen esztendeöben kezteek chynalny az egy-
házbely sanctuariumot. 

Nevezetes azonban, miszerint Raskay Lea2) a 
XIII. században készült legenda másolása alkal-
mával, annak szövege közé saját korabeli megjegy-
zéseket tesz. Többször találjuk benne a maes (ma 
is) „hyvonk* (hivünk,) kifejezéseket. Mégis b. 
Margit testéről, a midőn annak temetését elmondta 

Nyelvemléktár. VIII . köt. XXXIII. és 100 1. A 
Példák könyve eredeti szövegében, a 28. 1. 

2) I. h. 37. 1. Praynál. 307. — Vajdánál 89. 
47 
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és sírját leírta, még 1510-ben, midőn a magyar 
legenda másolata készült, ezt mondja: „kyben mas-
tan es fekzyk ez zent zvz." A mivel bizonyságot 
tesz, bogy még 1510-ben ugyanott volt eltemetve, 
hová halála után tet ték volt. 

De mikoron a szentély épitése már annyira 
haladt, hogy ott az útba eső sir megsértethetett 
volna, akkor tör tént annak felnyitása és az erek-
lyének más helyre való áthelyezése. Erről ugyan 
Raskay Lea mitsem emlit, de nem is említhetett, 
mert midőn a kiemelés történt, már a legenda 
meg vala irva. Igy tehát a test kiemelése az 
épitkezés megkezdése és a legenda befejezése 
után történt meg. 

A sirból történt kiemelése után a dicsőült 
test csak ideiglenes helyet nyert. Ezen helyen 
látta azt Kajetán Tamás bibornok, Magyar-, Cseli-
és Lengyelországok számára követ a római 
pápa oldala mellől, midőn 1528. év nyár vé-
gén az apáczák nyulakszigeti zárdáját meg-
látogatta. 

Ekkor az apáczák megmutatták neki boldog 
Margit csontjait, melyek oly helyen őriztettek, hol 
állításuk szerint, az áradásoknak ki valának téve. E 
végből a pápától nyert hatalmánál fogva okmányi-
lag1), mely u. a. év September 5-én kelt, meg-

*) Melynek eredeti szövege ez: „Thomas misera-
tione divina Sti Xisti S. R. E. presbiter cardinalis ad 
hungarie, pohemie et polonie regna sedis aple legátus 
a latere. 

Dilectis nobis in christo priorisse et monialibus 
monasterii beatissime virginis Marie insule leporum sub 
cura fratrum predicatorum degentium prope budain wes-
primiensis dioecesis salutem in domino. Cum nuper apud 
monasterium vestrum diverteremur ostensa nobis per vos 
fuerunt ossa beate Margarete virginis monialis vestre, 
filie quondam clare memorie Bele quarti regis hungarie 
in loco ut asserebatis exposito aquarum inundationibus. 
E t quoniam illám vite Sanctimonia non minus quam pro-
sapia claruisse asserebatis nobis humiliter supplicastis, ut 
illám inde transferri et in loco decentiori in quo inunda-
tiones hujusmodi non, officerent poni permitteremus. 
Nos igitur attentis premissis vestris in hac parte suppli-
cationibus inclinati vobis ut adhibitis vobiscum fratribus 
dicti ordinis seu aliis, qui nobis videbuntur, ossa hujus-
modi in ecclesiam monasterii vestri predicti in loco de-
centi transferre possitis auctoritate apostolica qua etiam 
per litteras Sanctissimi Dni nostri pape nobis concessa 
fungimur in hac parte tenore praesentium concedimus et 
indulgemus. Datum Bude dicte dioec. Anno Incarnationis 
Dominice Millesimo quingentesimo vigesimo tertio die 
quinta mensis Septembris. Pontificatus prelibati Sanctis-
simi Dni nostri Adriani divina providentia pape Sexti, 
Anno Secundo. (L. S.) A viasz pecsétnek körirata : „Tho . . . 
Cajetanus S. R. E. Cardi" Io bapta flavius Secretarius. Kivül : 
1523. Concernit Sacra Pignora Btae Margeretae V. Litae 
Thomae Cardinalis. Eredeti papirra irva, az országos le-
véltárban. Monial. Poson. 56 fasc. 78 sz. Egy részét közli ! 
Katona, Hist. Critica Hung. XIX. 411. Hivatkozva: Bul-

engedi az apáczáknak, hogy a dömések közre-
működése mellett, kiknek lelki gondjaira valának 
bizva, és mások jelenlétében, tekintve a boldo-
gultnak életszentségét, csontjait a templomban 
méltó helyre áthelyezzék. 

Ezen okmány azon téves nézetre szolgálta-
tot t okot, mintha boldog Margit nem a templom-
ban, hanem a zárdának a templom mellett levő 
valamely helyiségében lett volna eltemetve. Eme 
nézetet azon körülmény is látszik támogatni, 
mert ő maga a templomon kivül jelelt ki ma-
gának temetkezésre helyet. A magyar legenda 
igy adja elő bold. Margitnak e kivánatát: 
„Kerlek tyteket bog temettesetek engemet az 
karban az zent kerezt oltára elevt, ha kedeg az 
az kaar aznak myatta jgen meg zorul az soro-
roknak, tehát temetessetevk engemet az en 
jmadkozo belemben/'1) Miután azonban a magyar 
és a nápolyi legenda, mint emlit et'lik volt, hatá-
tározottan kimondják, miszerint Margit tetemei 
a templom főoltára előtt takarí t ta t tak el, nem 
adhatunk e határozott nyilatkozattal szemben 
semmiféle combinational^ helyet. Ilyen combinatio 
az is> mely abból, hogy bold. Margi t teste 1523-
ban a zárdában valami nedves helyen őriztetett, 
azt következteti, hogy b. Margit nem a templom-
ban lett eltemetve, hanem a honnan ekkor át-
helyezése kérelmeztetett. Vagy pedig ép ilyen 
alaptalanul combinálna az is, a ki az áthelyezés 
kérvényezéséből azt következteti, hogy b. Mar-
git sirja csak 1523-ban nyit tatott volna meg. 
Érvül azt felhozni, miszerint avégből kellett sír-
já t 1523-ban felnyitni, mert az áradásoknak ki 
vala téve, nevetséges, mert ezen okból 1271-től 
1523-ig kétszáz ötvenkét év alatt számtalanszor 
meg kellett volna a sir felnyitásának történnie. 
Megjegyzendő az is, hogy az okmány exhumatio-
ról vagy levatióról szót sem tesz, csak transla-
tióról, mely kifejezés a már felemelt ereklyé-
ket illeti; a mi itt abból is kitetszik, mert a 
bibornok-követ magokat a csontokat is megszem-
lélte, mit alig tehetett volna, lia azok még a „vörös 
márvány koporsó" alatt fekszenek vala. 

Mely hely lehetett az a zárda helyiségei 
közül, a hol a dicsőült test ideiglenesen őriztetett, 
midőn azt Tamás bibornok megszemlélte, meg-

larium Ord. Praedic. T. IV. 413-ra. Mivel ezen okmány-
nak teljes szövege mindeddig ismeretlen vala, azért köz-
lését jogosultnak tartom. 

x) Praynál 300. — Vajdánál 78. — Volfnál (Nyelv-
emléktár i. m.) 32. — Az eredeti kéziratban 93—94 1. 
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határozni nem lehet. Volt-e ama helyek egyike, 
melyeket b. Margit temetkezése helyeül kiszemelt 
magának, biztos adatok hiányában meg nem 
mondhatjuk. Azonban az bizonyos, hogy a hely-
nek közel a templom mellett kellett lennie, hogy 
a dicsőült testet tisztelők könnyen hozzáférhettek. 
Sőt az is bizonyos, hogy csontjai i t t eltemetet-
lenül, valamely oltárra elhelyezve, már mint 
ereklyék tiszteltettek. Ezt engedik legalább követ-
keztetni Tamás bibornok eme szavai: „Midőn 
múltkor a zárdában jár tunk, megmutatták 
nekünk boldog Margit csontjait." A mi alig tör-
ténhetett volna, ha még azok a sirban feküsz-
nek vala. 

Hogy csontjai már ekkor ereklyeként tisz-
teltettek, ezt még egy más, és pedig érdekes körül-
mény következtében bizton állithatjuk. Midőn 
ugyanis II. József császár parancsára 1782-ben a 
Klarissarend eltörültetett, akkor ezeknek pozsonyi 
zárdájukban leltár vétetett fel. Tudvalevőleg pedig a 
pozsonyi Klarissák zárdájába olvadtak be V. Pál 
pápa és II. Mátyás királynak kivánatára *) a nyulak-
szigetebeli apáczák minden vagyonukkal. A Kla-
rissa-apáczák ingóságainak leltára,2) mely tehát 
a nyulakszigetebeli apáczáktól kapott tárgyakat 
is felsorolja, a kincsek közt megnevez egy ezüst 
ládikát, mely meg van aranyozva és 1512-ben ké-
szült. Ebben szokás szent Margitnak fejét nyilvá-
nos tiszteletre kitenni.*) 

Ha tehát már 1512-ben nagy értékű erek-
lyetartó készült azon czélra, hogy ünnepélyes 
alkalomkor abban b. Margit koponyája kitétessék, 
kétséget nem szenvedhet, hogy teste többé el nem 
volt temetve, hanem bizonyos, hogy ugy mint 
a fő, a test többi részei is tisztelet tárgyát nagy 
mértékben képezték. 

Nem azért tehát, hogy a test a sírból ki-
emeltessék, kérelmeztek a szigeti apáczák Tamás 
bibornok és a pápai követnél, hanem, hogy a 
test eddigi alacsony, mert a viz áradásoknak ki-

*) Acta Clarissarum Posoniens. 45. cs., 30. sz. és 
Katona Hist. Crit. Hung. XXIX. k. 594 kk. 11. 

2) Inventarium Universarum Mobilium et Immobi-
lium Rerum in Gremio Cittis Posonien. ad Claustrum 
suppressi Ordinis Monialium Stae Clarae Posonien. spec-
tantium. Keltezve: Die 2-a Mártii 1782 a supressio nap-
jával. Találtam az országos levéltárban, a volt m. k. udvari 
kanczellária irattárában. Ismertet tem: Egyházművészeti 
Lap. 1881. 308—314. és 326—330 11. 

3) , 1 Cistula argentea deaurata, opus anni 1512. cui 
inponitur pro publico cultu Caput Stae Margarethae. 
464 SU" SU = Semi Uncia = 1 bécsi lat. Tehát az egész 
suly 14 font 16 lat. 

t e t t és azért nedves helyéről, szárazabb és egy-
szersmind hozzá méltóbb helyre áthelyeztessék. 
E czélokra legalkalmasb helynek ajánlkozott maga 
a templom, melynek szentélye és a hozzácsatla-
kozó kar, három vagy négy lépcsővel magasab-
ban feküdt a templom hajójánál, és természete-
sen a mellékhelyiségeknél is. A szentélynek 
jelenlegi talaja több mint két lábnyira le van 
ásva. Ezt muta t ják a szentély polygonjának éj-
szaki oldalán látható oszloptalapzatok, melyek a 
szegletekből, több mint két lábnyira a talaj fe-
lett, előszökelnek, de egykor a talajt érintették. 
Hogy jelenleg 4 lépcsőn kell a templom hajó-
jába lemenni, az meg ne zavarjon, mert ép ugy 
mint a szentélynek, ugy a templom hajójának 
talaja is leásatott, a mellék épületek talaja pe-
dig a temérdek törmelék által dombbá feltölte-
tett , holott hajdan a melléképületek mélyebben 
feküdtek a templom és főkép a szentélynél. 

A templom szentélyében, vagy karában te-
hát, mind az áradástól való biztonság, mind pe-
dig a tisztelet szempontjából legalkalmasb hely 
vala az ereklyék elhelyezésére. Mivel azonban 
csak szentté vagy boldoggá avatottak testeit sza-
bad nyilvános tisztelet tárgyává kitenni, így 
Margit testének a templomba való áthelyezése 
és ott nyilvános tiszteletnek átengedése, mivel 
mindeddig ünnepélyesen és a kellő szabályok 
szerint canonisatiója vagy beatificatiója még meg 
nem történt volt, nehézségeket látszott okozni, 
mindamellett, hogy már eddig is valamely mel-
lékhelyiségben a tisztelet nem csekély fokában 
részesittetett. Erre római engedelem kellett és 
ennek kieszközlése késleltette a testnek a ned-
ves helyből a templomba való áthelyezését és 
tiszteletre kitételét. És ime ami oly nehezen 
elérhetőnek látszott, most váratlan, s előre 
nem látva véletlen megtörténik. Tamás bibornok 
a szigetre jő, ott megszemléli a sz. csontokat és 
meggyőződik a hely alkalmatlanságáról, s meg-
engedi, hogy azok eddigi helyükről az apáczák 
és a dömés atyák legjobb belátása szerint a 
templomba elhelyeztessenek. 

Habár okmányilag nem találtuk még sehol 
feljegyezve, hogy a templom mely részébe te t -
ték le az apáczák és a dömések, ezen engede-
lemmel élve, b. Margit dicsőült földi maradvá-
nyait; mégis mindig biztosan mondhatjuk, hogy 
az egyház terjedelmes és kellőleg magasan fekvő 
karjában készitettek, vagy szándékoztak késziteni 
számára illő, diszes helyet. 

50* 
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Meglehet, hogy e díszes helynek készítése 
csak szándék maradt , egyelőre csak egyszerű mó-
don helyeztetvén az ot t el. Azért gondolom, 
hogy a legtökéletesebb elhatározás is akkori idő-
ben könnyen szándok maradhatot t , me r t a tö-
röknek a haza ha tá ra in való benyomulása egyre 
izgatot tságban t a r to t t a a kedélyeket, kivált a 
gyönge zárdaszűzeknél, kik naponta remegéssel 
néztek elébe az érkező ú j rémliireknek. A haza 
minden t á j án lakó szüleik gyermekeiket igen fél-
te t ték a főváros mellet t a Dunaszigetén elzárva, 
honnan a veszély idején a menekülés majdnem 
lehetetlen és egyre h ívogat ták haza magokhoz, 
úgyannyira, hogy 1521-ben, midőn Szolimán aug. 
29-én Belgrádot bevet te és a Szávát serege át-
lépte, a félelem pedig országszerte nagy volt , a 
szigeti apáczák közül is többen menekülni akar-
tak, biztosabb tá jakon lakó szüleik vagy roko-
naikhoz. Ekkor László, a dömések magyarhoni 
t a r tományának főnöke, szept. hó 27-én Pécset t 
kelt levelében sietett megnyugta tn i a szigeti apá-
czáknak elcsüggedett kedélyeit, s az Istentől vi-
gaszt óha j to t t nekik. E levél vétele után, részint 
mivel az a déli vidékről jöt t , hová, ha valóban 
nagy volna a veszély, annak hire előbb és bizto-
sabban el jutott volna; részint pedig mivel szi-
gorú parancsot, sőt büntetéssel való fenyegetést 
is foglalt magában, az apáczák megnyugodtak, 
békében megmaradván szigeti zárdájukban, csu-
pán a gondjaikra bízott növendékeknek enged-
vén meg, a fentebbi levél értelmében, a szüleik-
hez való távozást1). 

(Folytatjuk.) 

G u z m i c s 
és 

a magyar nemzet vallási egyesülése. 

Alig jelentek meg Guzmicsnak említett müvei, 
néhány hónapra reá Pap István, vilonyai prédikátor 
névtelenül „A vallási egyesülés ideája, s ezen idea reali-

Az eddig még ismeretlen és kiadatlan levélnek 
szövege ez : „In dei filio sibi dilectis venerabilibus prio-
risse, supperiorisse, ceterisque viniversis sororibus Sancti-
monialibus de kabitu ordinis Beati dominici in insula-
leporum Deo optimo maximo pariter serviens fráter Leo-
poldus de C. sacre theologie professor ac prior provinciális 
Hungarie ordinis predicatorum salutem et Spiritus sancti 
consolationem. Quoniam amori natali parentes ad suos 
posteros feruntur in adversis . . . ut ex vobis aliquas vestri 
parentes metu turcarum invasionum ad loca tutiora 
reaufferi vellent. Volo a c . . . precipio vobis tenore pre-
sentium sub pena excommunicationis lati sententie ut 
moris est redendo pro t r i buna l i . . . quatenus nulla ex 

záltatásának eszközei" czimü füzetet adott ki,1) melyben 
az „unió conservativa" mellett harczol. „Az egy értelemre 
való jutást — úgymond — a hit dolgában lehetetlennek 
tartom, de a minden keresztény felekezeteknek egy anya-
szentegyházban való egyesülését, még az értelem kü-
lömbsége mellett is nemcsak úgy nézem, mint lehetőt, 
hanem mint szükségest kívánom is, és arra igyekezem." 
(8. 1.) Irata további folyamában czáfolni iparkodik Guz-
micsot, mint a ki „a vallási egyesülést a hit dolgában 
egy értelemre való juthatásában helyhezteti, s ezzel 
együtt lehetetlen dolgot kívánván, véget vet a vallási 
egyesülésről való reménységnek is" (12. 1.) Pap István 
csupán a külső szertartásokban való egyesülést tar t ja 
szükségesnek, s ennek eszközlése érdekében többi közt 
gyertyákat akar gyújtani és szentek képeit bevinni a 
református templomokba. Miért ne lehetne, kérdi, a 
protestánsok templomaiban is gyertyákat égetni annak 
jelképeül, hogy ezek azon helyek, hol a bűn homályából 
akarunk kitisztulni s a világosság fiaivá lenni ? Miért 
ne lehetne képeket, mint a jó példát adó szent egyének 
és szent történetek ábrázolásait, a protestáns egyházak 
falára is felfüggeszteni? „Miért nem tarthatnánk — 
mondja tovább (24. 1.) — szent István király emlékeze-
tére egy nemzeti ünnepet, hogy imádnók az Istent, ki ő 
általa a keresztyén vallás világát nemzetünk között is 
felderítette ?" A fenkölt szellemű Pap Istvánt ez utóbbi 
merész indítványaiért a pesti egyházkerületi hatóság — 
mint Guzmics Kazinczynak írja (1823 jul. 19.), — maga 
elé idézé s úgy látszik, nem minden fenyegetés nélkül e 
kérdés további feszegetésétől eltiltá. Még rosszabbúl jár t 
Edvi Illés, nagygeresdi evangelikus lelkész, kit a pozsonyi 
kath. zsinathoz írt versei és Szalaival, vámos-családi plébá-
nossal kötött barátsága miatt az intoleranczia hivatalától 
foszta meg. Guzmics keserűen panaszolja fel Kazinczynak 
(1823 nov. 9.) a türelmetlenség ezen és hasonló jelensé-
geit, fe lsóhaj tva: „oh barátom, vajha egyek volnánk!" 

Pap István teljes elismeréssel adózik Guzmicsnak a 
vallási egyesülés tárgyában írt müveiért s különösen ér-
deméül tulajdonítja azon higgadt és szeretetreméltó mo-
dort, melylyel, mint egyedül czélra vezetővel, Guzmics 
az unió kérdését tárgyalá. 0 maga is hasonló kímélettel 
és szelíd hangon intézi támadásait Guzmics ellen, melyek 
azonban sokkal számosabb és jelentékenyebbek voltak, 

vobis a d . . . parentum, consanguineorum vei amicorum 
suggestiones . . . p r é s u m â t . . . se removere, transferri, vei 
ad transferendum persuadere, parentibus . . . absque scitu 
nostro vei permissu . . . Puellas autem . . . religionis causa 
inter vos conversantes ut suis parentibus restitui possint 
vel humanitati relicto. Quorum firmitati pro majori si-
gillo officii mei provincialatus pendenti impresso. Datum 
Quinqueecclesiis in festo Sanctorum Cosme et Damiani 
martyrum (Sept. 27.) Anno Domini 1521. Qui supra 
manu propria Kivül : Dominikánusok Provinciálissá le-
vele az Nyul szigeti dominica Apáczák Priorissajanak es 
az Egész Conventnak." Eredeti papir. — Orsz. levéltár. 
M. O. D. L. 2972. vagy: Mon. Pos. 68 es. 07 sz. 

1) Készítette 's a' maga költségén kiadta egy a' Vallási 
Egyesülést, mind vallási, mind polgári tekintetben, szivesen óhajtó 
reform. Prédikátor, Weszprémben, Számmer Klára betűivel. 1823. 
49 1. in 8-0. 
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hogysem Guzmics Pap István iratait felelet nélkül hagy-
hatta volna. Tüstént hozzáfogott tehát az ellenválaszhoz 
s el is készíté ezt, de nem adta ki. „Egy kedvetlen hír 
— írja Guzmics Pap Istvánhoz 1823 jul. 30-án intézett 
levélben,1) — melynek következtében te, Tiszteletes Fér-
fiú, arra tökélheted magadat, hogy vallási dolgokról írni 
soha nem fogsz, engem is arra birt, hogy Ideádra nagy-
jában kész feleletemet setétségre kárhoztatnám." S ugyané 
feleletre vonatkozólag irja Pap Istvánnak, — kivel Guz-
mics egész haláláig levelezésben állott — „valahányszor 
arra gondolok, hogy én egy lefegyverzett vitézt habár 
nem tudtam, hogy teljesen le van fegyverezve, de egész 
fegyverzettel támadtam meg, mindannyiszor önmagam 
előtt is elpirulok." Nyilvánosság elé bocsátott irat helyett 
tehát egy magánlevélben közli felelete főbb pontjait Pap 
Istvánnal, ki erre felszólítja Guzmicsot, hogy csak bocsássa 
közzé feleletét, mert bár ő maga, tőle nem függő körül-
mények folytán, gátolva van abban, hogy a felelet neta-
lán támadó részleteivel szemben a nyilvánosság terén vé-
delmi állást foglalhasson el, s igy meg levén kezei kötve, 
az írásra való kötelezettség alól erkölcsileg is fel van 
oldozva : Guzmics ezt magáról nem mondhatja, s azért 
kövesse lelkiismeretének sugallatát és írjon az igazság 
lelkétől vezéreltetve. íme ! Guzmics és Pap Isván szép 
versenye, mely mindkettejök nemes lelkületéről tesz bi-
zonyságot. 

Guzmics Pap István felhívása következtében csak-
ugyan megirta az uniót tárgyaló harmadik müvét is, de 
ennek megjelentét egyéb vitairatok előzték meg. Ilyen 
volt legközelebb Balog Sámuel, serkei prédikátor levele 
az unióról, melyről Kazinczy tesz emlitést.2) Balog 
szintén a „conservativa unio"-t védi. Ilyen volt továbbá: 
„Barátságos értekezés a vallási egyesülés ideájának szer-
zőjével" czimü mű,3) melynek irója helyreigazítván rövi-
den Pap Istvánnak téves állításait, másrészt lelkesen üd-
vözölvén annak a gyertyák és képek behozatalára tett 
indítványait, kijelenti, hogy ő is szükségesnek és lehet-
ségesnek tart ja a katholikusok és protestánsok közti 
uniót, de csupán a hitelvi teljes megegyezés alapján. A 
következőkben pedig kifejteni törekszik, hogy egyedül 
a katholikus egyház tanai olyanok, melyeknek elfogadá-
sával teljes hitbeli egyesség volna összeköthető. 

Kovács e müve után nemsokára mégjelent: „A val-
lási egyesülés ideájának Írójához, mint t. t. reform, pré-
dikátorhoz és magyar hazafihoz, barátságos indulattal" 
czimü levél, melyet nyomban követett, ugyanazon szer-
zőtől egy „második levél is.4) E levelek irója elég kimé-

E levél hű másolatával s egyéb, Pap István és Guzmics 
közti viszonyra vonatkozó adatokkal ngos. és főtiszt. Pap Gábor, 
jelenlegi dunántúli ref. superintendens úr, Pap István fia, volt 
kegyes megismertetni e mű íróját, kinek fogadja e helyen is hálás 
köszönetét. 

2) L. Guzmics és Kazinczy lev. 25. 1. 
3) Irta Kovács Mátyás, az egri érseki megyének áldozó papja, 

philos, és theologiának Doktora, a Pesti Kir. Universitásnál a Hit 
Tudomány második részének rendszerint való tanítója és most a 
theologiai Karnak Dékánnya. —• Pesten, Petrózai Trattner Ján. 
Tamás betűivel. 1828. 96 1. 8-adr. 

4) Irta Nemzetének Lelki, és Polgári boldogságát szívbül 
óhajtó, egy öreg Catholikus nemes magyar Hazafi. (C. L.) — Pes-

letlenül megtámadja Pap Istvánt, s kimutatni igyekszik 
ellenében az „unió conservativa" észszerütlenségét és 
kivihetetlenségét. Mint Guzmics, úgy ő is, hitbeli egye-
sülést óhajt, s e mellett reményli, hogy a katholikus 
egyház „a czeremóniákból és szokásokból, melyek a hitnek 
valóját nem teszik, némelyeket el fog hagyni a szent 
egyesülés kedvéért." Igy a többi közt kivánná, hogy „a 
szent mise-szolgálatok nemzeti nyelven lennének a 
köznépnek is értésére és nagyobb buzgóságára." (II. 5.) 

E leveleket követte az: „Egy szó a vallási egye-
sülést óhajtókhoz" czimü írat idősb Péli Nagy András-
tól, a barsai reform, egyházak gondnokától,1) a ki szin-
tén teljes szívéből óhajtozik az unió után ; de iratában 
csupán a katholikus egyház egyedül üdvözítő voltának 
kérdéséről szól, melyet azonban nem tárgyal fejtegetés-
szerüleg. Füzetkéje, melyben az „egyedül üdvözítő" kife-
jezést Báthorihoz hasonlóan rosszul értelmezi, tele van 
pietistikus áradozásokkal. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 10. Dynamit és vörös lobogó. — 

Ha rég elkoptatott frázissal akarnánk élni, azt monda-
nók : Vulkánon állunk és élünk, melynek szeszélyei és 
bizonytalan esélyei ma inkább mint holnap végelpusztu-
lással fenyegetnek. Igy azonban szárazon kimondjuk a 
nagy igazságot, hogy a socialis helyzet tarthatatlan. Ha 
nyugati szomszédjaink, ha a szigetország lakosai gyakrab-
ban és súlyosabban érzik a socialis kérdés elhalasztha-
tatlan voltát, mi sem mondhatjuk komolyan és igazán, 
mit a világgal még nem oly nagyon régen el akartak hi-
tetni, hogy nálunk Magyarországon nincsen socialis kér-
dés. A legközelebbi hónapok izgalmas jelenetei, a rend-
őrség messzeható kutatásai és rendkivüli munkássága, a 
már megejtett és még folyamatban levő vizsgálatok és 
tárgyalások ad evidentiam kimutatták, hogy van nálunk 
is socialis kérdés, sőt hogy a bécsi socialisták intéző 
körei Magyarországot és különösen fővárosunkat tényleg 
kiválasztották gálád üzelmeik főhadiszállásának. 

Ha a nyugaton eljutottak a dvnamitig, leng nálunk 
már a vörös lobogó. Nem az, mely örömet, vigságot és 
szeretetet jelképez, de a mely vért jelent, pusztulást és 
enyészetet jósol. Legújabban a fővárosi rendőrség jónak 
látta feleleveniteni és emlékezetbe visszahivni a belügy-
minisztérium egy régibb keletű tilalmát, mely a vörös 
zászlónak használatát megtiltja. 

Miért e rendelet ? Talán azért, mert nincsenek, kik 
I e zászló alá sorakozzanak ? Talán azért, mert amaz el-

vek, melyeket a vörös lobogó jelképez, követőkre nem 
találnak ? Talán azért, mert hazánkban nincsenek socia-
listák ? Ugyan ki állitana ilyent komolyan. 

Nincsen nálunk socialis kérdés, — ez az olcsó vi-

ten, Eggenberger József könyvárús költségén. 1823. Az első levél 
pünkösd napján, a második pünkösd utáni 5. vasárnapon íratott 
s mindegyik 15 lapra terjed. 

J) Nyomt. Esztergomban, Beimel József betűivel. 1824. 32 1. 
Kis 8-adra. 



374 ^RELIGIO. 

gasz, ez amaz önámító hiedelem, ez a hivatalos szem-
üveg csalfa fénye, melylyel keresztül nézik a világ állá-
sát. Megengedem, hogy nálunk még nem lépett fel e 
kérdés avval az elemi erővel, melylyel ez már jelenleg 
másutt mutatkozik ; megengedem, hogy hazánkban e kér-
désnek szóvivői még nem toboroztak annyi követőt, hogy 
formidabilis phalanxot képeznének. De megvan mi-
nálunk — és ezt józanul senki sem tagadhatja, — a talaj, 
van ok és anyag elég, mely a socialismusnak nagyon is 
kedvez. 

Az ipar és különösen a gyári ipar fejlődésével egyre 
szaporodik amaz elem, mely lelkiismeretlen demagogok 
számára a legtermékenyebb talaj. Az agrarius viszonyok 
mostani fejlődésével a tönkre tett és tönkrejutott elége-
detlen elem egyre nő. A városi élet megnehezülése követ-
kesztében a szellemi és anyagi proletariátus contingense 
mindinkább erősödik és minden hasonló tényezők össz-
hatása következtében nőttön nő az az anyag, a melyből a 
socialismus legveszélyesebb erejét szedi. Ha más és más 
czimen, de azért ugyanaz több társadalmi osztálynak az 
óhaja és törekvése : megváltoztatni a jelenlegi körülmé-
nyeket és uj állapotokat teremteni. 

S mig vannak, kik aggódással tekintenek a jövőbe, 
mely örömeik és élvezeteik sírja készül lenni, addig má-
sok jobb sorsuk hajnalpirját látják a socialismus nézetei-
nek terjesztésében és általánosításában. 

Félelem és remény, e két ellentétes érzelem vezérli 
a két ellentétes tábort. Es bár nem kevesen iparkodnak 
a félelem aggasztó érzelmét elnyomni és elfelejteni, nem 
tagadható és számos bizonyíték tanúsítja, hogy a remény 
csábító fénye másoknál mindig biztatóbb és kecsegte-
tőbb lesz. 

Ignorálni valamely kérdést, még nem tesz annyit, 
mint azt megoldani. Es különösen akkor, midőn az em-
berek legkinosabban érzett érdekei, a megélhetés érdekei 
szóban forognak, nemes ignorálással csak súlyosabbá 
válik a baj. 

Hazánk, melynek viszonyai még nem fejlődtek oda, 
hogy a socialismus elemi kitörésétől már a legközelebbi 
jövőben tarthatnánk, még megmenekülhet a katasztrófá-
tól, ha kellő időben a cselekvés terére lép. Arra pedig a 
legelső lépés ennek a kérdésnek tanulmányozása, ezen kérdés 
békés megoldása. S mentől jobban elhanyagoltuk ezt a 
múltban, annál inkább kötelességünk ezt a jövőben meg-
tenni. Es más eredményre ugy sem vezethet ezen tanul-
mányozás, mint a keresztény erkölcsi világrendszer két 
alapdogmájának elismerésére és keresztülvitelére : az igaz-
ságosság és a szeretet örök törvényeinek érvényesítésére. 
Ezen két örök törvény következetes életbeléptetése és 
általános alkalmazása a részletekben biztosítaná a socialis 
kérdés békés, törvényes megoldását. Ha ez be nem kö-
vetkezik, ily elvek után a reform, terére nem lépünk, el 
nem marad a socialis revolutio. Mert reform vagy revo-
Intio a legközelebbi jövőnek jelszava. ? 

Esztergom. Az esztergom-járási kath. tanitó-egylet 
közgyűlése. — Az esztergom-járási tanitók egyesülete 
mult hó 29-én tartá közgyűlését, Majer István püspök s 

érseki helynök elnöklete alatt Esztergomban. A tagok 
a gyűlésben igen szép számmal vettek részt. 

Elnök ő msága 10 órakor a közgyűlést a következő 
nagy figyelmet keltett s többszörös „éljen"-ekkel kisért 
beszéddel nyitotta meg : 

Tisztelt közgyűlés ! Fontos hivatalaim és ezekkel 
járó bokros teendőim arra nem engednek időt, hogy a 
t. egylet gyűlése előtt rendszeres kimeritő értekezéssel 
álljak elő ; ám midőn Isten sz. nevében tavaszi rendes 
gyűlésünket ezennel megnyitom, a tisztelt tagtársakat, 
szívélyes üdvözletem mellett, egynémely, a néptanítókat 
nemcsak érdeklő, de örvendetesen buzdító mozzanatok 
fölemlitésével kívánom meglepni. 

Elsőben is szeretett főpásztorunknak, mult közgyűlé-
sünkből ő eminentiájához intézett alázatos feliratunkra 
kegyelmesen irt válaszát van szerencsém előterjeszteni, 
mely ilyképen hangzik: 

„Méltóságos és főtiszt, cz. püspök, apát-kanonok 
és Elnök Ur ! Az esztergom-járási kath. tanitó egyletnek 
Méltoságod, mint annak elnöke által m. évi deczember 
hó 31-én benyújtott jelentését az egylet küldöttének mű-
ködéséről a mult évben megtartott országos tanitó kép-
viseleti gyűlésén tudomásul vévén, különös megelégedé-
semre szolgált, hogy az egylet képviselője az adott körül-
ményekhez képest iparkodott érvényt szerezni a Méltósá-
god s többi küldői által vallott elveknek, mi ha teljesen 
nem sikerült, kétségkívül a viszonyokban, melyek megvál-
toztatása lehetetlen volt, keresendő. — A jövőre köve-
tendő eljárásra nézve azonban, mely már is komoly meg-
fontolás tárgyává tétetett, Méltóságod annak idején fog 
értesíttetni. Kelt Esztergomban, 1884. évi január hó 20-án. 
Herczeg-Primás Simor János." 

Ezen kegyelmes leiratból nagy megnyugvással, sőt 
örömmel láthatjuk mindnyájan, hogy ő Eminentiája mily 
atyai figyelemrn méltatja a tanitó-egyletek nemes törek-
véseit, s azért legszebb reményekkel eltelve nézhetünk 
jövőnknek elébe. 

Másodszor értesíthetem a tisztelt közgyűlést, hogy 
főpásztorunk főmegyéje összes népiskoláinak és tanítói-
nak névsorát az idei egyházi Schematismushoz csatoltatta, 
melyből kitűnik, hogy a főmegyében jelenleg 1041 világi 
tanitó, 26 világi tanítónő, 195 apácza foglalkozik taní-
tással, a kath. tanonczoknak száma pedig a lefolyt 
1883-ik évben volt 103.270. 

Ugyanezen névjegyzékhez van csatolva a főme-
gyei tanitók nyugdijának is kimutatása, mely szerint je-
lenleg 34 elöregedett tanitó és 108 tanitó özvegynő, 
összesen 142-en kapnak évi nyugdijat, illetőleg segélyt, 
kik közül Esztergom vármegyei tanitóözvegy van hat. 
Sajnos, hogy a tanitó urak részéről csak kis mértékben 
folynak be az évi járandóságok, s igy a segélyre szo-
rultak nagy sokasága miatt nagyobb segélyezések nem 
eszközöltethetnek. De ebből is kiviláglik, hogy a kath. 
nyugdijalap gondosan kezeltetik. — Különben e névtár-
ral a t. egylet könyvtárának kedveskedem, hogy tetszése 
szerint minden tagtárs használhassa. 

Harmadszor egy sokkal örvendetesebb mozzanatról 
fogok megemlékezni. Hogy a t. egyleti tagok lássák, 
hogy nagylelkű főpásztorunk nem csak az imént fölol-
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vásott szép szavakkal száll elénkbe, — bár maga idején 
már a jó szó is lélekemelő és fontos annak ajkairól, kinek 
szivdobbanásait folytonos jótétemények, sőt egyszerű áldo-
zatok szokták megkoronázni — van szerencsém nyilvá-
nítani azon főpásztori körlevelét, melyből kiderül, hogy 
ő eminentiájának évek előtt százezerforintnyi s az egy-
házmegyei kath. néptanodák és tanitók segélyezésére 
szentelt alapjából a lefolyt évben mennyi fordittatott 
összesen elemi iskolák fölsegélésére, ide nem tudva az 
érseki patronatus alatt levőket, vagy az érsekség és fő-
káptalan kezelése alatti egyéb kegyes alapitványokból 
tanodákra és tanítóknak és képezdészeknek segélyül adott 
nevezetes, ezerekre rugó segélyezéseket — csupán Érsek 
urunk emiitett iskola-alapitványából mult évben 2970 
forint ; néptanitók fölsegélésére 1800 fr t . 70 kr. fordit-
tatott, melyből Esztergom vármegyei 10 tanitó kapott 
összesen 400 frtot . 

Mig az igazak e nagyszerű jótéteményt hálás ke-
gyelettel, örömmel veszik tudomásul : a tétovázók vagy 
megtévedt ügyfeleink beláthatják, hogy főpásztorunk hívei-
nek, jelesen a tanítóknak a legjobb atyja, ki valódi 
szeretettel gondoskodik az egyház és haza hü munkásai-
ról ; azért méltán kérjük az Istent, hogy őt bő testi és 
lelki áldásaival jutalmazza. 

De tovább megyek. Negyedik főmozzanat a kath. 
tanitók világában volt a kath. néptanitók országos segély-
alapjának megalakulása. Ugyanis örömmel értesíthetem 
a t. egylet tagjait országunk n. m. püspöki karának azon 
nagy horderejű határozatáról, mely szerint az egyház hü 
munkásai, a t. néptanitók, ugy özvegyeik és árváik se-
gélyezésére egy kath. országos alap létesíttetik ; ugyanis 
a nemeslelkü főpásztorok kegyes megbízásából elnöksé-
gem alatt városunkba kiküldött három érsekmegyei fő-
tanfelügyelő kanonok és két világi tanár úrral, (köztük 
érdemes alelnökünk is lévén) együtt dolgoztuk ki ennek 
szervezeti tervét, melyet a nm. püspöki kar átvizsgálván, 
megállapította, s önkebléből azonnal törzsalapul 20,000 
frtot ajánlott fel ; az alapítványok kezelését az egri fő-
káptalan, s a végrehajtást egy választandó központi ve-
gyes bizottság fogván intézni. S bár ezen alapszabályok 
a m. kormány elé vannak megerősítésül terjesztve, mégis 
alig jött a nm. püspök urak elhatározása köztudomásra, 
elsőben is a káptalanok tagjai, melyek a kath. és hazai 
érdekek, jelesen a tudományok, a népnevelés és tanfér-
fiak sorsát mindég szivükön viselték, azonnal e kath. ta-
nitók orsz. segélyalapjának növeléséhez jelentékeny áldoza-
tokat hozni siettek, melyek közül csak például idézem 
fel, hogy esztergomi főkáptalanunk testületileg 1500 frtot, 
s egyes tagjai közül Szajbély Henrik és Bubla Károly 
püspök-kanonok urak ezer-ezer frtot, az egri érseki káp-
talan ezer forintot ajánlottak fel, s mihelyt a megerősí-
tendő szabályzat ez üdvös intézményt életbe léptetendi, 
mint már is értesültem, a papság köréből oly tetemes 
áldozatok fognak a t. tanítótestület vigasztalására föl-
ajánltatni, melyek egyiránt fogják tisztes testületök és a 
népnevelés iránti meleg részvétöket tanúsítani, ugy so-
kaknak gondjait enyhíteni. Mig egyrészről a nm. püs-
pöki karnak ily atyai gondosságáért kell, hogy forró 
hálánkat nyilvánítsuk ; másrészről e magasztos példa ösz-

tönül szolgálhat a t. Tanitó uraknak is, hogy ezen, az 
ő javukra létrehozott alapot ők is a tehetségök szerint 
gyarapítsák; valamint nemes hivatásukként a gondjaikra 
bízott haza reményeit, a kisdedeket lelkiösmeretesen 
képezvén, magok részére a köztiszteletet, az egyház és 
közönség meleg részvétét, s mi fő, Isten szent áldását s a 
hervadhatlan babért kivívják. 

Ily örömhírek után a gyűlést megnyitván, felkérem 
a t. jegyző urat, hogy a jegyzőkönyvet felolvasni s maj-
dan a választmányilag megállapított tárgyakat sorrend-
ben előterjeszteni szíveskedjék. 

A harsányan megéljenezett elnöki megnyitó után, 
a mely egész terjedelemben jegyzőkönyvbe vétetni hatá-
roztatott, jegyzőkönyvében hálás köszönetét fejezte ki a 
közgyűlés ő eminentiájának, a bibornok herczeg-primás-
nak, valamint a nm. püspöki kar, a méltóságos főkápta 
lan s a fönn tisztelettel emiitett nemeslelkü adakozók a 
tanitók és tanítás ügye iránt ez ujabban tanúsított nagy-
lelkű gondoskodásukért. Azután Major János alelnök emelt 
szót s azon örvendetes alkalomból, hogy ő eminentiája 
Majer István püspök ur ő méltóságát általános helynö-
kévé kinevezni méltóztatott — az összes tanitók s tanügy-
barátok őszinte igaz érzelmeinek adván kifejezést, a jelen 
voltak lelkes éljenzése között kívánta, hogy ő méltóságát 
az egek jóságos Ura ugy testi, mint szellemi épségben 
sokáig tartsa meg, hogy kimagasló érdemeinek, mond-
hatni végnélküli lánczolatát u j fényes pályáján még to-
vább fűzhesse, ujakkal tetézhesse s legyen alkalma nemes 
lelkének, törhetlen akarat- és munkaerejének, gyöngéd 
szivének — mint volt minden eddigi elvállalt tisztének, 
ugy ez u j fényes méltóságnak is kiváló díszére lenni ! 

O méltósága meghatottan, meleg szavakban köszönte 
meg a szóló széj) és szívhez hatott szavait, melyekben 
oly őszintén, oly igaz érzelemmel tolmácsolta a közgyűlés 
érzelmeit ! 

Er re következett a napirend és pedig olvastatott 
a mult ülési jegyzőkönyv, mely minden módosítás nélkül 
elfogadtatott. 

Igen nagy érdeklődéssel kisérte a közgyűlés dr. 
Wal te r Gyula hitelemző s képezdei tanár felolvasását, 
melynek czime : „Az iskola egészségügyi tekintetben." 
Nagy tanulmánynyal, széles körű tárgyismerettel s ügy-
szeretettel irt munka, mely megérdemli, hogy mentül 
szélesebb körű elterjedést nyerjen s az iskolaegészségügy 
előnyére hasznosíthassák mindazok, a kik e téren befo-
lyással birnak. 

A közgyűlés a jeles szerzőnek jegyzőkönyvileg mond 
köszönetet, elnök ő méltósága kegyesen ajáulkozott a 
müvet a saját költségén kinyomatni s a választmány 
rendelkezésére bocsátani. Mely nemes áldozatkészségét ő 
méltóságának a leghálásabb köszönettel fogadta az egye-
sület. 

A nagy tetszéssel fogadott felolvasás után, miután 
még Major János indítványára a közgyűlés elhunyt jeles 
tiszteletbeli tagjának, boldogult Ferenczy Jákónak emlé-
két jegyzőkönyvileg megörökiteni elhatározta volna — 
elnök ő méltósága a közgyűlést 1/21 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 
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IRODALOM. 
= Szemelvények a kalocsai növendékpapság Szent-

Ágoston-Egyletének munkálataiból. Az egyházmegyei ha-
tóság kegyes engedélyével kiadják az egylet ez évi tag-
jai. 8-adrét, 308 lap. Ára 1 frt 40 kr. 

Kiváló fontosságot tulajdonitunk a papnevelő inté-
zeteinkben működő irodalmi egyletek, úgynevezett „ma-
gyar iskolák" munkálkodásainak. Azon ifjú lelkesedés, 
melyet az ezen iskolákban pezsgő nemes verseny fölkelt, 
ápol és fontart, remélnünk engedi, hogy az élet terére 
kilépő fiatal leviták tanulmányaik buzgó folytatása és a 
megválasztott szaknak tehetségök szerint való müvelése 
által fölöslegesekké teendik azon, most oly gyakran és 
mindannyiszor hasztalanul fölhangzó szózatokat, melyek 
a buján tenyésző rosz iratok ellen jó iratok terjesztésére, 
szakszerű, vállvetett egyleti munkásságra buzditják a ma-
gyar kath. irókat. 

A kalocsai derék növendékpapok is fentczimzett 
munkálataik kiadásával a gonosz sajtó romboló hatásának 
láttára panaszkodó s nem rég kiadott körlevelében az egész 
világ kath. papságát irodalmi munkásságra fölhivó Szent 
Atya szándéka szerint egy jó iratot állitottak a rosz ira-
tok ellen. 

A kiadvány Sz. Ágoston, a mély tudománya egy-
házatya-, és aquinói sz. Tamás, az angyali tudor megdi-
csőült nagy szellemének van ajánlva, tartalma : egy böl-
csészeti, eredeti értekezés, két fordítás, tizenegy nagyrészt I 
eredeti költemény. 

Ujabb időben magyar iskoláink kiadványaik tárgyaira 
nézve szakítani látszanak a régi iránynyal, amennyiben 
nem idegen nyelveken irt irodalmi termékeket vesznek 
föl kiadványaikba, hanem — nézetünk szerint — a he-
lyesebb önálló irányt követve eredeti és gyakran meg-
lepően sikerült dolgozatokkal örvendeztetik meg az 
olvasóközönséget. A jelen kiadvány is közeledni látszik 
ezen ujabb irányhoz, de nem fogadta azt el egészen, 
mert noha az egyesületi tagok évi működéséről számadó 
előszó több, a magyar egyháztörténelemből vett s bizo-
nyára nagy érdekeltségre számitható eredeti értekezéseket 
emlit, — „A bogomilek a 12. és 13. században, tekintettel a 
kalocsai érseki székre", „Ivolonics Lipót életrajza", „Van-e 
M artinuzzi névnek történeti alapja?" — mégis legnagyobb j 
részét a két forditás képezi, melyekben két egyházatya 
iratával gazdagította irodalmunkat. Minden dicséretre 
méltó ugyan a növendékek azon buzgalma, melylyel sza-
bad perczeiket a sz. atyák tanulmányozására szentelik, 
mégsem helyeselhető, ha mnnkálataik nagy részét a sz. 
atyák müveinek fordításával töltik meg, annál kevésbbé, 
mert minden tekintetben sikerült forditás fiatal kez-
dőktől e téren méltán nem is követelhető. Nem 
ingat meg bennünket az önálló irányt helyeslő nézetünk-
ben azon észrevétel sem, hogy növendékeink absolut 
értékű dolgozatok megírásához kellő ismeretekkel és 
előkészülettel nem birnak, mert eltekintve attól, hogy 
irodalmunkban megjelent jeles müvei fiatal Íróinknak ezen 

ellenvetést nem egyszer megczáfolták, azt hisszük, hogy 
magyar iskoláink föczélja az önművelésben és nem a 
nagy közönség irodalmi igényeinek kielégítésében áll. De 
ha már ez utóbbi czél kedvéért tért el az önálló irány-
tól a nemes iskola s azért nem a kezdetlegesség nyo-
mait magánviselő szárnypróbálgatásokkal óhajtott a világ 
elé lépni, akkor is czélszerübb tárgyválasztást ajánlottunk 
volna neki s helyesebbnek tartottuk volna, ha pl. a német 
irodalom gazdag és változatos tartalmú ujabb termékei-
ből olyannal ajándékozta volna meg az olvasó közönséget, 
melyet ez korszerű tárgyánál és kétségkívül sikeresebb 
átültetésénél fogva több haszonnal olvasott volna. Leg-
kevésbbé sem lehet szándékunk a közlött két dolgozat 
jelességéből csak valamit is levonni, de nem merjük re-
mélni, hogy fordításaik olvasása azon élvezetben részesít, 
melyet az eredeti nyújt. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Nyitra szeráflelkü föpásztora nyitrai püspöksé-

gének negyedszázados jubileumát fejedelmi alapitványnyal 
örökítette meg. Kétszázezer forintot tett le ő excja a 
plébániák segélyezésére, illetőleg a stolaris jövedelmek 
megváltására. Kétezer darab aranyat adott az általa 
1881-ben alapitott „Fundatio Marianna" gyarapításához. 
Továbbá ugyancsak ünnepi ajándékul átnyujtatott ő excja 
a székesegyháznak egy csúcsíves ízlésben tartott, 6 
zomáíiczozott medaillonnal (Immaculata, — sz. Emmerám 
— sz. István kir. — sz. Ágoston) ékített gyönyörű szín-
arany kelyhet, e felirattal: „In memóriám quinque lust-
rorom sui Episcopatus Nitriensis Charae Sponsae sacravit 
Augustinus de Roskovány, die V. Junii 1884." S még 
egy másik ajándékot: csodaszép püspökmise-mondó teljes 
apparatust, piros selyem alapon gazdag aranyszövött dí-
szítésekkel. Mindkét utóbbi ajándék jóval túlhaladja a 
tízezer forintot. 

— Manning bibornok nagynevű elődjének, az uj 
angol kath. hierarchiát megalapító Wiseman bibornoknak 
sirját a kensal-greeni temetőben fényesen renováltatta. 

— A budapesti tudomány-egyetem 1884/5-ik iskolai 
évi rektorává f. hó 7-én dr. Bita Dezső sz. Benedek-
rendi áldozárt, az alaphittan ny. r. tanárát választotta. 
Megjegyzendő, hogy a jövő isk. év egyetemünknek jubi-
láris éve. Pázmány alapításának 1885-re esik 250-ik év-
fordulója. 

— A ruthenek közt Galicziában schismatikus vellei-
tásokat szít a mi jó szomszédunk, a muszka szakadárság. 
E napokban meetinget tartottak, melyből küldöttség megy 
Bécsbe, kérni a görög egyház autonómiájának védelmét. 
Alkalmul erre az u. n. autonomiai mozgalomra az szol-
gált, hogy az ap. szentszék a rendbehozásra ugyancsak 
rászorult sz. Vazul-rendjét Galicziában ideiglenesen je-
zsuiták fegyelmi vezetése alá helyezte. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. ) 
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ADATOK 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 
A domés apáczák a Nyulakszigetéröl menekülnek. 

A rémhírek legborzasztóbbja, a mohácsi 
gyászos csata híre, 1526. aug. 30-dikán este 
felé érkezett Budára és még az éjjel nagy ve-
szélyt gyanítottak a szigeti zárda lakói, midőn 
a Pozsony felé menekülő németek hajóit fákla-
fény mellett látták a Dunán felfelé vontatni. 
Másnap a magyarok megtudván a dolog miben-
létét a szigetre is megjött a biztos hír, de azon 
megnyugtató hozzáadással, miszerint Zápolya kö-
zeledik és meg fogja a várost a török ellen ol-
talmazni. De midőn mindinkább bizonyossá lőn, 
hogy Zápolya nem jő, a török pedig egyre kö-
zeledik, kimondhatatlan lett a rémület. A ki-
rályné, a polgárság nagyrésze, Pozsony felé me-
nekült. E lapokban körülményesebben leírtuk, mi-
ként szállíttatott akkor alamizsnás sz. János teste 
a király kincsével együtt Pozsonyba.1) 

Egyrészt talán hajók hiánya által kénysze-
rítve, melyek a Dunán Pozsony felé menekvők 
nagy száma által mind lefoglaltattak, másrészt 
talán azon ok miatt, mivel jószágaik nagyrésze 
a dunántuli részekben feküdt, névleg Buda szom-
ségságában, a vörösvár-doroghi országút irányá-
ban, a mely helységekből a szállításra szükséges 
kocsikat is szerezhették, menekülésüket nem a 
Dunán Pozsony felé, hanem tengelyen eszközöl-
ték, és szerencséjükre, mert a Dunán menekülőkre, 
kik Budáról a veszélyt félve hajón elsiettek, 
Esztergomnak biztos falai közül rablókalan-
dorként reájok tört annak várnagya, a hírhedt 

Religio 1877. I. félév 6. sz. 41—43. 

Orbáncz Endre. Igy történt ez az ó-budai claris-
sákkal is, kik Esztergomnál nagy rémület között 
vagyonuknak egyrészét kénytelenek voltak a 
portyázóknak zsákmányul átengedni.1) 

A dorogh-szőnyi országúton tovább haladva, 
Győrt is érintvén, Kőszegen találtak biztos nyug-
helyet a bujdosó zárdaszűzek. Lehet, hogy a Kő-
szegről Szombathelyen át vezető országúton el-
érhető Körmenden is megállottak;2) de annyi 
bizonyos, hogy Kőszegen teleltek át. Innen még 
a tél folyamában küldtek megbízottat Po-
zsonyba, Mária királynéhoz, II. Lajos özvegyé-
hez, hogy tőle útlevelet eszközöljön ki számukra. 
Erre bizonyára figyelmeztetve lőnek a menekülés 
alkalmával, mig Kőszegig értek, útközben az út-
levél hiánya miat t kiállott kellemetlenségek által. 

A kivánt útlevél 1527. évben sz. Skolasztika 
szűz napján (febr. 10-én) keltezve állíttatott ki 
számukra3), melynek értelmében meghagyatik, 

x) Nyirő Zsigmond, Religio 1853. 56. sz. 449. 1. 
De tévesen a zsákmányolást 1514-re teszi. 

2) Hogy a nyulakszigetebeli apáczák Körmenden is 
tartózkodtak állítja : Gál, Purpura Pannoniae 224. 1. 
Schier, Buda Sacra 78. 

a) Az eddig ismeretlen okmánynak szövege ez : 
Maria DEI gratia Regina Hnngariae et Bohemiae 

etc. fidelibns nostris universis et singulis comitibus, cas-
tellanis, nobilibus, ipsorumque officialibus idem tributariis, 
teloniatoribus ac aliarum quarumque solucionum exac-
toribus cunctis etiam aliis ejusque status et conditionis 
hominibus ab Günz usque Budám constitutis et existen-
tibus praesentes nostras visuris salutem et gratiam. Re-
vertuntur ad monasterium °uum ex nostra voluntate hae 
religiosae Dominae Sancti-Moniales, de insula Leporum, 
quae ut securiuS""venire possint, hortamur fidelitates vest-
ras, iisdem com mittimus, ut quando et dum eaedem Sancti-
Moniales ad vos vestrique in medium pervenerint eaedem 
ubique libere sua cum comitiva earum absque omni peni-
tus solutione tributi et telonii redire permittent et per-
mitti facere debeatis et teneamini, praesentibus perlectis 

48 



378 ^RELIGIO. 

miszerint őket u t jokban senki se háborgassa, va-
lamint, bogy minden vámtól fe lmentve legyenek. 
Amint a jobb idő tavaszszal beállott, Kőszegről 
ismét ú t ra keltek és a szigeten szerencsésen ismét 
megérkeztek. 

Elvit ték-e volt ekkor magukkal boldog Mar-
git testét, vagy nem, erről bisztos adatot sehol 
sem ta lá lhat tam. De nem kételkedhetünk felette, 
azon kiváló kegyelet m ia t t , melylyel i rányában 
viseltettek, bizván egyszersmind abban, hogy e 
szent kincs leend útközben minden veszély ellen 
legbiztosabb talizmánjok. 

Szolimán, ki a mohácsi csata u tán Budára 
jö t t diadali t tas seregével, Budát és a szomszéd 
helységeket felégetette. Valószinü, hogy akkor a 
Nyulakszigetére is átkeltek a portyázok és gyúj-
togatok és ot t is nem csekély ká r t okoztak. A 
visszatért apáczáknak, miután előbbi jogaikba 
János király által ismét behelyeztet tek és meg-
erősít tettek '), minden bizonynyal első gondjuk volt 
templomukat ismét használható állapotba hozni, 
hogy ot t egyszersmint a Tamás bibornoktól nyer t 
engedély ér telmében b. Margitnak testét elhe-
lyezhessék. 

Azonban a vészteljes csata óta a főváros 
t á j ékán a biztonság tökéletesen megszűnt. Zápo-
polya hadai, majd ismét Ferdinánd seregei tábo-
roztak ha tá ra iban ; ez utóbbiak a sziget i rányában 
az ó-budai földeken. Ityen körülmények közt meg-
tör tént , hogy könnyű ladikokon kalandorok a 
szigetre is á t lá togat tak és folytonos zaklatásaik-
kal a zárdai csendet zavarták. De az egyre 
fenyegető pogány - ellenség közeledésétől is re-
megve ideje korán ismét elhagyni kivánták az 
apáczák a Nyulakszigetét. 

Hová és merre menjenek, még akkor sem 
volt előttük t isztában, midőn útleveleket kér-
tek. Főkép az ország északnyugati vidéke, 
Nagyszombat t á jéka látszott czélszerünek bizton-
ság tekintetéből. Ott voltak a mohácsi csata 
utáni vésznapok alat t a szomszédos ó-budai kla-
rissa apáczák is.2) 

A védlevél kiáll í tására Báthory István, Fer-
dinánd királynak országnádora, ki akkor Budán 
tartózkodott , kére te t t fel. Ez megengedte nekik 
a távozást, tekintve az indokot, melyet kérelmük-

exhibenti restitutis. Datum Posonii in festő B. Scholasti-
cae Virginis Anno Domini Millesimo quingentisimo septi-
mo. Maria rap. — Hevenessi kézirataiból. MSS. N. N. Tom. 
L. 66 1. Az egyetemi könyvtárban. 

*) Hevenessi idézett kézirata 517. 1. 125. sz. 
2) Hevenessi kéz i ra ta i . Tom. 66 1. 9. és 17. sz. j 

ben megneveztek, névleg miszerint ők a szigeten, 
mely hajón könnyen eszközölhető átkelés követ-
keztében igen ki van téve az ellenséges támadá-
soknak, nem merik bevárni az ellenségnek köze-
ledtét ; és megparancsolta, egyrészt Székesfehérvár 
másrészt Visegrád, Esztergom, Komárom, Galgócz, 
Nagyszombat és Pozsony hatóságainak és vámo-
sainak, de ha a körülmények által kényszerítve 
nem ezen irányban, hanem másfelé kellene utaz-
niók, minden más hatóságnak is, amelylyel az 
utazó nyulakszigetebeli apáczák érintkezésba jön-
nének, hogy őket, vagyonukat, cselédjeiket és mind-
azokat, kik velők utaznak, tiszteletteljesen fogadják, 
minden igazságtalanság ellen oltalmazzák, és mind-
addig békésen letelepedve időzni engedjék, mig az 
nekik tetszik. Egyszersmind meghagyja, hogy min-
den vámtól és adótól szabadok legyenek. Ezen 
ut i védlevél érvénye nem csupán az oda, ha-
nem a visszautazásra is ki vala terjesztve.1) 

(Folytatjuk.) 

G u z m i c s 
é's 

* a magyar nemzet vallási egyesülése. 
Mind Nagy András, mind pedig — Pap István ki-

vételével — az elsorolt, egyéb szerzők iratainál sokkal 
jelentékenyebb volt Szikszai Benjamin, p.-makói prédi-
kátornak „A római katholikus -és protestáns keresztyének 

x) Az eddig ismeretlen és közzé nem tett oklevél-
nek eredeti szövege ez. Kivül : Salvus Passus Stephani 
Bator Palatini. Hogy az Apáczák feljöhessenek nyul szi-
getről Anno 1526. Passuales Lrae ut Smoniales ex In-
sula Leporum alia transmigrare possent. 

Belül: „Stephanus de Bathor Regni Hungarie Pa-
latinus et Judex Comanorum ac in presenti Absentia Se-
renissimi et Domini Domini Ferdinaiidi Dei gracia Hun-
garie et Bohemie etc. Regis, Infantis Hispaniarum, Ar-
chiducis Austrie etc. Locumtenens, Universis et Singulis 
Egregiis ac Nobilibus Castellanis, Provisoribus, Officia-
libus, ac Theloneatoribus et Tributariis. item Judicibus 
et Juratis civibus, aliis etiam cujusvis status et conditio-
nis hominibus, in Civitatibus et Oppidis Alba-Regain 
Wissegrad, Strigonio. Cornaron, Galgocz, Tyrnavia et 
Posonio ac aliorum ubivis constitutis et existentibus pré-
sentes visuris, salutem cum favore. Quoniam Religiose 
domine Abbatissa et Sanctimoniales de Insula leporum, 
ob metum Hostium in eadem Insula, que Navalibus in-
cursionibus exposita est, perseverare formidantes, ad tu-
tiora aliqua loca una cum Bonis et rebus, ac servitori-
bus et familia ipsarum se recipere intendunt. Propterea 
amicitias vestras requirimus et hortamur diligenter, ni-
hilominus et Auctoritate prefati domini nostri Regis, qua 
in hac absentia sue Majestatis fungimur, vobis et cuilibet 
vestrum harum serie firmiter committimus, et manda-
mus, ut dum, et quando prefatas Dominas Sanctimonia-
les, cum familia et rebus earundem ad vos vel aliquam 
Civitatum aut oppidorum praescriptorum necnon alia 
quecunque loca venire contigerit, Easdem, et ad ipsas 
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között fennálló unió" czimű műve,1) melynek előszavá-
ban Szikszai kijelenti, bogy a vallási egyesülés tárgyá-
ban kiadott iratok szerzői közt „első helyet érdemel Guz-
mics Izidor, kinek e tárgyban szelid lélekkel és bölcs 
mérséklettel irt egynéhány levelei akárkit is ennek a 
magyar tudósnak érdemlett tiszteletére és szeretetére ra-
gadhatnak." Ámde, Szikszai szerint, mind Guzmics, mind 
a többi vitairatok szerzői nagyon tévednek, midőn a val-
lási egységet sóhajtozzák és szakadásról beszélnek, holott 
valamennyi keresztény felekezet közt valósággal fennáll 
az unió ; semmi szakadás sem törént ; mindnyájan azon-
egy anyaszentegyház kebelében vagyunk. Ezen állítását 
törekszik bebizonyítani müvében, mely egy kath. és pro-
testáns közti beszélgetések alakjában van szerkesztve. 
Az „első beszélgetés"-nek nevezett szakaszban (1—33. 
1.) a protestáns azzal győzi meg a katholikust a külön-
böző felekezetek egységéről, hogy mindegyik „keresztény" 
nevet visel s valósággal annak is tartandó. A „második 
beszélgetés "-ben (34—85. 1.) a protestáns, mint Szikszai 
személyesitője, kimutatni igyekszik, hogy a katholikus és 
protestáns vallás közt semmi lényegbe vágó eltérés nincs ; 
mert mindkét felekezet megengedi hiveinek egymás közt 
a vegyes házasságot ; egy vallásra mutat azonkivül a 
szentírásnak, mint csalhatatlan isteni könyvnek, nem-
különben a szentségeknek közös használata, s csakis 
az „egyházi rendtartásokban" van némi eltérés, mely 
utóbbaik közé sorolja Szikszai a szentek tiszteletét, a mi-
sét, a pápai fenhatóságot s más egyebeket, melyekre 
nézve szükségtelennek tar t ja az egyesülést. Szikszai e 
felfogásával hitfelei közt egyedül áll és sajátságos ellen-
tétet képez müve Pap Istvánéval, ki a hitigazságokra 
nézve a két vallás közt oly lényeges különbséget lát, 
hogy e tekintetben lehetetlennek ta r t ja az uniót s azért 
csak a külső szertartásokban és fegyelmi dolgokban való 
egyességet ajánlja. 

Szikszai müvében sokkal is különösebb állitások 
fordultak elő, hogysem azokat Guzmics szó nélkül hagy-
hatta volna ; mivel pedig Pap István úgyis fehivta a 
feleletre, Guzmics, 1824-ben megírta „A vallási egyesü-
lés ideájának és a római kath. és protest, kereszté-
nyek között fennálló uniónak vizsgáitatása" cz. művét. 

A mü első fele (1—68. 1.) Pap István emiitett ira-
tával foglalkozik, másik fele pedig Szikszai könyvével. 
Az első részben kimutatja Guzmics, hogy Pap István 

pervenientes decenti honore excipere, et tractare, ac quarn-
diu in medio vestrum morari, seu ad alia loca commi-
grare voluerint , semper et ubique libéré paciíice 
et absque omni impedimento et iniuria ac alicujus the-
lonei, seu tributi exactione tarn in eundo quam redeundo, 
una cum prescriptis omnibus rebus et familia permittere 
et permitti facere modis omnibus debeatis et teneamini 
ac quisque debeat et teneatur secus nulla ratione facturi. 
Presentibus perlectis exhibentibus restitutis. Datum Bude 
in Festo beati Barnabe Apostoli. Anno Domini Millesimo 
quingentesimo vigesimo nono (1529. junius 11.) Stepha-
nus regni hung. Palatínus locumtenens regis apst. Magán-
czimerrel. Eredeti papir. Orsz. ltár, Mon. Poson. 55 es. 
33. sz. 

]) Nyomt. Szegeden. Grünn Orbán Betűivel. 1824. 85. L 
in 8-0. 

azon állítása, miszerint az anyaszentegyház a külső szer-
tartásokban áll, oly formán, hogy mihelyt ezekben egye-
sülünk, már egy anyaszentegyház tagja vagyunk, teljesen 
alaptalan, s erre nézve az Idea irója is egy helyütt el-
lenmond magának. Kifejti, hogy Kant szerint, kit P a p 
István mint bölcselő theologus olyannyira tisztel, továbbá-
az evangelium és hagyomány szerint is a anyaszentegy-
ház valója a kijelentett igazságok tanításában és ter jesz-
tésében áll ; a külső szertartások ellenben csak eszközei 
a hit- és erkölcsi tanításnak, s mit használ „megegyezni 
a czégérben, ha abban egyezni nem akarunk, a mit a 
czégér jelent." Müve további folyamában kimutatja, hogy 
Pap István a hitigazságokat vagy nem akarja, vagy nem 
tudja megkülönböztetni a csupán egyházi törvényektől. 
Igy péld. a papi nőtlenséget is a hitágazatok közé szám-
lálja, holott az csupán fegyelmi törvény. Szent Ágoston-
ról is hibásan mondja az Idea szerzője, hogy az vitairatai-
ban, csak hogy következetes maradjon, több dogmát 
koholt. Ezzel Pap István elárulja, hogy nincs tiszta fo-
galma a dogmáról ; mert ezt egy szent atya maga nem 
csinálhatja. „A láthatatlan anyaszentegyház csalhatlan 
bélyegei" cz. szakaszban dogmatikus módon tárgyalja a 
Krisztus egy, igaz anyaszentegyházának kérdését ; de 
inkább csak összefoglalván azokat, melyeket „ A kath. 
anyaszentegyház hitbeli tanítása stb." cz. második müvé-
ben elmondott. „A confessio vagyis a hitágazatoknak 
meghatározása" cz. fejezetben polemizál Pap István azon 
állítása ellen, mely szerint a hitigazságok foglalatának 
meghatározottsága akadályozza a nagyobb tökéletesedést 
s a hittanitókat az igazság keresésének kötelezettsége 
alól feloldozza. Guzmics előadja, hogy a hitbeli egyértel-
műség s a confessio nem állja út ját a tökéletesedésnek ; 
mert maga a keresztény hit, mint az isteni kinyilatkozta-
tás foglalata, ember által ugy sem tökéletesíthető. De 
azért egyes ember tökéletesítheti vallását oly értelemben, 
hogy iparkodik a hit igazságoknak mentül alaposabb is-
meretére s mélyebb felfogására jutni. Müve végén kiemeli 
Pap István érdemeit ; mert bár az „Idea szerzője csak a 
külső szertartásokba helyezi az egyesülés valóságát, s a 
hitbelit mint lehetetlent elveti : távolabbi czélja és óhaja 
— mint az iratának némely helyeiből kiviláglik — a 
hitbeli egyesülés is." Egyesülni még az Idea értelmében 
is kívánatos, hasznos dolog volna ; legalább e külső egye-
sülés idő folytán a belsőt, a hitbelit is, eszközölné. E 
külső egyesülés végrehajtása pedig az egyházi és világi 
elöljáróságtól függ, mely lassankint ugy rendelhetné a 
szertartásokat, hogy a különböző felekezetek mindinkább 
megközelítsék egymást. 

Guzmics müvének ezen első része, mint vitairat, 
osztozik előbbi munkáinak sajátságaiban. Ebben is ész-
lelhető különösen azon tapintatos mód, melylyel ellenfele 
tévedéseit akként deriti föl, hogy az unió eszméjének 
barátait el ne rezzentse. Keresve keresi ellenfele iratának 
azon helyeit, melyeknél fogva méltányolhatja annak az 
unió érdekében kifejtett buzgalmát s leghosszasabban 
időz oly pontoknál, hol a vallási egyesülés eszméjének 
lehetősége forog szóban. 

De nevezetes müvének ezen első fele főleg azon 
okból, mivel oly részletet tartalmaz, mely a vallási unió 

48* 
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eszméjének Guzmicstól ajánlt s alább említendő gyakor-
lati, kiviteli módozatára nézve jellemzetes világot vet. 
Szól ugyanis müve folyamában a „pápista" nevezetről, 
melyet mint gúnynevet a XVI. században Luther talált 
fel, s mely alatt rendszerint „azt értik a protestánsok, a 
ki a pápától koholt, parancsolt hitet tart ja." A „luthe-
ránus" és „kálvinista" nevek ellen — mondja Guzmics 
— egy protestáns sem panaszkodhatik, mivel valójában 
az az igazi lutheránus és kálvinista, ki erősen és egyedül 
Luther, illetőleg Kálvin tanaihoz ragaszkodik ; mig a ka-
tholikus — Guzmics szerint — méltán emeli fel szavát 
a „pápista" név olyatén lealacsonyító értelme ellen, a mely 
szerint a katholikus pápától parancsolt hitet tartozik 
elfogadni. Pedig a pápa csupán „első tag a nagy test-
ben, az anyaszentegyházban, főszemély, ki törvényhozói 
hatalommal is bir, de csak az egyházi rendtartásokban 
és fegyelmi dolgokban ; itt is egyetértve a külön egyházak 
püspökeivel. A pápa tehát u j hitágazatot nem csinál, 
csinálnia nem szabad, sem hitet nem parancsolhat, csak 
a hitbeli egységet tar t ja fenn." (45. 1.) 

Guzmicsnak e felfogása a pápai fenhatóságról szo-
rosan véve ellenkezésben áll a pápai primátusról szóló 
tannal s az infallibilitásnak immáron kimondott dog-
májával. Ez utóbbival nem azért, mintha a pápa csak-
ugyan u j hitágazatokat csinálhatna, uj hitet parancsol-
hatna, — mert ez a tévmentesség dogmájából épen nem 
következik, — hanem mivel a pápát a hit letéteményé-
nek pusztán csak őréül s nem egyszersmind csalatkoz-
hatatlan magyarázójául tekinti ; a primatussal pedig azért 
ellenkeznek szavai, mivel a pápa törvényhozói hatal-
mának gyakorlatát a jmspökök egyetértésétől teszik 
függővé. 

Azonban sem Guzmics, sem kortársai nálunk ez 
idétt még nem foglalkoztak behatóbban e kérdéssel, s 
azért ha tanításuk e pontban a maitól elütő, épen nem 
csodálhatni : annál kevésbbé, mivel e korban hittudósaink 
szellemét jórészt még mindig a febronianismus irányzata 
befolyásolta. Ennek hatása alatt állott Guzmics, a mit 
idézett szavainál még világosabban bizonyít szóban forgó 
müvének második részében előforduló következő nyilatko-
zata : „Nem tagadhatni, hogy különféle világi és egyházi, 
őket nem illető jogokkal ruháztattak fel időről időre a pá-
pák, részint némelyeknek azon természeti gyöngeségéből, 
mely szerint örömest lépünk törvényes határainkon tul ; ré-
szint a fejedelmeknek, püspököknek engedékenységéből 
vagy tudatlanságából ; részint a theologusoknak helytelen 
állításaiból és következtetéseiből." (111. 1.) 

Felhozható ezenkivül még egy más körülmény is. 
„E hetekben kezembe vevém a Conversations-Lexicont — 
irja egy helyen (1826. jul. 7.) Kazinczy, — a H betű 
czikkelyének egyik lapját keresvén, ez a szó tűnik sze-
meimbe: Febronius (a Hontheim név alatt). Megolva-
sám, mert gyermeki esztendeim óta ismerém. S egy va-
lami (ezen articulusban) előmbe állata képedet a legszebb 
glóriában. Most értelek: eddig sohasem foghatám meg, 
hogy remélheted te azt, a mit én remélhetetlennek kép-
zelek. De az ilyenről csak szóval lehet szólani." Guz-
mics, ki leveleiben Kazinczynak minden aprólékos ada-
lékjára , melyet az a katholikus vallás mellett vagy ellen 

fölemiit, pontosan és részletesen reflektálni szokott, e 
tételre — igen jellemzően — semmit sem válaszol. Ez 
a némaság pedig itt — mint Lánczy Gyula helyesen 
észreveszi — (Régi levelek. Athenseum, 1879. II. 16. sz.), 
igen sokat mondó, mert ha Guzmics nem értett volna 
egyet e tanokkal, akkor bizonyára tiltakozott volna Ka-
zinczynak azon eszmetársitása ellen, melylyel személyét 
Febronius tanaival hozza kapcsolatba. De minden arra 
látszik utalni, hogy őszintén nem tiltakozhatott, s azért 
Kazinczyval egyetértet t abban, hogy: „az ilyenről csak 
szóval lehet szólani." 

Guzmics müvének „Az unió vizsgáitatása" czimü 
második részében Szikszai könyvével foglalkozik. A ke-
resztény felekezetek hitigazságaiban semmi lényeges kü-
lönbséget nem látó Szikszai ellen általában könnyű volt 
a hadi síkra szállni s vele bajt állani ; képtelen állításait 
szinte játszva lehetett volna agyonczáfolni ; de Guzmics-
nak, ki megelőzőleg már azt hirdette, hogy a katholikus és 
protestáns vallást a dogmák nem igen különözik el egy-
mástól, óvatosan kellett Szikszai ellen föllépnie, nehogy 
túllőjön a czélon, s a két vallás hitigazságainak különb-
ségeit szertelen bizonyítgatva, maga alatt vágja a fát. 

Guzmics Szikszai müvének szerkezetére s a párbe-
szédes alakra nézve gúnyos hangon előzetesen meg-
jegyzi, hogy a protestáns beszélő tudós és minden bal-
véleményektől ment egyén ; ellenben a katholikus oly 
tudatlan, hogy még a „pápista" nevezetet sem értette, 
mig csak azt neki a protestáns meg nem magyarázta s 
oly együgyű, hogy a protestáns képes őt minden argu-
mentumából egyszerre kiforgatni s leütni a lábáról, más-
felől a katholikus oly könnyenhivőnek van rajzolva, hogy 
protestáns barátjának minden szavára fejet hajt . Igy azután : 
non bene insequales veniunt ad aratra juvenci ! A tudós 
protestáns továbbá sok olyasmit mond, a mit katholikus 
sem mondhatna különben ; de kérdés : ha más protestáns 
igy szólana-e, s az állitások az egész felekezet áilitásai-e ? 
Szikszai legalább tanukra nem hivatkozik. Egyébiránt — 
jegyzi meg Guzmics — a protestáns, ha felekezetének 
tanítása ellen szól is, nem szümk meg protestáns maradni, 
sőt ekkor par excellence protestáns. 

Ezek után Szikszai müvét részletesen taglalja. Kimu-
tatja, hogy „az első beszélgetés "-ben semmi fontolóra 
venni való nincs. A „keresztény" nevezet az egyesítést 
sem nem hátrál tat ja , sem nem eszközli, s a csupa név-
ből teljes egységet következtetni nem lehet. A horvátok 
például nem magyarok, de a magyar törvényeknek hódol-
nak ; az erdélyi magyarok ellenben tősgyökeres magya-
rok, de a magyar törvénynek és magyar kormánynak 
nem hódolnak : azért mégis elsőknek senki sem tulajdo-
nithatja a magyar nevet, s viszont az utóbbiaktól senki 
sem tagadhatja meg. Más-más a hite a pápistának, a 
lutheránusnak és a kálvinistának. Tehát „az első beszél-
getés" eltéveszté czélját. A „második beszélgetés" szintén 
tetemes fogyatkozásokban leledzik. Abból, hogy a kath. 
és prot. egyházak a vegyes házasságot megengedik, nem 
következik, hogy hitüket egynek tartják, mert külön-
ben mi szükség volna a magzatok nevelésére vonatkozó 
reversálisra ! Szintily üres beszéd az, a mit Szikszai a 
szentirás közös és egyező használatáról mond. Nem te-
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kintve, hogy némely szent könyveket a protestánsok el-
vetnek, a katholikusok szerint a szentírás nem tekinthető 
a hit egyedüli teljes és kimerítő forrásának ; s ha Szik-
szai protestánsa lehetetlennek tart ja egyazon könyvből 
két, különböző vallást meríteni, ezen állítását a minden-
napi tapasztalás is megczáfolja ; mert épen ezen könyv 
volt és marad is legbővebb forrása a szakadásnak, ha 
csak annak törvényes hatalommal felruházott magyará-
zója nincsen, kinek szava a hit dolgában csalatkozhatat-
lan. A vallási egység tekintetéből tehát szükség a szent-
írás és hagyomány mellé egy élő magyarázó tekin-
tély. Nagy hibája továbbá Szikszainak, hogy a szentírás 
és hagyományról szóltában az „ellenkező" szó helyett 
mindig „különböző"-t mond; mert bár a kettő, a szent-
írás és hagyomány, a valóságban egymással nem el-
lenkeznek, mégis vannak a hagyományban oly igazságok, 
melyeknek a szentírás szerint ellenkező értelmet tulajdonit-
hatni ; igy pl. a katholikusok és protestánsok az oltári 
szentségről s általában a sacramentariumról nemcsak kü-
lönböző, hanem ellenkező hiten vannak egymással. A pro-
testáns nyíltan kimondja, hogy ő hagyományoknak is hisz, 
melyek nélkül az apostoli irásokot sem ismerhetné, de azért 
vallását csak a szentírásból meríti. Mikép fogja tehát a 
szentírást a hagyományokból megismerni az, a ki a ha-
gyományoknak csak annyiban hisz, a mennyiben azokat 
a szentirással egyezőknek találja? Nem valóságos „peti-
tio principii" ez ? 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK., 
Budapest, junius 13. A belga választások. — Bel-

gium katholikusai a legközelebb lefolyt parliamenti vá-
lasztásoknál győztek, — a többség, mely felett a parlia-
mentben rendelkezni fognak : 36, mondd harminczhat sza-
vazat lesz. Igy szólnak a liberális forrásokból származott 
első hírek, melyek nemcsak a külföldön, de talán magá-
ban Belgiumban is nem csekély meglepetésre szolgáltak. 
Ily eredményt talán a belga katholikusok sem igen vár-
tak. Öt év óta szabadkőművesek garázdálkodtak ezen or-
szágban, a kik a katholikus Malou bukása után persze 
hogy mindent elkövettek hatalmuk biztosítására és szi-
lárdítására. A párisi „Revue du Monde Catholique" ez-
idei január 1-én kiadott füzetében tüzetesen és részlete-
sen vázolja a szabadkőműves kormány nemcsak dechristia-
nizáló, de egyenesen atheistikus törekvéseit, melyek a 
hadsereg szervezésénél, a kath. alapítványok, kórházak 
ügyében, a lelkészek reductiójában, de kiváltképen az 
atheistikus oktatás és nevelés törvényében nyilatkoztak. 
Még uj választási törvényt is alkottatott magának a 
Frère-Orban minisztérium a parlament által, melyben a 
kormány emberei 20 szavazattal voltak többségben. De 
mindez hiába volt. Már a községtanácsi választásoknál ; 
erélyesen és bátran viselték magukat a katholikusok, de 
most fényes és teljes győzelmet arattak, melynek meg lesz 
ugy Belgiumra, mint a szomszéd államokra kétségtelenül 
kihatása. Brüsselből már is jelentik, hogy a szabadkő-
műves minisztérium lemondása legközelebb megtörténik, 
talán meg is történt már. Hogy a többségből alkotandó 

kath. minisztérium több eszélylyel és erélylyel fogja a 
helyzetet felhasználni, mint a Malou-miniszterium, azt 
reméljük. Talán csak tanultak valamit. 

A „Humánum genus," mely épen két hónappal 
ezelőtt jelent meg, első fényes győzelme. Bízzunk, 
hogy nem utolsó ! 

.Hogy miért foglalkozunk ily örömmel a belga 
választások örvendetes eredményével, azt a t. olvasó ta-
lán sejti. Szemünk ott volt, de szivünk itthon maradt. 
Hisz ma van első napja a választásoknak, metyek ne-
künk bizonyára nem hoznak oly szép eredményeket, mint 
belga hittestvéreinknek. Eredményekről beszélünk ? Hisz 
még a kezdet kezdetén sem állunk. Még ki sem bontot-
tuk a zászlót! Tudjuk, mert figyelemmel kisérjük a saj-
tót, hogy elég lármát csaptak a „katholikus" jelzővel 
különösen azok, kik épen nem döntő, nem irányadó té-
nyezők. Tényleg nincsen párt, mely a katholikus ügyet 
és érdeket, ha nem is egyedül, de mégis határozottan és 
nyiltau zászlajára irta volna. Az egyik párt, vagy iga-
zabban mondva coalitio, melyben határozott katholikus 
férfiak nem hiányoztak, a reactio vagy hasonló rémséges 
dolog miatt feltűnő módon minden idevágó nyilatkozatot 
következetesen került. A másik párt kebeléből szép és 
biztató szavakat hallottunk, melyeket örömmel és meg-
elégedéssel registráltunk, de nem kevesen ezen elisme-
rendő szavak hátterében a multat látják, mely több mint 
egy szempontból feltétlen bizalmat nem gerjeszt. S a 
sok, hol őszinte, hol affektált lelkesedés nagy eredménye-
ket nem létesít. Szorosan véve semmit. 

Mert legszentebb meggyőződésünk, hogy nekünk 
teljesen megnyugtató, jövőnket biztosító garancziákat 
csakis egy határozottan kath. párt adhat. Roppant mu-
lasztásnak tartjuk, hogy ez eddig még meg nem történt ; 
nagy hibának tekintjük, hogy most a januári nagy ese-
mény után a kedvező alkalmat fel nem használták. Ha 
lett volna kezdetben csak 20—30 a képviselőházban, 
mégis csak lettek volna ; kezdetet bírtunk volna, kis 
mustármagot, melyből majd fejlődött volna tekintélye-
sebb párt. Parliamenti ellenzéki pártjaink is csak kis 
kezdetekből fejlődtek. De ezen utalás az ellenzéki pártokra 
távolról sem azt akarja kifejezni, hogy az általunk con-
templait kath. pártnak par force ellenzékinek kellett 
volna lenni. Nem. Mi nagyon is jól gondolhatunk egy 
kath. pártot, egy loyalis pártot, mely a kormányt min-
denben támogatja, mi a katholicismus vagy a haza ér-
dekét nem sérti. Tessék a centrumpártot nézni, mely a 
legelszántabb és legkitartóbb védelem mellett, melyet 
vallási és egyházi kérdésekben kifejt, már több nevezetes 
pontban győzelemre segítette a kormánynak más elvű 
javaslatait. Mért nem lehetne ilyent nálunk is létesíteni ? 
Szerény felfogásunk szerint katholikus és ellenzéki nem 
azonos fogalmak ; a katholicismus nem zárja ki, sőt szük-
ségképpen involválja a loyalitást, mely addig megy, mig 
az apostol szava nem kötelez: „Obedire oportet" . . . 

Vajha a belga katholikusok győzelme minálunk is 
oly hatással volna, hogy félretéve minden aemulácziót 
és egyenetlenséget, erőnk és hatalmunk öntudatában győ-
zelmét előkészitenők folyton ama szent és loyalis ügy-
nek, mely zászlónkra tűzve van. ? 
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Eger. A májún ájtatosság — befejezése alkalmá-
ból az itteni „Eger" cz. derék lap Vallás czim alatt 
következő czikket adott : „Nemde merész vállalkozás, 
— az erkölcsi romlottság mai korszakában, ily czim alatt 
czikket irni, midőn a modern tanok hirdetői, a vallást, 
mint a szellemi sötétség korának, — müveit századunk-
ban már nem használható, — elavult portékáját — lom-
tárba valónak szeretik nevezni. 

A vallástalanság mai nap, mondhatni divattá vált 
s mint ilyen szerfelett kapós. — Eredményében hasonló, 
a sokak által szintén csupán divat-czikkül használt szem-
üveghez, melyet már az oskolás gyermek is orrára bigy-
gyeszt, hogy bölcsnek látszassék ; ámde csakhamar tapasz-
talnia kell, hogy a bölcseség kövét okulláréjával sem ta-
lálhatta fel s emellett, még látszervei is elgyengültek 
úgy, hogy a szemüveget, melyet előbb csak nyegleségből 
használt, használnia kell most szükségből, — kényszerű-
ségből. — Éppen igy vagyunk a vallástalansággal is. — 
Vannak ugyanis igen sokan, kiknek szivében, lelkében, a 
vallás iránti tisztelet szent lángja ég, de, hogy a „kor-
szellem színvonala" — alatt állónak ne tekintessenek, 
felteszik lelkükre a vallástalanság — fekete szemüvegét 
s addig játszanak a veszélyes tárgygyal, mig kialszik 
keblökből a szent láng és bekövetkezik a lelki vakság, 
a mely az élet nehéz, válságos pillanataiban bizonyára 
oly fájdalmat fog nekik okozni, a minőt érzett a világ 
legmakacsabb istentagadója: Voltaire, a kinek lelki sze-
meiről a reá erőszakolt vakság sötétségét az élet utolsó 
perczeiben felébredt gyötrő lelkifurdalás oszlatta el, — s 
iszonyú fájdalmak között belátnia kellett, hogy mindazon 
tévtan, melyet a bölcsészet sophizmájával bebizonyitott-
nak képzelt s mások által elhitetni kivánt, csak agyrém volt, 
és saját lelkének igaz, szent meggyőződésévé válni nem birt. 

A hit védbástyája a vallás-erkölcsös nevelés ; tehát 
első sorban a családi tűzhely s aztán, az oskola, nevelő-
intézet. — Hogy pedig a családi tűzhelynél, — kint a 
társadalamban is, — a hitélet ébren tartassék, arra min-
den időben legalkalmasabb eszköznek bizonyult az egy-
házi szent beszéd. — A hittéritők életéből számos példa 
tanusitja az ékes-szólás hatalmát. —• Ha I. Napoleon 
Görres tollát hatodik nagy hatalomnak nevezhette, a 
mely elnevezés óta divattá lett a sajtót igy dicsőitni, — 
akkor még nagyobb joggal tarthatjuk nagyhatalomnak 
a nyelvet, a mely ékes-szólásával csodákat művelni, a 
félénk erőtlenből bátor hőst, — s az emberevő vad hi-
tetlenből jámbor hivőt teremteni képes. -— Ámde tagad-
hatlan, hogy az ékes-szólás teljes dicsőséget csak ugy 
biztosit, ha az ékesen szóló tetteivel szentesíti szavai 
igazságát, — lia maga is ugy él s cselekszik, mint má-
sokat élni és cselekedni buzdít. — Ismeretes a paramy-
thia a myíhologiai Prometheusról, a ki midőn emberei al-
kotásánál a nyelv idomitásához ért, aggódva hagyta abba 
munkáját, s igy sóhajtott fel : „Vájjon miként alkossam 
embereimnél a nyelvet, e — hazug eszközt, mely ritkán 
mondja azt, mit az agy gondol és a sziv érez" ? — biz-
tatólag szólott azonban le hozzá az Olympról Jupiter : 
„Ne aggódjál s folytasd munkádat jó Prometheus; em-
bereidnek tetteibe rejteni én a jellemzőt, a bölcs azután 
fogja őket ítélni s tisztelni — avagy megvetni ? 

Kétségtelen, hogy a szónak tett ád súlyt és erőt. 
— Vájjon a pap, k i : „vizet prédikál és bort iszik," — 
s a vezér, ki hősiességre buzdítja katonáit, de maga az 
ellenség láttára megfut, — számithat-e hatásra, számit-
hat-e eredményre? Bizonyára nem. 

Ha valaha úgy napjainkban, — a midőn az ál-böl-
csek és tévtanitók egész raja özönli el a világot, — ki-
váló szükség van a hit-élet ébren tartására ; s ennek, 
városunk kiváló hírben álló ti- és nő-nevelőintézeteinél 
divó vallás-erkölcsös nevelési rendszerben hathatós esz-
közét bírjuk is. — Sőt az angol kisasszonyok csak imént 
adták eléggé meg nem dicsérhető jelét annak, hogy a 
gyermeknevelés terhes gondjai között, gyengéd flgyelmök 
elhat egész a családi tűzhelyig, s hogy a szülők és a nagy 
közönség is, a hitoktatás áldását élvezhessék, hitéletöket 
ébren tartsák s vallásos buzgalmuknak élhessenek : a mult 
május hó folyamán, intézetünk áhítatot ébresztő kis-
templomában, Mária ajtatosságokat tartottak. A szent be-
szédek tartására Zimmerman I. jézustársasági atyát — 
Kalocsáról, — nyerték meg, a ki ápril 30-tól, junius 
l-ig, — tehát 33 napon át, mély bensőségü, tartalmas 
és formailag is nagyszabású szentbszédei által, hallgatói-
nál oly hatást tudott elérni, hogy május 31-én, midőn 
a Mária-ajtatosság befejezéséhez ért, s hiveit Mária oltal-
mába ajánlá, nem volt szem, melyben a meghatottság 
könyüi ne csillogtak volna, sőt többen, — igen sokan, —• 
hangos zokogásban törtek ki, mely perczekig nem tudott 
megszűnni. — Hasonló hatást keltett, pünkösd vasárnap-
ján, „ Jézus szent-szive" tiszteletére tartott utolsó szentbe-
széde is, a melynek végeztével búcsút vett ajtatos hall-
gatóitól, a kik között városunk előkelőségének csaknem 
összes hölgy-tagjai jelen voltak. — A ritka buzgalmú 
jezsuita-atya, a naponkint tartott, s a testi erőt is mond-
hatni kimerítő prédikáczión kivül, naponkint délelőtt és 
délután órákig gyóntatott. 

A papi hivatás ily ritka, lelkiismeretes és példány-
szerű betöltése s a vallásosság és erkölcsösségnek nem-
csak hirdetése, de tettek által is gyakorlása, nem szo-
rúl a mi igénytelen dicséretünkre ; megtalálja — s ta-
lálja is meg, — jutalmát ott, honnét maga is várja : az, 
Égben. 

Neveljétek, szülők, gyermekeiteket, úgy mint erre a 
ritka buzgalmú jezsuita atya tanitott, s a mint erre benne-
teket, jól felismert érdekeiteknek is ösztönöznie kell. Ne-
veljétek ugyanis gyermekeiteket valláserkölcsi irányban. 
Ezt követeli nemcsak az egyes családok, de az állam 
érdeke is, mert az emberek szivében élő hit és erkölcs 
iránti tisztelet, a jónak, szépnek és nemesnek, élet- és 
vagyonbiztonságnak erősebb védbástyája, mint bármily 
sziklavár, drákói szigorú büntetőtkodex, s mint bármily 
hatalmas hadsereg szuronyerdeje. 

Végül meg vagyunk győződve, hogy a közohajnak 
teszünk eleget akkor, a midőn mindazok nevében, kik a 
szent beszédeknek naponkint ajtatos hallgatói voltak, — s 

' a kiknek, mint már említők, legynagyobb részét, városunk 
müveit közönségének hölgytagjai képezték, — köszöne-
tet mondunk, a nemeslelkü főnöknőnek s az országszerte 
előnyös hirben álló nevelő-intézet összes tagjainak, a 
tanúsított gyöngéd figyelemért s azon, — semmi áldc-
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zattól vissza nem riadó, — önfeláldozó buzgalomért, 
melyet a gyermeknevelés nehéz munkája körül mindig 
kifejtettek és kifejtenek. F— y. S. 

Páris. Vita a házassági elválás felett. — Alig me-
rült fel a franczia senatusban oly ügy, mely oly rendkí-
vüli érdeklődést keltett volna, mint a házasságok felbon-
tásáról szóló Naquet-féle törvényjavaslat. Mindenek fölött 
a nőket látszott ez a tárgy leginkább érdekelni, kik 
mind ellene vannak, és ezek megtöltötték a karzatot, ! 
hogy alig maradt volna hely csak egy csecsemő számára 
is. Azt remélték, hogy a vita azonnal, első napon be 
lesz fejezve ; de csalódtak, mert Naquet képviselő maga 
két egész ülést vett igénybe beszédével. 

Valamennyi nő arczán meglátszott az óhajtás, bár 
vetné el a senatus Naquet javaslatát. 

Sokkal nevezetesebb volt ennél a vitánál Jules Si-
mon volt liberális közoktatásügyi minister beszéde a tör-
vény behozatala ellen. 

Simon azzal kezdte beszédjét, hogy ő ellensége a 
fölbontásnak, de kész concessóikat adni, igy például a 
bontó akadályok szaporitása által. A vallási oldalát ennek 
a kérdésnek nem érinti, hanem más szempontokból ipar-
kodik megvilágítani a kérdést. Azt mondja mindenek előtt, 
hogy a fölbontás kimondása súlyos következményekkel 
járhatna a rendes házasságokra nézve, és ő kiváltképen 
ezért ellenzi a fölbontást. Naquet azt mondta, hogy a 
fölbontás nem járna rosz következményekkel, sőt ellen-
kezőleg, a nőt szeretetreméltóbbá, a férfit kedvesebbé tenné 
a fölbontás lehetősége. Valóságos aranykorral kecsegtet 
minket Naquet : de ha akkora hatása van annak a féle-
lemnek, hogy elveszthetjük, a kit szeretünk : ezzel a ha-
tással az asztaltól és ágytól való elválasztás is bir. Azt 
is mondta Naquet, hogy a hány elválasztott házasság, 
annyi házasságtörés van most. Igaz, ő azt mondja, hogy 
a fölbontás lehetségessé teszi a házasfeleknek a mással 
való egybekelést ; de ezzel az argumentumával többet 
bizonyit mint kellene ; a szabad frigyben élők is ezt 
használják. Az a férfiú, a kinek ajánlják, hogy házasod-
jék meg, ezt feleli : Ha megházasodnám, feleségem meg-
szűnnék szeretetreméltó lenni. (Derültség.) 

Jules Simon ezután szórói-szóra igy folytatta : 
„A házassági kötelék megszakítása vágyat, reményt 

szülhet annak megszakítására. Kérdik, hogy minő különb-
ség van az ágytól és asztaltól való elválás és fölbontás 
közt? Rendkívül nagy különbség! A ki elválasztást kér, 
menekülni akar gyűlölt társától ; a fölbontás czélja ellen-
ben, hogy mással élhessünk, a kit imádunk. 

A leghatalmasabb szenvedély, a szerelem haj t ja 
elő az embert. Azt hiszi ön, hogy ez az elem nem lesz 
hatalmas, föloldó ; azt hiszi ön, hogy ez semmi, ön bá-
mulatba ejt engem hidegvérüségével és azzal, hogy azt 
hiszi, hogy a szenvedély nem fog veszedelmes hatást elő-
idézni. A nő iparkodni fog férjét insultálva fölbontani 
a házasságot. Onazt mondja : nem mert, akkor ellene fogják 
kimondani a fölbontást és ő lesz az áldozat. Nos tehát 
bántalmaztatni fogja magát és ezt is könnyen elérheti. 
Környezetében pedig lesz egy ártatlan leányka, a ki látni 

fogja, hogy mint ébred a szerelem ez asszonyban más 
férfi iránt, és a ki gondolkozóba fog esni, vájjon ilyen 
a család, ilyen az anya, ilyen a társadalom, ilyen a 
törvény. 

Collegánk készülve volt ily argumentumokra és 
azért qualificálta őket a szószéken és czikkeiben azt mondta, 
hogy ez metaphysica, és pedig rosz metaphysica. En 
nem hiszem, hogy oly rosz volna, ha metaphysica volna. 
Ez a szó nem ijeszt meg. De nem metaphysica, hanem 
psychologia. Ha tekintettel a házasságra vizsgáljuk az 
emberi természetet, több elemet találunk : physicai sze-
relmet, mellette erkölcsi szerelmet, értelmi szerelmet. 

A költők a lélek frigyének nevezik azt : a bölcsé-
szek is. 

Metaphysicának, ha önnek tetszik. Ezek ép oly bi-
zonyos tények, mint a melyeket ön laboratóriumában ex-
perimentált. Az emberben más is van a vágyakon kivül : 
az értelmi és erkölcsi közlekedés szüksége : az egyik rész-
ről gyöngédség és támogatás. 

Más szent érzelem is van : a szerelem örökkévaló-
ságának érzelme. Mikor szerelem kezdődik két lény közt, 
nem egy órára kezdődik, azt mondják egymásnak : örökre. 
Ki nem mondta ezt önök közül ? Ki önök közül, ha 
mondta és megfeletkezett róla, nem érezte törpülését, 
hanyatlását ? 

Ne nyúljanak önök ehhez az érzelemhez, mert oda 
lesz a nő szemérmessége és méltósága, a család és minden, 
amit szeretünk és tisztelünk. Ön eseteket gyűjt, ön példá-
kat emlit Belgiumból. En pedig mondom, azt kell nézni, 
hogy mi történik az emberi szívben. On azt mondja, hogy 
a nők az ön pártján vannak, én azt mondom, hogy nin-
csenek. 

Van az életben egy válság. A házasfelek összekel-
nek és imádják egymást ; ezt az időt mézesheteknek hív-
juk : ezek elég sokáig tartanak azoknál, a kik valóban 
férfiúi és női szívvel bírnak : de a szerelmet, a physicai, 
hatalmas, háborgó szerelemről szólok, kioltja a birás, a 
tartósság, az érzékek gyöngülése ; a házas felek erkölcsi 
életében van válság. Az elteltség majdnem undorodást okoz, 
legalább is beteges izgalmat. 

A válság ezen pillanataiban a csekély perpatvarko-
dás is a fölbontás eszméjét ébresztheti föl. De a józanság 
hamarjában visszatér. A mint Naquet ur mondta, az 
elváltnak élete nem irigylésre méltó. Együtt laknak, lassan-
kint megszűnik az undorodás és a kölcsönös engedékeny-
ség utján a pörlekedés is. Jobban megismerik egymást, 
jobban szeretik egymást, és ha nem félnék az ifjúság 
és a szerelem káromlásától, azt mondanám, hogy érzel-
mük erősebb, mint a barátság és nem kevésbé erős és 
megindító, mint az ifjú évek szerelme. 

Ez nem remény. En ugy beszélek, mint a ki ismeri 
az életet. 

Naquet ur, mikor a fölbontásról beszél, egyről meg-
feledkezik, a szeretőről. Ha a nő, a kiről az imént szól-
tam, nemcsák az undorodás áldozata, ebben a világban, 
ha a szenvedély furiái által is kergettetik, mennyivel in-
kább hajlandó lesz saját kezével lerombolni életét és el-
távolodni attól, a ki gyermekeinek atyja, a ki életének 
koronája és talán dicsősége lehetett volna. 



384 ^RELIGIO. 

Én szivem őszinteségéből beszélek. Ezeket a kérdé-
seket nem lehet oly hidegvérrel tárgyalni, mint a poli-
tikai ügyeket. Sokkal mélyebben gyökereznek lelkünk-
ben, hogysem nagyobb fölindulást ne idéznének elő bennünk 
mint bármely más kérdések. 

Azt mondják, hogy az elválás előnyös lesz a gyer-
mekekre nézve. En az ellenkezőt hiszem. Naquet az uj 
házasságban keresi az orvoslást ; azt hiszem, csalódik. 
Lehet-e hinni, hogy a második férj véres verejtékkel 
dolgozzék, hogy eltartsa nemcsak a maga, hanem egy 
még élő más ember gyermekét is ? Az özvegy atyjuk 
emlékének tisztelésére tanitja gyermekeit s tisztelettel be-
szélhet róla a második férje előtt is, ha uj házasságra 
lép ; de az elváltnak más a helyzete ; hogy igazolja uj 
házasságát, az apa hibáiról fog beszélni gyermekei előtt, 
az apjuk gyülölésére fogja őket megtanitani. (Elénk he-
lyeslés jobbról.) 

Jules Simon figyelmezteti végül a senatust, hogy 
veszedelmes útra lép, mikor egy kicsiny fölbontással kezdi. 
Őrizkedjenek önök a nagy dolgok csekély kezdetétől. Ha 
elfogadják ma ezt önök, a nagy fölbontás sem lesz távol. 

IRODALOM. 
= Szemelvények a kalocsai növendékpapság Szent-

Agoston-Egyletének munkálataiból. Az egyházmegyei ha-
tóság kegyes engedélyével kiadják az egylet ez évi tag-
jai. 8-adrét, 308 lap. Ára 1 fr t 40 kr. (Vége). 

Ennyit általában. 
A szemelvényeket egy bölcsészeti értekezés nyitja 

meg, melynek czélja a thomistáknak a természeti és ön-
magukban fönállő testek lényegokaira, ezek mibenlétére, 
eredetére, szerepére és különféle mozzanataira vonatko-
zó tanait előadni. Helyes fölosztással, világos irálylyal 
igyekszik a szerző szorgalommal kidolgozott iratában a 
kitűzött föladatnak megfelelni. Kár, hogy a műszavak 
használatában itt-ott feltűnő eredetiségre törekvése nem 
állandó, mert nem csak oly helyeken teszi ki az ide-
gen műszót a megfelelő magyar kifejezés után, hol 
ez amazt tökéletesen visszaadja, — pl. 19. lap „a 
mi létez txistálni kezd" — hanem a legtöbb helyen ki-
zárólag idegen alakjában irja ki azon műszavakat, me-
lyekre jó magyar szavaink is vannak, pl. Organismus, 
principium, constitutio, functio, forma, definitio, molecula ; 
a mi pedig a „skóla" szót illeti, talán legjobb volna az 
„iskolának" honpolgári jogot adni. Igaz ugyan, hogy 
minden műszónak megfelelő magyar kifejezést adni nehéz 
dolog, és azt hiszszük, hogy azon esetre is, ha azon üdvös 
mozgalom, melyet nem régen egy jeles folyóirat hasáb-
jain indított meg egy jeles iró a hittudomány magyar 
nyelvének ügyében, a bölcsészet terén is visszhangra 
talál, a mint ezt egy fiatal magyar bölcsész leveleiben 
örömmel tapasztaljuk is, soká fog kelleni az új szók 
mellé tenni az idegen kifejezést, mégis haladásnak tekin-
tünk minden e téren teendő lépést és semmikép sem he-
lyeseljük azok nézetét, kik a tudomány érdekében meg-
tartandóknak vélik az idegen szavakat. A tudományok-

nak honi nyelvünkön müvelése legyen e tekintetben is 
önálló és eredeti. 

A második értekezés tárgyát Sz: Ágostonnak En-
chiridionja képezi, melyben a nagy egyházatya a három 
isteni erényről értekezik ; a harmadik prózai dolgozat 
pedig Victor vitei püspöknek a vandal üldözésekről szóló 
müve. A forditók megkisérlették a forditás nehézségeivel 
megküzdeni, és ha az utóbbi munkája jobban üti meg 
a siker mértékét, annak oka talán a két munka tárgyai 
közötti különbségben rejlik. Az Enchiridion forditója 
helyesebben cselekszik vala, ha nem ragaszkodik annyira a 
szó szerinti fordításhoz, ha az igék szenvedő alakjainak 
és a figyelmet gátló közbevetett mondatok használa-
tát jobban kerüli, a minek hiánya a magyarosság nagy 
hátrányára van. 

Végül tizenegy költeményt találunk a prózai ira-
tok közt, melyek úgy vallásos tárgyuknál, mint techni-
kai tökélyüknél fogva gyöngyeit képezik a kiadványnak 
s igazán kellemes üdülést nyújtanak az olvasónak. 

Ezekben rövid ismertetését adtuk a derék egylet 
szemelvényeinek s midőn részünkről azt óhajtjuk, hogy 
dicséretes buzgalom és szorgalommal készült munkáját 
az irodalom barátjai a megérdemlett mélytánylás és párt-
fogásban részesítsék, kérjük egyszersmind, hogy, elősza-
vában tett ígéretéhez hiven ragaszkodván, a zászlajára 
irt szent ügynek, ernyedetlen munkásságával, derék baj-
noka maradjon. Ágoston. 

VEGYESEK. 
— A -politikai választások megindultak. A katholicis-

rausra nézve, előre mondhatjuk, legjobb esetben meddők 
lesznek, de veszélyt is hozhatnak. Ä katholicismus súlya 
nem ugy esett a latba a mint kellett volna. 

— Kőbányán a düledező kápolna helyett sürgősen 
uj templomot kell építeni. 8000 az ideiglenesen ott tar-
tózkodókkal együtt 15,000 ember nem lehet el templom 
nélkül. A főváros közgyűlése templomépitési javasló bi-
zottságot nevezett ki. 

Felhívás előfizetésre. 
Timoleon röpirata villanyfe'nyt vetet t az egyház iránt sötét-

ben vagy félhomályban lappangó érzelmekre és tervekre. És ezeket az 
érzelmeket Anti-Timoleon át nem változtatta, ezeket a terveket 
meg nem semmisitette. Tehát „custos, quid de nocte?" Mi vár 
reánk a sötét jövő méhében ? A hazában fokozódott pártviszály — 
vajha siralmasabb csapás ne jöjjön ! — az egyházban kétes kime-
netelű lappangó küzdelem a liberalismussal, melylyel oly mohó 
vágygyal sietett egy egész nagy tömeg közülünk kezet fogni a vá-
lasztások alkalmából. Tehát küzdelem —- ez a mi jövő sorsunk. Az 
u j országgyűlést minden oldalról a „reformok11 gyűlésének kezdik 
jósolgatni. Egyik pár t a másikat tulliczitálni fogja a liberalismus-
ban. Milyen reformok fognak azután a szabadelvüség e licitáczió-
jából kikerülni, annak Timoleon volt a megmondója. 

A ,Religio' a megalkuvások immár roskadozó nagy rendsze-
rének minden csábitásai közepett megtar tot ta minden pártérde-
kektől és személyes érzelmektől független állását : meg fogja tar-
tani ezentúl is. Az utilitarismus apró fogásain messze felülálló elvi 
magaslatról részrehajlatlanul fogja hirdetni nemzetünknek, ugy 
mint eddig a keresztény czivilizáczió áldásaiban való részsülésnek 
elengedhetetlen föltételeit, s a katholicismusnak fölényét a hitelvi 
nihilismusba sülyedt ama protestantismus fölött, a mely dogma-
tikai nihilismusa daczára, a nemzeti hegemóniában még mindig 
feljebb törekszik. 

Előfizethetni a Religio negyvenharmadik évfolyamának II. felére 
félévre 5 f r t t a l a szerkesztőnél, Stáczió-utcza 55. sz. vagy Rud-
nyánszky A. nyomdájában, Papnövelde-utcza 8. sz. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ÂDAT0K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 
A dömés apáczák a Nyulakszigetéről menekülnek. 

Miután Báthory ezen levelét 1529. év junius 
l l - é n állitotta ki, az apáczák a szigetről másod-
ízben csak ezen idő után vándorolhattak el. So-
káig nem is késhettek, mert Szolimán szep-
tember elején Budára bevonult, honnan Bécs 
felé indult. Annak sikertelen ostroma után visz-
szatérve okt. 18—26-dikáig seregével a Nyulak-
szigetével szemközt fekvő ó-budai partokon tá-
borozott. 

Hogy b. Margit ereklyéit rendtársnői ezen 
menekülés alkalmával szintén magukkal vitték, 
nem kételkedhetünk, habár erről írott adatokat 
felmutatni képesek nem vagyunk. 

Meddig maradtak oda, határozottan megmon-
dani nem lehet, de minden körülmény oda mu-
tat, hogy távollétük több évre terjedt. Ugyanis, 
midőn az elsőizbeni távollétük után hazaérkez-
tek, jószágaikban, mint ez háborús időben nem is 
lehetett máskép, a birtok-viszonyokat zilált ál-
lapotban találták. Az ekkor történt szabályozás-
ról szóló - okmányokat feltalálhatjuk levéltáruk-
ban. Nem lehetett ez máskép 1529-ben történt 
távollétük alkalmával sem, s midőn visszatértek, 
szintén egy-más rendeznivaló adta magát elő. 
Azonban az ily rendezésről és birtokviszonyok 
szabályozásáról a legelső okmányt csak 1536. év 
julius 5-iki keltezéssel találom.1) Ezen idő után-
ról több ily ügyben kelt okmány fordul elő, je-
léül annak, miszerint Fotentiana a már „a szige-

*) Monial. Poson. 50. cs. 34. sz. 

ten lakó" — mint az okmány mondja — apá-
czáknak főnöknője 1536. körül, a haza békésnek 
mutatkozó viszonyait felhasználta, hogy övéivel 
székmonostorába visszatérjen és annak jogait 
buzgóan visszaállitsa. 

A hazában a viszonyok kedvező fordulatot 
látszottak venni. A török hatalom az adriai ten-
geren és Perzsiában sokkal inkább vala elfog-
lalva mint sem reáért volna Magyarországgal 
bibelődni. Ferdinánd és János királyok között a 
békealkudozások a legtartósabb egyezséget Ígér-
ték létrehozni. Ezen belbékét nem is zavarta fel 
más, mint Szolimannak Moldvába intézett hadjá-
rata. De mivel ekkor a haza a hír feletti ijedel-
men kivül érintetlenül maradt, az apáczák is 
tartósb időre nyugodt megmaradást reméllettek 
szigeti magányukban. 

Azonban a képzelt szép remények csak ke-
vés ideig kecsegtették a béke áldásait óhajtókat. 
Hire érkezett az 1540. év végével, hogy Ferdi-
nand serege Fels Leonard parancsnoksága alatt 
Szapolyai híveinek hadai ellen győzelmeket nyert 
és Buda felé közeledik, hogy azt a király özve-
gyétől Izabellától visszafoglalja s még mielőtt a 
zárdaszüzek magányukat elhagyhatnák. Visegrá-
dot és Váczot bevéve, Fels tábornok seregével a 
sziget átellenében a Hévizeknél tábort üt, csak-
hamar Budának alsóvárosát és Pestet is beveszi, 
hol német őrséget hagyván, visszatávozik. Pest 
őrségét egy részt török sereg övezte körül, más-
részt a budai falakról Martinuzzi a következő év 
tavaszán márczius 20-ától ápril 6-áig keményen 
bombáztatta. Ily körülmények között már mene-
külni is alig lehetett. De belátva azt, hogy a mi 
eddig történt, mind csak előjátéka annak, a mi-

49 
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nek okvetlen még bekövetkeznie kell, Ferdinánd 
serege a tavaszszal téli szálásából ismét eljö, a 
török szultán pedig Szapolyai hiveinek ügyét tá-
mogatni igérte, tehát seregével szintén várható 
volt, ekkor nem maradt más hátra, mint hasz-
nálva az első alkalmat, tovább állani, a merre 
csak lehet, és erre legjobb alkalom látszott kí-
nálkozni akkor, midőn a Pestet cernirozó török 
sereg, annak hírére, hogy Rogendorf nagy sereg- l 
gel közeledik, ápril elejével sietve eltávozott. 

Mily sürgéssel és sietéssel használták fel a 
már is kétségbeesésig ijesztett apáczák a mene-
külésükre hagyott e néhány perczet, kitetszik ab-
ból, hogy a már az utazásra készen álló ládák 
közül ép azt feledték el felpakolni, melyben bol-
dog Margit ereklyéi valának elhelyezve. Már jó 
darabot haladhattak volt a számukra még egyedül 
nyitottnak és biztosnak látszó uton, Nagyvárad 
felé, midőn, mint a jámbor hagyomány fenntar-
totta,1) boldog Margit a futamodóknak megjelent, 
és mondá nekik: „Testvéreim! Miért hagytatok 
engem vissza az ellenségek dühének." Ekkor ők 
megdöbbenve azonnal visszasiettek és a szent 
testet magokkal vitték. Az apáczák legnagyobb 
szerencséjére ezt ők még ideje korán tehették. 
Bizonyára a jelenség, mely egyenesen azért tör-
tént, hogy visszatérésre bírja őket, annyira meg-
győzte arról, miszerint veszély nélkül még visz-
szafordulhatnak, hogy azt egész bátorsággal és 
felsőbb oltalomban való bizalommal meg is tették 
és siker koronázta bátor elszántságukat. Miért is 
ezen eseményt mindig boldog Margit közbenjá-
rása által történt csodás eseménynek tekintették. 

Miután arról kétség nem forog fenn, hogy a 
nyulakszigetebeli apáczák 1531-ben hagyták el a 
szigetet,2) minden valószínűség arra mutat, hogy 
a menekülésnek ideje ápril 6-tól május 4-ig eső 
időszakban történt. 

A már elmondottakból alaposan következ-
tethetünk arra, hogy ápril 6-ka előtt távozniok 
nem lehetett. A május 3-ika utáni időszakban, 
mely naptól fogva Rogendorf seregével Pestet 
megszállotta és Budát körülöv ezt ette, távozásuk 
szintén nem történhetett, mert a tetemes seregen 

x) Elbeszéli ezt Kosa Jenő „Collectanea" czimü kéz-
iratában. A szűz Mária tartományabeli ferencziek tarto-
mányi levéltárában. 568. 1. 

2) Igy Kosa Jenő i. h. — utána Nyürő, Religio 
1853. nov. 10. sz. 141. 1. és mások. Igy továbbá Luczen-
bacher János Margitsziget a „Magyar hajdan és j e l e d -
ben 43. 1. és utána Margitszigetnek többi történetirói. 

áthatolni és ismét visszamenni az ereklyék elho-
zatala végett, csak a legnagyobb nehézségekkel 
lehetett volna. Azért is legvalószínűbb, hogy 
e rövid, de csendes időszakot használták fel a 
futamodásra és pedig a számukra egyedül nyitott 
uton. Tata, Esztergom, Visegrád, Vácz, Ferdinánd 
serege birtokában volt. Ezen irányból kellett a 
Buda ostromára szánt seregnek is jönnie, ezzel 
pedig szemközt menni nem volt ajánlatos. Más 
nem maradt hátra, mint az eddig még békében 
hagyott Nagyvárad vidékére vonulni. 

Margitsziget - történetirói, legújabban azon 
véleményt hozták általán érvényre, hogy a nyu-
lakszigetebeli apáczák már (1541. előtt és 
pedig Pontentiana főnöknőjük alatt 1506-ban 
Nagyváradon tartózkodtak. Ezen állítás tévedésen 
alapszik; mert amaz oklevél,1) melyből ezen adat 
meri t te tet t és mely az országos levéltárnak kincs-
tári szakaszában található,2) 1536-ik év junius 
5-dikén János király által Nagyváradon lőn ugyan 
kiállítva, de tényleg a Nyulakszigetén tartóz-
kodó apáczák — „In Coenobio in Insula Sa'ncte 
Margarethe Virginis fundato degentiuma — bir-
toka ügyeivel foglalkozik,3) a mint arról a maga 
helyén már tet tünk is említést. 

A nyulakszigetebeli apáczák tartózkodása Nagy-
váradon. 

A Nagyvárad mellett állott keresztelő sz. 
János tiszteletére szentelt templom és zárdában 
találtak a menekült apáczák felvételt. Ezen zár-
dában annyira meghonosultak, hogy az valószí-
nűleg birtokukba ment át; mert az okmányok 
annak más tulajdonosáról sehol említést nem 
tesznek. 

Habár már 1541-beti telepedtek meg Nagy-
váradon az apáczák, mégis első izben csak 1549-
ben említtetnek okmányilag Révay Ferencz hely-
tartónak itélet-levelében, valamint a zalai konvent 

*) Rupp, Buda-Pest helyrajzi története 78. 1. csil-
lag alatt. 

2) Monial. Poson. 50 cs. 34. sz. 
b) Eme nagyfontosságú okmánynak ide iktatjuk be-

kezdését és berekesztését : „Nos Joannes Dei Gratia 
Rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Memorie comenda-
mus per praesentes quod Nobilis Gregorius de Cheph 
provisor curie et officialis Religiosarum Dominarum Po-
tentianae priorisse ceterarumque Sanctimonialium in 
Cenobio in Insula Sande Margarethe Virginis fundato 
degentium, Nominibus et in personis Nostram personali-
ter veniens in praesentiam . . . Datum Waradini feria 
quarta proxima post festum Visit. Anno Domini Mille-
simo quingentesimo trigesimo sexto. (1636. jul. 5.) Ere-
deti papir. Országos levéltár. Monial. Poson. 50. cs. 34. sz. 
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okmányában,1) hol t isztán kimondatik, hogy 
Nagyváradon a ker. sz. János tiszteletére épí tet t 
zárdában tartózkodnak. 

E nagyváradi tar tózkodás annál kevésbbé es-
hete t t nehezükre, me r t ot t velők együtt, ngy lát-
szik, egy időben Budáról és Pestről számos pol-
gár megtelepedett , kiknek 1552-ben a kápta lan 
számára fizetendő adó la j s t roma szerint többnyire 
kőházaik voltak. Laktak pestiek és budaiak az 
olasz-utczában, de ezek nevei az adó összeírásban 
nem fordulnak elő, mer t őket Castoldo tábornok 
okmányilag minden fizetési kötelezettség terhe 
alól felmentette. Azok azonban, kik a kápta lan-
beli urak területén kőházaikban laktak, a káp-
talanbeli urak számára adózni tar toztak, habár 
azt fizetni vonakodtak. Neveik az okmányban 
felsoroltatnak, számszerint huszonhárom háztulaj-
donos és egyszersmind családfő.2) 

Valamint ezen polgárok, ugy az apáczák is 
magoknak fekvő bi r tokokat szereztek, az utób-
biaké Biharmegyében sz. János és Sebestyén helyek-

Révay Ferencz helytartó 1549. évi itéletlevelében 
a szigeti apáczákról igy emlékezik meg : „Religiosas Do-
minas Sanctimoniales, alias in claustro B. Virginis Mariae 
de Insula Leporum nunc vero in claustro ad, honorem B. 
Joannis Bnptistae Varadini fundato degentes". Hevenessi 
MSS. 1—66. — Ugyancsak 1549-ből egy más okmány is 
létezik melyre 1557-ben történik hivatkozás a zalavári 
konvent átiratában. Ebben a következőképen történik 
róluk emlités : Dominarum Sanctimonialuim alias in insula 
Leporum nunc vero juxta Waradmum ecclesie scti Joon-
nis Deo famulantiam et degentium" Eccles. Cam. Miscell. 
53 cs. 17. sz. 

2) Az akkori viszonyokat érdekesen illustráló okmányt 
ide iktatjuk egész terjedelmében annál is inkább, mert a 
felsorolt polgárok és dömés apáczák között bizonyára 
barátságos összeköttetés létezett: 

„Pestienses et Budenses sunt multi in piatea Olazi 
manentes quorum nomina me latent ; eos enim dominus 
Generalis Castoldo litteris suis mediantibus exemptos fieri 
jussit ab omni onere solutionis. 

Sequuntur tarnen nomina Pestyensium et Budensium 
illorum, qui in territorio dominorum Capitularium in pla-
tea civitatis Waradiensis domos habent lapideas et resi-
dent. Defendet eos dominus Warlocsa solutione dicae 
quod dominis Capitularibus molestum esse videtur, 
Relicta Petri Kovács, Franciscus Thury, 
Franciscus Bodo, Franciscus Bodogh, 
Joannes Mozer, Joannes Zöld, 
Joannes Fekete, Franciscus Literátus Pesthy, 
Petrus Vargha, Nicolaus Literátus Budensis, 
Thomas Szijgyártó, Benedictus Szüts Pesthy, 
Gregorius Szabó, Stephanus Szücs, 
Gabriel Bodogh, Joannes Hajdu, 
Joannes Myser, Ambrosius Kovács, 
Relicta Lucae Paisgyartó, Simon Kadas Pesthy, 
Urbanus Harminczados, Josa Kocsis Posta. 
Petrus Onkorsos, 

Az 1552-ik évi dékáni összeírásból, az orsz. levél-
tárban. (Ngos Bunyitay Vincze ur, akadémiai tag szíves-
ségéből). 

ben voltak, s curialis épületből, két korcsma, eg}?" 
mészárszék, szántóföldek, rétek és erdőségből 
állottak. Ezen uradalomról 1553-ban tör ténik 
emlités, midőn az apáczák Bethlen és Mussainak 
sz. Jánosban tö r t én t s tatut iója ellen ti l takoztak1) 
Tehát nekik ezen urada lmat 1557 előtt kellet t 
szerezniők. 

Ezen vételidő abból is bizonyos, mer t az 
apáczák I. Ferdinánd király előtt az i ránt t i l ta-
koztak, miszerint bormérés i jogukat kányaföldi 
Kerecsenyi László, Magyarország felsőbb részei-
nek és békésmegyei Gyula várnak parancsnoka, 
magához ragadta , sőt az apáczák alat tvalói t 
Gyula várában munkára is kényszeritet te. A ki-
rály az apáczák kérelmére a főkapi tányt mind-
ettől 1556-ban okt. 3-án kelt rendeletével elti l t ja. 
Habár a királyi okmányban sz. János helység és 
urodalom nincs megnevezve, mer t az okmány 
ál talánosan intézkedik az apáczák jogainak vé-
delme iránt , mégis bizonyos, sz. Jánosnak Gyu-
lához való közelsége miatt , hogy csak erről le-
het szó, mer t ez időben különben is máshelyütt 
alig gyakorolhat ták jogukat.2) 

(Folytatjuk.) 

G u z m i c s 
es 

a magyar nemzet vallási egyesülése. 
Szikszai szerint a két vallás hitigazságai közti kü-

lönbség csakis látszólagos ; valódi különbség legfelebb a 
szertartásokban, egyházi törvényekben és szokásokban 
van, mely utóbbiak közé sorolja a misét, böjtöt, a papi 
nőtlenséget s egyebeket, mint olyanokat, a mik nem 
apostoli eredetűek. Guzmics ez ellenében dogmatikailag 
polemizál. Végre kiemeli, hogy Szikszai a csalatkozhat-
lan és kormányzó intézetről, az anyaszentegyházról ugy 
szól, hogy nagyobb katholicitással alig is lehetne szólani. 
A ki a tanitó intézetről azt vallja, hogy „azzal Jézus az 
apostoli időktől fogva szakadatlanul vele van, ki által 
segittetik, vezettetik, igazittatik, hogy tagjait az Isten 
igéjére vezesse, azoknak azt megmagyarázza ; az abban 
foglalt tudományt hirdesse, épségben megtartsa ; ne téve-
lyegjen, sőt a tévelygésnek ellene álljon," a ki mindeze-
ket vallja, annak még csak eszébe sem juthat magát az 
anyaszentegyháznak ellene szegezni, pedig mi általánosabb 
a protestánsoknál, mint a katholikusokat vakhitűeknek 

r) Eccl. Oecon. 87. sz. 1784. és Mon. Vet. Bud. 4 
cs. 38. sz. 

2) Acta Eccles. Cameralia 71, és 101. sz. Meg kell 
jegyeznem, hogy az itt idézett okmány csupán a sz. Ist-
ván vért.-ról nevezett nagyváradi káptalannak 1563. szept. 
16-án kelt átiratában van meg. Ebben pedig tévesen az 
évszám 1566-nak van irva, nyilván 1556. helyett. 

50* 
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gúnyolni, épen azért, hogy a csalatkozhatatlannak tartott 
anyaszentegyház szavára készek hinni. Szikszai protestánsa 
e szerint vagy játszik a szavakkal, vagy pedig gondolko-
dása elüt a protestantismus rendszerétől, mely minden 
csalatkozhatlan tanitónak ellensége. 

Szikszai békekövetje ilyformán hajótörést szenvedett. 
„A két tanitó és kormányzó intézet csak ugy fog egy 
lenui, ha megszűnik kettő lenni, pedig mindaddig, mig 
kettő, egyik a másikkal semmi viszonyban, semmi össze-
köttetésben nem áll ; egyik a másiknak nem hódol sem a 
tanításban, sem a kormányban, sem a törvényekben ; a 
mi pedig ilyen, az egy nem lehet, vagy különben minden 
egy a világon. A főpontban tehát, az egy tanító anya-
szentegyházban, nem lévén egyek, a tanítás ágaiban sem 
lehetünk azok." 

Legvégül hangsúlyozza Szikszai érdemét, mely „na-
gyobb valóban — úgymond — mint akármelyikünké, 
kik eddig az egyesülésről irtunk. Az ő békeség- és egyes-
ségszerető lelke több prot. hazafit ragadhat maga után, 
hogy a kijelentett hitben nagyobb egyességre törekedje-
nek, mely után nem fognak vonakodni egy anyaszentegy-
házban is egyesülni." 

Szikszai azonban Guzmics alapos czáfolata daczára 
sem szűnt meg „A róm. kath. és prot. keresztyének közt 
fennálló unió"-t másodszor is vitatni 1825-ben „Harmadik 
beszélgetés" czime alatt közzé tett iratában.1) Korábbi 
állításait fentartani és szánalmas erőlködéssel ismételten 
megokolni törekszik. E mellett azonban Guzmicsot a kath. 
egyház tanításával ellenkezésben állónak akarja feltüntet-
ni és hitsorsosai előtt gyűlöletessé tenni, mint olyant, ki 
a protestantismust lealacsonyítja, részint félreértvén, 
részint szándékosan félremagyarázván Guzmics szavait. 

„Szikszait én — irja Guzmics Kazinczynak (1826 
aug. 22.) — megdicsérve hagyám el, s oly oldalról di-
csérve, melyről, későbbi beszélgetését tekintvén, legke-
vésbbé érdemié. Ez neki elég lehetett volna, csupa álmát, 
a tapasztalás ellen álmodott álmát, felednie. De ő ezt az 
álmot folytatá, s ugy folytatá, hogy velem háborkodni 
akaró lelke nyilván kitűnnék. Magára akarnám az embert 
hagyni, annál inkább, hogy mentül többet ir vala, annál 
bizonyosabb lenne előttem a dologhoz nem termettsége. 
0 akkor lehetne tógátus, mikor még a theologia nálatok 
sem a legjobb lábon állhatott. Ezt bizonyosan a „Biblia 
győzedelme" czimü munkája gyanittatá velem, mely sze-
rint, ha naturálista volnék, meg kellene naturalismusoin-
ban erősödnöm. De tévedéseit fényre kellene hoznom ; s 
ha ő neheztelve veszi a most már akarva keményebb 
tollat, több sorsosi hálával köszönik nekem szivökben, 
hogy tudatlanságát fölfedtem. Ma tudós protestáns oly 
tudatlanul, oly következetlenül szégyellene beszélni." 

Egyrészt tehát, hogy Szikszai állításának alaptalan-
ságát ujolag és kézzelfoghatóbban kimutassa, másrészt 
pedig, hogy a makói prédikátor kemény és igazságtalan 
vádjait magáról elhárítsa, megírta az unióra vonatkozó 
negyedik és utolsó müvét ily czim alat t : „A róm. kath. 
és prot. keresztények közt fennálló uniónak másodszori 
vizsgáitatása." Müve elején czáfolja Szikszainak azon ál-

') Nyomt. Szegeden, Grünn Orbán' bet. 169. 1. 8-adr. 

litását, miszerint a reformáczió idejében, s utóbb is, a 
két felekezet közti villongások igazak és megtörtént dol-
gok ugyan, de ezeket a határ t nem ismerő tüzeskedésből 
magyarázhatni ; az uniót eszközölni törekvő tudósok pedig 
vagy nem látták, vagy látni nem akarták, hogy a két 
felekezet közt u j egyesülésre nincs szükség: mert oly 
dolgokban is sürgették az egyesülést, melyek a vallás 
lényegéhez nem tartoznak. Ez ellenében Guzmics kimu-
tatja, hogy a két felekezet tagjai nagyon is tudták, hogy 
egymástól elszakadtak, még pedig a lényegesebb pon-
tokra nézve. Hasztalan erőlködik tehát Szikszai egységet 
kimutatni ott, a hol minden ember szakadást lát. Szik-

l szai szerint továbbá a protestánsok szabad vizsgálódásai-
j nak is határt vetnek a symbolikus könyvek és hitformák, 

melyekhez mindenki köteles hozzászabni magát, ki a prot. 
egyház tagja akar maradni. Guzmics szerint ellenben 
nem az a kérdés veleje : mit hisz némely orthodox protes-
táns, hanem mit kell hinnie minden protestánsnak, hogy 
protestáns lenni meg ne szűnjék ? Van-e, lehet-e a pro-
testantizmusban egységet fentartó központ s bizonyos 
meghatározott hitigazságok tartására kötelező törvényes 
hatalom, mely a tőle különböző tanokat valló egyéneket 
a prot. egyház kebeléből kizárja ? Ha nincs, akkor Szik-
szai erőlködése szemmellátható ; ha pedig van, akkor 
mint magyarázható azon körülmény, hogy prot. hittudó-
sok körében egyre jobban terjed a hit dolgában a fék-
telen szabadság a nélkül, hogy csak egyet is tudnánk, 
ki szabad gondolkozása miatt — nem mondjuk, az egy-
házból kizáratott, — de csak hivataláról is letétetett volna ? 
Mint mondhatta valaki a Tudományos Gyűjteményben 
nagy protestáns theologusnak Paulust, a hires német 
exegétát és egyháztanácsost, ki fennen hirdeti naturalis-
tikus tanait ? Mint maradhat super in tended a rationalista 
Tzschirner ? Hogy lehet tűrni a dogmatika tanszékén 
Wegscheidert, a ki szerint Krisztus lángeszű ember volt, 
de nem épen ment kora előítéleteitől ? Hasonlókat 
lehetne kérdeni Bretschneider, De Wette, Eichorn, Bert-
hold, Kuinoel s egyebek működéseire vonatkozólag, kik-
ben a protestantismus fő-fő hittudósait szemléli. Pedig a 
theologusok tanai még csak hagyján ! Mi nem történik a 
prot. bölcselők körében ? Erről jobb hallgatni. Igaz 
ugyan, hogy itt-ott protestáns ellenmondókra is akadhatni, 
de ezek csupán egyes személyek, s ellenkezésük pusztán 
csak tudományos vita, melyben a hangos aristarchok 
rendszerint amazoknak nyújt ják a koszorút, mig a régibb 
tanok barátinak szépségesen kijut a tudatlan, ostoba, fa-
natikus orthodox nevezet. 

Ezek után védekezik Guzmics ellenfelének azon 
vádja ellen, mely szerint ő a szentírásra nézve ellenkeznék 
a szent atyákkal s az egész kereszténységgel, a mennyiben 
a szentírást a keresztény vallás szükségtelen forrásának 
módja, mely nélkül teljességgel ellehetnénk.1) Guzmics 
kimutatja, hogy ezt csak föltételesen mondta, s hogy 
ellenfele az ő szavait teljesen félremagyarázta. Ezzel kap-

') Guzmicsot ugyanezen helyéért Édes Gergely is megtá-
madta : „A Vallás Lelke, vagyis a Krisztus Filozofiája" cz. müvé-
ben, melyet szerzője már 1825-ben megirt. de csak jóval később, 
1836-ban adott ki. Lásd Abafi L. Figyelő. 1878 V. k. 208—209. 1. 
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csolatban polemizál Szikszai azon állítása ellen, hogy a 
szentírás kizárólagos forrása a keresztény hitnek. Dog-
matikai tárgyalással kifejti, hogy a hagyomány, időren-
dileg megelőzi a szentírást, ez utóbbinál a kinyilatkozta-
tott tanokat teljesebben foglalja magában s azért szüksé-
gesebb is, mint a szentírás. 

A YI. és utolsó czikkelyben némely dogmatikus 
tételeken kivül védekezik Szikszainak igazságtalan vádjai 
ellen. Csak egyes személyeknek lealacsonyitásától is irtó-
zik — úgymond — lelkem, annál kevésbbé akarhattam 
egy egész, hazánkban is nagy tekintetű vallási felekeze-
tet lealacsonyítani. Mikor a csalhatatlanságot a prot. egy-
háztól megtagadtam, csak azt mondtam, mit magok a 
protestánsok is vallanak. Egyébiránt közöttem és Szik-
szai közt nem az volt a kérdés : melyik az igaz keresz-
tény religio, hanem hogy vájjon a kettő egy religió-e ? 
Szikszai míndakettőt egynek tartja, legalább állítja ; én 
ezt nem tehetem, hanem ha meggyőződésem ellene aka-
rok tenni. En minden embernek tisztelem meggyőződését, 
valameddig azt ártatlannak vélem ; de szeretném az ellen-
kezőről meggyőzni, ha meggyőződését hibásnak találom. 
Sőt azt, a ki tévelygésben vagyon,de ő ezt nem tudván, 
lelkiismerete szerint keresi az igazságot, kész lévén azt 
elfogadni, mihelyest feltalálja : anyaszentegyházammal 
együtt lélekben katholikusnak is tartom. De itt nem 
egyes személyről van szó, hanem egész keresztény fele-
kezetekről, melyek egymásnak nem kevés bajt, akadályt 
szereznek. Hogy ezek egy hazában egyezzenek meg, a 
hazának boldogsága kívánja." 

E négy műben hirdette Guzmics a vallási egyesülés 
eszméjét s iratai nemcsak mint hazánk e korbeli unio-
mozgalmának legjelentékenyebb tényezői nevezetesek, 
hanem általában a magyar hitvitászati irodalom elsőragu 
termékei közé tartoznak. 

Nálunk Magyarországban politikai és társadalmi 
okoknál fogva főleg a hitvátázó irodalom termett meg 
s indult már korán fejlődésnek. A vallási és egyházi iro-
dalom egyéb mezei sem hevertek ugyan parlagon, de 
mivelőik, kevés kivétellel, alig mutatnak fel egészen a je-
len századig kiválóbb és nemes terméket. A fordítások-
ban gyarló, erőtlen, helylyel-közzel idegenszerű nyelvvel 
találkozunk, a hit- és erkölcstudományi eredeti müveknek 
pedig kevés becsük van. Azonban a vitázó irodalom is 
Pázmány kora után szomorú képét tárja fel a hanyatlás-
nak. A XVIII-ik században már alig egy-két vitairat 
jelent meg s ezek is csak hibáikkal emlékeztetnek a mult 
időszakok nagy embereire. Innen tul egyedül Guzmics 
müveiben találjuk fel azon tulajdonokat, melyek a XVII. 
század legnagyobb vitairójának Pázmánynak irataiban 
egyesülvék. Guzmics szük hatáskörében inkább csak meg-
penditője volt egy eszmének, s bizonyára nagyon távol-
ról vett és esetlen volna a párhuzam, melyet közte és 
Pázmány vagy épen Bossuet lángszelleme közt vonnánk, 
de iratainak ugy is, mint nyelvműveknek, ugy is mint 
vitairatoknak, vannak oly sajátságaik, melyeknél fogva 
több tekintetben nem épen méltatlanul hasonlithatók ösz-
sze a két hires hitvitázó müveivel. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 17. A belga választások és a 

„Pestei• Lloyd." — De rosszkedvű az a német félhivata-
los ! Nem csoda, a választások nem egészen izlése szerint 
folynak. Maga kényszerül beismerni, hogy a liberális 
párt nem igen hóditott és a többség régi, kipróbált hord-
nokainak és támaszainak bukása okozta kinos benyomás 
az által nem igen kisebbittetik, hogy a kormány követőid 
nek tábora egészben és nagyban nem kevesbedett. Igy 
panaszkodik a P. Lloyd szószerint f. hó 15-iki számában, 
mikor már tudta, hogy főszerkesztője egy helyen végleg, más-
helyen pedig ugy félig-meddig megbukott és szűkebb válasz-
tásnak kénytelen magát alávetni. Ezen domesztikus ba-
jokhoz csatlakozott még az az el nem tagadható tény, hogy 
a liberalismus Belgiumban teljes és tökéletes vereséget 
szenvedett. Hanem ki is adta azért mérgét a német-zsidó 
félhivatalos ! Szegény belga katholikusok, kik oly elszán-
tan és egyértelműen a szabadkőmivesség és liberalismus 
zsarnok uralmának megtörésén fáradoztak, nem a legszebb 
dicséretekben részesülnek a mi német félhivatalos főorga-
numunktól ! 

Az első, világosan kifejtett érzelem, melyet a P. 
Ll. idevágó jun. 14-iki számában foglalt czikke elárul: 
az elégedetlenség és aggodalom, melynek mindenütt, hol 
a liberális eszmékhez vallják magukat, a P. L. szerint 
ezen esemény felett uralkodnia kell. Nagyon sajnálja a P. 
L. hogy „egy érett, kultur tekintetében oly magasan ki-
művelt és sorsa felett feltétlenül rendelkező lakosság ön-
magának köti a veszszőt, melylyel a szabad és népies 
szellem kiűzetni fog és hogy önmagát szabadon az ultra-
montán rabszolgaság járma alá hajtja." Furcsa felfogása 
lehet a P. Ll-nak a választás szabadságáról. Háthogy 
egy kétségbevonhatatlanul politikailag érett és kiművelt 
szabad nép >gy válászt, amint tényleg választott, nem 
pressio, hatalmi eszközök befolyása alatt, de sőt ezek 
nélkül és ezek daczára : mit következtet ebből a legegy-
szerűbb logika ? Azt, hogy ezen választást meggyőződése 
szerint vitte véghez ; azt, hogy a liberalismus csalfa és 
a szabadkőművesség durva erőszakoskodásai hat évi 
szüntelen lánczolata által más meggyőződésre jutott ; arra, 
hogy neki többé nem kell liberális, nem kell szabadkö-
mives kormány. Mi a P. L. czikkirójának logikátlansá-
got imputálnánk, ha nem tudnók, hogy a liberalismus 
által fennen hangoztatott szabadság közönséges nyelvre 
átültetve mást nem jelent, mint : Tánczolj amint én 
fütyülök ; ha másra van kedved, akkor anathema ! 

A P. L. aggodalmának különben mélyebb alapja is 
van. Szerinte nem a liberalismus és conservativismus kö-
zötti ellentét az, ami aggasztja, hanem „két egymást tel-
jesen kizáró és örökké kiengesztelhetlen ellentét mint 
éj és nap, szabadság és rabszolgasság." Tökéletesen igaza 
van a német félhivatalosnak ; csakhogy az ellentét ala-
nyai mások. Szabadkőművesség és katholicismus valóban 
olyan örökké kiengesztelhetetlen ellentétek, mint éj és 
nap, azzal, hogy a sötétségben bujkáló szabadkőművesség 
az éj, a nyiltan és nyilvánosan — super tecta — működő 
katholicismus pedig a nap képlete alatt értendő. Min-
denha hirdettük ezen ellentétet, csakhogy ha mi teszszük 
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akkor „felekezeti szükkeblüsség és ultraraontán bornirtság" 
a jelző, mit érette aratunk, mig a liberális szájhősök szá-
jában ugyanazon dolog a haladás és felvilágosultság zász-
lajának magasra való lobogtatása. Minket ez már nem bánt, 
amint valóságban kevés ember lesz, ki a P. L. egy másik, 
oly gyakran hangoztatott és teljesen elkoptatott szavára 
hajtana, arra t. i. bogy Belgiumban a liberalismus azonos 
a nemzeti érdekek védelmével, mig az ultramontanismus 
értsd katholicismus idegen indokok befolyása alatt áll. 

Es meg nem állhatta a P. L., hogy ezt az „idegen" 
befolyásolást tüzetesebben fel ne tüntesse. — Miután con-
statálta, hogy az „ultramontanismus" hatalmát erősiteni 
és szilárditani fogja — ami nagyon természetes és a tett 
szomorú tapasztalatok után kétszeresen is szükséges — 
és a felfogadott, rakonczátlan tömeg ügyetlen rendzavar-
gásaival a liberalismus nevében dicsekedett volna, áttér 
a római kérdésre, illetőleg a belga katholikus miniszté-
rium viszonyára a szentszékhez. Az természetesen nem 
tetszhetik a liberalismussal magát azonositó P. L.-nak, hogy 
a mostani belga kormány egy tisztán katholikus ország 
nevében másnemű viszonyt akar kezdeni és fenntartani 
a katholikus egyház dicső fejével ; de ahhoz már igazi 
liberális vakmerőség kell, hogy megjövendölje Belgium el-
pusztulását és az esetleg helyre állítandó pápai állam bu-
kását, ha a katholikus kormány Belgiumban tartós lesz. 

Ha — mit számtalan okokból nem kívánunk — ha 
Belgium csakugyan elvesztené önállóságát, akkor ezen 
hazaárulás átka sohasem a katholikus kormányt fogja 
terhelni, de ama szabadalmazott hazafias szabadkőműves-
ség bujtogatóit, kik dicső hazafiságukban addig fognak 
áskálódni bent és kint, mig komoly bajokat elő nem idéz-
nek. Soha katholikus, conservativ kormány nem tett tönkre 
országot, de igenis mindig és mindenhol az a sötétség-
ben agitáló destructiv irány, melynek gyupontja és 
titkos focusa manap a szabadkőmüveség. 

Es a mi a szentszék helyzetét és jövőjét illeti, csak 
ne erőltesse magát soha a P. L. hiábavaló jövendőlésekkel. 
A szentszék múltja jövőjének záloga. El még az öreg 
Isten ! ? 

Pécsi egyházmegye. Esperes kerületi megnyitó be-
széd, melyet Spiesz János kővágó-szőlősi plébános s a 
pécsi kerületnek esperese május 3-án Szabolcson tartott 
tavaszi gyűlés alkalmával mondott : 

Főtisztelendő Kerület! 
Engedjék meg, hogy utóbbi (őszi) értekezésemből 

kiindulva, illetőleg annak fonalát újból fölvéve, de azt 
más irányba terelve, a jelen kor kedvencz szólamát szel-
lőztessem, azt vegyileg elemezve vizenyősségét, de legin-
kább tul-veszélyességét számtani bizonyossággal beiga-
zolhassam. 

Mióta a philosophiai tanulmányok, értem az egész-
séges bölcseletet, mert hát Darwin-féle philosophiának 
elég a hive, ép azért annyi a vad philosophus, kik 
egyike Spencerre, a másik Conite-ra, a harmadik egy 
közelebbről meg nem határozható philosophiai mixtum 
compositumra esküszik ; — mióta tehát a bölcseleti mű-
velődés az u. n. intelligentia zömének nem izlik : vagy 
mióta a philosophia nagyrészt elpártolt azon szempont- i 

tói, melyet a bölcseség nagy mesterei a középkorban oly 
SZÍVÓS figyelemre méltattak ; mióta tehát most már meg-
szokták a tárgyilagos igaz helyébe saját véleményöket 
helyezni ; azóta kezd mindinkább puszta fogalommá tör-
pülni az a tárgyilagos fogékonyság, mely a szellemi 
nagyság minden neme iránt szokott viseltetni. Azóta oly 
nagy a tömjén-fogyasztás a szólamok cultusza körül, s 
mind fejetlenebbé válik a phrasisok használata. Az úgy-
nevezett tisztelt ház beszédeiben, az akadémiai értekezé-
sekben, a miniszteri leiratokban, a diplomaták levél- s 
jegyzék-váltásaiban a csillogó gondolatok s nagyszerű 
kifejezések egész lánczolatával találkozunk, melyekhez 
egy büszke „tehát" fűződik. Azt hiszik: hogy érveltek, 
helytállóan okoskodtak, pedig hát egyszerűen csak fe-
csegtek. A jelenkor szólamainak legkelendőbbike az u. 
n. cultura. A német szabadelvű a „Bildung und Intelli-
g e n z " - ^ várja a világ megváltását, igen — Schulze-
Delitsch-ként még a „társadalmi kérdés-1 megoldását is. 
A kétes becsű olasz „civiltá moderna"-jáért rajong, és 
savanyu arczczal fájlalja, hogy a pápa azzal kibékülni 
nem akar. 

Mindenfelől- és felé egész özöne a „művelődés czége 
alatti" lapok, füzetek, röpiratok és komolynak látszó 
munkáknak ; mindenütt csak cultur- népekről, cultur- álla-
mokról beszélnek, okoskodnak. 

Tán nem lesz hálátlan munka ennek a kedvencz 
szólamnak csak egy jnllanatra is szemébe nézni. Megér-
demli^ hogy ezt a cryptogamot — nemnélküliséget — 
górcső alá helyezzük és két kérdést koczkáztassunk : 1.) 
vájjon mit érthetünk a mai „cultura" alatt? s 2. hová 
vezet az ? 

Minden jelszó nyilvános-plausibilis érteménye meg-
különböztetendő a valódi, de lappangótól. Mert valamint a 
bűn soha meztelen rútságában, hanem a szerencse s ér-
zéki szépség öltönyében lép a rövidlátó halandó elé : ép 
ugy a hazugság az igazság bizonyos fénymázával köze-
ledik a becsületes emberekhez, hogy lépre keritse őket. 
Feszült viszonyban állnánk az őszinteséggel, hahogy ta-
gadnók : miszerint ujabb időben sok, igen sok történt 
az elemi oktatás fejlesztése, behozatala, s a tudományok 
népszerűsítése körül ; fölöttébb sok, mondhatnám : orosz-
lánrészt juttatott az ész a természettudományoknak. S 
legyen bár : hogy a 19-ik század egyedáruságot nem 
arrogálhat magának, kizárólagosságról tehát szó sem le-
het ; legyen bár : hogy sokban a humbug bélyegét eléggé 
nem masquirozhatja : mégis anyagi haladása kétségen ki-
vüli. Hisz amit azelőtt alig sejtettek, most jegeczülve 
áll előttünk. Gőzzel utazhatunk, gondolatainkat a villá-
mok viszik. Lehetetlen nem bámulnunk az ész diada-
lait, a gépek, a gazdasági eszközök, kelmék hódítá-
sait sat. 

De másrészt szemet nem hunyhatunk a mai cul-
tura egy szomorú tüneménye előtt. Jól mondja de Ca-
mille : „Senki sem tud számot adni magának azon borza-
dalmas titokról, mely a mai cultura méhében rejlik; de 
kinek látidegei nem hallucinálnak, beláthatja, hogy itt 
csak cseh üveget, talmi arany s brittanica törik prismá-
jokat. Hamisított a műveltség, az alaplevelek, a közvéle-

I mény, tudomány, érvelések, eszmék, óhajok, lelkiismeret 
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és erkölcsök." Hisz magam olvastam a Bpestí Szemle 
tavalyi évfolyamának egyik füzetében: „A helyes világ-
felfogás nem maga a külvilág, hanem a külvilágnak je-
lentkezése öntudatunkban. Ezekből, u. m., az következik, 
hogy a philosophiai világfölfogás az egyéniség szerint 
többféle és különböző. A régiek, u. in., azt tartották, hogy 
az igazság csak egy . . . de nekünk manapság az igaz-
ság nem egy, hanem többféle. Egyik elmére emez, a 
másikra ama tünemény tesz határozottabb benyomást, s 
igy történik, hogy különbség származik ugyanazon dolog 
felfogásában különböző elmékben, fokozatos értelmi fo-
gékonyság mellett más-más állapotban." Szegény okos-
kodás ! Ugyan, kérdem, lényegileg elüthet-e a tetőtől tal-
pig müveit ember bölcselete, például a világnézletre vo-
natkozólag, a csak kezdetleges körben mozgó emberétől, 
midőn látja az égboltozat nagyszerűségét, tapasztalja 
annak bámulatosan körvonalozott mozgását, rendjé t : 
nem-e csak egy lehet egészséges bölcseletök végeredménye, 
— hogy mindezt egy felsőbb értelmi lény, egy Isten al-
kothat ta? Csakhogy persze, nem ez a mai philosophiai 
irány. Mélységet negélyző terminológia, phrasis, Kant-
féle nyelvezet, ezek divnak. A nagy közönség pedig, 
mely agyvelejét szívesen pihenteti, melynek a gondolko-
zás rendszerint keserves dolog, szívesen mondja utánok az 
erőt fitogtató szólamokat. 

Az uj apostolok valódi czélja pedig : a tudomány 
minden ágának, de meg kezelésének is materialisálása. 
Legnagyobb kegyben részesülnek az u. n. reáliák ; ezek 
közt leginkább a természettudományok. Természetes ! 
Mert ha ezek egyszer a nagy iparnak tudományos appa-
ratusául szolgálnak — „a tudománynak pedig kell, hogy 
a hasznot szolgálja" — rosz néven sem lehet venni az 
anyagiságnak, hahogy „istenét" a „természetet" mindig 
behatóbban ismerni, betisőbben szeretni, ha kivüle na-
gyobbat elismerni nem akar ; ha beérve az okozattal, 
az okot nem is keresi. Es ezen módszer — igaz ! lát-
szatra gondolkodást tételez föl : mert a legközelebbi oko-
kat és eredményeket magyarázza, mégis alapjában bizony 
csak gondolatlustává tesz, miután túlságosan szük gon-
dolkozási körben mozogva— azonnal következtet, a sophis-
mák légióit alkotja, eldarálja, és a legfenségesb igaz-
ságok ellen fegyverül használja. A középkori tudomány-
nak szemére vetették a speculatio iránti előszeretetét — 
és ! még manapság is ünnepelt ember — különben a 
kinyilatkoztatás iránt tisztelettel viseltetett, s ép azért 
általunk is tiszteletreméltó — Verulami Baco. Ámde 
az általa használt és realistikus ismeretekre vonatkozó 
kezelési rendszer által nem-e ép az ellenkező hibába es-
tünk ? Ahelyett, hogy a magasba, vagy mélységbe eresz-
kedtünk volna, csak a tágulást idéztük elő. Haladás vagy 
hanyatlás ez az észculturában ? Csakhogy kétes becsű 
tudósaink nem ártatlanságból tévednek ám. 

Nem csoda, ha manapság a classicus műveltség 
iránti szeretet szintén csak fagypont körül .mozog, s ezt 
leginkább ott jelzi, hogy a liberalismus a nevelésügybe 
beavatkozott. Persze! a nagy iparra ez jelentéktelen. 
Azonkívül: nagyon kapcsolatban áll a kereszténységgel 
•— nagyon eszményies, vallásos; ez pedig — bocsánat 
a darabos kifejezésért: ez a bikának piros szin. — Csak-

hogy a klassicusok sarokba szorítása már is érzékenyen 
érezteti magát Olasz- s Francziaországban, Az anyanyelv 
használatában való nagy otthonosság, a styl szépsége már 
is sokat veszített, és vagy a kereskedelmi irály, vagy 
utóbyzantinus szólam-lovaglássá aljasult. Avagy a köl-
temények, a szépirodalom nem-e sok helyütt csak gyárt-
mány ? A komoly s tudománvosdit negélyző munkák rend-
szerint nem -e tárczaizüek ? Igen, a valódi műreme-
kek iránt nem csak közönynyel, de a megvetés bizonyos 
nemével találkozunk. Voltaireként azt mondják : „Tőlem 
minduntalan valaki ellopja Ariosto egy-egy kötetét, de 
Dantét még soha senki sem lopta el tőlem." — Csak-
hogy aztán ez nem cultura, hanem az emberiség anya-
giasodása, — pedig ez a mai cultura ! Mindennek ma-
terialisálása — elanyagitása. 

Helyesebben : a népek decatholizálása, elkeresztény-
telenitése, atheisálása. Ahol ez jegeczült : ott culturállam-
ról beszélnek. Nyíl tan kimondja a svájczi szabadkőmű-
vesek közlönye — Journal de Genève — „Nem többé 
bátor szurony rohammal — mint 1793-ban — hanem 
a jelen cultura lassúbb, vagyis elemzési, feloszlatási pro-
cessűsa által akarjuk az észt oltárra emelni." 

Es mert a kath. egyház sasszemei a kártyán ke-
resztül látnak ; mert az időnként hangoztatott ecyclikák, 
mint LEO P. legújabbika, mint tiszta égből lecsapott villámok 
hatnak jelzett cultura szóvivőire, röstellvén, hogy keve-
sebben szállnak lépre ; ez szolgáltatja a kulcsot annak 
megértéséhez : miért annyira czéltáblája a kath. egyház a 
legmérgesb nyilaknak. 

De lássuk röviden ; hova vezet ezen oly igen ünne-
pelt cultura ? Mérges gyökér csak mérges gyümölcsöt 
teremhet. Ezen culturának a) első szülött je: a materia-
lismus uralma, a tömeg istentagadása, elállatiasodása. Ha 
az ember megfosztatik eszményétől, mely őt nemesiti, 
Istenhez hasonlóvá teszi; nem állapodik ám meg a „tiszta-
emberi" talajon, hanem az oktalan állaton túltéve, 
sokkal mélyebbre sűlyed ; mert az állatokkal rokonösz-
töne, ha mondhatnám érzékisége s szenvedélyeihez ész is 
fűződik, melynek segélyével — ez esetben — kicsapon-
gásait, féktelenségét raffinirtabbá, kicsiszoltabbá teszi. A 
gyakorlat fölment engem ez irányban minden további 
érvelés alól. 

b) Második gyümölcse : az egoismus, — tömege-
sitve : a socialismus. Igen, a rémvilág ezen műszava, 
mely azután halomra döntendi a culturának 3-dik ked-
ves gyümölcsét : az állami mindenhatóságot. Lehet-e 
aztán ennek természetesb corollariuma, mint hogy : vallás, 
család — túlhaladott álláspontok ? egy elaggott társada-
lom előítéletei ? Helyöket elfoglalja az emberi ész, és a 
nemek közti viszonyra nézve a szabad szerelem ; a nevelésre 
nézve a község vagy állam. 

E nevelési rendszer gondoskodik arról, hogy az 
emberek szellemileg egyenlők legyenek. Az átmenetet a 
fenálló társadalomból az újba képezendi „a társadalmi 
liquidatió," melynek békés mikéntjéről a párisi commune 
kísérletei tanúskodnak. Alig hihető és mégis igaz : ezek 
minden túlzás nélkül képezik a jelenkor programmját . 
Alig hihető, és mégis igaz : mindenható államunk ezen 
programm malmára haj t ja a vizet ; mely állam nem fél 
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a vasárnapi munkától, (T. K. szavai) mely állam erőnek 
erejével vallásmentessé akarja tenni a nevelést. Avagy 
nem szökik-e a vér arczunkba az egyenlőtlen mértékre : 
midőn adófilléreinkkel segélyeztetnek a vallásnélküli isko-
lák, mely segély megtagadtatik a kath. jellegüektől ? 

Nem-e mintha Irhon polgárai volnánk, kik nem 
csak saját kath., de még az anglikán papokat is kellett, 
hogy fizessék ? — Ime ez ama lyricus hangon megéne-
kelt, de megfosztva csillámló, tudományosnak látszó pi-
peréjétől, dialecticus záradékkikötéseitől — tehát mez-
telen, materialisticus, vallástalan valóságábani — cul-
tura ! 

Caveant et vigilent Sionis custodes — sibi et pro 
sibi concreditis ! 

EGYLETI ÉLET. 
A budapesti paulai szent Vincze egyesület 1883. évi 

kimutatása. 
Nyomorban sinlik az emberiség nagyobb része. 
Az emberi vétek okozta nyomoron, kell, hogy se-

gítsen az Isten parancsolta szeretet. 
„Szeressed felebarátodat, mint tennenmagadat". (Máté, 

19. r. 19. v.) 
Krisztus példája törvénye minden hivőnek. 
0 nem csak kenyeret adott az éhezőknek a pusz-

tában, (Ján. 6, 5—13.) nemcsak borral örvendeztette a 
menyekző vendégségét (Ján. 2, 1—11.) nemcsak az 
egészségét adta vissza a betegeknek, ő az igazság kenye-
rével is táplálta a tudatlan szellemeket, a vigasz olaját 
és balzsamát öntötte a szomorkodók sziveibe, a lélek 
egészségét szerezte meg a bünbeesett embereknek. 

„Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem 
veletek, ti is cselekedjetek." (Ján. 13, 15.) 

Megkönnyíteni az élet terheit, enyhíteni a testi 
nyomort, „megszegni kenyerét az éhezőknek, befogadni 
a szegényeket, befödni a meztelent," (Iz. 58. 7.) de fel-
szabadítani egyúttal a lelket is a vétek kötelékeitől, fel-
magasztalni a földi baj által sújtott sziveket és Istenhez 
visszavezetni, ő vele kibékíteni és újból egyesíteni ; ez a 
keresztény szeretet lényege és gyümölcse. 

A világ összes kincsei ugy sem fognák véglegesen 
megszüntetni a jelen élet minden nyomorát, de a lélek buzgó 
gondozása megkönnyíti a meglevő terhet, tűrhetővé teszi 
a nehéz keresztet, édessé a fáradságos igát. 

Nyomorgó felebarátjának testét és földi életét ipar-
kodik gondozni a keresztény szeretet, de lelkét, halha-
tatlan lelkét is törekszik megmenteni és megnyerni. 
Segítve az élet bajain, fel akarja emelni a lelket, és 
felemelve a lelket segített igazán és gyökeresen. 

S igy boldogítja a keresztény szeretet, — segítve 
a nyomorgó testi bajain, de még inkább orvosolni tö-
rekedvén a lélek bajait — az egész embert és egyedül 
sikeres módon oldja meg ama nagy kérdést, mely az 
8lvesztett paradicsom után siralomvölgygyé változott 
földünket mindenkor foglalkoztatta és kivált napjainkban 
oly élesen fellép : az emberi nyomor, a lét elégiájának 
nagy kérdését. 

Egyletünk ezen felebaráti szeretet ápolásának él. 
Tagjaiban szeretetet kíván, a keresztény önszeretetre és 
igy a szükséges erények megszerzésére buzdít, e szeretet 
műveinek szűkölködő felebarátaink iránt való buzgó gya-
korlatára kötelez. Megkívánja, hogy saját lakásaikon fel-
keresve a szegényeket, meggyőződést szerezzen ezek álla-

potáról, lelki vigaszt, oktatást, buzdítást nyújtson szen-
vedő testvéreinknek. 

1868. február hó 17-ke óta működik ezen irányban 
hazánk fővárosában. 

(Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, Kuncz Adolf sz. m. és bölcsészettudort, csornai 
prémontrei rendű áldozárt, a szombathelyi rendi társház 
főnökét, és az ugyanottani főgymnasium igazgatóját, a 
magyarországi fehér és kiváltságos premontrei kanonok-
rend csornai, horpácsi, türjei és jánoshidai valóságos pré-
postjává kinevezem. Kelt Feldafingban, 1884. évi junius 
hó 14-dikén FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágos-
ton s. k. 

VEGYESEK. 
— Vagy az egyik, vagy másik, — de mindakettő 

együtt nem járja ! — Testvéri levelet irtak a debreczeni 
ref. főgondnok és a „püspök" a „presbyteri rendszert 
tartó református egyházak szövetségének nagygyűléséhez 
Belfast városban." Ebben a levélben a presbyteri rend-
szert tartó főgondnok és „püspök" „a presbyterianismus 
európai déli védvárának" nevezik a magyar kálvinistákat. 
Vájjon mit mondanak azok a komoly külföldi „presbyteri 
rendszert tartó * protestánsok, a kik az episcopalis pro-
testánsoktól elszakadtak, ha megtudják, hogy az ő hit-
sorsosaik itt Magyarországon ugy védik a presbyteri szö-
vetség érdekeit, hogy a „presbyterianismus európai déli 
védvárába" püspököket csempésznek be a superintendensek 
helyett ? ! Ha komoly nem volna a tárgy, azt mondanók, 
hogy nevetséges eljárás. 

—- A belga katholikusok győzelme az egész világ 
Ítélete szerint fényes. A szabadkőművesség által az or-
szágra rádiktált liberalismust és a hires hét testvérek 
kormányát, melynek cultusministere egyenesen kimondta, 
hogy ő a kath. egyház „sírásója" akar lenni, — bölcs 
előrelátás és körültekintéssel vezetett ernyedetlen munka 
és minden, a legkisebb községre is kiterjesztett társas-
életi szövetkezés által megbuktatták. A megbukott szabad-
elvű párt 1878-ban jutott kormányra. Akkor volt 10 több-
sége, 1880-ban ez a többség 14-re, 1882-ben 18-ra, s utóvá-
lasztások következtében végre 20-ra emelkedett. A szabadel-
vüpárt ily fokozatos haladással örök uralmat akart magának 
biztosítani. Csakhogy a belgák nem magyarok. A belgák óriási 
nagytöbbsége megveti a szabadelvüséget mint világbolonditó 
phrasist, és phrasis nélkül ragaszkodik Istenéhez — kirá-
lyához, vallásához — hazájához. Praktikus nemzet fiai 
levén a belga katholikusok, nem várták be, hogy a libe-
ralismus önként tegye meg nekik azt a szívességet, hogy 
bukjék meg, hanem megbuktatták ők. Egyleteket alakí-
tottak, szövetkeztek, gyűléseztek, vidékenkint, országosan, 
s megteremtették a katholikus társaséletet s ezzel meg-
vetették a kath. közvélemény azon alapját, melyen mint 
megingathatatlan archimedesi ponton állást foglalva kive-
tették a nyeregből a liberalismust s a jelenlegi kormányt, 
mely 20 szótöbbséggel rendelkezett a kamarában, kény-
szeritették a csúfos lemondásra. A katholikus conservativ 
s minden szabadkőműves befolyástól független párt tag-
jainak száma 59-ről 85-re emelkedett, mig a liberálisok 
79-ről 53-ra sülyedtek le. A kath. többség tehát 32, — 
oly .szám, milyennel többség a belga kamrában még nem 
dicsekedhetett. 

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

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



: Megjelenik e lap heten-
: ként kétszer : 
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i Előfizetési dij: 
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küldéssel 5 írt. 
: Szerkesztő lakása :Buda-
: pest, VIII., Stáczio-utcza 
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: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, junius 21. 50. I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Amerikai levél. —Guzmics és a magyar nemzet vallási egyesülése. — Egyházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : Fenyegető, sötét hirek. — S v á j c z : Zarándoklat. — F r a n c z i a o r s z á g : Mivé lesz az oktatás az állam kezében ? ! — 
A sz. szertartások Congregatiőjának körirata. — Egyleti élet : A budapesti paulai szent Vincze egyesület 1883. évi kimutatása. — Vegyesek. 

Amerikai levél 
oda kivándorló magyar honfitársaink szomorú lelki álla-

potáról. 

(Sz.) Nem ismeretlen dolog t. olvasóink előtt, 
hogy éjszaki Amerikának Egyesült-Államai ujabb 
időben mily nagy mértékben árasztatnak el be-
vándorlások által Európának országaiból ; beván-
dorlók' által, kiket ókori világrészünk majdnem 
minden országának válságos anyagi és nemzet-
gazdasági viszonyai egy jobb hazának fölkeresé-
sére ösztönöznek. Európa két évezred óta jár a 
többi világrészek előtt, eivilisátiójának hatalmas 
tényezői folytán, mióta az egyedül igaz civilisa-
tió szent jelvénye, a kereszt, ékesíti templomai-
nak tornyait, s e kereszt szent törvénykönyve s 
annak szelleme hatja át intézményeit, államéle-
tét s összes anyagi, szellemi és erkölcsi közéle-
tét. Ujabb időben emberi bölcseség a szent kereszt 
tanait másokkal hitte és hiszi helyettesithetőknek, 
s a kisérlet oda vezet, hogy az ókori pogány 
állami és társadalmi élet összes kórtünetei és 
bajai jelentkezni kezdenek, a nemzetiségi fana-
tismus, a militarismus, a nőnek és munkásnép-
ségnek rabszolga helyzete, a javaknak néhány 
kevés kézben való felhalmozódása milliók nyo-
mora mellett, Rómának rabszolga- és munkás-
zavarai és agrár bajai. A mi korunk agrár és 
nemzetgazdasági bajainak szülötte azután az 
Amerikába való kivándorlás. 

Mig ezek, mint mondottuk, nem ismeretlen 
dolgok t. olvasóink előtt, kevésbbé ismeretesek 
talán azon körülmények és következmények, 
melyek e kivándorlást kisérni és követni szok-
ták. A lapokból értesül a közönség, hogy ennyi 

és ennyi magyar család vagy egyén szállt ismét 
egy hamburgi hajóra, hogy az újvilágba költöz-
zék; de arról nem értesül a közönség és nem 
tudják legtöbbször maguk a szegény kivándorlók, 
kik fájdalom elindulnak anélkül, hogy erre csak 
gondolnának, vájjon — föltéve, miszerint az ott 
keresett anyagi jobblétet csakugyan megtalálják, 
a mi szintén nem bizonyos, — vájjon megtalál-
ják-e ott a lelki jólétet is, lelki életök ottani 
szükséges gondozását. Amerikában kikötnek, ott 
sokszor éveket töltenek, egyik-másik esetben a 
keresett anyagi boldogulást is megtalálják, de 
anélkül, hogy megtalálnák azt, kinek nevéről Co-
lumb az általa fölfedezett első szigetet elnevezte 
— az Üdvözitőt; mert nem találnak egyetlen 
árva lelkészt, kivel lelki ügyeikben közlekedhet-
nének, mert magyar papok Amerikában nincse-
nek ! Keresztelés, gyónás, házasságkötés, általán a 
szentségek fölvétele, szentbeszéd hallgatása és 
az egész lelki élet gondozása reájok nézve úgy-
szólván lehetetlen dolgok. Oda kivándorló fran-
cziákra, németekre, angolokra stb. nézve e ve-
szély nem oly nagy, mert e nagy nemzetek szá-
mára a tanitó kath. egyház is jobban van az 
újvilágban képviselve s kath. papot azok ott bi-
zonyosan találnak, ha fáradsággal is. De mit te-
gyenek oda kivándorló szegény magyar honfitár-
saink, kik Amerika egész roppant területén ma-
gyar kath. papot hiába keresnek ? ! 

E szomorú körülmények vonták magukra 
nemzetünk egy őszinte amerikai barátjának figyel-
mét. Az Ur fizesse meg neki drága figyelmének 
szent jutalmát! E férfiú Wimmer Bonifácz, ame-
rikai st. vincenti benczés főapát, kinek egy le-
velét szándékunk itt a nagyságos szerkesztőség 

50 
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szives beleegyezésével közölni, melyet az mult 
május havában a pannonhalmi főapát ő excellen-
tiájához e tá rgyban intézett . Pünkösdnek, a Szent-
lélek eljövetelének hetében i r juk e sorainkat. 
Esedezve kér jük reájok a Szentlélek malaszt ját , 
hogy közlésük által ta lán alkalom adassék, módja 
ejtessék annak eszközlésére, mi a levélben a pan-
nonhalmi főapát úrtól kérelmeztetik. 

St. Vincent's Abbey. 
Westmoreland Co. Penn. May 8. 1884. 

Nagyméltóságú Főapát ur ! 
Kegyelmes u r a m és ba rá tom ! 

Köszönöm a márcz. 10-diki igen igen kedves 
levelet. Nagy kisértésnek vol tam kitéve, azt né-
hány rendtársnak megmuta tn i ; de mégis abba j 
hagytam, at tól félvén, hogy hiúság inditó okom. 
Tudom ugyan, hogy nagymélt . főapát ur nem 
liizeleg, de jó szive elcsábitotta, hogy kelleténél 
jobban és kedvezőbben gondolkozzék és i r jon 
rólam. Halálom után olvassák el a levelet, midőn 
az nekem nem ár tha t már, kegyelmes u ramnak 
pedig nagy dicsőségére szolgál. 

Torokbajomtól megszabadultam. A nagyböjt , 
melynek t a r t a m a alat t mi csak vasárnap eszünk 
hust, engem meglehetősen meggj^öngített, ele azóta, 
hála az égnek, ismét, min t rendesen, elég erős 
és jó kedélyű vagyok, habár érzem az évek 
súlyát. 

Virágvasárnapján Mailen, eriei püspök, (mint-
hogy a mi püspökünk beteg.) három áldozárt 
szentelt, kikre igen nagy szükségem volt ; tegnap, 
ma és holnap pedig Chicagóban egy-egy cseh kle-
rikus szenteltetik fel, miután valószínűleg a 3000 
családból álló ot tani cseh községet is át kell 
majd vennem; Choka cseh plébános nem tudja 
vagy nem akar ja őket tovább gondozni, és az 
érsek úr is nekünk szeretné őket átadni. Eddig 
azonban nem vet tem őket át, hanem csak meg-
engedtem Singer Zsigmond valamint Timetz Ulrik 
atyáknak, a kik csehek és ot tani perjelségünk-
ben vannak alkalmazva, hogy Cliokának a lelki-
pásztorkodásban mint Cooperatores vagy Assis-
t an t s (a mint i t t neveztetnek) segédkezzenek, 
mig több cseh áldozárra teszek szert. Van ugyan-
is embereim között több mint t izenkét cseh 
nemzetiségű, a kiknek közel fele tiszta cseh és a 
kik hivatva lesznek az itt igen elhanyagolt cseh 
nemzetiségnek segítségére lenni. Jövő Junius 
havában e czélra az omahai dioec. (Nebraskában) 
számára is szenteltetek egy klerikust, hol már 

egy cseh atya a csehek között működik, kik ott 
28000-en vannak. 

És i t t most valamiről szólni kívánok, a mi 
excellentiádat ta lán érdekli. Igen sok magyar is van 
tudniillik országunkban, kik i t t rendesen 2 — 3 
évig tar tózkodnak, többnyire kőszénbányákban 
dolgoznak, igen takarékosan és háziasan élnek és 
hazájokba ismét visszatérnek, ha 200—300 dol-
lár t összegyűjtöttek magoknak. Leginkább szlové-
nek (szlávok?) ezek, a kiken a mi cseh áldozá-
ra ink szükség esetén segithetnek, miután köl-
csönösen megért ik eg}'m ás nyelvét, ha vagy 
gyónás vagy házasságkötés fordul elő. Egy Lantz 
Jáczint nevű lengyel nemzetiségű at}^a is, ki 

I Pi t tsburgban egy lengyel községet lát el, segiti 
e dologban emii te t t cseh papjainkat , ha ezek 
magyarok által bőven lakott vidékek angol vagy 
német plébánosai ál tal fölkéretnek, hogy bizonyos 
időben megjelenvén, őket gyóntatásban, keresz-
telésben s hasonlókban segitsék. Megesik, és pedig 
nem ri tkán, hogy házasodni kivánó párok este 
St. Vincentbe jönnek, az éjt i t t tölt ik s reggel 
összeadatnak, miután meggyóntak és megál-
doztak, mer t egy cseh atya mindig tar tózko-
dik itt! 

Eddig azt hi t tem, hogy csak szlovének 
vannak az országban, nem tulajdonképi magya-
rok (Magyaren). De u jabban értesültem, hogy 
Johnstown városban, 16 órányira ide, hol igen 
nagy vasfaktoriák léteznek, és közülünk két a tya 
egy német községet lát el, 200 magyar él. kik 
három év óta nem gyónhattak, és hogy más 
helyeken is Pensylvániában több százan élnek 
ugyanazon szomorú helyzetben. 

I t t én, fájdalom, nem segithetek. Nincs egyet-
len emberem, ki a mag3rar nyelvet értené. Né-
hány év előtt egy német-magyar kapuezinus atya, 
Dantner Ágoston, élt New-Yorkban, ki igen jól 
beszélt magyarul, de azóta elhalt. Részemről 
Észak-Amerikának 6835 kath. papja közt magyar 
nemzetiségűt nem ismerek, hacsak a redempto-
risták, vagy Jézus-társaságiak között nincsen. Nem 
volna immár excellentiádnak lehetséges, módját 
ejteni, hogy néhány magyar pap, világiak vagy 
szerzetesek, ta lán éppen benczések ide át jönné-
nek. e szegény embereket meglátogatni? Igaz, 
hogy nem könnyű dologra vállalkoznának, mer t 
valóságos hit téri tőkké, vándor-apostolokká kellene 
válniok. de a kik elég munkát találnának a pensyl-
vániai kőszéntermelő vidékeken ; ha nem angolul, 
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jó volna ha legalább németül is értenének, hogy 
az nton könnyebben boldogulhatnának. Ha a mi 
közelségünkbe jutnának, nagyon szives vendég-
szeretettel fogadnánk őket. Hasonlókép valamint 
lengyel és cseh ifjakat, tanulókat, gratis fölveszek 
és fölnevelek, könyvekkel, ruházattal ellátok, épp 
oly szivesen és örömest magyar ifjakat is vennék 
föl, kik magyarul és szlovénül értenek, vagy 
legalább az egyiket, hogy a szerzet számára és 
czéljaira fölneveljem, vagy világi papokat, ha 
ilyenek jelentkeznének. 

A fönebb említettem lengyel atya embereim 
egyikét, Hetzinger Ephremet, egy fiatal, igen te-
hetséges svábnémetet, oly ügyesen vezetett a 
lengyel nyelv ismeretébe, hogy ez nemcsak ért, 
hanem meglehetős jól beszél is már lengyelül s 
a pittsburgi község ellátásában a lengyel atyát 
segíti, valamint a eriei, scotdalei, wilmingtoni len-
gyel községben ismételt alkalmakkor gyóntat. 
Ezen Ephrem atya oroszul is ért, s bizonyos 
vagyok benne, ha magyar nyelvtanhoz juthatna, 
magyarul is megtanulna. Egy lengyel novicziusunk 
is van Pomerániából. 

Ugy teszek, mintha még egy ujabb jubilseu-
mot akarnék megülni. De ha nem folytathatom 
tovább, a mit megkezdettem, megteszik majd 
mások; ha pedig a dolog épenséggel nem megy, 
megszűnik magától. 

Igen fájlalom excelientiád szenvedő állapo-
tát. A köszvény gonosz vendég, akárhol üti föl 
tanyáját. Magam is áldozata vagyok. 

A szentatyánál két ujabb kis apátság felállí-
tását remélem keresztül vihetni, hogy gondjaim 
egyrészétől megszabaduljak és telepeinket nagyobb 
virágzásra segítsem. 

Miután őszszel ismét elnök-választásunk lesz 
az országban, nagy izgalom. és üzleti pangások 
uralkodnak nálunk, valamint szükség, sokszor 
inség és nyomor a munkások közt. Válságos dol-
goktól tartunk. 

Őszinte szívből köszönetet mondván excellen-
tiád barátságos és testvéri érzelmeiért, maradok 
legőszintébb viszontszeretetben és legmélyebb tisz-
telettel excellentiád 

lekötelezett rendtársa 
Wimmer Bonifácz 

apát.*) 

*) Ez a nagybecsű levél az amerikai magyarajku katholiku-
sok lelki ügyét a legalkalmasabb kezekbe te t te le. Teljes bizalom-
mal tekintünk fel magas szellemű főnökére ama dicső rendnek, a 
mely nemzetünket a keresztény civilisált népek körébe bevezette. 
Tudtunkkal van ugyan az Egyesült-Államok területén magyarul 

G u z m i c s 
és 

a magyar nemzet vallási egyesülése. 
(Vége). 

Ha Guzmics az erős logikára és ügyes dialektikára 
nézve nem mérkőzhetik is Pámánynyal, irataiban ugyan-
azon alapos bittudományi készültséggel s az előadásnak 
a hires vitairóéhoz hasonló hathatósságával találkozunk. 
Pázmány a nyelv dolgában hatalmas úttörő volt, mig 
ellenben Guzmics egy többé-kevésbbé kifejlettebb hittu-
dományi nyelv örököse s azért e tekintetben nem igen 
vonható köztük párhuzam ; a mi azonban a nyelvezet 
tiszta magyarságát, az irály választékos és tárgyszerű 
voltát illeti, Guzmics iratai mint nyelvmüvek Pázmány fő 
müvével csaknem egy sorba helyezhetők, vagy legalább 
is messze mögötte nem maradnak. De mig Pázmány 
nyelve emelkedettebb helyen is kevésbbé meleg és benső-
ségteljes s inkább csak az erő kifejezője, Guzmicsban több 
a kellem, finom lágyság, meleg ömlengés, s azért köze-
lebb áll Kálclihoz és a XVII. század nagy, franczia hit-
vitázójához, Boussuethez. Pázmány a polemikus részek-
ben nem retten vissza néha a durvább fegyverek haszná-
latától sem s többnyire a maró guny hangján szólva, nem 
ment olykor a nyerseségektől : Guzmics mindvégig sze-
lid hangon szól ; néha tulszerény s a hol tehetné is, nem 
gúnyolódik ; némi sarcasmust legfölebb Szikszai ellen irt 
második müvében találhatni. Pázmány türelmetlenebb, 
egyszerre akarja meggyőzni s leverni ellenfelét: Guzmics 
mind czélba vett tárgyánál, mind egyéni sajátságainál 
fogva türelmesebb ; ellenfelét megnyerni iparkodik s nem 
ritkán nagyon is bőkezűen bánik a magasztalásokkal. 

Guzmicsot mint hitvitázót általában bizonyos nemes 
mérséklet, őszinte meggyőződés és önzetlen szándék jel-
lemzi. Törekszik ugyan ellenfele gyöngéire tapintani s 
nem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy győzzön ; de 
előtte nem legyőzendő személyek, hanem jobb útra ve-
zérlendő felebarátjai állanak. Erős és mély hite kérlelhe-
tetlenné teszik a tárgyban, de szerető szive kiméletessé a 
személyek iránt. Nem annyira a vallási meggyőződés, 
mint inkább az egyéni felfogás cselutjai ellen fordul. 
Igyekszik ellenfele állításaiba jól behatolni, annak érveit 
oly világosan feltüntetni, mintha azokat nem is czáfolni, 
hanem megvédeni készülne. Semmi ellenvetést nem ki-
csinyel, minden tételt sorjába vesz és soha ;semmit meg 
nem csonkit. 

Főczélja kimutatni az unió lehetőségét s meggyőzni 
annak szükségességéről ; azért nem csap át fejtegetései-
vel oly eszmekörbe, mely nem vezet egyenesen a czél-
hoz. Mindamellett vannak műveinek szerkezet és kidol-
gozás tekintetében kifogásolható részei. Néha gondolatai 

tudó pap, p. ntiszt. Furdek htván plébános, cor. Randorf and Hamm 
Street, Cleveland, Ohio államban, kinek legújabban a Religiót is 
megindítot tuk ; ámde azért Amerika területén szerteszétszórva élő 
magyar hitsorsosaink mégis elhagyatottaknak mondhatók és egy-két 
magyar miissionarius excurrensre égető szükség van. 0 excelja 
a pannonhalmi főapát ur, egyetértve az amerikai főapát úrral, bi-
zonyára nem fogja elejteni az Amerikába vándorolt magyarok lel-
ki ügyét. Szerk. 
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s eszméi inkább egymást űzni, mint rendszeresen követni [ 
látszanak; igy nevezetesen Báthori és Szikszai ellen irt 
müvében. Majd ismét egyes dogmatikai kérdések tá rgya-
lása elnyújtott, hosszadalmas s i t t-ott bőbeszédű, a mi az 
előadást is ellapositja. A tárgyalás hangjára nézve hide-
gebb oly helyeken, hol túlnyomó a polémia, viszont a 
dolog természeténél fogva emelkedettebb, melegebb ott, 
hol a vallási egyesülés szükségét vitatja. 

Guzmicsnak az unióra vonatkozó eme müvei any-
nyira magukon viselik egyénisége bélyegeit, s oly körül-
ményeknek és inditó okoknak köszönik létrejöttüket, 
melyek semmi kétséget sem hagynak fenn eredetiségük 
iránt.1) Habár Guzmics ismerte is a Leibnitz és Bossuet közti 
levelezést, s ez utóbbinak „Exposition de la doctrine de 
l'Eglise catholique" czimü munkáját s talán az „Újítá-
sok történeté"-t is, mindazonáltal Guzmics müveire, mint 
ilyenekre, nem volt hatása Bossuetnek. A szorosan vett 
dogmatikai kérdésekben egyik ugy, mint a másik, csak 
általánosan elfogadott s közkeletű érveket használ; erre 
nézve tehát czéltalan volna az összehasonlítás: a tárgya-
lás menetének egyezésére vagy épen egyes kifejezések 
esetleges összetalálkozására nézve pedig eredménytelen 
az egybevetés. Az, a miben Bossuet hatása nyilvánul, 
egészen másutt keresendő : azon már említett tulajdonok-
ban t. i., melyek Guzmicsot mint hitvitázót általában 
jellemzik. 

Mind a négy műben Guzmics csupán az unió lehe-
tőségét és szükségességét törekszik kimutatni ; gyakor-
lati, kiviteli módozatát még korai lett volna tárgyalnia. 
Kazinczyhoz irt leveleiben azonban már az utóbiról is 
szól. „Én munkámmal — irja egy helyütt (1823. jul. 19.) 
— egyebet nem akartam, — a ki olvassa, látja, — hanem 
hogy az egyesülésnek ellenségei szűnjenek meg, legalább 
némuljanak el; barátai pedig mindahárom részről mun-
káljanak ; nem fortélylyal, nem erőszakkal, hanem sze-
lídséggel, oktatással, a dolog felvilágosításával. Ez a tó-
nus, ha egyszer az iskolába, a cathedrákra be- s felvite-
tik, elkészíti lassankint a lelkeket, s feledteti a verőczé-
ket. Ha a lelkek így elkészülve lesznek : merhet csak vala-
mit a kormány, nem is alattomban, nem is cswpa zsinatban, 
legkevésbbé pápa által gyűjtött zsinatban, hanem a ma-
gyar diétán, hol nem az istentisztelet módját, a külső 
szertartásokat, a fenyiték törvényeit kell megvizsgálni és 
a nemzet charakteréhez, a kor lelkéhez és szükségeihez 
alkalmaztatni, hogy nemzetiség is legyen bennünk. A 
katholikusoknak kell ezekből némelyeket vagy egészen 
elbocsátniok, vagy módositniok, a protestánsoknak elfogad-
niok." Es másut t : „Csak a kereszténység igazságának és 
lelkének kell egynek maradni, külsejét lehetne nemzetesi-
teni, s akkor lenne mindenik előtt kellemetes." (1824. 
apr. 18.) 

E felfogás több tekintetben igen jellemző Guzmicsra. 
Mindenek előtt kitűnik belőle a magyar pap erős nem-
zeti érzülete és alkotmányos szelleme, melynél fogva még 
a vallásban is érvényre akarja juttatni a nemzeti elemet 

Teljesen légből kapott Abafi Lajosnak azon állitása. hogy 
„Bossuet müvét a vallási unió vizsgálásáról (?) Guzmics Izidor 
W i t o t t a le." — Lásd Figyelő, 1878. V. k. 208. 1. 

I s legalább külsejét kívánja népfaji jelleggel felruházni. 
E tekintetben nagy hatással volt reá Oberthür Ferencz, 
würzburgi theologus tanár, ki „Ide biblica ecclesiae Dei" 
czimü munkájában többi közt azt is fejtegeti, hogy a 
zsidó vallásban sok volt a nemzeti elem. mig ennek a 
keresztény vallásban mint világvallásban nem lehetett 
helye ; de most, miután elterjedt, lehetne ebben is a kül-
sőt a népfaji jelleghez alkalmazni. 

Másodszor kiderül az ideolog impraktikus gondol-
kozása, ki mai napság még országgyűléstől várja, hogy 
egyházi belügyekben sikeresen intézkedni tudjon, s nem 
képes eleve belátni, hogy egy országgyűlés annyira szét-
húzó elemekből áll, másrészt pedig tagjai az illetéktelen-
ség érzetéből és tudatából kifolyólag ily dolgokban oly 
kevéssé járatosak, hogy a tárgyalások hosszú időn át 
sem vezetnek egyöntetű határozatokra és gyakorlati ered-
ményre. 

Végre kiviláglik, hogy Guzmicsnak nem volt helyes 
fogalma az egyházról s a magát szigorúan orthodox ka-
holikusnak képzelő pap oly modusról ábrándozott, mely 
egyházelvi vétséges oldalát tekintve, manapság okvetlenül 
fegyelmi büntetést — ha makacssággal volna egybekötve, 
kiközösítést is — vonna maga után. Mert hogy ország-
gyűlés vagy egyáltalán bármely nemzeti testület az egy-
ház körül intézkedéseket, engedményeket tegyen, ha szinte 
a katholikus egyház javára is, a hogy ezt Guzmics óhaj-
totta s remélte is, az egyházszervezeti szemponthói ve-
szedelmesebb volna a gallicanismusnál s a szentszék, 
valamint régente nem tűrte, ez időtájt sem engedte volna 
meg. De Guzmics erre, ugy látszik, nem is gondolt, s 
módozata természetesen nem is egyházellenes törekvésből 
magyarázandó, hanem egyrészt azon a mostaninál jóval 
lazább viszonynál fogva, mely a római kúria s hazánk 
közt ez időben fenforgott, másrészt pedig Oberthür s 
még inkább Hontheim hatásából, kiknek tanai, úgyszólván 
csak más kiadását képezék a gallicanismusnak. 

í m e ! ez volt a vallási unió s az „egy magyar nem-
zeti religio" ideája, mely a legnemesebben érző s fenkölt 
gondolkozású magyar theologusnak, Guzmicsnak elméjé-
ben megfogamzott. Ezen eszme hirdetése volt oly sokáig 
úgyszólván élete czélja ; realizálása nappali küzdelme, 
valósulása éjeinek álma. 0 ismerte a vallási különbségek-
ből eredő állami és családi bajokat, s ezek fájó érzettel 
tölték el gyöngéd és érzelmes keblét. Szent lelkesüléssel 
hangoztatá a vallási egyesülés szükségét, mert erősen meg 
volt győződve, hogy az minden egyenetlenségnek véget 
fog vetni. Idealismusa nem gondolt semmi nagyobb 
akadályra ; szent tüze nem engedte lankadni és csügeddni. 

Guzmics kiválóan a szív embere volt ; minden gon-
dolatában szeretet, minden tettében a legtisztább szándék 
s legnemesebb jóakarat vezérelte ; de hiányzott benne a 
számítás; nem vette figyelembe a viszonyok főtényezőit; 
nem szállt le a dolog mélyéig, hogy ott kutatta volna a 
rej tet tebb ható okokat ; szóval nem volt meg benne az 

i éles ész mindenre kiterjedő tekintete, mely egy pillan-
tással fölismeri a helyzetet s csak ahhoz nyul, a minek 
sikerét látja. 

Csakhamar azonban éreznie kellett, hogy a szoba 
idealismusa és az élet realismusa közt nagy különbség 
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van. Legszentebb czélzatait félreértik ; öt lapnyi levelet 
kap Pozsonyból, melynek névtelen irója megtámadja 
unió-törekvéseért s szemére lobbantja, hogy csak azért 
védelmezi egyháza tanait, mert „Krisztus asztalához törli 
kését s az anyaszentegyház jó ágyat vetett pályájának." 
Ily vádak elkeseriték szivét ; de még inkább a nem-
sokára bekövetkezett külföldi, felekezeti villongások. Az ő 
religója „engesztelő szellemű és nemes lelkű" volt. Ne-
mes szellemének föl kellett ocsúdnia eszményei ábrándjai-
ból. „Eliszonyodik lelkem — úgymond — a bavarus 
katholikus és burkus protestáns vallási vadságokon : s 
mikor magyart látok ezeknek nyomdokokba lépni, szivem 
vérzik." Szomorú resignátióval mond le a vallási unió 
magasztos eszméjéről. „Igazad van, — írja 1827 április-
ban Kazinczynak •— egységet remélni kábaság. De a 
szomorú szakadásnak keserveit nem érezni lehetetlen." 

Ekkor már az 1830-ki országgyűlés vallásügyi gyű-
löletes vitái is előre veték árnyukat a felekezeti szép 
egyetértés álomszerüleg rövid napjai után. Nemsokára 
Somogyi Károly a hit tudományi sajtóban is megkezdte 
Székács József és Török Pál lapjával éles hangú polé-
miáit.*) Csak Guzmics „Vallási és egyházi tá r"-a maradt a 
felekezeti küzdelmektől menten. 

A hitéleti türelem aerájával s Guzmics elhallgatásá-
val az irodalmi téren végét érte hazánkban a katholiku-
sok és protestánsok vallási egyesitésének nagyobb áram-
latu mozgalma. A mi ezentúl unió-törekvés volt, az inkább 
csak gyönge viszhangjául tehinthető a korábbi irenikus 
kísérleteknek s minden mélyebb nyom nélkül feledségbe 
ment. 

A húszas évek végén még Kölcsey is óhajtotta az 
uniót s az „Elet és l i teraturá"-ban „Hit, remény és sze-
retet" czikkében visszasohajtozza az elmúlt időket, midőn 
még a religiónak elszakadozott sectái nem léteztek ; de 
Kölcsey ezt csupán idealistikus hajlamainál fogva tette, 
s csakhamar a pozsonyi országgyűlésen egész elszántság-
gal harczolt a kath. hierarchia ellen. 

A két protestáns felekezet egyesítésére irányuló 
ujabb s nagyobb mozgalom a negyvenes évben indult 
meg. Gróf Zay Károly, az ágostai felekezet főkormány-
zója, a „Társalkodó" 1841-ki 16. számában „Néhány szó 
Pesten felállítandó reform, főiskola ügyében" cz. czikk-O«/ 
ben az iskola létesítésének mentül gyorsabb és fogana-
tosabb eszközlése érdekében ajánlja a két prot. fele-
kezet unióját. Felhívását .számos, lelkes üdvözlő hang j 
követte; sőt a tiszántúli helvét hitvallású egyházkerület ! 
ülése is tárgyalta a kérdést ; de az ügy, mivel nem vit- ! 
ték egyetemes zsinat elé, eredménytelenül végződött. — 
Befolyással lehetett erre azon körülmény is, hogy a 
poroszországi, 1817-ben létrejött unió kevés hetekkel 
előbb felbomlott, s érdekes, hogy a darmstadti „Alig. 
Kirch. Zeitung" 15. száma épen akkor hozta e hirt Ber-
linből, mikor Zay felszólítása megjelent. Szintily ered-
ménytelenül végződtek a két prot. felekezet egyesülése 
ügyében 1842—-3-ban Fáy Andrásnak s másoknak felhívásai. 

A protestánsok ez időbeli mozgalmai nem voltak 
visszahatás nélkül a katholikusokra sem. Körmöczy Imre, 

*) A támadás protestáns részről jöt t . Szerk. 

kalocsai egyházjogtanár, 1841-ben egészen Guzmics szel-
lemében szólal fel a „Századunk"-ban (88. sz.) a katho-
likusok és protestánsok közti unió ügyében. Felhívást 
azonban csupán Keserű János, nyárádi reform, lelkész és 
Juranics György, zsidányi kath. lelkész jelentéktelen eszme-
cseréi követték. 

A későbbi évek társadalmi eszméi és törekvései még 
kevésbbé képezheték az unió alkalmas időszakának ténye-
zőit. A meterialismus egyre jobban terjedt s nevelte a 
vallási inclifferentismust, mely nem jó apostola az egye-
sülésnek. S valóban az unió emberei hazánkban egészen 
eltűntek. A külföldön mind a mai napig történnek egyes 
kísérletek, sőt egy irenikus havi folyóirat is megjelenik,1) 
de nagyobb sikert és gyakorlati eredményt itt sem igen 
értek el. Korunkban legfölebb socialis vallási problémák 
kerülnek felszínre ; de tapasztalhatni, mennyire megnehe-
zíti ezek helyes megoldását a theologiai alapos eruditio, 
a hitbuzgalom s a mélyebb vallási meggyőződések hiánya 
az intéző államférfiaknál. 

Guzmics unió-törekvését' nem koronázta óhaj tot t 
siker, de szép emléket állított fel vele nevének, mely ha 
másért nem. csupán ezért is meg volna örökítve egyete-
mes irodalomtörténetünk lapjain. Irataival, példájával az 
ephesusi apostol tanát hirdette : „Filioli, diligite invi-
cem ! Gyermekeim szeressétek egymást!" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 20. Fenyegető, sötét hivek. — Nagy 

események előre vetik árnyékukat. Jóval előbb mu-
tatkoznak bizonyos előjelekben, melyekből conjecturali-
ter, majd probabiliter, majd erkölcsi bizonyossággal előre 
tudhatni a jövő eseményeket. A helyes alapokra fektetett 
analógia ri tkán csal ; kombinácziói legtöbbnyire helyesek. 
A római kérdés is ezen nézőpontok aláesik. 

A mostani római állapotok tar thatat lanságát nem 
egy alkalommal kimutat tuk. Azt tar t juk, t. olvasóink he-
lyeslésével találkoztak nézeteink. Mi természetesebb, mint-
hogy ezen tar thatat lan állapotok megváltoztatását, az 
égető kérdés megoldását kívánjuk és sürgetjük. Fájda-
lom, sehol sem mutatkozik erre komolyabb akarat. Aka-
rat mondjuk, mert az a meggyőződés talán sehol sem 
hiányzik, hogy Rómában okvetlenül kell valamit tenni. 
Nincsen komolyabb államférfiú, ki elzárkózhatik ezen 
meggyőződés elől. Titkon mindnyájan azt tar t ják, mit 
nyíltan csak egy néhány mert kimondani. 

Csak attól félünk, hogy Roma deliberante Sagun-
tum periit — hogy az európai hatalmak cunctatori eljá-
rása mellett Rómát nagy ba j fogja érni. Mintha már 
most is elkerülhetetlen volna a katasztrófa. Nem sötét 

M 1879 okt. 1-től Eberswaldeben, a brandenburgi tartomány-
ban, ily czintu folyóirat lát havonkint napvilágot : Ut omnes unum. 
Auf dass alle Eins seien. Correspodenzblatt zur Verständigung und 
Vereinigung unter den getrennten Christen. Unter Mitwirkung her-
vorragender Männer aus beiden Confessionen. Herausgegeben von 
C. Seltman." Gedruckt zu Erfur t , Verlag Rust in Eberswalde. —  
L. Historisch-politische Blätter für das kath. Deutschland. Heraus-
geg. von Edm. Jörg und Fr. Binder. München, 1883. 91. k. 
6. füz. 
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agyrémek hin ijesztgetései beszélnek belölünk, tények 
kényszerítenek ezen aggodalom kimondására. 

T. olvasóink bizonyosan tudomással birnak ama fe-
nyegető, sötét hírekről, melyek e napokban az örök vá-
rosból érkeztek. Az angol rendőrség figyelmeztetésére, a 
félhivatalos „Stampa" dementije, daczára komolynak vé-
tetik ama fenyegető hir, hogy a Vatikán és a Szt.-Pé-
ter templom belseje az angol rendőrség figyelmeztetése 
nyomán nagyobb őrizetre és felügyeletre szorulnak. Me-
rénylet készült, kegyetlen és barbár egy merénylet, mely 
Herostratus dicsőségére vágyódik. Lehet, hogy a szándé-
kolt merénylet mostanára meghiúsultnak tekinthető ; de 
megnyugtathat ezen vigasz ? Minket éppenséggel nem. 
Ama sátán-czimborák, kik ily pokoli merényletre vállal-
kozni készek valának — mint mi azt minden dementi 
daczára kétségbe nem vonjuk — fognak-e most kijóza-
nodni mindenkorra ? fognak-e majd elállni sátáni tervük 
keresztülvitelétől ? 

Halasztásról igen, de hátrálásról szó sem lehet. 
Roszul, nagyon roszul ismeri az a felforgató elemek ter-
mészetét, ki hátrálásra gondol. Ott van Németország, 
ott van Orosz- és Olaszország, ott van Anglia és 
Irhon ! Megtértek-e ott az anarchisták, a nihilisták, a 
socialisták, az irredetentisták, a féniek és mindama 
felforgató elemek, melyek a társadalmi békét alapjai-
ban a legkomolyabban fenyegetik ? Elég volt-e ne-
kik egy meghiusult merénylet, hogy ördögi tervüktől 
elálljanak ? Nem adott-e ellenkezőleg minden meghiusult 
merénylet ujabb tápot ama romboló vak erőnek, mely 
csak a romokon tart ja diadalünnepét ? Vagy képes volt-e 
a hatalom kifejtett ereje elnyomni és kiirtani ezt a szel-
lemet ? 

S vájjon a pápaság ellenei miben különböznek 
czimboráiktól ? Csak egyben különböznek, és ez az őr-
jöngő, határtalan düh intensivitása. Intensivebb a pápa-
ság elleni düh, mert abban kettőt lát joggal : a pápát és 
a souveraint, a szellemi és földi tekintély főképviselőjét. 
S mivel a rozzant Európát az államok fegyveres hatalma 
és a lelkiismereteket uralgó vallás, ugy a hogy fenntartja, 
mivel monarchia és vallás, oltár és trón, mivel e két 
eszme a destructiv irány szemében ama mestergerendában, 
a pápaságban egygyé olvadt, azért őrjöngőbb és vadabb 
a düh, mely az ellen fordul. 

S mire jogosit fel ezen düh tagadhatatlan intensi-
vitása ? Arra, hogy pokoli terveinek kivételében nem igen 
fog hátrálni. S ha valami komolyabb és hatásosabb actió 
közbe nem veti magát, beáll a katasztrófa. S milyen 
szégyen lesz ez a vén, bűnös Európára, ha szemeláttái-a, 
vétkes connivencziája, biinös tétlensége miatt megtörtén-
nek a legborzasztóbb. De nem szégyen ! ez kevés, ez na-
gyon is enyhe kifejezés ! Infandum crimen volna az. Oly 
crimen, melyért iszonyatosan fog lakolni az a vén, bii-
nös Európa ; melyért lakolni fognak mindazok, kik bűn-
részesei voltak. 

Kifosztani a pápát egészen, megrabolni őt minden-
től, és azután még védtelenül a féktelen, őrjöngő düh 
minden erőszakoskodásainak átengedni, az barbár és ke-
gyetlen egy politika. Ama szívtelen „Non-interventió", 
melytől annyiszor eltérnek, ahányszor érdekük kivánja, a 

pápával szemben nemcsak mint háladatlanság, de égbeki-
áltó gonoszság roppant és elmaradhatatlan büntetésre-
méltó crimen ! 

SvájcZ. Zarándoklat mint a kath. actió kifejtésének 
igen hathatós eszköze. — 1110 zarándok ment Freiburg-
ból Mária-Einsiedelnbe, hol tekintélyes katholikus actiót 
fejtettek ki. A zarándokok ugyanis, miután püspöküket, 
ft. Mermillod Gáspárt, táviratilag üdvözölték s áldását 
vevék, a szent-atyához következő táviratot intéztek: 
,1110 zarándok Freiburgból Mária-Einsiedelnben imában 
egyesülve püspökük áldása alatt köszönetet mond szent-
ségednek encyclicájáért, segélyül hivja Máriát a ke-
resztények segitségét a pokoli secták ellen, tiltakozik a 
Propaganda kirablása ellen, és imádkozik a pápaság 
diadaláért és Jézus Krisztus országának visszaállításáért." 
Ezen táviratra Rómából következő válasz érkezett: „A 
szent-atya áldását adja a freiburgi zarándokokra és kéri 
az LTrat, erősitse meg őket a nemes érzelemben, melytől 
át vannak hatva. Jacobini Lajos bibornok." 

A zarándokok egyúttal gyűlést tartottak, melyben 
következő határozatok hozattak : „Követendők a XIII. 
Leo pápa ő szentsége által encyclicájában adott utasítá-
sokat és szeretett püspökünk atyai tanácsait, mi freiburgi 
zarándokok Miasszonyunk lábainál Einsiedelnben követ-
kező határozatokat hoztunk: hogy 1. mindenütt és min-
den körülmények közt vallani fogjuk atyáink hitét és 
visszautasítunk minden szövetséget a szabadkőmiivessekkel ; 
— 2. hogy buzgalommal fogjuk terjeszteni a katholikus 
újságokat s folyóiratokat, melyek nyíltan és szabadon 
küzdenek a szabadkőműves secta és követőinek titkos 
üzelmei ellen ; e czélból támogatjuk a sajtó müveit, kü-
lönösen a Szent-Pál egyesületet; — 3. hogy a szent-
atya óhaja szerint fölvétetjük magukat a katholikus egy-
letekbe, melyeknek lényeges czélja védelmezni a vallást 
a szabadkőművesek keresztényellenes vállalkozásaival szem-
ben : különösen pedig részt akarunk venni a püspökünk 
által böjti pásztorlevelében ajánlott egyletekben, és pedig : 
a Pius-egyesiiletben, szalézi Sz. Ferencz egyletében, a Vincze-
egyesületben, a belföldi missiókban, az ima apostolságá-
ban, a ferenczi harmadik rendben stb. ; — 4. hogy ki-
váltképen a keresztény czéhek visszaállításán fogunk 
munkálkodni, hogy igy ellene dolgozzunk a szabadkőmű-
vességhez affiliált társulatoknak. — Minden gondoskodá-
sunkat a keresztény ifjúság nevelésére fogjuk fordítani. 
— 5. Csatlakozunk az egész világ katholikusainak tiltako-
zásához a Propaganda javainak igaztalan elrablása ellen." 

Francziaország. Mivé lesz az oktatás az állam kezé-
ben ? ! — Az állami népiskolának vallási tekintetben hirdetett 
állítólagos neutralitása bizonyos iskolai könyvek vallás-
talan tartalma által régen csalásnak és ámításnak bizo-
nyult be. A mit a mi közoktatásunk reformerjei a nép-
iskola ,világivá' alakítása, u. n. laicisatiójának mondanak, 
tényleg nem egyéb mint képmutató szószatyarság az is-
kola tényleges atheisálása, illetőleg dechristianisatiójának 
elpalástolására. Ténynyé vált, hogy az ifj-u nemzedék 
elistentelenitése legalkalmasabb eszköz az iskolai gyerme-
kek „köztársasági" szellemének izmositására. Ha ennek 
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bebizonyítására volt még szükség, akkor ezt a bizonyí-
tást megtette egy épen most megjelent és hirdetett u. n. 
laicus, azaz atkeistikus „Imakönyv", melyet egv algiri világi, 
azaz állami tanitónő saját és mások növendékeinek „épü-
lésére" irt és kiadott. Ez az imfamis könyv, több hasonló 
„épületesség" közt, az egyházi imák paródiáit közli, és 
mindezt „nagyobb dicsőségére a köztársaságnak". Az angyali 
üdvözlet p. következőleg van parodizálva: „Üdvöz légy . . . 
köztársaság. Te igazságosságai (?) vagy teljes. Veled van 
a közvélemény. Áldott vagy a kormányok között és áldott 
a te feletted őrködő hatalom, mint a mi békénk, jogaink 
és javaink őrzője. 0 köztársaság , védj meg mindenkit, a 
ki dolgozik, mert az imádkozás végre is semmit sem 
használ és többet ér egy becsületes mesterség, Ámen." 
Ennek az u j pogány-köztársasági imakönyv hitvallásának 
Voltairen kivül más istene nincs. Más társaságot nem 
ismer mint a „szabadoncz gondolkodókét" és nem vár 
más mennyországot, mint csupán a földi élvezetekét. Tiz 
parancsolatjai közül csupán a 7, 8, és 9-iket emiitjük. 
„7. A köztársaság fentartásáért vagyonodat és véredet 
áldozd. 8. A papokat és királyokat mint mérges kigyó-
fajzatot kerüld. 9. Mint jó franczia jul. 14-ikét tiszteld 
és megünnejDeld." — Es ennyi, ugy hisszük" elég is lesz. 
Mily nemzedék leszen az, mely ebből az imakönyvből tanul 
meg imádkozni ! A belga katholikusok már lerázták a 
képmutató liberálismus jármát, azét a liheralismusét, mely 
műveltséget hord ajakán és — atheismust, vadságot 
terjeszt. Sajnos, hogy mi fran^ziák, még sokáig nem 
leszünk képesek a belgák nyomdokaiba lépni. Es lia tudni 
akarják önök, mi akadályoz, — megmondom : nyomorú-
ságos kath. sajtó-ügyünk és pártoskodásunk. mely nem 
engedi meg, hogy a katholikus actio egyöntetű legyen. 
Az egyik lap erre ragadja, a másik amarra a közvéle-
ményt. Az egyik royalista, a másik orléanista, a harma-
dik bonapartista, a negyedik köztársasági, az ötödik neut-
rális. Es e miatt szenvedni kell a katholikus egységnek. 
Szóval: Concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur ! F. 

A sz. szertartások Congregatiójának körirata a bold. Szűz 
XIX. százados születési évfordulójának ünneplése tár-

gyában. 
Fm. Haynald Lajos bibornok és kalocsai érsek ur 

avval a kérelemmel fordult XIII. L"o pápa ő szentségé-
hez, hogy hivatkozással régi több hittudós azon vélemé-
nyére, miszerint jövő 1885. évre esik a Boldogságos 
Szűz Mária születésének XIX. százados évfordulója, ke-
gyeskednék ezt külön ünnep kitűzésével megilletni a kath. 
világegyház által. 

Á sz. szertartások Congregatiója, melyhez az emii-
tett javaslat utasíttatott, ez ügyben következő köriratot 
intézett a püspöki karhoz : 

Illme et Rme Domine 
Vir Eminentissimus Metropolitanae Ecclesiae Colo-

censis et Bacsiensis in Hungáriáé Regno Autistes Ludo-
vicus Cardinalis Haynald, humillimis oblatis precibus 
Sanctissimum Dominum Nostrum LEONEM PAPAM XIII. 
rogavit, ut probata aliquorum Theologorum ecclesiasticae 
históriáé peritorum sententia, quae suadet proximo anno 
1885. completum iri decimum nonum saeculum ab ortu 
gloriosae Virginis Dei genitricis Mariae, de eo laetissimo 
eventu speciale festum solemni ritu celebrandum decer-

neret in catholico Orbe universo, die octava Septembris 
ejusdem anni. Postulationi quamplurimi alii subscripserunt 
ecclesiarum Praesules, inter quos aliquot Emi Cardinales ; 
permulti quoque accessere ecclesiastici Yiri dignitate clari 
et laici religione praestantes : omnes ferventi permoti 
desiderio novum cultus honorem opponendi probris ac 
blasphemiis, quibus excelsa Domina a tenebrarum pote-
state hodie lacessitur, ab eaque, tani propitia oblata oc-
casione, enixius implorandi, ut optatae pacis nostrae 
sequestra fiat apud Deum et caelestium administra gra-
tiarum. 

Sanctissimus Dominus rei perspecta gravitate earn 
videndam demandavit peculiari Congregationi Eminentis-
simorum Cardinalium sacris tuendis ritibus praepositorum. 
Quae die 31 mox praeteriti mensis Maji ad Vraticanum 
coadunata, in primis in hoc themata pervidit obicem, 
hactenus insolubilem, ex defectu notitiae certae. quae 
prorsus necessaria esset, veri anni Virginei natalitii ; cum 
eruditi omnes tam veteres quam recentiores, ac ipsi cen-
tenarii jtropugnatores censeant tempus nativitatis Dei-
parae beatissimae historica certitudine definiri non posse. 
Quae enim maxime afferuntur documenta, videlicet frag-
mentum epistolae Evodii, post Sanctum Petriim pri-
mi Antiocheni Episcoju, iuxta quod beata Virgo deci-
mum quintum annum ágens peperisset hujus mundi lucem ; 
et Chronicon Pascbale, unde deduceré daretur Mariae 
ortum undecimo anno, ad summum, ante Christum natum 
contigisse : haec praeterquamquocl secum non cohaerent, ab 
omnibus melioris notae criticis, validis adductis rationuni 
momentis, f'acile refelluntur uti apocrypha, aut prorsus 
dubiae auctoritatis. Hí propterea incunctanter negant 
üdém esse adjungendan rei, de qua sacrae litterae, ve-
teres Patres ecclesiasticae históriáé et sacrae antiquitatis 
explorata monumenta nihil omnino tradiderint. Ac sapi-
enter, pro suo more, de hoc ipso seribit Summus Ponti-
fex Benedictus X I V : „Fortasse nonnemo mirabitur noi 
de nativitate beatae Virginis nihil afferre ; sed cum de 

I ea sacer textus omnino sileat, optimum putavimus et nos 
de re prorsus incerta tacere, de qua cum jilures scibere 
voluerint, ex turbidis fontibus, quae tradiderunt, liausisse 
videntur, puta ex Proto-Evangelio, cpiod Sancto Jacobo 
falso tribuitur, ex libro de Ortu Virginis qui jJerperani 
Sancto Jacobo f'ratri Domini Nostri Jesu Christi, et a 
quibusdam Cyrillo Alexandrino adsc r ib i tu r , . . . . ex com-
mentitia S. Evodii epistola etc." (De testis B. M. V. lib. 
II. cap. IX.) 

Consuetudinem autem, quae invaluit, celebrandi sac-
ras centenarias commemorationes, rei praesenti minus 
congruere deprehensum fuit. Quandoquidem, uti iidem cen-
tenarii fautores testantur, expetitum féstum prima vice hoc 
decimonono saeculo foret inducendum, veiuti quid novum 
in Dei Ecclesia, et cunctis retroactis saeculis ne cogitatum 
quidem ab eximia majorum erga inclytam Dei Genitricem 
pietate et devotione. aut certe illis inusitatum. Profecto 
satis congrua tlieologica atque liturgica ratione inolevisse 
censendum est, ut saecularia solemnia, quae aliis sanctis 
cum Christo regnantibus non denegantur, ea de praeci-
puis sacratissimis Beatae Virginis vitae actis et niyste-
riis, scilicet de Nativitate, de Annuntiatione, de Assumji-
tione, ac porro de caeteris, non celebrentur. Nam emi-

I nentiore veneratione supra ceteros Sanctos colit Ecclesia 
Caeli Reginam et Dominam Augelorum, cui in quantum 
ipsa est mater Dei . . . debetur non qualiscumque du-

! lia, sed hyperdulia (S. Thorn.. 3 part, quaest. 25, art. 
Í 5). Ideoque plusquam centenaria solemni commemora-
! tione, eadem sefflper cultus praestantia, eodemque honoris 
I tributo Ecclesia célébrât récurrentes ejus inisteriorum so-
j lemnitates ; cum de caetero cultus Deiparae in Ecclesia 

sit plane quotidianus, ac prope nulla temporis mensura 
limitatus. 
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Haec pauca, vel leviter tantum adumbrata, satis 
ostendunt prudentiam Sacrae Congregationis, quae pro-
posito dubio; „An recoli expediat anno proximo 1885 in 
toto Orbe centenaria commemoratio Nativitatis Beatae Ma-
riae Virginis?" mature expensis omnibus, unanimi suffra-
gio respondit non expedire. Valde tamen laudavit, ac 
Sanctissimo Domino Referendum voluit, pium tot prae-
clarissimornm Postulantium desiderium exhibendi Genitrici 
Dei gloriosae novum aliquod obsequii ac filialis amoris 
publicum argumentum pro novis injuriis a perditis blas-
pbemisque hominibus ei inlatis; qui, occasione arrepta, 
etiam in Almae ejus Domus Lauretanum Sanctuarium toto 
orbe celeberrimum acuerunt linguas suas. 

Facta vero de bis per me infrascriptum Cardinalem 
fideli relatione, Sanctitas Sua Sacrae Congregationis sen-
tentiam in omnibus ratam babuit et confirmavit. Manda-
vitque ad supramemoratum effectum a Rmis locorum 
Ordinariis celebrari in suis Dioecesibus triduana devota 
solemnia diebus sexta, septima et octava Septembris 
bujus vertentis anni 1884 in honorem Beatissimae Vir-
ginis, ad instar eorum quae Romae in templo Sanctae 
Mariae supra Minervám jussu ejusdem Sanctissimi Domini 
propediem erunt celebranda. Concessitque fidelibus, pro 
qualibet vice Septem annorum ac Septem quadragenarum 
Indulgentiam ; quotidie vero interessentibus, et intra tri-
duum confessis ac sacra synaxi refectis, et ad mentem 
Sanctitatis Suae Deum orantibus, plenariam Indulgentiam 
semel lucrandam, etiam animabus in purgatorio detentis 
applicabilem. Voluit autem hujusmodi triduana festa in 
Lauretana Basilica omnino peragi : quocirca magnopere 
probavit, ut a die prima proxime futuri mensis Septem-
bris ad decimam Decembris inclusive piae peregrinationes 
in eumdem finem ad praefatum Sanctuarium Lauretanum 
instituantur ; concessa, in omnibus ut supra, de the-
sauro Ecclesiae plenaria In diligentia semel lucranda. 

Haec dum pro mei muneris ratione Amplitudini 
Tuae communico, Eidem fausta omnia precor a Domino. 

Romae in Solemnitate Pentecostes die 1 Junii 1884. 

D. Cardinalis Bartolinius S. R. C. Praefectus. 
Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius. 

EGYLETI ELET. 
A budapesti paulai szent-Yincze-egyesület 1883. éyi 

kimutatása. 
(Vége). 

Zajtalanul, nem keresve a magáét, a mint az igazi 
szeretet megkívánja (I. Kor. 13, 5.) a lefolyt XV. egyleti 
évben is a szegények szolgálatában állott. Hetenkint osz-
togatott élelmi szereket; lakbérrel segített a hajlékta-
lansággal küzdőkön : a szükséges öltönyöket nélkülözőket 
ruházta ; hasznos könyveket juttatott a gyermekeknek ; 
téli időben meleg szobáról, nagyobb ünnepek-alkalmával 
még némi kis megörvendeztetésekről is gondosdott. Ügy-
védi támogatásban is részesített néhányat; orvosa min-
den földi jutalom nélkül, gyakran sietett a betegekhez, 
támogattatva e részben a helybeli t. cz. gyógyszerészek 
nagylelkű segitsége által, kik a gyógyszereket ingyen 
szolgáltatták. 

Ha nem is mívelt világraszóló dolgokat, tett annyit, 
mennyit tehetett,- annyit, a mennyire nemesszivü jóte-
vőinek szeretetadományai, tagjainak fillérei képesiték. 

Amit tett, Istenért tette, nem itt, hanem ott fenn 
várván jutalmát. 

„Az a parancsolatunk van Istentől, hogy a ki sze-

reti az Istent, szeresse felebarátját is." (I. Ján. 4, 21.) 
Mivel „szeretet az Istent és a ki szeretetben marad és 
az Isten ő benne." (Ján. 4. 16.) 

Azért irja sz. Jeromos : „Nem emlékszem, hogy va-
laha olvastam volna, miszerint az, ki a szeretet műveit 
buzgóan és szivesen gyakorolta, rosz halállal mult volna 
ki ; sok szószólója van annak és lehetetlen, hogy so-
kaknak könyörgése meg nem hallgattassék." (Epla ad 
Nepot.) 

Fájdalmas szivvel kell megemlékeznünk a sűlyos 
csapásról, mely egyesületünket érte dr. Stockinger Tamás 
elhunytával, ki egyesületünk buzgó alelnöke és lelkes 
pártfogója volt. 

Emléke örökké élni fog és nevét ezeren áldják. 
Kívánatos, hogy a roppant nyomor terjedésével 

gyarapodjék az igazi szeretet áldozatkészsége : a ne-
messzivü jótevők - szeretetadományai által enyhüljön a 
nyomor súlyossága, a működő tagok buzgósága által 
vigasztalódjanak a szomorkodó lelkek ! 

Diadalmaskodjék a keresztény szeretet az elhatalma-
sodó testi és lelki nyomoron ! 

„A kettő — úgymond sz. Ágoston — a gazdag és 
a szegény egymásnak ellentétes, de egymásnak szüksé-
ges. Nem volna az emberek között szűkölködő, ha volna 
mindenkor embertársát támogató. A gazdag a szegényért 
van és a szegény a gazdagért. A szegény könyörög, 
a gazdag könyörül, és az Isten a legkisebbért is 
nagyokkal jutalmaz.1' (M. Aug. de verbis Dom. ser-
mo 11.) 

M é r l e g : 
Az évi 1951 fr t 98 krnyi bevételből 

levonva az 1340 „ 3 7 „ kiadást, 
maradt: 611 f r t 61 kr. 

Gr. Cziráky János, 
elnök. 

Kador Sándor, Dr. Balogh Sándor. 
titkár. alelnök. 

Dr. Wolafka Nándor, 
pénztárnok. 

Dr. Czibulkn Nándor, 
alelnök. 

VEGYESEK. 
*** Nm. és ft. Peitler Antal váczi püspök 

ő exclja f. hó 19-én ünnepelte püspökségének 
negyedszázados évfordulóját. Egyházmegyéjének 
derék papsága és számos tisztelői e napot igazán 
a kegyelet nagy napjává avatták. Szivünk legfor-
rób érzelmeivel csatlakozunk a jókivánatokhoz. 

— A franczia kath. munkás-egyletek száma néhány 
év alatt 400-ra emelkedett. A tagok száma jelenleg már 
50,000. 

— F> ancziaor.-zágbnn az állam eddig néhány (mint-
egy 5) kath. theologiai kart tartott fenn és dotált. A 
budget-bizottság e költséget legújabban töröltetni java-
solta. Ilyen az a szabadelviiség ! 

Felhívás előfizetésre. 
Kérjük t. olvasóinkat, liogy az előfizetést mennél előbb, tö-

megesen megtenni szíveskedjenek. 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

KEGYYENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
îudapesten a szeTkesz-
őnél, és Rudnyánszky 
L. könyvnyomdájában, 
V., Papnövelde-utcza 
. sz. alatt, hova a ne-
aláni reclamatiók is, 
»érmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, junius 25. 51. I. Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. — Peitler Antal József. — 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Trefor t A. ő excjának pozsonyi beszéde. — V á c z : A váczi székeskáptalan és megyei papság hó-
dolati fel irata Peitler Antal József ő nagymélt . — Egyleti élet : Meghivó az erd. róm. kath. irod. társulat évi rendes közgyűlésére- — 

Irodalom : A Jirsik-féle szent beszédek előfizetőinek. — Vegyesek. 

ADATOK 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A nyulakszigetebeli apáczák tartózkodása Nagy-
váradon. 

Ugyancsak ez időben a többi uradalmak jö-
vedelme iránt is rendelkeznek a Nagyváradon 
lakó nyulakszigetebeli apáczák, névleg Nagy-Ho-
már-vár iránt Sümegmegyében, melyet a hozzá-
való jószágokkal Újlaki Ferencz egri püspök és 
Batthyány Ferencz mester által királyi engede-
lemből 1549-ben Dersfy Farkasnak haszonbérbe 
adtak és melyért Dersfy István a haszonbért, 
azóta, hogy Kaposvár az ellenség kezében vala, 
azon ürügy alatt, mivel magának sincs jövedelme, 
nem akarta többé megfizetni, habár Szalay Ke-
lemen gazdatisztjétől megtudatott, hogy ezen 
időben is vala jövedelme. Ezen eljárás ellen Gás-
pár dömés atya és nagyszombati prédikátor a 
zalavári konvent előtt tiltakozott, mit ugyan-
azon konvent 1557. évben kelt okmánya által 
bizonyít.1) 

Az elmondottakból felismerhetjük a sanyarú 
helyzetet, melyben Nagyvárad mellett tengőd-
niük kellett. Láttuk, hogy a sz. jános-sebési ura-
dalomba más birtokosok iktattattak be, a nagy-
komár-vári bérlő vonakodik haszonbért fizetni és 
a bormérési jogtól megfosztatnak. Mennyi csa-
pás egyszerre ! Ezen sanyarú helyzet tudomására 
jött Ferdinand királynak, ki hogy rajtuk segít-
sen, 1562-ben békésmegyei elpusztult birtokaikat 
Királyságot, máskép Zelemérest, valamint Donátot 
benépesittetni óhajtja, melyek a mohácsi csata 

J) Eccl. Cam. Miscel. 53. cs. 17. sz. 

óta pusztán állottak volt, s igéri, miszerint az oda 
telepedők a királyi kincstárt illető adóktól men-
tek lesznek.1) 

Nagyváradi tartózkodásul utolszor említetik 
1563-ban, a nagyváradi káptalannak már idézett 
átiratában, melyet az okból vettek ki, mivel bor-
mérési jogukban valószínűleg ismételve zaklatva 
valának. Tény tehát, hogy a szigeti apáczák 1541-
től legalább is 1563-ig, tehát legkevesebb 22 évig 
Nagyváradon tartózkodtak. 

Mi történt ezen idő alatt b. Margit erek-
lyéivel ? Az ereklyéket ez idő alatt felemlítve 
sehol sem találtam. De találtam Kassán a vá-
rosi levéltárban egy oly okmányt,2) melynek 
tar ta lma után egy kis kombinálásra érzem ma-
gamat feljogosítva. 

Ezen okmányból kitűnik, hogy a nyulakszi-
getebeli apáczák vagyona „bona" Kassán a vá-
rosi tanácsnál letéve „reposita" valának. Ezen 
„bona" alatt nem érthetünk mást, mint az apá-
czáknak kincseit. Mivel pedig b. Margit teste az 
ékszereknél többre becsültetett és különben is 
azzal gazdagon vala díszítve, azt merem állítani, 
miszerint b. Margit ereklyéi biztonság kedveért 
a többi kincsekkel együtt Kassán valának egy-
icleig letéve. 

Midőn magokat az apáczák Nagyváradon 
egészen otthonosan érezték, ami 1560-ban tör-
tént, kincseiket Kassáról magukhoz venni kíván-
ták, azért ügyüket Ferdinánd királynál szorgal-
mazták, a -kinek megbízásából Oláh Miklós pri-

x) A Prágában 1562. év okt. 3-án keltezett eredeti 
királyi levelet lásd: Mon. Poson. 47. cs. 23. sz. 

2) Archiv. Civ. Cassov. 1560. év 2218. sz. 
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más 1560. év augusztus 16-áu Bécsben kelt le-
velet intézet t Kassa város tanácsához, melyben 
azt felszólitja, miszerint a uyulakszigetebeli apá-
czáknak tulajdonát , mely a városnál van letéve, 
nekik leltár szerint adja át, e czélból kiküldi a 
tárgyak átvételére Bornemisza Györgyöt sasvári 
főesperest és saját t i tká rá t Sayczlich Mátyást. A 
kassai városi tanács november 15-én t a r to t t ülé-
sében tárgyal ta ez okiratot és az apáczák tula j -
donát képező t á rgyaka t kiadni rendelte.1) 

Ezek szerint 1560-ban primási biztosok az 
apáczák kincseit a várostól átvették, nyilván 
azért, hogy tulajdonosaiknak átadják. Igy tehá t 
b. Margi tnak teste mindaddig Nagyváradon köz-
tiszteletre kitéve nem lehetett , mig az Kassán 
volt, mer t ot t az folyton elpakolva volt. A 
sz. ereklyék kitétele csak a kincsek visszaszer-
zése u tán tö r ténhe te t t volna meg, de azt hiszem, 
hogy ez még akkor sem tör tént . Ezen állí-
tásomat abból következtetem, mert , min t lá tni 
fogjuk, az apáczák Nagyváradról a legnagyobb 
gyorsasággal rögtön távoztak, s igy még a pa-
kolásra idejük sem volt, amiből az következik, 
hogy mindakkoráig kincseik jó formán ki sem 
voltak pakolva, azért hamar készen lehettek az 
utrakelésre. 

A XVI. századnak hatvanas évei azonban 
nem maradtak mind oly nyugodtak, minő az 
első három vala. Nagyvárad vidékét Zsigmond 
János erdélyi fejedelem nyugtalanitá, midőn 

*) Ezen érdekes és útbaigazító okmánynak egész 
terjedelmét annál is örömestebb közlöm, mivel az mind-
eddig egészen ismeretlen. 

Arcbiepiscopi Strigoniensis de Bonis Sancti Mona-
lium Insulae Leporum Gregorii Bornemisza Archidia-
cono Sasvariensi et Mathiae Sayczlich tradendis. Lectae 
Senatui die 15. Novembris Anno 1560 de rebus Mo-
ni alium. 

Kivül: Prudentibus et Circumspectis Dominis, Judici, 
Juratis ceterisque civibus Civitatis Cassovien. etc. Ami-
cis nobis honorandis. 

Belől-. Prudentes et Circumspecti Domini etc. Amici 
nobis lionorandi, Salutem. Comisit nobis S. Caesarea Ma-
jestas Dominus noster clementissimus ut bona Sancti-
Monialium Insulae Leporum, quae in Civitate ista vestra 
Cassovieusi repositae sunt, in manus nostras reciperemus. 
Quamobrem misimus isthuc Venerabilem Gregorium Bor-
nemisza Archidiaconum Sasuariensem et Secretarium no-
strum ut eas res nostro nomine una cum Mathia Sayzlik 
recipiat. Rogamus igitur vos, velitis secundum Caesareae 
Majestatis mandatum res illas secundum inuentarium in 
manus ipsius assignare. In reliquo bene valete. Viennae 
16. Augusti, Anno Domini 1560, Vr Strigoniensis Sum-
mus Cancellarius Sacrae Caesareae Majestatis. mp. (A kas-
sai levéltárban 1560, év 2218. sz. alatt. A nevezett lel-
tárt, szorgos keresés daczára, sem Kassa városának, 
sem az apáczák levéltárában meg nem találhattam. 

1564-ben Szatmárt bevette, a reá következő év-
ben pedig Báthori Is tván Szatmárt felgyújtot ta 
és seregével Nagyváradra kivonult. Zsigmond Já -
nos udvarából a hi tuj i tók kiindulva, egyre czir-
kál tak a vidéken és nem egy tá jon tüntetésre 
szolgáltat tak okot. Ugyancsak ezen évben már 
a török is Nagyvárad környékén te rmet t és 
1565-ben Gyula mellet t Jenő és Desna váracso-
ka t bevette, honnan csakhamar előrenyomult 
Szatmár felé. Ekkor már az apáczák elmenekül-
tek, mer t nem csupán az eretnekek, hanem a 
törökök erőszaka is kényszeri tet te őket a távo-
zásra; ezek pedig 1564 Zsigmond János had-
já ra ta i óta hata lmaskodtak leginkább Nagyvárad 
vidékén. 

II. Miksa király az apáczák számára 1567-
ben, junius 17-én kiadott levelében,1) Nagyvárad-
ról tö r t én t kivonulásokra vonatkozólag igy nyi-
latkozik : 

„Superioribus annis," (mivel az okmányban 
e szavak előtt valamely évekről szó nincs, nem 
lehet e kifejezés a lat t „fentebbi éveket" érte-
nünk, hanem: „alig-, ismét-, vagy legközelebb 
mult évekről" lehet i t t csupán szó) „a törökök 
— foly ta t ja tovább Miksa király — és a mi ka-
tholikus hi tünknek kiváló ellenségei által Magyar-
országunk felsőbb vidékeiben „saját zárdájukból 
és a zárdának nem távol Váradtól fekvő javai-
ból erőszakosan kiűzettek és kidobattak." Ugyan 
csak erőszakos kiűzetést emlit Lucatelli Eustacli 
a dömés rendnek procuratora és egyetemes hely-
nöke is, 1567-ben, május 5-én kelt levelében.2) 

Ezek után kétségben többé nem lehetünk a 
felett, hogy a távozás igen nagy gyorsasággal, 
sőt rögtön tör tént . 

A távozás idejének meghatározásához ezen 
okmányok szintén szolgáltatnak némi adatokat. 
Mindkettő 1567-ben kelt, az egyik Pozsonyban, a 
másik Rómában. Már pedig mig valamely ügy az 
időben Magyarországból Rómába került, mig ott 
az le tárgyal ta to t t és érdekében megtörténtek a 
további intézkedések, és mig azok Magyarországba 
visszakerültek, könnyen beletelet t több év is. A 
levél fentebbi május 5-éről van keltezve, a benne 
előforduló ezen kifejezés az apáczákról „hinc 
inde vagantur" feltételezi, hogy már akkor, midőn 
a jelentés Rómába lement, az apáczák odahagyva 
Váradot több időn át jár tak-keltek. 

*) Mon. Posou. Miscell. 47. cs. 24. sz. 
2) Monial. Poson. 68. cs. 26. sz. 
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Miksa király leveléből pedig az tetszik ki, 
miszerint 1567-ben, midőn a levél junius 17-én 
kelt, már több ideig tartózkodtak Nagyszombat-
ban. Sőt a „superioribus annis" kifejezés alatt, 
egy, de két évnél is többet kell értenünk. 

Mindkét okmány szerint az apáczák kiköl-
tözésének, az okmányok kiállitása idejét legkeve-
sebb két, sőt három évvel kellett megelőznie. 
Ezek folytán az apáczáknak Nagyváradról történt 
távozását 1564. évre tar tom teendőnek, tehát 
ugyanazon évre, midőn Zsigmond János emberei 
Nagyvárad vidékén garázdálkodtak. 

Vannak, kik az apáczáknak kiűzetését Nagy-
várad mellett volt zárdájukból a hirhedt torclai 
végzéseknek1) tulajdonítják és az 1566. évre te-
szik;2) azonban az imént felsorolt okok miatt 
inkább hiszem azt előbb megtörténtnek, miután 
különben is a tordai végzés leginkább csak a 
nagyváradi káptalan megrontására volt intézve. 

A körülbelül negyven apácza közöl, kik a 
Nyulakszigetéről menekültek, a Nagyvárad mel-
letti tartózkodás temérdek áldozatot kivánt, úgy 
hogy azok száma leolvadt a felére. Az ottani 
főnöknők közül csak Spáczay Borbála nevét is-
merjük, ki sz. János-Sebén urodalomnak tőlük 
történt elvétele ellen 1557-ben tiltakozott.3) 

(Folytatjuk). 

P e i t l e r A n t a l J ó z s e f 
v á c z i j u b i l á r i s p ü s p ö k 

1 8 5 9 - 1 8 8 4 . * ) 
A sz. István ideje óta fennálló váczi egyházmegye 

püspökeinek diszes sorában szép számmal találunk halha-
tatlanságra jogosult vagy legalább is kitűnő hangzású 
neveket ; de eddigelé mindössze három oly nevet számlál-
tunk1) melyek viselői püspökségük negyed százados jubi-
leumát megélték. 

A három jubiláris névhez a mai napon egy ujabb 
név, Peitler Antal József neve járult. 

Ha a vándor, ki égbe nyúló s csak kevesek által 
megmászott hegy ormára törekszik, — elérte már a ki-
válóbb csúcsok egyikét, — leteszi botját, kissé megpihen 
s örömmel tekint vissza a megtett hosszú útra, — majd 
ismét bizalommal pillant fel a hegy fő ormára, s biza-
lommal folytatja tovább útját. — A mai nap jubilansa ! 
is, ki gyermek kora óta az ég magaslata felé halad, — 

x) Katona. Hist. Crit. Hung. T. XXIV. 170. 
2) Bunyitay, A váradi püspökség. II. 501. 
b) Mon. Vet. Budens. 4. cs. 38. sz. 
*) A köszönettel vett „Váczi Közlöny" díszpéldányából. 

Szerk. 
') A három jubiláris váczi püspök neveit lásd a papság 

hódolati feliratában. 

önérzettel tekinthet vissza életének kimagasló pontján — 
lefolyt életére s 25 éves püspökségére. Az öröm nagysá-
gáról, melyet az önérzet a jubiláns keblében fakaszt, csak 
is e kebel számolhat önmagának. — Am vannak mások, 
kik szintén osztoznak ez örömben. A jubiláris püspök 
kormánya alatt álló clerus és hivek főpásztorukkal együtt 
éreznek, de szivük édes érzelmeit eltitkolni nem képesek. 
Ez édes érzelmek jogosultságának gyarló tolmácsa óhaj-
tok lenni, midőn jelen soraimmal halvány vonásokban 
ecsetelem a jubiláris főpásztor életét s püspöki mű-
ködését. 

Peitler Antal József 1808. márczius 24-én Pécsett 
született. Ugyanott tanulta végig a 8 gymnasialis osztályt. 
— 1826-ban az akkori pécsi püspök báró Szepesy Ig-
nácz által, az egyházmegyei seminarium növendékei közé 
soroztatva, kitűnő szorgalommal és sikerrel végezte a 
négyévi theologiai tanfolyamot. — 1831. ápril 19-én 
pappá szenteltetvén : Szebény községben, majd azután 
Pécsváradon káplánkodott. A kedves külsejű, finom mű-
veltségű és modorú fiatal áldozárt azonban a püspök 
1832-ben maga mellé vette és sz. széki, jegyzővé, 1835-
ben pedig titkárává nevezte. A püspöki udvarban való 
tartózkodás Peitlerre nézve nem csak ritka kitüntetés, hanem 
kitűnő iskola is volt. Báró Szepesy Ignácz minden te-
kintetben példányképe vala a valódi főpapnak. Eletszent-
ség és sok más elszámlálhatlan erények, mintegy gloria 
fényt árasztottak a nevezett nagy férfiú körül. E nagy 
férfiú oldala mellett töl töt t Peitler több évet; s e nagy 
férfiúnak élete és példája mélyen s kitörülhetlenül lel-
kébe vésődött, elannyira, hogy mai napig, tehát félszázad 
lefolyása után is, nem csupán kegyelettel, de valódi áhí-
tattal emlékszik Peitler ő excja b. Szepesyre ; s ha róla 
beszél, avagy ha csupán nevét is hallja emliteni, — soha 
sem képes visszatartani könnyeit. — De különben maga 
a nagy férfiú is, önmagához méltónak nyilvánitá egykori 
udvari papját, mert végrendeletében legkedvesebb titkár-
jának nevezte őt, s neki hagyományozta hátrahagyott sz. 
beszédeit. — B. Szepesy utódja Scitovszky János az ud-
varában talált titkárt szintén fölöttébb megkedvelte s 
1842-ben sz. széki ülnökségre méltatta, 1848-ban pedig a 
székesegyházi plébániához kapcsolt kanonoki stallumra 
juttatta. A plébánosi hivatalt Peitler csak rövid ideig — 
nem egészen három évig — de nagy buzgalommal vitte. 
1851-ben ugyanis a magyar kir. helytartó tanács egy-
házi előadójáva (referendarius) neveztetvén ki, Pécsről 
eltávozott. Az uj hivatás, mely a helytartó tanácsnál reá 
várakozott, egyike volt a legnehezebbeknek. Azon.időben, 
midőn hazánk alkotmánya fel vala függesztve, a ma-
gyar nemzet az absolutismus lidércz nyomása alatt nyö-
gött : ily válságos időben még az egyházi ügyek intézé-

! sére jelentékeny befolyást gyakorló referendariusnak is 
fölöttébb nehéz vala eltalálnia a közép utat, — nagy 
feladat vala ugy működnie, hogy mind a kormánynak, 
mind a nejnzetnek tetszését ki tudja érdemelni. Es 
Peitler el tudta találni a közép utat, derekasan megol-
dotta a nagy feladatot, — midőn a referendariusi fontos 
tisztet akként töltötte be, hogy ellene panasz soha egy 
oldalról sem emelkedett. Ennek köszönheté a derék férfiú 
folytonos előmenetelét. Ugyanis nem sokára a tünnyei 

5 1 * 
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apátság czimét s az I. Ferencz József jeles rend lovag-
keresztjét nyerte el, majd azután (1855.) ő szentségének 

házi főpapjává, végre 1859. február 15-én a váczi egy-
házmegye főpásztorává neveztetett ; ugyanazon év junius 
19-én, az akkor már esztergomi érsekségre s primási 
méltóságra jutot t Scitovszky János által Esztergomban 
püspökké szenteltetett s julius 17-én a püspöki méltóságba 
ünnepélyesen beigtattatott . 

A jubiláris főpásztor 25 éves püspökségét röviden e 
szavakkal lehet jellemeznünk : „szeretettel és szeretetve 
kormányozott ." Kezdettől fogva leggyengédebb atyai 
érzülettel ölelte ő szivéhez clerusát és a hivek nyáját . 
Legkegyesebb főpásztorként gondozta őket. Szellemi és 
anyagi szükségleteikre egyaránt kiterjeszti figyelmét. — 
Az összes clerushoz évenkint kétszer u. m. újév napján 
és a nagyböjt elején szeretettől áradozó s kenetteljes 
igéket, — gyönyörű irályban szerkesztett körlevelet szo-
kott intézni. A kinevezett plébánosoknak eskületétel al-
kalmával ünnepélyes allocutio alakjában ad bölcs főpász-
tori utasításokat és gyakorlati tanácsokat. — Újonnan 
felszentelt papjait a felszentelés napján élőszóval, legelső 
állomásra való kiküldetésökkor pedig írásban részesiti atyai 
intelmekben és oktatásban. — A legutolsó káplánt ép 
ugy mint a dignitáriusokat nyájas leereszkedéssel fogadta 
mindig s fogadja mai nap is residentiájában. A vidékről 
hozzá ellátogató lelkipásztorokat mindig asztalához szokta 
hivni. Édes örömöt érez, ha kitüntetésben részesiti érde-
mes papjait, — s a kitüntetettnek megbecsülésénél ö 
maga megy elül jó példával. A vétkes papokat ugyan 
keményen megdorgálja, de mihelyt őszinte bánatot és 
megtérést tapasztal : könybe lábadt szemekkel s rendsze-
rint atyai csókot adva fogadja kegyeibe a megdorgáltat. 
— A clerus anyagi helyzetének javitása körül is ép oly 
gondos, mint a mily bőkező atya volt s mai napig is az 
a jeles főpásztor. — Clerusának minden osztálya tanúsá-
got tehet erről. A püspöki asztalról javadalmazott kano-
nokok elmondhatják, hogy évi csekély fizetésüket 1200 
frtról 1575-re emelte fel, s ezen kivül jövedelmüket éven-
kinti 9 ölnyni fa illetménynyel gyarapította. A szegényül 
dotált plébánosok közül többen nyertek s nyernek tőle 
segélyt, sőt vannak oly plébánosok is, kiknek tetemes 
összegekre rugó adósságait sajátjából kifizette. — A káp-
lánok közt évenkint 2000 fr tot meghaladó segélyt szokott 
kiosztatni. — A nyugalmazott lelkészek is az ő áldozat-
készsége és igyekezete folytán jutottak kedvezőbb anyagi 
helyzetbe ; mert ő volt az, ki a papi nyugdíj alapot évi 
1000 frt tal növelte és az 1876-ban tartott megyei con-
ferentián a clerust a nyugdij-alap javára szentelendő évi 
adóteher [elválallására birta. — Egyébként az egyház-
megye bármely papját érte legyen valamely rendkívüli 
ba j avagy csapás : a kegyes főpásztor mindig legmelegebb 
részvéttel volt az illető iránt, pazar kézzel nyújtot t neki 
segélyt s e mellett a vigasz édes szavával is enyhítni 
törekvék a csapással küzdőnek fájdalmát. — A clerus 
szellemi és anyagi ügyeinek rendezésére egyaránt kiter-
jedő atyai gondoskodásának fényes tanújele a mult 1883-
ban egybehitt conferentia is, mely az egyházmegye ré-
szére ujabb statútumokat létesített. 

Mindenha atyai érzülettel viseltetett a jubiláris fő-

pap a hivek nyája iránt is, melynek szellemi tápot nyúj-
tandó, mig az aggkor őt ebben nem gátolta, — az év-
nek minden jelesebb ünnepén sz. beszédet szokott volt a 
székesegyházban tartani. Ez alkalmakkor a lelki épülés elő-
mozdítására az ünnepélyes isteni tiszteletet is mindig sze-
mélyesen végezte. A bérmálás szentségének kiosztása-
kor rendszerint minden egyes hitközség templomában 
hosszabb vagy rövidebb oktatást nyújtot t a bérmálan-
dóknak. A bérmálás előtt mindig ő maga misézett, s 
mise közben örömest osztá ki a legméltóságosabb oltári-
szentséget. A hivek üdveért való lángbuzgalomnak tanu-
sága az is, hogy püspökségének negyedszázada alatt 
egyházmegyéje területén 12 önálló ujabb lelkészséget 
alapított. — — — "De nem csupán a főpásztori teendők 
végzésekor, hanem minden egyéb alkalommal is kimond-
hatatlan nyájasságot, s határtalan bőkezűséget tanúsít világi 
hivei iránt a jubiláris püspök. Bárkit is szívesen maga 
elé bocsát. Bárkivel szívesen beszédbe ered. — Főleg 
azonban az ügyefogyottak és szükségben szenvedők hir-
detik fenhangon az ő végnélküli jóságát. — Az első 
parancs, melyet püspöki palotájának elfoglalásakor udvari 
papjainak kiadott, az volt, hogy soha semmiféle szegényt, 
kéregetőt avagy folyamodót üres kézzel elutasítani ne 
merjenek. S valóban a 25 év alatt, mióta ő e palota 
tulajdonosa, egyetlen szegény sem távozott onnét vigasz 
és segély nélkül. — Igen, mert a jubiláris főpapnak 
szivjósága nem ismer határt . 0 mindenkit megszán, a 
szükségben szenvedőket kivétel nélkül mind segélyezni 
óhajtja. Es a segély osztásában rendszerint pazar szokott 
lenni. Nem ritka eset, hogy előtte megjelenő szegénynek 
avagy folyamodónak — pénzzel telt kézi tárczája összes 
tartalmát átadja. 

A mai nap ünnepeltjének nemes lelkülete azonban 
koránt sem szorítkozik megyei clerusára és egyes híveire, 
mert ő a közügyek iránt is legmelegebben érdeklődik. — 
Hévvel lelkesül ő a világegyház ügyeiért s ép ezért az 

i 1869—70-ben tartott vaticani zsinaton részt veendő, a 
a hosszas út fáradalmaival s egyéb nehézségekkel da-
czolva, két izben is Rómába utazott. — Yácz városának 
lakossága kellőleg tudta ezt méltányolni, s azért az örök 
városból másod izben hazatérő főpapot fáklyás zenével 
tisztelte meg. — A magyar egyház javai és érdekei is 
szentek ő előtte. Bebizonyitá ezt a kath. autonomiai 
mozgalmak alatt, midőn az ország prímásához intézett 
nyilatkozatában püspöki jövedelmeinek tetemes részét 
késznek mutatkozott évenkint a hazai kath. egyház czél-
jaira felajánlani. — A Sz.-László-Társulatot, mint elnök, 
több évig bölcsen kormányozván, — szintén a hazai egy-
háznak tett jeles szolgálatokat. — Saját egyházmegyé-
jének közügyei, mint magától érthető, — első sorban 
képezték figyelmének, gondjainak és bőkezűségének tár-
gyát. Már fennebb elmondám, mit tett a papság köz-
ügyei érdekében. — Nem kevesebbet cselekedett a hitköz-
ségek javára. Alig épült avagy restauráltatott püspöksége 

! alatt oly templom és kápolna, melynek költségeihez ő 
maga is jelentékeny segélylyel ne járul t volna. — A 
tanügy érdekében is kiváló érdemeket szerzett magának. 
A megyei felsőbb tanügyet : a papképzést és nevelést 
szeme fényekint tekinti. Meleg érdeklődést tanúsít a fon-
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tos kérdés eldöntésénél: kik vétessenek fel az évenkinti 
jelentkezők közül a papi pályára. A papnövendékek pró-
ba-prédikáczióinak meghallgatására személyesen eljár a 
semináriumba. Legtöbbnyire megjelen a nyilvános vizs-
gálatokon ; s nem ritkán csupán e czélból jő haza az 
országgyűlésről. — Vizsgálatok alkalmával lelkes sza-
vakkal megdicséri a szorgalmas növendékeket, kiket gya-
korta jutalmakban is részesitett. 

A középtanodai ügyet sem téveszté szem elől a 
a jubiláris főpásztor. — A váczi kis gymnasiumot ugyan-
is saját dotatiójával előbb nagy gymnasiummá, később 
pedig lelkes megyei papok támogatása mellett fő gymna-
siummá tette. — Az elemi tanügy terén is halhatatlanok 
ő excljának érdemei. Szivvel lélekkel azon van, hogy 
az egyházmegyei kath. iskolák minden tekintetben meg-
feleljenek a hazai törvények igényeinek ; ott a hol kell 
sürgeti az osztályok szaporitását, u j iskolai épületek eme-
lését; s hogy ez lehetővé váljék, a hozzá folyamodóktól 
soha sem tagadja meg az anyagi segélyt. — A tanitók 
fizetésének javítására is nagy gondot fordit, — s e czél-
ból évenkint több ezer forintra menő segélyt szokott ki-
osztani. — Kitűnő érdeme ő excljának, a mult évben 
létrehozott egyházmegyei tanitó-egylet is. Örökre feled-
hetlen marad azon tette is, mely szerint szintén a mult 
tanévben a paulai sz. Vinczéről nevezett apáczák részére 
Váczon házat alkotva a középvárosi leány osztályok ve-
zetését gondjaikra bizta. Végre halhatatlanná fogja tenni 
az ő nevét a tanitók gyermekei javára legközelebb fel-
állítandó váczi tápintézet is. 

A komoly tudományoknak szintén mindig buzgó 
pártolója volt Peitler ő exclja. Czáfolhatatlanul tanúskodik 
erről a residentiával szemben álló püspök-egyházmegyei 
könyvtári épület, melyet a nemes keblű főpásztor 40 
ezer forintot meghaladó költséggel emelt, s melyben a 
tudományok kedvelői a püspöki, káptalani és seminariumi 
könyvtáraknak az előtt külön választott szellemi kincseit 
egyesítve találják. 

Az egyházi közügyek mellett a hazai közügyekről 
sem feledkezett meg a lelkes főpap. Hosszú időn keresz-
tül legszorgalmasabb látogatója volt az országgyűlés 
felsőházi üléseinek. — Bármily czimen : akár a tudo-
mány, akár a művészet nevében, akár a közjótékonyság 
előmozdítására, akár a rendkívüli csapással sújtottak gyá-
molitásására kért az ország a főpapságtól áldozatot : 
Peitler ő exclja nevét mindig a bőkezű adakozók közt 
lehetett találnunk. — S ha az adakozásban gyönyört lelő 
főpásztor országra szóló s bámulatot gerjesztő alapítvá-
nyokat nem létesíthetett : ennek oka abban rejlik, mert 
ő kivétel nélkül mindenkit segélyezni, minden bajt orvo-
solni óhajtott, — s a jótékonyságban személyválogatást 
avagy szükkeblüséget soha sem ismert 

Megrovást érdemelnék, ha emlitetlenül hagynám ő 
excljának érdemeit a magyar egyházi irodalom körül. 
— Még mint püspöki titkár hathatósan támogatta b. 
Szepesyt a magyar sz. irás kiadásának nagy munkájá-
ban. Jelesen ő magyaritá e kiadás részére : az énekek 
énekét. — Ezen kivül, a nagy nevü püspöknek 3 kötetre 
terjedő magvas sz. beszédeit is sajtó alá rendezte s a 
terjedelmes könyv elején bő életrajzot adott az apostoli 

j lelkületű szerzőről. — Mint Maecenas is gyámolitá ő 
exclja az egyházi irodalmat. Gazdag honoráriumot szo-
kott ugyanis adni mindazon szerzőknek, kik nála müveik 
díszpéldányával kedveskednek. Ha pedig egyházmegyéjé-
nek valamely papja gazdagitá ujabb munkával az irodal-
mat : a kegyes püspök rendszerint magára vállalta a 
nyomtatási költségeket vagy legalább jelentékeny összeg-
gel járult azok fedezéséhez. 

Záradékul jellemrajzot kellene adnom a jubiláris 
főpásztorról, — ha ezt a fentebbi életrajz feleslegessé 
nem tenné. A fentebbi adatokból ugyanis eléggé kidom-
borulnak a mai nap ünnepeltjének jeles tulajdonai. Ele-
tének egész folyása és tettei fennen hirdetik lelkének ne-
mességét, szivének páratlan jóságát, valamint az ő ke-
gyességét, szelidségét, nyájasságát, hév lelkesedését az 
egyház és a haza sz. ügyei iránt. Elég legyen e helyütt 
kiemelnem az ő mély vallásosságát és ritka szelidségét. 
Ö exclja az évnek minden napján misézni szokott, avagy 
ha ezt gyengélkedése miatt nem tehetné, legalább misét 
hallgat. Újonnan felszentelt papjainak is évenkint szi-
vükre szokta kötni a naponkénti misézést s a breviári-
umnak lelkiismeretes elvégzését. — Ha Váczon időz, 
rendesen vasár- és ünnepnapon jelen van az ünnepélyes 
sz. misén. — A 40 napi böjtöt hosszú ideig szigorúan 
megtartá, és hamvazó szerdától húsvétig soha se jött hús 
az asztalára. Csakis néhány év óta kényszerité őt arra 
aggkora, hogy a pápától a böjtre nézve dispensatiót kér-
jen. — Ritka szelidségének az által adja példáját, hogy 
a személyes bántalmakra gyorsan fátyolt vet. Soha sem 
hall senki az ő szájából ilyes nyilatkozatot: „ez vagy 
amaz engem, igy vagy amúgy megbántott." Ellenben, 
ha ő azt hiszi, hogy talán valakinek, legyen az bármily 
alacsony állású egyén, — kellemetlen órát szerzett: hová 
hamarább tapintatos módon kiengesztelni igyekszik az 
illetőt, s évek multán is emlegeti : mennyire fájlalja az 
okozott kellemetlenséget. 

Derék jubiláris főpap, — ég magaslatára igyekvő 
vándor, — im elérted életednek egyik kimagasló pont-
ját, — megérted püspökségednek negyed százados ünne-
pét. Büszke önérzettel pillanthatsz vissza a megtett útra, 
büszke önérzettel tekintheted élted folyását s 25 éves 
püspökségedet. Önérzetedben, bizalommal tekinthetsz az 
ég magaslatára, — oly sokat, s annyit tettél, hogy a 
magaslatra való jutást biztositád magadnak. — Szerető 
clerusod és hiveid buzgón óhajtják : vándorolj még so-
káig köztük. Élj sokáig, még igen sokáig ! — Vándor 
utadnak terhét megkönnyitendi eddigi bokros érdemeid 
tudata, — megédesitendik a szivek, melyek Erted do-
bognak, — s a hév szeretet hatalma alatt Erted élnek 
Érted halnak! Kazaly Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, junius 24. Trefort Á. ö excjának pozsonyi 
I beszéde. — I . A szerencsésen lezajlott választási küzdelem-

ben kétségkívül igen nevezetes helyet foglal el Trefort A. 
ő excja beszéde, melyet választóihoz e hó 22-én Pozsonyban 
tartott. Nevezetes helyet már azért is, mert Trefort mon-
dotta, de azért is, hogy mit mondott. 
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Trefort <3 excja a Tisza-kabinet legrégibb tagja, ő 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, ki már egy évtizeden 
tul áll ezen ressort élén ; szavai kétségkiviil súlyosan esnek 
latba, kivált ha ilyen viszonyok között, mint a mostaniak, ö 
egyedül tesz a kormány tagjai közül nevezetesebb, fon-
tosabb nyilatkozatokat. S azért ért jük azt a figyelmet, 
melyet ő excjának beszéde szélesebb körökben keltett, de 
értjük azt a különböző hatást is, melyet e beszéd okozott. 

Foglalkozzunk mi is vele minden előitélet és gyanu-
sitás nélkül. 

Nevezetes, égető, napirenden levő kérdések azok, 
melyeket Trefort ő exja beszédében felölelt. Mi az anti-
semitismusra vonatkozó részleteket mellőzzük ; részben 
osztozunk a miniszter ur nézetében, részben még ellene mon-
dunk. Mi szivesen megengedjük, hogy van sok socialista, 
nihilista és kommunista, kiknek nagyon is kapóra jött 
az antiszemitismus, mint kevésbé rúthangzásu és sokkal 
divatosabb és vonzóbb jelszó, mely mögé felforgató ter-
veiket szerencsésen elrejthetik. De mivel a részlegesből 
soha sem szabad az egészre következtetni, nem lévén igaz 
az egészről, ami a részekről külön véve áll, azért néhány 
talán sok destructiv elem antisemitismusából még nem 
szabad az egész antisemitismust mint merően socialis-
tikus, nihilistikus vagy kommunistikus törekvést oda állí-
tani, mely „szegény Herskó vagy Iczig falusi pálinkamé-
rőnél kezdődik és megy majd Esterházy herczegig vagy 
Magyarország prímásáig." Az igazság érdekében szüksé-
gesnek tart juk konstatálni, hogy antisemitismus és socia-
lismus lehet több esetben azonos, de lényegében és 
természetében nagyon is különböző két irány és törekvés. 
Ismerünk mi egynél több antisemitát, ki ép oly tiszte-
letben kivánja tartani a zsidó polgárok személy- és vagyon-
biztonságát mint Trefort ő excja. 

Köszönettel tartozik kétségivül minden részrehajlat-
lan honpolgár a miniszter urnák a következő szavakért: 

„Legtöbbet tehetnek azonban az antisemitismus 
ellen maguk a zsidók miveltebb s vagyonosabb osztályai, 
ha hitsorsosaik közt azon .szokások megszüntetésére hat-
nak, mely őket a keresztény társadalomtól távol tartják, 
ha őket földmivelőkké és iparosokká fogják nevelni, 
hogy ne lássák, mintha ők a középosztálvuakat termé-
szetes állásaikból kiszorítani akarnák." 

Nagyon helyesen ! Mert bizony már nagyon lábra 
kapott ama divat, hogy az antisemitismus felemlité.sénél 
csakis a keresztényeket verték mindig, mintha ezek mind 
barbárok és ragadozó farkasok volnának, a zsidók pedig 
egytől egyig ártatlanul és igazságtalanul üldözött bá-
ránykák. Talán még kissé többet is mondhatott volna a 
minister ur ; bizony nem ártott volna !. . 

Ezt csak incidentaliter kivántuk megjegyezni és 
át térünk a minister ur beszédének méltatására. 

Három szóban foglalja össze a politikáját : „tudo-
mány, vagyonosság és egészségMi szeretjük a hármas 
számot, de őszintén megvalljuk, hogy ez a hármas szám 
minket ki nem elégit. Ezen „trinum"-ról mi nem mond-
hatjuk, hogy ,.perfectum." — Igaz, hogy ez a három 
kell ; de azt nem mondhatjuk, hogy ez kielégítő, hogy 
ez elég volna. Egészség, mint az emberi működés alapja ; 
vagyonosság, mint a jólét biztositéka; tudomány, mint az 

ész felvilágosítása kétségkívül szép és kívánatos, becses, 
trias, az államéletben elengedhetetlenül szükséges felté-
telek, de épenséggel nem az egyedüliek. Hát hol ma-
rad az akarat, hol a jellem ? Hol az, mi az akarat töké-
letesedését, a jellem kiképzését és megjegeczedését esz-
közli ? A miniszter ur is érezhette azt és nyomban utána 
mentegetődzik, a végén azonban mégis csak azt jelenti 
k i : „En azt hiszem, hogy az a nemzet, melynek tudomá-
nya, vagyona és egészsége van, el fog érni mindent, mit 
természetadta hajlamainál és tehetségeinél fogva elérhet. 
Tudatlan és koldus népek semmire sem valók és semmire 

j sem mennek." 
Az első, mi e triasban bánt, a merően natura-

lisztikus felfogás. Keresztény államban, keresztény múlt-
tal és műveltséggel biró országban ezen trias prokla-
mácziója a merő naturalismus proklamácziója a keresz-
tény alap teljes ignorálásával. Utópia, mely meg nem 
valósitható ; ábránd, mely félreismeri az embernek va-
lóságos állapotát ; politika, mely aligha boldogit vala-
mely nemzetet. A keresztény szellem éltető befolyása 
alatt nagyranőtt nyugoti műveltség hanyatlása a Krisz-
tustól való elpártolás idejével összeesik. Non est in alio 
aliquo salus. Keresztény népeknek nincs másban üdvös-
ségök. Vagy keresztények maradnak, vagy ha ezek lenni 
megszűnnek, atheusok lesznek. Amaz alapdogma, mely egy 
Voltaire szavai szerint minden nép vallási rendszerének 
gyökerében található, a bűnbeesés gyászos következmé-
nyeit gyógyítani, a kezdetben megállapított harmóniának 
az emberben megzavarását helyreállítani, az akaratot 
gyöngeségéből felemelni és tökéletesíteni sem az egészség, 
sem a vagyonosság, sem a tudomány nem képes. Tunc 
Christus gratis mortuus e s t . . . 

Az korunknak nagy tévedése, a következményeiben 
oly vészteljes alap és az egyre sűrűbben mutatkozó gyá-
szos jelenségek forrása, hogy az ész egyoldalú művelt-
ségével, az emberi lét és jólét biztosítása mellett, elérni 
vélik az emberiség teljes és tökéletes boldogságát. Amint 
ez az egyes emberekben nem sikerült és nem fog sike-
rülni soha, ugy nem sikerült és nem is fog ez sikerülni 
soha az emberek összeségében. Mert ama tehetség, mely 
az ember jóságát vagy gonoszságát meghatározza, ama 
tehetség, mely a többi tehetségek alkalmazásába választ-
hat ja a helyes és jó utat és czélt, vagy ezt elhagyhatja, 
az akarat. Ezen tehetség kim Ívelésének elhanyagolása 
maga után vonja mindamaz aberracziókat, melyek az em-
beri létet boldogtalanná teszik. 

A tudomány kitűzheti a czélt, megismerheti és meg-
állapíthatja az eszközöket, de ezeknek alkalmazása, aman-
nak elérése csak az akarat szilárdsága és következetes-
sége, egy helyesen kifejlődött jellem által történhetik . . . 
Vagy nincsenek-e emberek, tudomány, vagyonosság és 
egészség birtokában levő emberek, kik még sem érik el 
ama tökélyt, melyet el kellene érniök, sőt ettől a leg-
undokabb módon nem ritkán el is térnek ? Vagy nincse-
nek-e nemzetek, mint teszem ezt pl. a franczia, melyektől 
tudományt, vagyonosságot és egészséget nem tagadhat-
ni el : és vájjon elértek-e azok mindent, mit természet 
adta hajlamaiknál és tehetségeiknél fogva e lé rhe tnek? . . . 

? 
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VáCZ, jul. 19. A váczi székeskáptalan és megyei 
papság hódolati felirata Peitler Antal József ö nagymél-
tósáaához püspöksége huszonötéves jubilaeuma alkalmából. — 

Nagyméltóságú és főtisztelendő Püspök Ur, Ke-
gyelmes Atyánk ! 

Az isteni Gondviselésnek, mely legbölcsebben intézi 
és kormányozza szent-egyházunkat úgy egész terjedelmében, 
mint egyes részeiben, imádandó jóságát és kegyelmét áldjuk 
mi, fiúi hódolattal alólirottak, a váczi káptalan és az egy-
házmegye többi papsága e napon, melyen megengedte 
érnünk a jóságos Eg, hogy Nagyméltóságod püspökké 
szenteltetésének és váczi püspökségének huszonötödik év-
fordulóját ünnepelhessük.Nagy napja ez, Kegyelmes Atyánk ! 
ezen ősmagyar egyházmegyének, mer te szép megye kilencz 
százados életében ma virradt föl csak negyedszer e nap, 
midőn a főpásztor püspökségének negyed századát ünne-
pelheti. A 13-ik században Bolesláv a leleszi prépostság 
alapítója ; a nagy Mátyás király alatt a hírneves főpap 
Báthory Miklós, ki a tudomány és szépmüvészetek világ-
szerte ismert kedvelője volt ; egy század előtt pedig a 
nagy Migazzi ünnepelte püspökségének negyedszázados 
jubilaeumát. Ügy látszik, hogy mint szülejét szerető 
gyermeknek hosszú életet ígért az Ür, az egyházért sze-
retettel lángoló főpásztoroknak is hosszú kormányzást 
enged a Gondviselés. — Valóban, ha maradandó emléket 
hagytak a most nevezett főpapok kormányzásuk után : 
nem kevesebb emlék jellemzi excellentiád bölcs főpásztor-
kodását e negyedszázad alatt ! Bolesláv leleszi prépost-
ságával szemben létrehozott excellentiád 12 önálló lel-
készséget, templomokat és iskolákat ; s Báthory Miklós 
tudomány pártolásánál, melyről már csak a történelem 
beszél, maradandóbb emlék lesz az egyesitett s külön 
épületben elhelyezett könyvtár, mely az egyházmegyei 
muzeummal kibővítve hirdetni fogja századokig excellen-
tiád tudomány- és művészet-pártolását. A Migazzi Kris-
tóf őrgróf által emelt székesegyházi templomban is meg-
örökítette Excellentiád emlékét a páratlan szépségű négy 
csillárral ; az általa létesített papneveldét s az ő nevét 
hordozó nyári lakot díszesebbé tette mint valaha volt, 
sőt az elődei által lakott püspöki palotát is ellátta, a mi 
egyik legszebb dísze s ékessége, oly gonddal ápolt mű-
kerttel, milyennel az előtt nem dicsekedett. Kiterjedt ex-
cellentiád atyai gondoskodása mindenre: papjainak nyug-
intézetet létesített, hogy a jövő gondja ne terhelje őket; 
az egyházmegye iskolatanitóit egyletbe fűzte, hogy jö-
vőjük iránt egyesült erővel intézkedjenek ; a tanulóknak 
székhelyén főgymnasiumot, a leánynevelésnek pedig 
irányt adott excellentiád, meghonosítva Váczon az apá-
czák intézetét, hogy az egész megyében csakhamar el-
terjedjenek. 

Áldást osztó kezét kiterjeszté Excellentiád székes 
káptalanára is, amennyiben a püspöki asztalról nevezett 
kanonokok javadalmát gyarapította, s még fejedelmi bő-
kezűséggel tovább is gyarapítani tervezi ; nem különben 
a szegény állomásokon fáradozó segédlelkészekre, kiknek 
állandó évi segélyezésére nagy összeget fordított ; de ki-
terjeszté azt az égész egyházmegyére, az egyházkerüle-
tek alkalmasabb beosztása, az esperesek tekintélyének 
emelése, s az esperesi szemlék rendszeritése iránt hozott 

rendeleteível, mely utóbbi intézménye a hitközségi auto-
nómiának vetvén meg alapját, a világi elemnek érde-
keltségét van hivatva felkelteni egyházi ügyeink iránt, 
s igy csak évek múlva fogjuk érezni egész teljében annak 
jótékony hatását. 

Bölcs huszonöt éves kormányzásának egyéb áldásai-
ról nem is szólunk, hisz az egyházmegye 223 áldozára 
körül 126 Excellentiád áldott kezének feltevése által lett 
azzá, s igy ami jót miveltünk, közvetve Excellentiádnak 
tudható be érdemül. Ily dicső pálya huszonötödik évfor-
dulóján lehet-e ez egyházmegyének hü fia, kit az öröm 
hálaérzetre ne gyulasztana ? — De mivel igaza van a köl-
tőnek midőn így énekel: „Nem érez az, ki érez, szavak-
kal mondhatót," ne vegye rosz néven, ha örömuyilatko-
zatunk a mai örömünnep nagyságának nem megfelelő, 
de legyen meggyőződve, hogy hálás szeretet és fiúi hó-
dolat vezérelt bennünket. 

Ezen őszinte érzelmektől áthatva kívánjuk e napon 
Nagyméltóságodnak, hogy a Mindenható még számos éven 
éltesse és boldogítsa egyházmegyéjének és a magyar ha-
zának díszére és javára ; hőn imádkozunk az egek Urá-
hoz a zsoltárossal: „Hallgasson meg Téged az Ür és ol-
talmazzon Jákob Istene. Küldjön Néked segítséget a 
szent helyről, és emlékezzék meg minden áldozatodról. 
Cselekedjék Veled szived szerint és minden szándékodat 
teljesítse !" 

S midőn ezen imánk záradékául szivünk mélyéből 
folytatjuk a szent lantossal: „Uram hallgass meg minket 
e napon, melyen segítségül hivunk Téged;" azon alázatos 
kérelemmel járulunk Nagyméltóságod kegyes szine elé, 
hogy tartsa meg továbbra is e megye clerusát főpász-
tori kegyeiben, esdje le e nagy napon reánk és a gond-
jainkra bízott népre püspöki áldásával a Megváltó szent 
kegyét, s fogadja kegyelmesen szerény hozományunkat, 
e pásztor botot, mint a főpapi hatalom jelvényét, és e 
pásztor gyűrűt, mely mig egyrészt legalkalmasabban jel-
képezi Nagyméltóságodnak egyházmegyéjével történt szè-
rencsés eljegyzését, másrészt záloga legyen az összetartó 
egységünknek, valamint fiúi ragaszkodásunknak és Jubi-
láns Főpásztorunk iránti tántoríthatatlan hűségünknek, 
melylyel maradunk — magunkat főúri kegyeibe és atyai 
szeretetébe ajánlottan sokszoros kézcsókunk mellett kitűnő 
mély tisztelettel 

Váczon, 1884. évi junius hó 19-én ,) 

Nagyméltóságodnak alázatos hálás fiai : ' 
a váczi káptalan és az egyházmegge többi papsága. 

(következik az összes megyei papság sajátkezű aláírása^ 

) > 

KATH. EGYLETI ÉLET. J 
Meghívó. — Az erd. róm. kath. irodalmi társidat\ Àz 

évi rendes közgyűlését f. 1884. julius hó 9-én d. eV'9 
órakor a károlyfehérvári nagygymnasium egyik tanter-
mében fogja megtartani, melyre a t. cz. központi és,yj-
déki tagok ezennel tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat:. 
1. Szent mise „Veni Sancte"-val a székesegyházban. 2. 
Elnöki megnyitó beszéd. 3. Titkári jelentés. 4. Pénztári 
számadás bemutatása végleges fölemlités végett. 5. Érte-

je 
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kezesek felolv 8-ScLScl. 6. A tisztviselők és szerkesztőbizott-
ság lemondása és ujak választása. 7. Indítványok, melyek 
közül az önálok 2 órával a gyűlés megnyitása előtt az 
elnökségnél bejelentendők. Kelt Gyula-Fehérvártt, 1884. 
junius 19-én. Andiásy István, elnök. Pál István, titkár. 

= Értesítés. Van szerencsém a tisztelt érdekelődő körök-
kel, kivált a katholikus legényegyesületek ft. elnökeivel 
tudatni, miszerint méltóságos dr. Gruscha Antal cs. és 
kir. tábori püspök ur, az osztrák-magyarországi kath. 
legényegyesületek központi elnöke hűn talált 4:7%, hosz-
szuságu és 30%! szélességű arczképe nálam kapható. A 
zinkografiai uton, fénykép után készült arczkép, kitűnően 
sikerült és minden terem diszére lesz. Ara csomagolás 
és postai szétküldéssel 1 írt. A megrendeléseket kérem 
hozzám Budapestre I. kerület Lipót-tér 9. szám intézni. 
Lehmann Ágoston segédlelkész, a budai kath. legényegye-
sület elnöke. 

IRODALOM. 
= A Jirsik-féle szent beszédek efőfizetöinek. A 

teljes munka ez idő szerint az előfizető urak kezében 
van. Aki talán bármiféle tévedésből meg nem kapta volna, 
legyen szives hozzám fordulni. 

Miután az utóbbi kötet két füzetet pótol, amennyi-
ben t. i. a 3-ik és 4-ik füzetet szétküldési nehézségek 
megkímélése végett egyszerre adtam ki, kérem az előfi-
zető urakat e körülményt szives figyelembe venni s nem 
80 krt, mint már történt, hanem 1 fr t 60 krt küldeni. 

Az előfizetési összegnek mielőbbi megküldéseért 
•szabad legyen esedeznem, hogy a nyomdával szemben a 
költségeket kiegyenlíthessem. 

Amint a munka hátlapján jeleztem, legutóbbi idő-
ben számosabb előfizető jelentkezett, de elfogyván a 600 
példány, a megkereséseknek kívánság szerint nem felel-
hettem meg. Hajlandó vagyok azonban uj kiadást ren-
dezni, ha csak 400 előfizető jelentkezik is. 

Az uj kiadásban a mű egészen át lesz dolgozva s 
függeléket is nyer, az ár pedig ugyanaz marad, t. i. 3 
frt. 20 kr. 

Kérem az előfizető urakat egyszerűen jelentkezni, 
de nem küldeni előre pénzt, mert csak a jelentkezők 
kellő száma fogja eldönteni, vájjon rendezhetek-e uj ki-
adást vagy nem. Az uj kiadás október végéig kezében 
lehet az előfizetőknek. 

Kispest, 1884. junius 23. 
Ribényi Antal. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a nyitrai székeskáptalanban : ivánóci Gyuri-
kovich Mátyás éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, 
Közlik János őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Ven-
czell Ferencz székesegyházi főesperesnek az őrkanonok-
ságra, Czeizel Gábor trencséni főesperesnek a székesegyházi 
főesperességre, Vágner József zsolnai főesperesnek a tren-
cséni főesperességre, Chorénvi József gradnai főesperesnek 
a zsolnai főesperességre, és Heill Károly idősb mester-
kanonoknak a gradnai főesperességre való fokozatos elő-
léptetését jóváhagyván, az ekként megüresedett ifjabb 
mesterkanonokságra Balogh Antal nyitragerencséri plébá-
nost és nyitrai kerületi alesperest. neveztem ki ; Heill Károly 
nyitrai székesegyházi idősb mesterkanonoknak pedig a 
Bold. Szűz Máriáról nevezett almádi, és Minár Mihály 
nagybelici plébános és a szkacsáni kerület alesperesének 
a Bold. Szűz Máriáról nevezett ábráni vagy ábrahámi 

czimzetes apátságot adományozom. Kelt Schönbrunnban, 
1884. évi május hó 6-ikán. FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Sión őrei vigyázzatok! A dunamelléki ref. he-

lyettes superintendens Sipos Pálnak az egyházkerület ju-
niusi közgyűlése előtt felolvasott évi jelentése szerint az ő 
egyházkerületében egy év leforgása alatt kitérés volt 89 
eset, szaporodás áttérés utján azonban 201 : a ref. hit-
vallásra történt áttérések tehát 112-vel múlják felül az 
onnan tett kitéréseket. Nagy Péter superintendens, az er-
délyi ref. egyházkerület közgyűlése előtt, szintén ilynemű 
szaporodásával dicsekedett a protestantismusnak. A ruás-
hitűek közöl felvettek száma, úgymond, 76-tal múlja felöl 
a kitértek számát. 

— A budavári plébánia javadalmazását a főváros 
évi 700 frttal fölemelte. E közgyűlési határozatot a bel-
ügyminiszter megerősítette. 

— Jézus társaságának volt főnökei, összesen 22, 
nemzetiség, illetve országok szerint, a melyekből szár-
maztak, következőleg oszlanak be. 11 közülök olasz volt, 
u. m. Acquaviva, Yitelleschi, Caraffa, Piccolomini, Gotti-
fredi, Oliva, Tamburini, Visconti, Centurioni, Ricci és De 
Fortis. 4 spanyol : sz. Ignácz, Lainez, borgiai sz. Ferencz, 
Gonsalez. A többiek igy oszlanak be : Mercurian lu-
xemburgi, Nickel jülichi, Netz csehországi, Anderledv 
svájczi németek, Noyella és Beckx belgák, Roothaan 
németalföldi, Brzozowski lengyel. A franczia, angol, ma-
gyar és portugál nemzet tehát még nem adott rendfőnököt 
a jeles rendnek. 

.-—.Az uj-világ egyházilag gyorsan emelkedik. Ame-
rikában az Egyesült-Államok területén már be vannak 
fejezve az előkészületek egy nagy nemzeti zsinatra. Ausz-
tráliában és Uj-Seelandban most kezdik az előkészületeket 
egy concilium plenarera. Az előkészületeket Moran syd-
ney-i érsek vezeti, a ki valószínűleg elnökölni is fog. 
(Cath. Times). 

f Mélyen megszomorodott szívvel vettük egy nagyremé-
nyű ifjú áldozárról, egykori kedves tanítványunkról, a 
jeles bölcselő és iró Vogl Mártonról a következő gyász-
jelentést : 

Főtisztelendő szerkesztő ur ! 
Miután Vogl Márton ur, előbb babarczi, most tolnai 

káplán, buzgó és jeles munkatársa volt a Religio czimü 
kath. lapnak, kötelmemnek tartom azon szomorú ese-
ményt közölni, mely őt érte, és melyet barátai, isme-
rősei és a tudományosságot kedvelők bensőleg gyászol-
nak, hogy ő ma éjfélutáni 1 órakor, 24 napig tartott 
májtágulásból és gyuladásból eredt ideglázban az örök 
életbe átköltözött, a haldoklók szentsége ájtatos felvétele 
után, életének 29, áldozárságának pedig 5-ik évében, tol-
nai segédlelkészkedésének második havában. Sokat vesz-
tett a tudományosság, különösen a theologiai bölcsészet, 
melynek buzgó és hő ápolója és kedvelője volt. Nyu-
godjék békességben ! 

Ezt röviden tudomására hozván, kiváló tisztelettel 
maradok, a Religio főtisztelendő szerkesztőségének 

alázatos szolgája 
Tolnán, junius 24. 1884. Pécsy József,*) 

tolnai prépost plébános. 

*) Fogadja a prépost ur e kegyeletes megemlékezésért és 
elhunyt barátunk iránt tanúsí tot t szereteteért forró köszönetünket, 

Szerk. 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, junius 28. 52, I. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Visszapillantás egy féle'vre. — Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek tör téne téhez .— 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Trefort A. ő excjának pozsonyi beszéde. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat f. h. 24-ikén 

t a r to t t vál. ülése. — Irodalom : Pastoraltheologie. — Vegyesek. 

Visszapillantás egy félévre. 
Nihil fit sine Deo, vei agente vei per-

mittente. Origenes, ritçl àoyùv, 1. 3. cap. 2. 

A jelen félévvel betelik a tizenkettedik félév, 
melyet Isten irgalmas rendeletéből a Religio élén 
küzdve és fáradozva töltöttünk. 

E hat év alatt az egyház hajója, melynek 
árbocza körül egy igénytelen őrszem tisztjét telje-
sítjük, sok viszontagságokon ment keresztül. Sok-
szor elsötétült a nap a feltornyosult komor fellegek 
háta mögött és „nagy háborgás lőn a tengeren, 
úgy, hogy a hajócska elborittaték a haboktól."') 
Mindanyiszor azonban parancsolt az Ur a szelek-
nek és a tengernek, s a vihar megszűnt tombolni, a 
tenger lecsendesült. Fenyegetni azonban az egyház 
hajóját, a vihar uj kitöréssel, a tenger rej tet t szirt-
jeivel és elnyelő mélységeivel, még mikor leg-
csendesebb volt is az időjárás, nem szűntek meg 
soha. Sőt ismét, majd itt majd ott a nagy világ 
valamely tájékán, u j vihar töre ki, háborgani 
kezdett a tenger, és újra beteljesült, hogy Péter 
hajójának csakugyan soha sincsen nyugta. De 
bebizonyult ám az is, hogy iactari potest, mergi 
non potest. Numquam senex est Ecclesia, mondja 
damaskusi sz. János, sed semper viget: everti 
non potest, labefactari et corrumpi nequit.2) 
Hoc Ecclesiae proprium est, mondja továbbá sz. 
Hilár, ut tum vincat, cum laeditur, tum intelli-
gat, cum arguitur, tum obtineat, cum deseritur.3) 

Ha e hat év alatt, melyek körébe esett a 
hires csapda-korszak is, a midőn a nyakunkra 

Sz. Máté 8, 24. 
2) L. 2. Parall. c. 10. 
3) De Trinit. 1. 7. 

nőtt protestáns hegemóniának sikerült Krisztus 
egyházának szolgáit keresztelésért az apostoli felség 
nevében törvényszék elé vonszoltatni, igen, ha 
— soha szem elől nem tévesztve azt az iránytűt, 
melyet sz. Péter utódja tar t a kezében, — si-
került megtartanunk az aranyközép utat és tenni 
az egyház érdekében emez izgalmas és küzdel-
mes hat év alatt valamit, a minek értéke van: 
legyen érte áldva az Ur szent neve, mert a 
dicsőség csakis az övé ! Omnia bona — divinae 
gratiae non humanis meritis sunt adscribenda.1) 
Quod facit homo male, ipsius est hominis; quod 
facit bene, de beneficio Dei facit.'2) Nolo meritum 
quod gratiam excludat.3) 

A lefolyt félév Magyarországban izgalmasan 
kezdődött, izgalmasan végződik. A múlt év egy 
eldöntetlen nagy kérdést hagyományozott az uj 
évnek : a zsidó-keresztény házasságról szóló tör-
vényjavaslat végleges elfogadásának vagy elveté-
sének kérdését a felsőház által. 

Midőn Magyarország dechristianisatiójának e 
nem legelső, de nem is legutolsó kisérletével a 
kormányon ülő liberalismus a felsőház első sza-
vazata által visszautasittatott : Tisza Kálmán, ki-
nek akarata nélkül ez idő szerint sz. Ist-
ván apostoli birodalmában semmi sem történhe-
tik, az ő akaratával pedig sok minden megtör-
ténhetik, fenyegetőleg mondá, hogy a koporsó, 
melybe e javaslatot a főrendek zárták, fel fog 
pattani — és pedig ugy, hogy érzékenyen meg-
sérülhetnek azok, kik a koporsót beszögezték. 

A főrendi ellenzéket, tudvalevőleg, ebben az 

*) S. Anselmus, super ep. ad Rom. c. 1. 
2) S. Augustinus, super Ps. 93. v. 13. 
3) S. Bernardus, super Cant. serm. 67. 
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ügyben főpásztoraink vezérelték. Félni lehetett 
tehát, hogy a kormányelnök fenyegetéseinek tit-
kos éle, melyet Timoleon parricida müve a bosszú 
izzó parazsában mutatott be, nem annyira a fel-
sőházat mint felsőházat, hanem az egyházat, 
mint a felsőház többségének az említett elmér-
gesített ügyben vezetőjét fogja érni. Mens ira-
cunda, mondja egy régi nagy psycholog és asz-
kéta, nequitiae est opifex. Es Minutius Felix: „Fűi-
men est, ubi cum potestate hab itat iracundia."1) 

A Religio azonban, soha sem feledve, hogy 
homo proponit, sed Deus disponit, — bizott az 
Istenben, és imára hívta fel az Ur oltárának szol-
gáit, az ősök vagy keresztény hagyományának 
őreit. 

Mult évi visszapillantásában e lap prognos-
ticont állított fel a jelen évre. Azt mondá, hogy 
„1884. Magyarországban a hitvallás éve lesz."2) 
És nem csalatkoztunk. Az 1883. decz. 11-iki sza-
vazatott megerősítette az 1884. jan. 11-iki sza-
vazás. A felsőház többsége ismét keresztény hi-
tet vallott; a házasság keresztény jellege Ma-
gyarországon meg lett mentve; az apostoli ki-
rály tanácsába feljutott liberalismus a dechris-
tianisatió lassú, de következetes munkájában egy 
nagy kőre bukkant, melyet jobbnak látott meg-
kerülni, mint forçirozni. 

A zsidó-keresztéuy házasság eszméje tehát 
elejtetett. De nem örömest. Az önhittségében ha-
tá r t nem ismerő liberalismus valóságosan tajték-
zott a dühtől. Tajtékjai ott frecsegtek szét 
az ország árczába Timoleon müvében. Dics-
telen emlék ! Nem az egyházra, nem a keresz-
tény conservativ ébredésre, — hanem a libera-
lismusra, mely gondolat- és lelkiismereti szabad-
ságot hord zászlaján, de lelkestől-testestől esze-
veszett timoleoni méregbe jön azonnal, mihelyt 
valaki az ő ábrándjaival ellenkező keresztény 
eszmék és elvek számára kívánja igénybe venni 
a lelkiismereti szabadságot. No de régen fátyolt 
vetett már a modern liberalismus szükkeblüsé-
gére Seneca, midőn mondá : „In omni negotio 
liberalem esse non minima portio est." 

Azt mondja ugnanez a Seneca a haragról : 3) 
„Non habet ira cui insistât; non ex firmo man-
suroque oritur, sed ventosa et iuanis est." Ilyen 
volt a haragja az uralkodó liberalismusnak is a 

Sent. 138. 
2) Religio, 1883. II. 51. sz. 403. 1. 
3) De ira, 1. 1. c. 19. 

zsidó-keresztény házasság kudarcza miatt. Egy 
ideig tombolt; de csakhamar mosolygó arczczal 
és sokat mondó kézdörgölgetéssel közeledett az 
egyházhoz, mely a magyar nemzetet a szabadel-
vüség zsidó-keresztény párosodásától megmentette. 
Barátságot igért az egyháznak. Magát az apos-
toli királyt is közbeléptette, hogy általa megnyug-
tassa Sión őreit, az egyház fő- és alpásztorait. 

Az egyház isteni nem emberi mű. Erejé-
nek mindenkor teljes tudatában vagyon. Érzi, 
hogy ő nem szorul csalárdságra és taktikai fo-
gásokra, nem szorul mások rászedésére, hogy 
maga megélhessen. Azért az egyház ama pogány 
bölcscsel azt ta r t ja és azt mondja mindig : „Frau-
des et dolus imbecilem decent." Ámde egy par-
lamenti kormány már nem ilyen. Nagyon is 
emberi alkotás az egész. Az aura popularis, és 
az, a miről szent Ágoston igy i r : „per fraudes 
et scelera ad divitias lionoresque pervenitur,"1) 
felfújja, mint a szél vagy vihar, az embereket a kor-
mány rudjához, de ép oly könnyen ismét elfújhatja 
onnan. Minthogy tehát épen közeledtek a választá-
sok is, melyeknél az aura popularis és a sz. Ágoston 
által említett dolgok nagy, mondhatni főszerepet 
szoktak " játszani : a kormányon ülő liberalismus 
nagyobb biztonság tekintetében igen jó dolognak 
Ítélte, ha p. háttal oly erős valamibe támaszkod-
hatik, milyen, hála Istennek, a kath. egyház. 

Az egyház a kormány oda nyújtott jobbját 
vissza nem utasíthatta. Ha nem őszinte a közele-
dés : kétségbeesni azért nem kell, mert az egyházat 
emberi furfanggal legyőzni nem lehet. Ha őszinte : 
az egyház anyai keble nem taszíthat vissza sen-
kit. „Numquam tam vigere debent viscera mi-
sericordiae quam in catholica ecclesia: ut tam-
quam vera mater nec peccantibus filiis superbe 
insultet, nec correctis difficile ignoscat."2) 

Ámde másrészről a házasság és család 
keresztény jellegének védelmére a társadalomban 
•és a felsőházban keletkezett amaz erőteljes tö-
mörülésből egy keresztény-conservativ pártalaku-
lás csirája kezdett hihajtani. Az egyház támoga-
tása tehát erről a részről is fel lett híva. Sőt 
nagyon is számítottak reá. És méltán. 

Ime kész lett tehát a válut a szellemek 
számára. Egyfelől egy a hatalommal rendel-
kező liberális kormány őszintének mutatkozó, 
az ap. felség által istápolt biztosításai és a, 

1) Super Ps 9. 
2) S. Augustinus, De agone christiano, c. 12. 
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részéről származható veszélyek latolgatásai ; más-
felől egy igaz keresztény - conservativ alaku-
lás eshetőségei — legalább kezdetben. Es a 
szellemek, e két áramlat vonzó erejének ha-
tása alatt meg is oszlottak. És ha csak meg-
oszlottak volna! De sokan meg is hason! ot-
tak, sőt esetek is történtek, mikről csak azt 
mondjuk sz. Ambrussal: „nihil tam contrarium 
fortitudini, quam lucro vinci."1) 

A Religio a szellemek e megoszlását, tömör 
kath. társasélet s ebből természetszerű szüksé-
gességgel kifejlődni szokott egyöntetű kath. köz-
vélemény hiányában, elkerülhetetlennek tartotta. 
Nem is az volt a baj, hogy a papság egy része a 
kormánypártot, a másik a mérsékelt ellenzéket 
pártolta szavazatával ; hanem az, hogy a magyar 
kath. politikai sajtó chronicus baja, a polémia, 
— de nem ám az, melyről sz. Ágost, irja, hogy 
„non inutiliter exercentur ingénia, si adhibeatur 
disceptatio woderata, — ismét acut jelleget öltött, 
és e publicistikai versengés hevében aztán általáno-
san feledésbe ment aprudentia két sarkalatos elve: 
és pedig 1) az, hogy föltétlen bizalom csak Is-
tent illet meg,2) és 2) az, a mit sz. Jusztin 
philosoph igy mondott k i : „Prudentes alios esse 
existimare debemus, nec prudentiam nobis solis 
tribuere, et quasi vendicare."3) 

Az egyház soha sem oly erős, mint akkor, 
midőn öröklétünek nyilvánul, mondja helyesen 
Jules Simon.4) Ebből az erőből és nimbusból 
viszont végtelen sokat vészit az egyház, ha föl-
létlenülb) valamely midandó kormány, kivált 
szélkakas módjára forgó parlamentaris kormány, 
vagy valamely ephemer poli ikai párt szolgálatába 
szegődik és magát vele mintegy azonosítja. 

Az egyház ügyei, mert gyökerökben isteniek, 
igen kényesek. Mondhatni oly kényesek, hogy ha 
az emberi politikának csak szellője is érinti, 
összezsugorodnak és nem fejlődnek hanem ha-
nyatlanak az emberi okosság nyűge alatt. Nihil 
ea prudentia sapientius, quae divina et humana 
secernit.6) 

!) De officiis, 1. 1. c. 80. 
2) Prudentia vera et perfecta est, semper niti ad 

cognitionem divinae naturae ef profunditatem humanae 
miseriae. S. Alb. M. De paradiso animae, p. 1. de vist. 

Epist. ad Zen. 
4) „L'église n'est si forte que parce qu'elle se dé-

clare éternelle." Dieu, Patrie, Liberté, Paris, 1883. p. 103. 
5) Prudentia cum discretione promittit . S. Augu-

stinus, Serm. 4. ad fratres in eremo. 
S. Ambrosius, De obitu Satyri fratris sui. 

Azért az egyházat, tehát az egyháziakat is 
nem a különféle, váltalkozó politikai pártokba 
vagy pártkormányok érdekeibe való beolvadás, 
— hanem a pártokfelettiség magaslata illeti 
meg, melyről, ha az élet szükségletei leszállni és 
a politikai párttusakban résztvenni kényszerítik, 
e leszállásnak fentartással szabad csak történnie, 
fentartásával annak, hogy az egyháznak az álla-
miaknál magasabb rendű ügyei azok részéről, a 
kiknek javára e leszállás a pártfelettiség magas-
latáról történik, teljesen biztosítva legyen. 

Megtörtént-e ez, akár a kormánypárt akár a 
mérs. ellenzék részéről ? Nem ! 

De akár ugy alakuljanak a viszonyok, hogy 
valaki megmaradhat a pártok felett, akár pedig, 
hogy kénytelen pártállást foglalni, egyet soha 
ne feledjen: azt, hogy ember, és hogy minden a 
mit tesz, emberi, tehát tökéletlen és olyan, hogy 
más talán tökéletesebben tudná megtenni. Quid-
quid gesseris, parum est, quidquid feceris, minus, 
mondja arany sz. János. 

Egy mindenek fölött bizonyos: az, hogy 
Apponyi Albert nemes és nagy lelkében a ke-
resztény-conservativ aspiratiók megnyugodhatnak. 
Az idő mindent meg fog érlelni. 

Egyébiránt, ha Magyarországban a hitéleti fej-
lődésre nézve a lezajlott választások, a legjobb 
esetben is, talán meddőknek fognak bizonyulni : 
azért mégis igaza marad a Religiónak avval a 
prognosticonával, hogy 1884. Magyarországban a 
hitvallás éve lesz, mert a politikai téren ez idő 
szerint mutatkozó kezdetlegesség mellett ott van a 
társadalmi actio tere, melyen a kath. egyház a 
lefolyt félév alatt, Istennek legyen hála érte, 
szebb reményekre jogosító lépéseket te t t előre. 

A kath. tanitó-egyletek alakulása ország-
szerte bevégzettnek tekinthető. 

Apostoli bölcseségü és buzgalmu főpásztora-
ink letették atanitó-egyleteknek az egész országban 
szétágazó szálai számára az összekötő kapcsot, a 
február 20-án nagylelkűen megalapított „Segély-
alap" tökéjében és alapszabályaiban. 

Kalocsán Haynald L. bibornok hathatósan 
megindította a kath. egyleti élet tevékenységét az 
ottani kath. legény-egylet megalakítása által. 

Budapesten egy kiváló figyelemreméltó kath. 
legény-egyleti ház épül, és pedig ugy, hogy hozzá 
a szellemi és anyagi tőke mondhatni legna-
gyobb vagy legalább is legbecsesebb részét nem 
csekélyebb, mint maga az ország bib. -hg. prímása 
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Simor János érsek ur ő emja szolgáltatja, mint ezt 
többrendbeli adományai és a két legény-egylet elül-
járóihoz intézett ama magistralis levelei tanúsít-
ják, melyek a Religio ez uj évfolyamának a kath. 
társasélet elodázhatatlan volta által parancsolt 
két legújabb rovatában, a „Kath. Actio" és a 
„Kath. Egyleti Elet" rovatában olvashatók. 

Adja Isten, hogy a kath. társasélet e fel-
pezsdülései hatalmas folyammá növekedjenek, a 
mely biztos révpartok közt haladva, méltóság-
teljesen, hömpölygesse tova magas rendeltetése 
felé a magyar haza ezeréves hajóját ! 

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

pednek. 

A gazdátlan nyáj, a farkasok által ide oda 
űzetve, ha biztos menhelyre nem találhat, végre 
martalékká lesz. Ilyen volt sorsuk a fehérapáczák-
nak is. A Nyulakszigetéről menekülve, Nagyvá-
radról elűzve, a még megmaradt 18 dömésrendü 
apácza, rendjüknek Magyarhonban akkorában 
egyetlen még fenlevö zárdája felé, mely Nagy-
szombatban állott, mint biztos menhelyre sietett. 
E zárdát akkor három vagy négy elaggott dö-
més szerzetes lakta. Ezek, mint a rend proeura-
torának leveléből kitetszik, az apáczáknak e 
zárdában való megtelepedését mindnyájan elle-
nezték : azért kénytelenek valának más rendbeli 
apáczáknál menedéket keresni, a kik őket be-
fogadták, de igen szük helyiséget adtak rendel-
kezésükre. 

Hogy magukon segitsenek és a terjedelmes 
dömés zárdában elhelyezést nyerhessenek, ügyü-
ket a rendnek procuratora Lucatellus Eustacli 
elé terjesztették Rómába, a ki az ügyet V. Pius 
pápának is elmondta. Ez igen tapintatos eljárást 
ajánlott neki, mely abban állott, hogy bizza az 
egész ügyet a rendnek osztrák tartományi főnö-
kére Grosuppo Antalra, ki a viszonyokat legin-
kább ismeri és hatalmazza őt fel az ügynek 
elintézésére szükséges minden joggal. Ig}T is 
történt.1) 

Mig ez ügyek Rómában tárgyaltattak, az 
alatt a dömés apáczák II. Miksa királyhoz is 
fordultak, mint az okmány mondja: „Sub alas 

i) Monial. Poson. 68. cs. 26. sz. Kelt Rómában 1567, 
máj. 5-én. Eredeti papir. 

et grémium Majestatis Nostre confugientes." Ő 
az ügynek elintézésével Oláh Miklós esztergomi 
érseket, egyetemes főkanczellárt és királyi hely-
nököt bizta meg. Ezen eljárásról Miksa 1567. 
jun. 17-én kelt leiratával1) tudósitotta Nagyszom-
bat város tanácsát, és egyszersmind meghagyta 
neki, miszerint a rendnek tartományi főnökét, 
ki e zárda átadásához a római pápa jóváhagyását 
is birja, midőn az átadás miatt az esztergomi 
érsek biztosaival együtt Nagyszombatba jőne, 
ott illő tisztelettel fogadják és támogassák. 

Miután a dömés-rendnek ez ügyben teljha-
talmú tartományi főnöke Grosuptus2) Antal Nagy-
szombatban megjelent, Oláh Miklós érseknek kép-
viselői Telegdy Miklós és Derecskey János eszter-
gomi kanonokok és a két szerzetnek házfőnökei, 
úgymint : a dömések részéről Kermendi Gáspár 
egyszersmind a dömés-rendnek magyarországi 
vicariusa, a nyulakszigetei apáczák részéről 
Sarkewzy Margit perjelné egybejöttek és a zárda 
egy részének átadását, illetőleg átvevését a kö-
vetkező módozat és feltételek szerint hozták létre. 
A zárdában eddig lakó öt rendtárs, névleg Ker-
mendi Gáspár3), Kemlesi Máté agg, Ivrassói Ee-
rencz, Pocliioniai Jakab és Beregszászy Jakab 
hitszónok egyenként és együttesen megkérdezte-
tett, vájjon belenyugodnának-e, lia a nevezett 
apáczák számára zárdájukban hely adatnék, mire 
nagyobb részt belenyugvásukat nyilvánították 
azon feltétel alatt, ha nekik is alkalmas hely 
jelöltetik ki. Ennélfogva a zárda az apáczák 
nagyobb számát tekintetbe véve ugy osztatott 
fel, miszerint a belől létező rész, a hálótermek-
kel, ebédlővel, konyhával és a kert nagyobb ré-
szével az apáczáknak adatott, a dömések pe-
dig azt a részt nyerték, mely a konyhától a még 
ki nem épitett rész felé terjedt, (melyet az apáczák-
nak kell kiépitetni), a kertnek nyugati megfelelő ré-
szével. A gazdasági épületeket és az egész udvart 
az apáczák kapták, azon kötelezettséggel, hogy a 
dömések, vagy azok vendégeinek lovait befo-
gadni kötelesek, ugyanott a szerzeteseket szolgáló 
öreg asszony számára is kis kamarát engedjenek. 
A rendháznak összes vagyona a férfiaknál marad, 
hogy abból éljenek és a zárdának épületét befe-
jezzék, azonban köteleztetnek miszerint az apá-

*) Monial. Poson. Miscell. 47. cs. 24. sz. Kelt Po-
zsonyban 1567. jun. 17-én. Eredeti papir, nagy ostya 
pecséttel. 

2) Majd Grosuppo, majd Grosuptus fordul elő. 
3) Erről Ferrarius is tesz emlitést i. h. 518. 
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czák és a nép számára szónokolni, és a többi 
egyházi szertartást végezni minden külön hono-
rarium nélkül. Az ily ténykedések után járó jöve-
delmek szintén mind a férfiaké; sőt az apáczák-
nak meghagyatott, hogy a templomi rend körül 
mitsem változtassanak meg; azonban a folyosón 
való szónoklás egyáltalán megtiltatott. Meghagya-
tot t továbbá az apáczáknak, hogy ha sikerülne 
nekik ismét lemenniök a szigetre, a zárdát köte-
lesek a férfiszerzeteseknek visszaadni és pedig 
jobb állapotban, mint midőn átvették. A temp-
lomnak clenodiumait, ruhakészletét és egyházi 
könyveit az apáczák kapták, melyek felől külön 
leltár vétetett fel és mely tárgyakat távozásuk 
esetében visszaadni kötelesek. Végre mindkét fél-
nek meghagyatott, hogy a clausura szabályát a 
legszigorúbban megtartsa. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 27. Trefort A. ö excjánalc pozsonyi 

beszéde. — II. Hogy Trefort ő excja, akkor is, midőn a 
pozsonyi mandatumot átvette, meg nem tagadhatta, hogy 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, az senki előtt nem 
lehet feltűnő. Nagyon természetesnek találom, hogy ő a 
saját ressortjához tartozó dolgokról legbővebben és leg-
behatóbban szólott. De ventis n a u t a . . . . 

Azt is nagyon értem, hogy Trefort ő excja jogo-
sult öntudattal tekinthet és utalhat miniszteri működésére. 
Mert lehet eltérés Trefort miniszterségének iránya, czél-
zatai és tendencziái tekintetében, de meddőséget, termé-
ketlenséget joggal senki sem vethet szemére. Amióta 
Trefort ő excja átvette a cultusministeri tárczát, azóta 
sok, nagyon sok történt. Alig van a közművelődésnek egy 
ága, melyben valami nevezetes dolgot nem létesitett 
volna, vagy legalább valami szép kezdeményezés nem ta-
núsítaná a nemes törekvést. A ki ezt is tagadásba venné, 
azt megczáfolná a tények hosszú lánczolata a népoktatás-
tól kezdve fel az egyetemi oktatás mindennemű ágaihoz. 

Azt is tudjuk, hogy Trefort ő excja, midőn a köz-
oktatásügyi tárczát átvette, körlevélben biztositá hazánk 
főpásztorait arról, hogy ama „félreértésen alapuló aka-
dály, mely azon feltevésből számazik, mintha a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a hitfelekezeti i sko láka t . . . 
községi közös iskolákká akarná elhóditani és szándéka 
volna ez által az e téren régóta működő hitfelekezeti 
tevékenységet s befolyást előbb korlátok közé szorítani, 
végre teljesen megszüntetni," igen, ezen aggódalomra ő 
exja határozottan kijelentette, miszerint „a közoktatásügyi 
minisztériumnak nem volt akarata, nekem sem szándékom 
a hitfelekezetek által fentartani óhajtott és a népoktatási 
törvény értelmében már rendezett vagy a közel jövőben 

*) A Religio egy évfolyamának mindakét fele tesz 
ki egy teljes kötetet : azért e nagybecsű tanulmánynak foly-
tatását, miután azt a mai számmal bezárt I. félévbe be 
nem szoríthattuk, a II. félévben fogjuk adni. Szerk. 

kifejleszthető népiskolákat községi iskolákká átalakítani." 
(1873. febr. 23. 1. sz. a. körlevél.) 

De azt is tudjuk, hogy ezen idézett körlevél meg-
jelenése óta a közoktatásügyi közegek által — nem tudjuk 
a miniszter ur tudtával vagy ezen kivül — nem egy 
iskola elveszté hitfelekezeti jellegét ott is, még akkor is, 
midőn a felekezet kész és képes lett volna azt eredeti 
jellegében fentartani. Ha az „elközösités" munkája na-
gyobb progressiókat nem tett, akkor azt a sok helyütt 
végre is felébredt vallásos gondolkodásnak és buzga-
lomnak első sorban köszönhetni. 

Azt is tudjuk, hogy kivált ujabb időben a közokta-
tási kormány kiváló közegei nem egy ízben ünnepélyesen 
és erélyesen hangsúlyozták a vallás-erkölcsi nevelés szük-
ségességét, de azt is tudjuk, hogy ép az állami tanító-
képző intézetekből kikerült tanitók többsége még ezen 
hivatalos nyilatkozatokkal szemben is határozott ellenséges 
állást foglalt, mely körülmény ha egyebet nem, de azt 
fényesen bizonyítja, hogy komoly és eltökélt akarat nem 
igen uralkodhatik ott, hol a czél elérésére a szükséges 
eszközök alkalmazását vagy elhanyagolják vagy mellőzik. 

Szóval, amint Trefort ő exja miniszterségét a min-
den elismerésre méltó tények első lánczolata díszíti, ép 
ugy tagadhatatlan ama tünemények és velleitások soro-
zata, melyek a katholikus érdekeknek hasznára nem vál-
nak és melyeket a közvélemény — helyesen-e vagy nem, 
azt most nem vitatjuk — a miniszter nevéhez fűz. 

Szóval ama békés viszonynak fentartására, melynek 
egyház és állam között mind a két fél érdekében ural-
kodnia kellene, ama következetes őszinteség keli, mely amint 
egyrészt minden jogos aggodalmat elűz, ugy másrészt 
folyton növeli ama kölcsönös bizalmat, mely nélkül bé-
kés viszony nem gondolható. Az egyháznak csak a rága-
lom tulajdonithat jogos korlátokat áthágó expansiv tö-
rekvést. Ha valahol, épen hazánkban nyilvánul leginkább 
ama reconcilians szellem, mely a megengedettség leg-
szélső határáig is megy, hol magasabb érdekek azt kí-
vánják ; de ha ilyetén politika mellett a bizalmat meg-
ingató tények mutatkoznak itt is ott is, akkor a békés 
viszony ápolása roppantul megnehezül. 

Trefort ő exja hangsúlyozva mondá : A kormány min-
den bevett vallás és felekezet jogait és szabadságait tisz-
telte és épségben tartotta, szemmel tartván az állam jo-
gait és szabadságait." In thesi örvendetes nyilatkozat, 
melynek effectuálását lehetetlenségnek nem tartjuk. Két 
ily nagyszerű intézmény mint egyház és állam, melynek 
létczéljai ugyan lényegesen különböznek, de egymást ki 
nem zárják, sőt számtalan érintkezési pontot nyújtanak a 
kölcsönös jogok és szabadságok tiszteletében, egymás mel-
lett nagyon is haladhatnak. Összeütközés csak a helyes 
álláspontok elhagyása mellett lehetséges. Az égi testek 
összeütközése is csak a kitűzött pályától való eltérés 
által történik. S vájjon hol észlelhető ezen eltérés 
inkább mint a modern állam életében, melynek világos 
tendencziája a jogok kiszélesítésében, a szabadságok 
nagyobbodásában látszik lenni. Mi nem tagadhatjuk, hogy 
a modern államélet sokban elüt a régitől; de azért a 
mindenhatóság felé vergáló törekvést bajnak és veszély-
nek tekintjük az államra nézve, amint lehetetlennek tar t-
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juk, hogy az omnipotentia felé vergáló államfejlődés más 
szervekkel soká békességben maradhatna. 

A miniszter ur a napirenden levő egyházpolitikai 
kérdéseket helyesen az iskola, az alapítványok és a 
házassági viszonyok kérdéseiben foglalja össze. 

Erre vonatkozólag kiemeljük a következő részletet : 
„A népoktatásról szóló törvény minden egyháznak 

s felekezetnek jogot ad iskolákat állítani, fentartani s 
tanítóit nevelni, s e tekintetben oly liberális, melyhez 
hasonlót nem ismerek. De a törvény végrehajtása is szint-
oly szellemben történt s történik az én miniszterségem 
alatt. De ha a felekezeti iskola a felsőbbség közönyössége 
folytán igen rosz állapotban van, vagy ha a lelkész s a 
község közt rosz viszony van s az átcsap az iskolai térre 
s itt is differentiák keletkeznek : ennek oka nem a kor-
mány ! A középiskolákról szóló törvény korlátozta a 
protestáns iskolák autonómiáját bizonyos mértékben, bár 
meghagyta szabad mozgásukat az állami rend keretében ; 
a katholikus iskolák helyzetét nem változtatta meg, sem-
minemű jogot nem vett el tőlük ; az alapok s alapítvá-
nyok katholikus természetét én minden alkalommal hang-
súlyoztam: hol van tehát ok a panaszra?" 

A népiskolákról már elmondottuk véleményünket. 
Amit a középiskolákra vonatkozólag mondott a minisz-
ter ur, az igaz, csakhogy nem akarjuk most kutatni, kinek 
köszönhető a középiskolákról szóló 1883: XXX. t. cz. 
V. fej. 71. §-ának első alineája ; annyit tudunk, hogy da-
czára hosszabb tárgyalásoknak, ilyen szakasz az eredeti 
törvényjavaslatban nem fordult elő. Hogy ez mégis bele-
került a törvénybe, az részben tagadhatatlanul a kormány 
és névszerint a közoktatásügyi miniszter érdeme. De bár 
mennyire átérezzük is ezen szakasz elvi fontosságát és nagy 
horderejét, amint ezt más alkalommal kifejtettük, még 
sem nyomhatjuk el azt az észrevételünket, hogy actualis 
előny ezen szakaszban nem igen rejlik. Megmarad a status 
quo ante. Ezen állapot szentesitve lett, és a közoktatási 
minisztérium „rendelkezése és közvetlen vezetése" tör-
vényileg elismertetett a kath. közéipskolákra nézve. Az 
állam törvényileg biztositotta magának mit tényleg gya-
korolt. Biztositotta törvényben a „rendelkezés és közvet-
len vezetés" tényleges befolyását, vagy ami azonos ezzel : 
kizárta a katholikus tényezők rendelkezését és vezetését 
ama középiskolákra nézve, melyeknek „jogi temészetét 
és jellegét" ugyanazon törvény érintetlenül hagyni kivánta. 

Mikép ? — erről legközebb. ? 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

f . h. 24-ikén tartott vdl. ülése. 

Elnökölt: Gróf Károlyi, Sándor elnök és dr. Tár-
kányi Béla apát-kanonok, társ. alelnök. 

Annak bejelentése után, hogy a mult vál. ülés jegy-
zőkönyve hitelesíttetett, a tizenegyedik római útjából e 
napokban szerencsésen visszaérkezett alelnök, Tárkányi 
Béla apát-kanonok jelentést tőn azon megtisztelő külde-
tésben tett eljárásáról, melylyel őt a társulat választmánya 
megbizta a szentatyánál. Folyó évi május 15-ikén fogadta 

ő szentsége magánkihallgatáson Tárkányi Béla alelnököt 
társával Fraknói Vilmos apát-kanonok és alapitó-tag 
úrral. Az alelnök ez alkalommal átnyújtotta a Szent-Ist-
ván-Társulat hódoló föliratát és péter-filléreit, élő szóval 
is tolmácsolta a társulat és különösen ujon választott, 
gróf-elnökeinek hódolatát. 0 szentsége meleg szavakkal 
válaszolt, és a magyar nemzet iránti rokonszenvét, melyet, 
valahányszor magyarokat fogad, mindig élénken kitüntet, 
a szokottnál nagyobb hévvel hangsúlyozta, lelkesedéssel 
emiitvén, hogy if jú korától tanulta becsülni a nemzet 
jellemét, vallásosságát, hős küzdelmeit ; mindig meleg 
részvétet táplálván e nemzet százados szenvedései iránt. 
Ily érzelemmel adja áldását e nemes nemzet kebelében 
a kath. irodalom terjesztése végett alakult Szent-István-
Társulatnak védnökeire, s általán minden tagjára, s 
különösen pedig imént választott uj elnökeire. 

E kihallgatás alatt Fraknói Vilmos apátkanonok ur 
említést tett az útban levő „Monumenta Vaticana Hun-
gáriáé" két kötetéről, melyek néhány nap múlva megérkez-
vén, azon ritka szerencséhez jut taták a két nevezett apát-
kanonok urakat, hogy őket a szentatya még két izben 
fogadta magánkihallgatáson : május 23-ikán és 25-ikén. 
Fraknói apát urnák ez utóbbi napon mondott beszédét s 
ő szentségének e beszédre adott nagyjelentőségű válaszát 
a római hivatalos lap után külföldi és hazai lapjaink 
is nagy részben közölvén, Tárkányi alelnök ur e neve-
zetes tényt csak azon okból hozta most fel a vál. ülé-
sen, mivel ugyanazon fogadtatáskor a szentatya előtt je-
lentette : hogy a vaticani levéltárból nyert nagybecsű 
történelmi adatokat, melyek közrebocsátására a főpapság 
vállalkozott, — a nagy közönségre nézve is értékesiteni 
óhajtván, azokat szakférfiak feldolgozásában a Sz.-htván-
Társulat tagjai között elterjeszteni határozta. 

A bemutatott „Monumenta Vaticana" egyik kö-
tete épen Fraknói apát ur által feldolgozva már sajtó 
alatt van, s legközelebb adandja „Magyarország három 
évi történetét a mohácsi vész előtt." Pápa ő szentsége 
még nagyobb lelkesedéssel fejezte ki elismerését a Sz.-
István-Társulat buzgalma iránt, hogy a tudós világ szá-
mára igy nyert vaticani kincseket a nagy közönségnél ily 
módon közvetiti, értékesiti. Barta Béla indítványára 
az alelnöknek fáradozásaért jegyzőkönyvileg köszönet sza-
vaztatott. 

Fraknói e müvét már egészen kinyomva bemutat-
ván az alelnök, — jelenté, hogy a Monumenta Vaticana 
második kötete nyomán, mely Gentilis bibornok okira-
tait, rendeleteit, szabványait tartalmazza, akinek, mint V. 
Kelemen pápa követének Magyarországon (1301—1311.) 
főrésze vala abban, hogy az Árpád-család kihaltával az 
Anjou-ház nyerte el Magyarország trónját, mi történetünk 
egyik dicső korszakát nyitotta meg, — e nagyérdemű 
bibornok életrajzának megirására Pór Antal kanonok s 
akad. tag ur vállalkozott, s müvét legközelebb bevég-
zendi. 

Alelnök nem kétli, hogy a választmány azt is ha-
sonló készséggel fogadja el kiadás végett tagilletményül, 
— ezt megelőzőleg azonban szabályszerű birálatra Frak-
nói Vilmos és Bita Dezső vál. tag uraknak kéri kiadatni 
a kéziratot. 



415 ̂ RELIGIO. 

A vaticani bizottság m. decz. hóban kelt határozata 
folytán 1886-ban Budavár visszafoglalásának ünnepére 
külön kötetben fogja közrebocsátani a pápai követeknek 
ez eseményre vonatkozó jelentéseit, melyeket a vaticani 
levéltár hiány nélkül megőrzött. Ezek feldolgozására 
szintén Fraknói V. ur vállalkozott, s ezen müve kiadása 
által a Sz.-István-Társulat, ugy hiszi alelnök ur, legmél-
tóbban fogja megünnepelni történetünk e nevezetes ese-
ményének évszázados emlékét. 

Alelnök aztán jelenté, hogy sajtó alól kikerült „ Ta-
nulmányok aquinór Sz.- Tamás bölcsészetéröl" czim alatt 
Gonzalez Zefirin után spanyol eredetiből forditott mü II. 
kötete, mely ez évre tagilletményül fog adatni. 

A társ. igazgató jelentésére határozatba ment, hogy 
csak egy. s pedig népnaptár adassék ki, mely tagilletmé-
nyül fog a tagoknak megküldetni. Azonfölül még l több 
ezer példányban nyomassék azon reményben, hogyía ft . 
lelkészek buzgón fogják azt a kath. nép között /elter-
jeszteni. 

Az olvasókönyvek átdolgozására nézve társi igaz-
gató jelentette, hogy a több jeles tanférfiu által d o l g o -
zott tervezet Egerből helyeslőleg érkezett vissza, Is most, 
Esztergomban van birálat alatt. Ha e tervezet ítalános 
helyesléssel fog találkozni, a tervkészítők az átJlgozás-
sal végleg meg fognak bízatni. 

A Bárány féle ABC ideiglenesen még irgalom-
ban maradván, elhatároztatott, hogy a már-mr elfo-
gyott iskolai falitáblik 2000 példányban ujraínyomas-
sanak. 

Társ. igazgató bemutatta Molnár Pál csíyei plé-
bános ur következő két kéziratát : „Életrendtajaz elemi 
tanulók számára" és „Hiterkölcsi szempontból /iaknázott 
magyar közmondások, közbeszőtt régi és /abb élet-
képpekkel." Mind a két mü megbirálásár j Nyulassy 
Antal tarkányi plébános, ismeretes népköltőnjfog meg-
kéretni. 

Az igazgató jelentette, hogy a társulatI a székes-
fehérvári Horváth-ünnepélyen dr. Cherven p r i s és dr. 
Való Simon választmányi tagok képviselték/ 

A tagilletménvi bizottság választása, tantettel arra, 
hogy szünidő alatt a bizottságnak ugy Im lesz te-
endője, a legközelebbi őszi választmányifyülésre ha-
lasztatott. 

Gróf Károlyi Sándor elnök ur ő exo előadta, mi-
szerint a győrszigeti plébános „Adolf Ko/ng der Ge-
sellenvater" czimü német müvet, mely afcath. legény-
egyletek alapitójának s buzgó terjesztőnek életrajzát 
igen vonzó alakban, érdekesen és tanulsálsan adja elő, 
magyarra forditja s a Szent-István-Társupak tagilletmé-
nyül kiadásra felajánlani óhajt ja . 0 exo felhivja a vá-
lasztmány figyelmét e jeles műre, ma igen hasznos 
s bizonyára kedves olvasmányul fog szdálni. A választ-
mány örvendetes tudomásul vette ő exd jelentését. 

A titkár jelentette, miszerint a utolsó választ-
mányi gyűlés óta 1 alapitó és 67 reik tag lépett a 
társulatba. 

A váczi káptalan a „Specimen mographiae capi- | 
tuli vaciensis" egy tiszteletpéldányt kedveskedett a | 

társulatnak. A választmány a becses ajándékot köszönet-
tel fogadta. 

A titkár 1 alapitó és 67 rendes u j tag bejelen-
tése után jelentette, miszerint Liszt Ferencz albanói 
kanonok, nagynevű hazánkfia, a társulatnak 50 forintot 
adományozott. 

Bejelentettek a következő hagyományok. Néhai 
Kajdi Imre bicsérdi plébános 20 frtot, Mohi György 
volt bogojevai pléb. 10 frtot , néhai Ropolyi Ferencz volt, 
suuri pléb. 10 fr tot , Cserkuthy János 50 frtot, Forintos 
István veszprémi kanonok 25 frtot, néhai Szabó József 
fölsz. püspök esztergomi kanonok 200 fr tot hagyományoz-
tak a Szent-István-Társulatnak. 

Somhegyi József pápai praelatus ur kérelmére a 
váczi fogymnasiumi if júság részére, a zárvizsgálatok al-
kalmából ajándékkönyveket szavazott meg a választ-
mány. 

Olvastatott a pénztári kimutatás, mely szerént f. 
évi január 1-től bezárólag junius 24-ig a társulat bevé-
tele 39,373 f'r. 61 kr, kiadása 37,712 f r t 95 k r ; pénztári 
maradék 1660 ft. 60 kr. 

A vaticani okmánytárra az utolsó választmányi 
gyűlés óta a következő összegek folytak be : A beszter-
czebányai káptalan beküldött 50 f r t ; Roskoványi Ágos-
ton nyitrai püspök 500 fr tot ; a székesfehérvári káptalan 
150 f r to t ; Bankó József pápai praelatus 75 f r t o t ; Ipolyi 
Arnold beszterczebányai püspök 120 f r to t ; & szepesi káp-
talan 50 fr tot . 

Az ügynökségben april— májusban eladatott : 40,740 
péld. könyv, 1987 db. szentkép, 788 péld. egyes nyom-
tatvány; kész-pénzben bejött 5272 ft. 99 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Lipthay Kornél kir. 
táblai biró és Maszlaghy Ferencz prépost, udv. plébános 
kérettek föl. 

IRODALOM. 
= Pastoraltheologie. Durch Dr. Jos. Amberger 

Domkapitular zu Regensburg. I. B. IV. abermals verb. 
Aufl. B. Pustet. 1883. 8 ; ); 678 1. M. 5.40. 

Ha rendesen a honi irodalom virágzása mintegy a 
nemzet pezsgő életerejének ütőere : akkor az egyháziro-
dalom mezején nyilvánuló örvendetes lendület szintén 
biztos hévmérője az erősbödő egyházi szellemnek. Ezen 
állítás annál inkább áll, minél gyakorlatibb, az életre 
kihatóbb a tudományág, mely felkent ápolókra talál. 
Azért mindig örömtől áradozó kebellel kell minden — jó 
anyánk, az egyház talaján felsarjadzó — nemes terméket 
köszöntentink, habár ez nem beszélne is hazánk édes 
nyelvén, levén az ő javai mindnyájunknak közös kincse. 

Egyebekről most hallgatva, csak a lelkipásztorko-
dástan terén a Bengerek, Gasznerek, Schüchök és más 
jelesek között is nem csekély mértékben kimagasló s 
oszlopként álló fent jelzett Ambergert említem feí, kinek 
lelkipásztorkodás-tudománya már 34 év óta széles kör-
ben közkézen forog s gyarló dicséretemre épen nem szo-
rul. Müvének ujabb IV. javított kiadását velem együtt 
a kath. világ öfömmel üdvözli, melynek méltóságos ko-
molyságot apostoli kenettel egyesítő szerzője, mint az 
evangéliumban magasztalt családatya, ismereteinek gaz-
dag tárházából sok régit, ujat, de mindig csak jót, ala-
posat hoz elő, levén szép müve az egyház sz. könyvei, 
pápái, atyái stb. iratai kivonataiból szerkesztett remek 



416 RELIGIO. 

mozaik1), a prófétáktól le egész XIII . Leo, a bölcs pápa 
köriratáig, bogy a holtig tanulni vágyó lelkek előtt a 
tudomány és jámborság szende fényű vezércsillagait ra-
gyogtassa. 

A tudós szerző nemcsak tanuló papjelöltek, hanem 
tényleg működő lelkipásztoroknak is szánta könyvét. 

E nagyszabású s t ág ismereteket átlátszó világos-
sággal átölelő mű a lelkipásztorkodás tndománya anya-
gát az előbbi kiadások nyomán IV könyvben, de I I I kö-
tetben foglalja. Eddig a fént jelzet t I. kötet áll diszes ú j 
kiadásban előttünk, nagy 8-r. 678. ]. Szerző kiváló ér-
deme, hogy a puszta külső gépiességnek irtó háborút 
üzenve, minden lelkipásztori ténykedésben a lelkiisme-
retes szabályosságon kivül egyszersmind éltető szellemet 
is követel, jól tudván, hogy nem a holt betű, hanem a 
lélek képez avatott apostolokat. (163. 1.) Méltóságának 
teljes tudatára vezetve felállít ja a papot Sión magaslatára, 
hogy mint Krisztus helyettese s az egyház közege ki-
tágul t szivvel, szent lelkesedéssel buzogjon a megváltás 
müve foganatosítására, ha szükség a teljes önfeláldozásig 
(39. 1.), mert szerinte a Krisztusért való önfeláldozásban 
fekszik az egyházi lelkipásztorkodás gravitáló súlypontja. 
Az egyház kegyelem-életének beoltása az egyesek szivei-
be és az egyházközségek életébe képezi czélját a lel-
kipásztori hivatásnak s a lelkipásztorkodás tudományá-
nak. Mert a pásztori tiszt nem egyéb, mint Krisztus 
prófétai, főpapi, királyi hármas hivatalának folytonos 
megvalósitása, foganatosítása a földön az egyház által 
a világ üdvére. A lelkipásztorkodás tudománya nem csu-
pán tapasztalati szabályok gyűj teménye a lelkipásztori 
hivatal ügyes gyakorlatára , nem puszta mesterség : ha-
nem inkább az egyház istenemberi működésének önálló 
rendszeres főelvre visszavihető előadása, Isten országá-
nak, az egyháznak felépitésére a földön (11. 1.). Szerző 
ügyesen és te t t leg bebizonyítja, hogy a némelyek által 
e téren kancsal szemmel tekintet t tudományos rendszer 
és gyakorlati irány, hasznavehetőség szépen kiegyenlít-
hető az egyházi szellem minden kára nélkül. N e m csu-
pán szabályokat ad e mü ügyes lelkipásztorkodásra ; ha-
nem mindenek előtt megtaní t azon t i tokra, miként le-
gyen a pap eleve önmagának lelkipásztora, mielőtt má-
sok lelkipásztorkodása sz. művészetéhez fogna ; qui tibi 
nequam, cui bonus ? (45. 1.) Mig a gyakorlati theologiának 
másik ága, az egyház-jogtan rendszeresen tá rgyal ja a 
törvényes szabályokat, melyek szerint az egyház magát 
szakadatlanul tovább fejleszti : addig a lelkipásztorkodás 
tudománya ezen fejlődésnek egész lefolyását, azaz rend-
jét , módjá t fejtegeti , amint az egészben és részletenkint, 
kicsiben és nagyban számtalan erre rendelt tényezők ál-
tal eszközöltetik. (151.) Mindez IV könyvben történik,melyek 
közül bevezetésül az I-ső az alapvetéssel foglalkozik, mig 
a többi három magát a szaktudományt foglalja magában, 
t . i. a I I . a lelkipásztori tisztet, a I I I . a lelkipásztori éle-
tet, a IV. a lelkipásztori működést. A már megjelent I. 
kötet két könyvet tartalmaz. Az I. könyv (a 11. laptól 
a 224-ikig terjed). Az első fejezetben az épités tervra j -
zát, ctZcLZ cl lelkipásztorkodás tudomány fogalmát, a többi 
theol. tudomány-ágakhoz való viszonyát, tárgyát , czélját 
adja ; a második fejezet a 1.-pásztorkodás tudománya 
egyedüli forrásából, azaz Krisztus szelleme s akaratából, 
mint ez a sz.-iratokban (első értekezés) és az egyház 
élete s szavaiban (második értekezési nyilvánul, kiválasztja 
az épület köveit, a szegletkő körébe illeszti a lelkipász-
tori tudomány kiépítésére. 

A II. könyv (228. laptól) első fejezete a 1.-pásztori 

!). Y. ö. pl. 91. §. az 504 s k. 1. u. h. Ezt megindulás, épü-
lődés nélkül olvasni nem lehet. 

hivatalt ábrázolja, a mennyiben négy értekezésben a 1. 
pásztorkodás lényegét, méltóságát, veszélyeit és áldását 
fejtegeti. (253 1.) A második fejezet a lelkipásztorkodás 
vezetését adja, 5 értekezésben tárgyalván ennek főelemét, 
az önfeládozási szellemet, tulajdonságait , akadályait, se-
gélyeit, előfeltételeit (539 1.). A harmadik fejezet a pász-
tori hivatal á t ruházását s ennek egyes mozanatait 4 ér-
tekezésben foglalja, t. i. a hivatást, az előkészülést és a 
küldetést. (670 1.) Wi t tmann regensburgi püspök 1798-ból 
keltezett elve az i f jak 1. vezetése körül kedves adalékul 
szolgálnak (a 671—676. 1.) az I. köt. végén s befeje-
zésül. 

Ezen kiadás, jóllehet lényeges változásokat nem tüntet 
fel, joggal mondható szoroson javi tot tnak az előbbiekhez 
mérve. A javitó kéz, mely bámulandó szorgalommal s 
éles tapintatosságról tanúskodó finom érzékkel a legje-
lentéktelenebb körülményt is megügyeli s a legpará-
nyibb kifejezés tökélyetlenségét is helyreüti, lépten-nyo-
mon, minden lapon észlelhető ; fordulnak elő kisebb-na-
gyobb kihagyások épen úgy, mint bővítések és átdolgo-
zások. Folyós oszlopfeliratok által a tanulmányt s könnyed 
áttekintést a kiadás a többiek felett szerfelett megkönnyíti. 
A lekészetre jótékony befolyással biró tényezők között 
a szerzetes rendek — mint számos segitő kezek — s a 
bensc szemlélődő élet különös, érdemleges figyelemre lőn-
nek néltatva. A papnevelő intézeteknél, Olierre, a S. Sul-
pice áapitója érdemeire s áldásos működésére figyelem 
forditatott . A sz. társulatokra vonatkozó értekezés na-
gyobb szabatosságot tünte t fel. (516. 1.) alatt figyelmez-
tet a «érző, hogy 1877. év aug. 17-ről keltezett apostoli 
irat á;al az élőrózsafüzér-társulatnak fő vezetése a sz. 
domon.os-rendü generálisra és egész társulatok gondo-
zása a rózsafiizér-társulat elnökére ruháztatot t , miértis 
ilyetén ársuiatok felállításánál és jóváhagyásánál a püs-
pökök sz. domonkos-rendű generalis beleegyezését is 
kieszköálni tartoznak. Minden egyes § valódi apostoli 
szózat ípap szivéhez, kenetes consideratio, mely nyom 
nélkül t nem enyészik, bevezet az egyház mysticus éle-
tébe stb Usus te plura docebit. Va jha e becses lelki 
kincstár gy papnevelői előljáró és lelkipásztor könyvtá-
rából se liányoznék. Tolle et lege. Senki aki megveszi, 
remélem,megbánni nem fogja. Ara az I. k. 3 f r t . 24 kr. 

M. 

VEGYESEK. 
— Jr.franczia bibornokok, Guibert, Caverot és Des-

près, együes levélben t i l takoztak a köztársaság elnöké-
nél a mumpalis törvény, a cultus-budget eltörlése és a 
papság katiaviselési kötelezettsége ellen. 

— Poxtlan az, a mi t a kath. egyház Angolország-
ban a convsiók terén a XIX. században felmutat . Epen 
most jelent ieg Gordon Gorman müve „Angolország con-
vertitáiról aelen században". Rendkívüli érdekes ada-
tokat talál i az ember. A hadsereg p. 150, a tengeré-
szet 29 előkő converti tát adott a kath. egyháznak. A 
cambridgei ezetem 148, az oxfordi 296 convertitával 
szerepel. P a r d o n , jelenleg oxfordi kath. plébános, a 
hires „Vicar ' Wakefield" szerzője, mint a cambridgei 
egyetem com-titája szerepel. A legtöbb convertitát fel-
mutató Collegek : Christ Church 29, Exe te r 30, Oriel 
35, Balliol 20Brasenose 20. Angolországban az intelli-
gentia convert Isten ujja ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor. k. n-ud. egyetemi ny. r. tanár. 

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