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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio" 1891. IL félévi folyamához. 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 

Tűnődés az uj primás működése által betöltendő uj kor-
szak fölött. Szerit. 1. 

Zsidó tanúbizonyság Jézus Krisztus mellett. 1. 
f Dr Haynald Lajos bibornok, 1816—1819. 2. 
A katholikus kongresszusokról. 2. 
Haynald-gyász Magyarországon. 3. 
Lessus in funere Em. ac Rssmi D. D. Dris Ludovici 

Haynald. A. M. D. G. Colomanns Bosty s. J . 3. 
Az erdélyi róm. kath. Státus autonomiája. Szerk. 4. 
A lelki tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése nélkül 

nincs, nem is lehetséges valódi műveltség. Dr Csősz I. 
4. 6, 7, 9, 10, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33. 

A vallás és a bűnügyi statisztika, Csippék F., 5, 6, 7, 8, 
9, 10. 

A jövő konkláve. 8. 
A vallás szerepe a társadalmi kérdés megoldásában. 

Szerk 11. 
A római kérdés. 11. 
,.Isten és ember." Kemenes költői müvének méltatása. 

Szeri. 12. 
Keresztény politika. 12. 
Szent István napjának országos föltámadására. Csippék F. 13. 
Katholikus tanitók országos értekezlete. 13. 
Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP . XIII. epistola ad 

archiepiscopos et episcopos regni Lusitani. 14, 15. 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök beszéde a mun-

káskérdésről. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
Katholikus ifjúság. Csippék F. 14. 
Az iskolai év küszöbén. Csippék F. 16. 
Egyházi beszéd sz. István király napján Budavárában 

mondotta Krassy Félix. 16, 17. 
A primási szék helye s betöltése. Csippék F. 17. 
Ecce Sacerdos Magnus. Csippék F. 18. 
Nemzeti zsinat. 18. 
Szövetkezzünk a vasár- és ünnepnap megszentelésére. 

Csippék F. 19. 
Valami a katholikus sajtóról. Szerk. 20. 
A német katholikus sajtóról a párisi „Correspondant" 

vezérczikke. 20, 21. 
f Apostol Alajos. Kovács Gyárfástól. 20. 
XIII. Leo pápa utasításai a kath. sajtó számára. Szerk. 

21, 22, 23. 
A kath. Írókról, mint olykor a kath. egyházban való vi-

szályok okairól és szitóiról. 23. 
A magatartás rendje a katholikus akcziókban. 23. 
Az utolsó argumentum. Szerk. 24. 
Mélt. és fot. Bende Imre beszterczebányai püspök ur 

beszéde az egyházmegyei tanitók közgyűlésén. 25. 
Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. epistola Be 

prava duellorum consvetudine. 26. 
Sanctissimi D. N. Leonis d. p PP. XIII. epistola ency-

clica De Mariae Virginis Rosario. 27, 28. 
Jászóvár ünnepe. 27. 
A pápa helyzete Rómában. Szerk. 29. 
Az október 2 iki római lázongás eredetéről. 30. 
Mit akar az olasz forradalom a pápával? 31. 

Az egész katholikus világnak szól. 32. 
Sok, a mi sok ! 33. 
S. Joannes a Cruce I. II. Hahnekamp Gy. 34, 35. 
A socializmus és elterjedése. Winterer beszéde a malinesi 

kongresszuson. 34, 35. 
Magyarországnak uj herczeg-primása van. 35. 
Vaszary Kolos kinevezése. 36. 
Császka György kinevezése. 36. 
Mária Terézia boldogult királynőnk a vallásról és a val-

lástalanságról. 36. 
A művészet és az erkölcsiség. Dr Piszter I. 36, 38, 39, 

41, 42. 43, 44, 45. 
MDCCCXCI. VASZARY KOLOS FERENCZ FÖAPÁTVR 

HERCZEG-PRIMÁSSÁ KINEVEZÉSÉNEK VNNEPÉ-
RE A '„RELIGIO" DÍSZT ÖLTE, KIVANVA ISTEN 
ERÓSITu KEGYEIT SÍRIG. (Diszszám). 37. 

Simor visiója. (Legenda.) Dr Breznay B. 37. 
A békesség uralma. Szerk. 38. 
Merre van az ut a békére ? Szerk. 39. 
Herczeg Kopácsy József primás nyilatkozata a vegyeshá-

zasságokból született gyermekeknek vallásos nevelése 
ügyében. 39. 

A pápa mint az olasz király udvari káplánja és czimze-
tes fejedelem Rómában. Szerk. 40. 

Mélt. és ft. Meszlényi Gy. megnyitó beszéde a szatmár-
megyei róm. kath. néptanító-egyesület közgyűlésén. 40. 

Herczeg Vaszary Kolos primás válasza az esztergomi 
főkáptalan küldöttségének üdvözletére. 40. 

Az uj primás program m ja. Szerk. 41. 
Hg Vaszary Kolos primás beszéde a budapesti Katholi-

kus Kör küldöttségéhez. 41. 
Császka György kalocsai érsek két ünnepélyes nyilatko-

zata. 41. 
Prímásunk programmjának negyedik pontja. Szerk. 42. 
Hg Vaszary Kolos prímás bucsu-beszéde Győrmegye ha-

tóságához és közönségéhez. 42. 
Roskoványi Ágoston 40 éves püspök. Maróthi dr. 43. 
A keresztény családi élet visszaállításáról. Szerk. 44, 45, 

46. 48. 
Szmrecsányi Pál szepesi püspök kinevezése. 45. 
A feszület mint családi szentély. 45, 46. 
A budapesti esperesi kerület papságának tisztelgése az 

ország hg-primása előtt. 45. 
Drohobeczky Gyula körösi g. kath. püspök kinevezése. 46. 
A két uj püspökről. 46. 
Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. litterae aposto-

licae, quibus Collegium Clericis maroniticis instituendis 
in Urbe constituitur. 47. 

A közös családi ima. 48. 
Oroszország és a valláskérdés keleten. 48. 
BubicS Zsigmond kassai püspök fejedelmi alapítványa. 48. 
Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. Allocutio ha-

bita die 14. Dec. 49. 
A kisded Jézus nevében Magyarország összes növendék-

papságához . . . a Bél. szerk. 50. 
Szükséges volt-e, s mi okból, az Isten Fiának megteste-

sülése? Páder R, 50, 51. 
Az atyai és az anyai áldás. 51. 



Egyházi Okmánytár 
Decretum S. Congreg. Episcopor. et; Regularium quoad 

regimen monialium et societatum religiosarum. 7. 
A lourdesi Officium. 20. 

Nekrológok. 
f Juhász Mihály prém. kanonok. 2. — f Dr Kopsz Já-

nos szombathelyi nagyprépost. 4. — f Babies János 
egri kanonok. 4. — f Sárkány Miklós bakonybéli apát. 
6. — f Apostol Alajos esperes-plebános. 12. f Id. Jó-
sika Lajos báró az erdélyi kath. Status világi elnöke. 
40. — f Dr Wenczel Gusztáv, ny. egyet, tanár, főr. 
házi tag, a Sz.-István-Társ. tud. és irod. oszt. tagja. 42. 
— f Niamessny Antal Károly gyertyámosi pleb. 42. — 
f Bánóczi Epperjessy Sándor cz. kanonok, esperes-pleb. 
az egri főmegyében. 49. — f Nemespani dr Barta 
Béla, kir. táblai tanácselnök, a Szent-István-Társ. tud. 
és irod. oszt. tagja. 50. 

Egyházi Tudósítások. 
a) Belföld. 

Beszterczebánya. Bende Imre püspök bérmautja. 19. 
Budapest. Tisza K. füstfelhői és azoknak igazi protestáns 

magyarázata. 1. — A fotografia mint „csalhatatlan 
módszer" az egyetemen. 20. — Segithet-e a fotogra-
fia ? 21. — Márkus Gyula vál. püspök s pápai praela-
tus ur beszéde. 22. — A magyar ev. ref. protestantiz-
mus legújabb manifesztácziója. 23. — A római Decre-
tumok ügyében. 26. — Az elkeresztelések és a pápai 
decretumok ügye egy budapesti uj napilap itélő széke 
előtt. 30. — Két hir. 31. — Magyarország „fátuma* 
Apponyi és Szilágyi legújabb, hevességre nézve minden 
eddigit felülmúló összecsapásában. 32. — Magyarország 
miniszterelnöke. 33. — Türr Pista politikája, theolo-
giája és — puskája. 34. — Egy fekete pont a magyar 
nemzet fényes „jogászi" hírnevén. 36. — A bpesti tu-
domány-egyetem ifjúsága és az ország hgprimása. 40. 
— Hg Yaszary Kolos primás békeszózatának vissz-
hangja a sajtóban. 41. — A jezsuitákról. 42. - A 
magyar delegáczió külügyi tárgyalásai Bécsben. 43. — 
A delegácziókból és a delegácziókról. 44. — Nagy 
eszmeáramlatok összeütközése Magyarország egén. 45. 
— Mit mulasztott el a magyar delegáczió ? 45. — A 
római kérdés tehát mégis létezik. 46. — A millennium 
világkiállítással legyen-e, vagy országossal? — Mire 
tanít Magyarország legutolsó népszámlálásának a sta-
tisztikája ? 48. — Leleplezése az okt. 2-iki római ese-
mények előzményeinek. 49. — A magyarországi kul-
turharcz megszüntetésének a programmja. 50. — De-
rengő reménysugarak kath. közéletünk kietlen homá-
lyában. 51. 

Budapest. A vasár- és ünnepnap megszentelése. 2. — 
Középiskoláink 1890/1-ben. 5. — A kormány és a há-
három érseki szék üresedése. 6. — A „Rerum nova-
rum" kezdetű pápai encyklika. 7. — Protestáns forra-
dalmi önkényuralom Magyarországon. 8. — Az egyház 
helyzete Magyarországon. 9. — A megismert igazság 
elleni tusakodás. 12. — A nemzeti ünnep. 15. — A 
Vatikán és a hár/nas szövetség. 16. — A vasárnapi 
munkaszünet. 17. — Egyházpolitikai áttekintés Magyar-
országon. 19. 

Budapest. Tisztelgések Magyarország hg-primásánál. 46. 
— Budapest főváros törvényhatóságának tisztelgése az 
ország hg-primásanál. 48. 

Csanádi egyházmegye. Aranymise Buziáson. 25. 
Eger. Samassa érsek nyilatkozata. 22. — Az egri polgári 

leányiskola fölszeutelése és ünnepélyes megnyitása. 34. 
— Györgyényi Ignácz apátkanonok arczképének ünne-
pélyes leleplezése. 36. — Az egri érsek üdvözlő levele 
az uj hg prímáshoz. 38. — Hevesmegye és a szepesi 
püspök. 46. 

Egri fömegye. Püspököket és akadémikusokat nevelő 
plébánián. 1. 

Erdélyi egyházmegye. Lönhart Ferencz püspök beszéde, 
meljlyel a Státusgyülést megnyitotta. 27. 

i Esztergom A legújabb főpásztori körlevélből. 36. — 
Majer István v. püspök, káptalani helynök szózata a 
főmegye papságához az uj főpásztor kinevezéséről. 38. 
— Vaszary K. hg-primás válasza az esztergomi tanító-
képezde üdvözlő feliratára. 47. 

FelSŐ-Lendva. Szent Alajos ünnepe. 1. 
Gyöngyös-Solymos. Vavrik János cz. kanonok és soly-

mosi plébános emléke. 21. 
Győr. Szentgyakorlatok áldozópapok számára. 21. — Tem-

plomszentelés Uj-Szőnyben ; triduum keresztes sz. Já-
nos tiszteletére Győrött. 43. 

KalOCSa. Haynald L. biboros érsek utolsó perczeiről, 
végrendeletéről, temetéséről. 2- — Haynald L. biboros 
érsek temetése. 4. — Császka György, az uj kalocsai 
érsek. 38. 

Kalocsai főmegye. Az anyakönyvek magyar nyelven való 
vezetéséről. 28. 

Komárom vm. Az uj-szőnyi templomszentelés még egy-
szer. 45. 

Nagyvárad. A nagyváradi püspöki r. kath. kisdedóvónő-
képzőintézet megnyitása. 27. 

Nyitra. Roskoványi Ágoston püspök jubileuma. 44. 
Onnan, a honnan. Választási visszaélés. 11. — Res pro-

testanticae. 16. — Syrén hangok. 28. 
Székesfehérvár. Az augusztus végén tartott lelki gya-

korlatok alkalmából. 24. 
Szombathelyi egyházmegye. Testvéri figyelmeztetés. 4. 

— Dr Kopsz János emléke. 7. 
Veszprém. Lévay Imre kegyestanitó-rendi tart. főnök 

búcsúja. 20. 
Veszprémi egyházmegye. Nagy átalakulás a tanügy ki-

vevése által az esperesi teendők köréből. 39, 40. — 
Főpásztori körlevél Magyarország hgprimásának kine-
zése alkamából. 42. 

b) Külföld. 

Baltimore. Levél az Egyesült-Államokból a katholicziz-
mus ottani állapotáról. 43. 

BéCS. Az udvar és a hivatalos Olaszország. 13. — Mi 
minden nem lehetséges itt ebben az Ausztriában! 26. —-
A kath. papság és az „egyesült kereszténvek," 38, 39. 

China. Jelenet a keresztények üldözéséből Chinában. 46. 
Egyesült-Államok. A hitvallástalan, állami iskolák ered-

ménye. 49. 
Francziaország. Lavigerie biboros érsek a „Rerum no-

varum" kezdetű encyklikáról. 9. — Itt nagy baj van! 
33, 34. — Gouthe-Soulard aixi érsek elitéltetése. 44. 

GráCZ. Éljen a te t t ! 1. — Régi tartozás lerovása. 20. 
Japán. Egy japáni hittérítő levele a katholiczizmus hely-

zetéről Japánban. 47. 
London. Catholic Truth Society. 6. — Az uj iskola-tör-

vény. 14. — Az angol római katholikusok, vagyis az 
igazi és az ál-katholikusok. 48. 

Nápoly. XIII. Leo pápa levele San Felice bibornokhoz a 
nápolyi eucharistikus kongresszus alkalmából. 47. 

Németország. A trieri „nagy ereklye". 8. — A Görres-
társulat közgyűlése. 31. — Protestáns politika. 41, 42. 
— A német socziál-demokraczia uj programmja. 44. 

Olaszország. A szabadkőművesség mocskos kezei. 10. 
Páris. A „Rerum uovarum" kezdetű encyklica. 11, 12. — 

Lélekölő politikai egyenetlenség dul a franczia katho-
likusok táborában. 28. — Gouthe-Soulard érsek pöre. 
35. — Nagv vita a franczia képviselőházban. 49. — 
Az egész világ figyelme Francziaországra fordult. 50. 
-— Freppel püspök utolsó beszéde. 51. 

Portugál. A pápai encyklika a portugáli püspökökhöz. 19. 
Posen. A porosz-lengyel katholikusok első kongresszusa 

Thornban. 30. 
Svájcz. Valami a sűrű kongresszusozás és beszédezés ellen 

és a kath. kongresszusok akcziója mellett. .29. 
* 



Trier. Korúm püspök főpásztori körleveléből a szent kön-
tös ezidei kitétele alkalmából. 17, 18. — Urunk var-
ratlan köntöse. 19. 

Róma. Junius ünnepei az örök városban. 2. — A magyar 
ifjúság zarándoklata sz. Alajos sirjához. 10. — Vegyes 
hirek az örök városból. 13. — A hármas szövetség. 15. 
— A hármas szövetség és a zsidók. 18. — A mit csak 
Rómában lehet látni ! 27. — A katholikus ifjúság nem-
zetközi zarándoklata a pápa előtt audienczián. 29. A 
tüntetések hosszú sora készülődik Rómában a Vatikán 
ellen. 35. — A nyilvános konzisztoriumból. 50. 

A „Religio" Tárczája. 
A soproni sz. Orsolya-rendü apáczák érdemeiről a neve-

lés- és kézműipar terén. Dr Hahnekamp S.-tól 5. 
Egy lengyel hitvalló. (Krasinski A. Szaniszló püspök.) 13. 
Lourdes tudományos látopontról. 14. 
Vallásos jelvények és ereklyék. 15. 
A türelmesség kérdése vallás dolgában. 31, 32. 
Krix-krax. Erről is arról is, innen is onnan is. Szerk. 46, 47. 
Szépirodalmunk ijesztő szegénységéről Mikszáth tárcza-

czikke. 50. 

Katholikus Köztevékenység. 
A bpesti Szent-Imre-egylet felhívása a magyar kath. ifjú-

sághoz római zarándoklatra sz. Alajos centennariuma 
alkalmából. 5. 

A kath. tanitói segély-alap és árvaház-alap állapotáról a 
kezelő egri főkáptalan számadásának kivonata. 12. 

A kath. tanitók országos értekezlete. 13. 
A kath, tanitók országos értekezletének határozatai. 16. 
A kath. tanitók segélyalapja központi bizottságának évi 

ülése. 17. 
Goossens malinesi biboros érsek megnyitó beszéde a ma-

linesi nemzetközi kongresszuson. 23, 24. 
Zoványi J . Mihály Nyilatkozata visszatéréséről. 25. 
A bpesti Kath. Kör nov. 12-iki választm. ülésében szent 

László király szenttéavatása 700 éves jubileumának 
megünneplését meginditja. 39. 

Nrn. és ft dr Schopper György rozsnyói püspök ur le-
vele Pintér Kálmánhoz, a bpesti Kath. Kör alelnöké-
hez. 45. 

Sz. László király jubileumát illetőleg további lépések. 50. 

Nevelés és Tanügy. 
Iskolai értesítők. 22. 
Az álló írás ügyében a bpest-ferenczvárosi I. sz. iskola-

szék felirata a főváros tanácsához. 42. 

Katholikus Egyleti Élet. 
A budapesti Kath. Kör elnök-választása. 29. 
A Szent-István-Társulat vál. ülése. 35, 43. 
A budapesti Kath. Kör IX. felolvasó estélye. 38. 
A Szent-László-Társulat vál. ülése. 39, 48. 
A Szent-István-Társulat tud. és irod. osztályának őszi 

üléséről. 39, 41. 
Irodalom. 

Kanyaró F., Unitáriusok Magyarországon. Szerit. 1. 
Gabler L., A kereszt, mint a nők éke. 1. 
Soótliy Gy., Szent Alajos dicsősége. Színműi jelenet. 1. 
XIII. Leo pápa ő szentségének körlevele a munkások 

helyzetéről. Az eszt. főegyházm. hatóság által jóváha-
gyott hiteles fordítás. 1. 

Montefeltroi A., Hit és szeretet. (Beszéd. IV. köt.) 1. 
Récsey Victor, A kassai püspökségi könyvtár codexeinek 

és incunabulumainak jegyzéke. Dr —t-től. 4. 
Duilhé de St Projet, A ker. hit természettudományos vé-

delme a legújabb kutatások nyomán. Ford. a csanádi 
növ. papság m. e. isk. 5. 

Köhalmi-Klimstein T., Emlékezés Simor J . bibornokra. 5. 
Pokorny E., Ajtatossági gyakorlatok. 5. Ism. Nóvák Lajos. 9. 
Kemenes F., Isten és az ember. 5. 
Emléksorok szent Alajos boldog halálának háromszázados 

évfordulójára. A szeplőt. sz. Máriának sz. Alajos párt-
fogása alatt álló gyülekezete. 5. 

Vajay I. A nép igaz barátja. 5, 22. 
Dulánszky N. pécsi püspök körlevele egyházmegyéje hívei-

hez a pécsi székesegyház fölszenteltetése alkalmából. 8. 
Az újjáalakított pécsi székesegyház. Képekkel ellátott ka-

lauz. Kiad. a „Szent Család" szerkesztői. 8, 47. 
Rudnay A., Vasárnapi hitelemzések. 8. 
Kontúr B., A jóegészség könyve a magyar nép számára. 11. 
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T ű n ő d é s 

az uj primás működése által betöldendő nj korszak 
fölött. 

Ha nem csalnak az emberi Ígére tek: ebben 
a félévben, melyet l apunk jelen számával Is ten 
nevében megnyi tunk , ki lesz az ország uj pr ímása 
nevezve. A boldogult hg-pr imás u t án a hagya ték 
már össze van irva ; az ezidei t e rmés a nagyon 
igénybe ve t t fundus religionis hiányainak betö-
mésére, — no meg a kormány egyházjavadalom-
kezelési ha ta lmának bebizonyí tására , — l e lesz 
a r a tva : t ehá t nem lesz a félhivatalos szócsö-
veknek mire hivatkozniok a kinevezés késésének 
plausibilis okkal való t á m o g a t h a t á s a véget t . Azu-
tán Simor János bibornok is egy félévi gyászt 
csak megérdemel t ; a katholikus vallásnak Simor 
halálával bonyolult ziláltságban hagyo t t ügyei 
pedig a hg-primási szék egy év a l a t t való betöl-
tését tel jesen indokol t t á teszik. Érezzük, — hogy 
ne éreznők ? ! — nagyon érezzük ezt mi ka tho-
l ikusok; érzi az ország kormánya maga is, mely 
a kath . egyháznak ujabb időben oly furcsa hely-
zetet t e r e m t e t t , annyi kel lemet lenséget okozot t 
s nem egy, igen komoly, főben j á ró konfl iktust 
va r r t a nyakába. 

TJgyan mi lesz ezután? Mit íog hozni az 
uj pr imás működése, vezetése, kormányzása? Ez 
a kérdés foglalkoztat Magyarországban igen sok 
embert , akik közül igen soknak gondolkozását, 
a közügyek /o lyásá ra vonatkozó Ítéletét és még 
inkább ugyanerre vonatkozó maga ta r t ásá t , visel-
kedését számba kell ám venni mindenkinek, a 
ki Magyarország sorsa fejlődésének igaz ismere-
té re törekszik. Nem mondunk sokat, midőn azt 

ál l í t juk, hogy Magyarország hg-primási székének 
betöl tése i r án t valóban óriás érdeklődés nyilvá-
nul. Érdeklődnek ez i r án t nemcsak a kathol ikus 
hivek ér telmesesebbjeinek százezrei, hanem érdek-
lődnek maguk a felekezetek is, érdeklődnek a 
különféle pol i t ikai pá r tok , érdeklődik mindenek 
fölöt t maga a ko rmány és az apostol i király, 
sőt érdeklődnek még a külföldön is, az ország 
jóaka ró i és ellenségei — egyaránt . Mert Magyar-
ország p r ímása — egy ős magyar , minden idők 
viharaival daczoló nagyhata lmasság e hazában : 
r o n t h a t és t e r e m t h e t b a r á t vagy ellenség vára-
kozása szerint — egészen uj világot, s Magyar-
országban az idők folyására megmás i tha t a t l anu l 
r áü the t i egyéniségének je l lemvonásai t . Ezér t oly 
nagy az érdeklődés az ország hg-primási széké-
nek betöl tése i r án t i t t hon és az i r án tunk érdek-
lődő külföldön; innen a sok kombináczió, a 
sokféle befolyásolás megmozdulása, s az idő-
szakonkint muta tkozó lázas izgatot tság, melyet 
a napisa j tó nem mérsékelni igyekezett , hanem 
egyre szí tot t , s a mely aztán Ugrón esetlen 
in terpel lácziójában elér te a t e tőpon t j á t . 

Nem akarunk i t t mos t Magyarország á l lam-
poli t ikai és nemzeti érdekeivel foglalkozni, melyek 
nagy jogokkal levén az ország hg-pr imásának 
működéséhez kötve, természetes következetesség 
szerint nagy igényekkel, nagy reményekkel te-
kintenek az u j hg-primás magas személyiségének 
nimbusa felé. Azt sem aka r juk i t t fe j tegetni , 
hogy mi t vá rnak a maguk szája izei szerint a 
különféle pol i t ika i pá r tok és hi tfelekezetek és a 
Magyarország nagyra törekvését kancsal szemmel 
t ek in tő álhazafiak és külföldi esküdt ellenségek 
a hg-primási szék betöltése révén. Mi i t t t i sz tán 

l 
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ka th . vallási és egyházi téren akarunk maradni 
s kissé meglebbentem óha j t juk azt a fá tyol t , 
mely kathol ikus akczióinknak az u j pr imás hatása 
a l a t t a lakulandó jövőjét fedi. Ki lenne azonban 
oly vakmerő, hogy tel jes világos lá tás t , maguk-
nak a jövendő tényeknek sorba á l l í tását kisé-
relné meg akkor, midőn közönséges halandó 
lelkének csakis többé-kevesebbé találó követ-
keztetések, jobbára csakis sejtelmek, homályos 
aggodalmak és remények ál lnak rendelkezésére?! 
Épp ázért, koránsem jövőlátás, hanem csak sze- ' 
rény tűnődés akar e néhány sor lenni az egyház 
helyzetének, a kathol ikus vallás sorsának, ak-
cziójának, minden valószinüség szerint mikén t 
való alakulásai fölöt t . 

Egy dolog kétségtelen, azért nem is képez-
heti tűnődés t á rgyá t az, hogy Magyarország 
jövendő hg-primása, bárki és bármilyen legyen 
is tehetség és szellem szerint, a m e g t ö r t é n t 
t ényeke t meg nem tö r t én tekké nem tehet i többé 
s a kath. vallás és egyház helyzetét az eddig 
nagyra nő t t dekatholizáczió te l jes inven tá r iumá-
val veszi át . A jövő pr imás a mult fö lö t t nem 
intézkedhet ik ; ő csak az ô jelenével rendelkezik s a 
jövőért felelős, csak a jelen és jövő a lakí tására 
ve the t i l a tba inicziat ivájának minden ta lá lékony-
ságát, kathol ikus hi tének, főpapi szellemének 
egész fá radha ta t l anságá t s magyar hazafias lel-
kének egész bátorságát , elszántságát . Mert a 
jövő pr ímásnak, valamelyiknek, valóban nagy, 
k imer í the te t len találékonyságu in i t iá tornak, ret-
t en the te t l enü l bá tornak vagyis Is tenben bízónak, 
és oly t e remtő kathol ikus hivő és tudós szel-
lemnek kell lennie, a milyen volt Pázmány 
Péter , a ki a kathol ikus szellem fensőbbségének 
észszel és erővel századokra szóló u j fölényt 
t udo t t kivívni és biztosítani a felléptekor elpro-
tes táusodva ta lá l t magyar haza te rü le tén . 

Mert mi a kath. vallás és a ka th . egyház 
mai helyzete Magyarországban? Egy teljesen fel-
fordul t világ, egy összebonyolított gordiusi csomó, 
a megoldat lan, összekuszált ügyeknek fejbóditó 
útvesztője. Fel van vetve minden megoldható 
és megoldandó kérdés ; megoldva, t isztázva egy 
sincs. Magyarországban a kath. vallás és egyház 
sorsa az azelőtt volt uralkodó helyzethez képest 
homlokegyenest ellenkezőleg alakult . Uralkodó-
ból szolgaivá fá jul t el ka thol ikus vallásunk és 
egyházunk sorsa. Szolgája, bábjá téka le t t kath. 
vallásunk és egyházunk érdeke az á l lam és hi t-
felekezetek szeszélyeinek. Nagy tör téne t i hazug-

ságnak bizonyult a tények logikája előt t az 
1848-iki vallásügyi törvénynek az az elve, 
hogy a ka th . vallás, a többi hi tval lások élén, 
az ország törvényeinek és hatóságainak oltal-
mába „bevett" vallás. Hi tünk, egyházi vagyonunk 
és kath. iskoláink biztos országos oltalom nél-
kü l ki vannak téve az á l lamhata lom, a törvény-
hozás, a kormány, a felekezetek folytonos t ámadá-
sának és áskálódásainak. A legfőbb pa t rona tus tó l 
kezdve a legutolsó falusi t emplomot gondozni 
köteles pa t roná tus ig — minden tö r t éne t i kath . 
vallás- és egyház támogatás a la t t megingot t az 
alap. Uj ál lam, uj társadalom, a megélésnek uj 
módja keletkezet t . Magyarország kirá lya ősi ha-
gyomány szerint apostola, vagyis nemcsak védője 
de te r jesz tő je is köteles lenni a kath . hi tnek. 
Hogyan tel jesí tse e kötelességet most, midőn a 
törvény „tökéletes e g y e n l ő s é g g e l és „viszonos-
ság " -ga l bevett ál lamvallásul a kathol ikus vallás 
mellé még négyet , u. m. a görög keleti t , az ág. 
ev., az ev. ref. és a házasságbontások révén leg-
ú jabban famózus gazdagodásnak induló uni tár ius 
val lást? És ha megdől tek az egyház és állam 
közti viszonynak régi alapjai s összeomlának az 
egyház és ál lam összeépültségének már csaknem 
összes falai : há t hogyan kell az u j viszonyok 
közöt t az egyház au tonóm életének uj épületét 
k iépí teni? És ha a fe lmondot t ál lami protekczió 
és előjogok ol ta lma helyet t a kath. egyháznak 
ezentúl kiválóan, sőt csaknem kizárólag sa já t 
hivei élő hitében, lelkes támogatásában és rendsze-
res védelmében kell keresni a fenmaradás és bol-
dogulás emberi garancziá i t : nos, hogyan keresse, 
izmosítsa és érvényesítse az egyház híveinek e 
mainapság nélkülözhetetlen t ámoga t á sá t a hi t-
élet emelése s az egyház érdekei tá rsadalmi és 
ál lami képviseletének és védelmének minden 
te rén? Mindezek oly kérdések, melyekre nézve a 
jövő pr imás lelkében nemcsak hozzávetőleges 
gondola toknak kell lenni, hanem kész akczió-
p r o g r a m m n a k is, az idők, emberek és körülmé-
nyek szeszélyein kifogni képes találékony szel-
lem és az i s ten s a lelkek ügyeinek javáér t 
élni-halni kész bátorság szolgálatában. 

A viszonyok sajátságos alakulásainál fogva 
t ö r t éne t i tény, hogy Magyarországban a katho-
likus val lásnak és egyháznak a sorsa az ország 
pr ímásainak iniciativájához, vezetéséhez van kötve. 
A mi t a pr imás megakaszt , az meg van akasztva; 
a mi t a pr imás inicziál, ha jól inicziálja és ve-
zeti, — az országos sikerre számíthat. Különösen 



ÍS; 

RELIGIO. 7 

nz egyházi és államközti viszonynak, az e g y h á z 
vele született au tonómiá jának szellemében, a tör-
téne t i jogokból ér tékesí thető dolgok fen ta r t ásá -
val és az u j viszonyoknak megfelelő aj alkotások 
inicziálása mellet t , uj berendezése ; a kongrua-
iigynek a pa t roná tus i kérdéssel kapcsolatos elin-
t é z é s e s a katholikus alapoknak és iskoláknak 
minden fokon fel egész az egyetemig a ka th . 
egyház autonóm kezelésébe, vagy legalább is auto-
nóm helyzetének megfelelő ha tha tós ellenőrzésébe 
való országos átvétele ; a ka thol ikus vallás joga inak 
és érdekeinek a képviselőházban való országos 
t ek in té ly t kifejtő védelméről való gondoskodás ; 
országos kath. nagygyűlések vagyis kongresz-
szusok t a r t h a t á s á n a k eldöntése, t a r t á s á n a k inspi-
rácziója, kezdeményezése, t a r t a lommal és szellem-
mel való meg te rmékeny í t é se : szóval a kathol ikus 
vallás védelmének és izmosi tásának egész óriás 
feladata, szemben ha kell e lhibázot t tö rvények-
kel és bujáskodó rendeletekkel is, — m i n t egy 
nagy égboltozat oly sulylyal nehezedik a leg-
közelebbi jövendőt szemlélő ka tho l ikus ember 
lelke előt t az u j p r imás vállaira, ki Atlasz legyen 
ám, hogy vállai a nagy égbol tozatot hordozni 
elbirják. 

Akárki lesz, legyen előre hódolat ta l üdvö-
zölve. Meglehet róla győződve, hogy az egyház 
papságának és hiveinek j ava részénél már most 
is nagyobb a meddő és hiu kíváncsiságnál az a 
hő kivánság, hogy legyen ki t elsőnek követnünk, 
elsőnek t ámoga tnunk , imáink és gyenge erőink-
től ki telő munkálkodással , a kathol ikus vallás 
gondviselés exaltácziójának Magyarországban ál-
ta la inicziált u t ján . „Nos pugiles sequemur!" 

* * * 

£sidó tanúbizonyság Jézus Krisztus mellett. 

Ilyesmire korunkban nem igen van az ember elké-
szülve. Sőt ellenkezőleg ! Hisz épp az u. n. reform-zsidók-
tól, a szabadelvű zsidóságtól, hova a zsidó lapszerkesztők, 
irók, művészek, tudósok nagy része tartozik, származik a 
legtöbb támadás a keresztény világnézet, a ker. életrend-
szer, a ker. dogmák elvek ellen. Hogyha napjainkban az 
antiszemitizmus, minden csititó törekvések daczára, oly 
magas hullámokat ver a ker. népek lelkének a tengerén, 
annak ezek a „talmi-zsidók" nagyobb okai, -mert főleg 
ők szítják a hitetlenség harczát a ker. hit ellen, mint az 
u. n. orthodox zsidók, a kik sympathiát ugyan nem kel-

.tenek maguk iránt, de a közélet terén: sem igen szere-
pelnek a ker. vallás elveinek szentségtörő tiprásában. 

.Vallásuk tanaihoz való ragaszkodásuk azonban figyelmet, 
.és természetesen a ; mennyiben tanuk igazán a szentírás-

ból van véve, tiszteletet is érdemel. Ók még mindig vár-
ják az ő megváltójukat, holott a világ megváltója már 
régen itt volt, régen itt van. E nagy tévedésnek megfe-
lelően, tekintetök Jeruzsálem felé van irányozva; lelkök 
egy u j zsidóország felé sovárog. Ok magukat még min-
dig Isten kiválasztott népének tart ják és előttük minden 
más ember „gój,* azaz tisztátalan. Ezek az orthodox 
zsidók csökönyösen ragaszkodnak vallásukhoz, megkeresz-
teltetni csak igazi meggyőződésből kereszteltetik magu-
kat, mig a reform-zsidók, a szabadelvüség képviselői, a 
zsidóság köréből gyakran megteszik nekünk azt a kétes 
becsű szolgálatot, hogy megkeresztelkednek. Számuk azon-
ban jobbára csak a névleges keresztények számat szspo -

ritja. 

A barcz és küzdelem a zsidóság e két árnyalata 
között magában a zsidó vallás keretében sokkal hevesebb, 
mintsem némely keresztények gondolnák. Részint azért, 
mert a keresztények nem igen törődnek a zsidóság bel-
ügyeivel, részint azért, mert a zsidók, nem ugy mint a 
keresztények, házi bajaikat nem igen szeretik dobra ütni 
és nyilvánosan szellőztetni. Orthodox zsidó — vallási the-
máról beszélni se szeret kereszténynyel. 

A reform-zsidók közt a villongás leghevesebbé talán 
az Egyesült Államok területéu fejlődött ki. Sporger rab-
binus Brooklynban, a ki a legféktelenebb szabadelvüség 
zászlótartója ott, nem rég egy könyvet irt, első sorban 
orthodox hitsorsosait támadva benne. De kapunk oldalvá-
gásokat müvében mi is, keresztények. Hitsursosainak 
messiás-várása alkalmul szolgált neki, hogy a mi isteni 
megváltónk ellen is gyalázó támadást intézzen. Arra a 
vakmerő állításra vetemedett a többi között, hogy sze-
rinte soha sem is élt oly férfiú, oly tulajdonságokkal, a 
ki oly tetteket hajtot t volna végre és oly beszédeket 
mondott volna. így tehát ez a zsidó még a névleges ke-
resztények u. n. kritikai iskoláján is túltesz, a mely, 
mint tudjuk, elismeri Krisztus történeti személyiségét, de 
csak filozófnak tar t ja őt, nem egyébnek. 

Krisztus Urunk történeti személyiségének védelmére 
a hetvenkedő reform-zsidó leczkét kapott nem sokára 
könyve megjelenése után arról a részről, a honnan talán 
nem is várta ; orthodox hitsorsosai köréből. Sikra száll-
tak ellene Rodefelt Meyer, Posner Israel és Levy Miksa 
orthodox rabbinusok. Vita-iratukból hadd álljon itt a 
következő részlet: 

„Vájjon csalás, illusio képes volna-e megmagyarázni 
azt a tényt, hogy a kereszténység nemcsak diadalmasan 
ellenállt a legkülönfélébb támadásoknak, melyek őt közel 
1900 év óta érték, hanem azalatt annyira el is terjedt, 
hogy most már a világ minden népe alkalmazkodik hozzá, 
mig más^ vallások csak többé-kevesebbé korlátolt érvényt 
tudtak maguknak szerezni? Ezt azok is kénytelenek beis-
merni, kik mint mi, a keresztény tanokkal nincsenek 
egyetértésben. Mi lett volna az emberiségből a keresz-
ténység nélkül ? Mi izraeliták számra nézve igen jelenték-
telen nép valánk, szigorú elkülönzöttségben éltünk, és 
megvetéssel, tekintettünk másokra ; mig a keresztények a 
pogányokat megtéríteni és megjavítani igyekeztek. Hogyha 
mi némely országokban a legteljesebb egyenjogúságot 
élvezzük, akkor mi ebben ott részesülünk csupán, a 
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hol a keresztény vallás alapitójának tanai érvényre emel-
kedtek. A zsidóságnak dicsőséges kezdete van, de mi még 
mindig az atyáink által vert nyomokon járunk. Ok az 
isteni jövendőlések beteljesülését várták. Mi is. Egyetlen 
egy próféta sem támadt azonban körünkből ő ellene 
(Krisztus ellen), senki róla csalást be nem bizonyított. 
Senki az ilyen férfiút megtámadni nem jogosult, még egy 
görög filozóf sem, a mint legújabban a dolgot magyarázni 
szokták." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 3. Tisza Kálmán „füstfelhői* és 

azoknak igazi protestáns magyarázata. — 
Tisza Kálmán, a dunántuli ev. ref. egyházkerület 

„érdemekben gazdag" főgondnoka, a mint őt a bpesti 
„Prot, egyházi és iskolai Lap" titulázza, a legközelebb 
tartott egyházkerületi gyűlés alkalmával tudvalevőleg 
mysteriosus szavakat hangoztatott bizonyos füstfelhőkről. 
Ezeket a mysteriosus szavakat jó lesz mindenek előtt 
szórói-szóra idézni. „Tényleg igaz, úgymond, hogy ujabb 
időben egyes füstfelhők emelkedtek, melyek a szabad 
világosságot elhomályosítani akarják, anélkül, hogy tüzet 
táplálnának. Visszatorlásául e íüstnek a magunk részéről, 
a szabadelvű (füstöt, pardon !) felfogás tüzét fogjuk ter-
jeszteni, mely hivatva lesz ama füstöt elkergetni." Ennyit 
Tisza K. füstös szavaiból. 

Most halljuk a budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap" 
értelmezését. „Kétségtelen, úgymond jun. 14. sz.-ban, 
hogy az igen tisztelt főgondnok ur a füstfelhő alatt azon 
bajokat értette, melyek egyházunkat (már t. i. az ő prot. 
quot capita tot sensus értelmében vett egyházukat) a 
feletkezetközi ( ! ) viszonyok elmérgesülése folytán fenye-
getik ; czélzás foglaltatik szavaibau talán (csak !) azon 
reakczionárius (szörnyű!) mozgalmakra is (is!), melyek 
az ultramontánok által titokban szitva (borzasztó !), a 
nemzeti fejlődést egészséges irányából kiterelni igyekez-
nek. E magyarázatot, így folytatja, annyival inkább elfo-
gadhatjuk, mert nagyjaink inkább csak politikai, nagv 
ritkán talán társadalmi szempontból szoktak foglalkozni 
az egyházak ügyeivel s működésével." Ennyi a „helyzet 
tisztázására" talán nekünk is elég lesz. 

Vegyük sorban Tisza K. füstfelhős szavait és a bi-
zonyára illetékes protestáns kommentárt. Mit tett Tisza 
K. az ő székesfehérvári protestáns proklamácziójával ? 
Annak igazolta magát, a minek 15 évig tartott minisz-
terelnöki uralkodása alatt mi őt. némelyek ellenmondása 
daczára tartani meg nem szűntünk : a protestantizmus 
füstfelhőkben lakozó pápájának és a katholiczizmus vesz-
tére törő pártvezérnek, a ki a kath. egyház elleni törek-
véseinek és tetteinek jogosultságára a katholiczizmus és 
a protestantizmus nemismeréséből mérité és meriti az ő 
füstfelhős meggyőződését. A „Prot. egyh. és isk. Lap"-
nak meglehetősen füstfelhős magyarázata szerint, az u. n. 
elkeresztelések és elanyakönyvezések czimén támadt or-
szágos vitában, mely a „felekezetközi viszonyt elmérge-
sité," Tisza K. előtt a katholikus részről a vegyesházas-
ságból származó gyermekek vallására vonatkozó kath. 
hitágazatnak szabad, állami törvény által meg nem kötö-

zött követhetésére vonatkozólag támasztott mozgalom — 
füstfelhő, mely „a szabad világosságot elhomályosítani 
akarja," ellenben a szülők szabadakarata elhatározásának 
és hite követésének ebben az ügyben állami törvény által 
czélzott protestáns lekötése a „szabadelvű felfogás tüze." 
A mi követelésünk, hogy szabad legyen hitünket követni, 
„füstfelhő ;" az atyafiak követelése, hogy ez ne legyen 
szabad, hanem állami törvény és policzáj által legyen 
szabályozva, — az „szabad világosság" és a ,.szabadelvű 
felfogás tüze." Az atyafiak, Tiszától kezdve lefelé, igazán 
nem tudják, hogy mit beszélnek. Ki kényszeríti a pro-
testáns vallású félt, hogy kath. féllel vegyesbázasságra lép-
jen? Senki. Ki kényszeríti továbbá az ily vegyesházasságra 
lépni óhajtó prot. félt, hogy a kath. házasfél hitének 
követelését elfogadja ? Senki. Szabad akaratból lép vegyes 
házasságra, szabad akaratból fogadja el a vegyes házas-
ságnak katholikus következményeit. Vagy, ha e követ-
kezményeket nem akarja, — hát akkor ne lépjen vegyes 
házasságra. Ez, jegyezze meg magának a „Prot. egyh. és 
isk. Lap, nem reakczionárius mozgalom", „titokban" sincs 
a dolog „szitva", hanem világos munka az egész a kath. 
vallású fél lelkiismereti szabadságának, kath. hitének kö-
vethetésére. a nélkül, hogy a protestáns fél hitelvén, tehát 
lelkiismereti szabadságán a legkisebb csorba esnék. Miért ? 
Mert a prot. házasfelet először senki sem kényszeríti, 
hogy kath. féllel vegyes házasságra lépjen, és másodszor 
saját prot. fő hitelve nem tiltja neki, hogy a kath. féllel 
között vegyes házasság kath. következményeit elfogadja, 
lévén a főfő protestáns hitelv a szabad kutatás és termé-
szetesen a szabad megállapodás elve, még ha az Krisztus 
istenségének megtagadására, vagy a kath. hitelv elfoga-
dására vezetne is valakit. Vagy mondjon le tehát a pro-
testántizmus főfő hitelvéről, a szabadságról ; vagy kövesse 
azt akkor is, ha az a kath. egyház malmára hajt ja a 
vizet ! Tertium non datur. Vagy ha datur, az egész nem 
egyéb prot. füstfelhőnél, mely a „szabad világosságot" 
nemcsak akarja elhomályosítani, hanem igazán el is ho-
mályosítja, ut figura docet. ? ? 

Egri ÍŐmegye. Püspököket és akadémikusokat nevelő 
plébánián ! — A nagy tudományos gonddal szerkesztett 
egri „Egyházm. Közlöny "-ben olvassuk a következő ör-
vendetes, mert a kath. hivek erős ragaszkodásáról tanús-
kodó egyházi tudósítást : 

Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! Az Ipolyiak, Pánthyak 
és Balássvak püspök és academikusokat nevelő ősi plébá-
niája, egyházmegyénk egyik gyöngye, a hitbuzgó Török-
Sz.-Miklós junius hó 11-én a mily ritka, épp oly fényes 
ünnepségnek volt színhelye. Miről becses lapját — bár 
kissé késve, hívén avatottabb toll örökitendi azt meg — 
már csak azon szempontból is értesítem, mert ezen ün-
nep ecclatáns bizonyítéka annak a vigasztaló tudatnak, 
hogy híla Istennek, sereg még azon buzgó hivek száma, 
kik a szerényen, csendben, javára működő lelkipásztorban 
keresik és találják fel önzetlen barátjokat s a kincsek 
legnemesbikével : a sziv őszinte szeretetével hódolnak neki. 

Alig futott ugyanis hire, hogy kegyelmes főpászto-
runk T.-Sz.-Miklós hírneves plébánosainak koronájába, 
szeretett alesperesünk, Tisza-Püspökinek 21 éven át volt 
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buzgó plébánosának dr Rétay Gyula ur becses személyé-
ben uj lelkipásztort emelt, midőn Török-Sz.-Miklós városa 
részéről egymást érik az örvendetes tüntetések s bizott-
ság alakult, feladatul tűzve ki magának, hogy az uj plé-
bános bevonulását minél fényesebbé tegye, minél emlé-
kezetesebbé varázsolja. 

És e várva-várt nap, mikép emlitém, e hó 11-én 
tünt fel. T.-Sz.-Miklós T.-Püspökivel határos, és a határ-
pontot a sirjában is áldva nyugvó Kovacsóczy István, 
hajdan tiszapüspöki plébános jótékony kezei által emelt 
díszes kőkereszt jelöli. Itt a megváltás jelvénye, a szent 
kereszt alatt volt a legilletékesebb hely, hol az ő hű 
szolgáját várták uj hívei; várták pedig oly impozáns mó-
dion, minőt valóban ritkán lehet látni. Bandériummal élén 
százat meghaladó fogatok, elöljáróság, helybeli és szom-
széd földbirtokosok, a ref. felekezet lelkészei s T.-Sz.-
Miklós minden rendű, rangú s vallású, ezret meghaladó 
sokasága. 

Csakhamar porfelleg tűnik fel a püspöki határon ; 
mindinkább közeledik az ünnepelt, — de im nem jő 
egyedül; őt T.-Püspöki kiséri. Mi ellentét! Örömrivalgások, 
riadó éljenzések az uj hivek részéről, mély csend, fájda-
lom s halk zokogás a megérkezett táborban ; melynek 
részéről s nevében a község derék' ifjú jegyzője Kis Ist-
ván, mond íorró köszönetet s hálát s utolsó Istenhozzá-
dot 21 éven át volt hü plébánosuknak. 

Majd T.-Sz.-Miklós szónoka Kuncze Imre, ki egy-
szersmind az országos jegyzői egyesület érdemes elnöke, 
lép elő s lendületes beszédben tolmácsolja a város örö-
mét, szeretetét s ragaszkodását. „Mi, úgymond többek 
között — nem előlegeztük főtisztelendőségednek e bizal-
mat, régen ismerjük már, a szeretet, tisztelet e nyilvá-
nulása tehát nem lehet előleg . . . érdemeinek, erényeinek 
szerény jutalma kivánt ez lenni." Mindkét üdvözletre 
maghatottan válaszolt az ünnepelt. Szivélyes bucsut mond 
még egyszer volt hiveinek ; majd uj hiveihez fordul: mint 
a béke apostola jövök, — úgymond — kőzzétek; mert 
isteni mesterem, Jézus, ki engem hozzátok küldött, ne-
kem azt parancsolta; Szeresd felebarátodat. Nem taga-
dom, folytatá — volt életemnek egy ambitiója s ez e 
nemes város plébánosa lehetni. S ma mégis, midőn az 
isteni gondviselés és főpásztorom kegyelme e vágyam eléré-
séhez juttatott, reszketve állok meg e plébánia határánál s 
aggódva kérdezem magamtól, lesz-e nekem, kinek im-
már ötven év terhe nyomja vállamat, elegendő erőm meg-
felelni annak a nagy és sz. hivatásnak, mely itt reám vár. 
Lelkes éljenzésektől többször megszakított beszéde után 
megindult az ünnepélyes menet. Bent a városban szép 
diadalkapu „Isten hozott" felírással várta; mig a templom 
tágas terén sorfalat képezett az ezret meghaladó iskolás-
gyermekek száma: hol különösen megható volt, midőn a 
Paulai sz. Yincze leányainak áldott keze által vezérelt 
kis növendékek valóságos virágzáporral fogadták az érke-
zőt. A templom főbejáratánál nt. Dávid János id. h. lel-
kész ur még egyszer a hivek nevében üdvözlé az uj plé-
bánost, ki szives válasza után, az időközben ünnepi szint 
öltött s zsúfolásig megtelt templomba lépett. Jegyesének 
szólt első látogatása. It t ismét fehér ruhába öltözött kis 
lánykák, égő gyertyákkal kezeikben képeztek egész az 

oltár lépcsőig sorfalat. Ünnepeltünk kitevén a Legszen-
tebbet, hosszú mély ájtatos imába merült s végezetül első 
áldását adta uj hiveire. Mi pedig az ő szerető s tisztelő 
paptársai könyekig megindulva sz. örömmel szemléltük e 
magasztos jelenetet, az imádkozóval imádkozva, hogy a 
pásztorok pásztora : Jézus, tegye foganatossá ezen első 
áldást. 

Ezzel ért véget az ünnepély egyházi oldala. 
S nyomban jött a másik. A város uj plébánosa 

tiszteletére 150 terítékű díszebédet rendezett. Melyen 
valláskülönbség nélkül T.-Sz.-Miklós s vidékének szine-
java volt jelen. Ssajoli. 

Felső-Lendva, junius végén. Szent Alajos ünnepe. 
— Örömmel felhasználtuk XIII. Leo pápa, szentatyánknak 
a folyó év első napján nyilvánított óhajához képest sz. 
Alajos halálának három százados évforduló jubileumát' 
arra, hogy falusi tanuló ifjúságunknak is szent Alajosban 
pápailag rendelt fővédnökének életét mint gyönyörű, el-
bájoló eszményképet állítsuk szeme elé, hogy azt tanulja 
tisztelni, utánozni és ezáltal menuyei pártfogására magát 
érdemesítse. Ezen czél elérésére, és hogy tanuló és más 
híveinknek a lelki kincsekben — a búcsúkban — is része 
legyen, junius 20, 21 és 22-én három napi ájtatosságot 
rendeztünk, mely rendes isteni tiszteletből, szentbeszédből, 
(sz. Alajos áhítatáról, élete tisztaságáról és a szegénység 
szeretetéről volt szó,) szentünket dicsőítő énekből és az 
oltári szentséggel adott áldásból állott. Mindezt 59 tanuló 
hódolati aláírása előzte meg, az utolsó napon történt 
gyónás, áldozás és szent Alajos képe kiosztása pedig 
betetőzte. Ezen ünnepély rendezését könnyűvé tette a 
breviárumi következő olvasmány-töredék kellő átérzése : 
„Qui charitatem non habet, ille non debet suscipere curam 
animarum." 

Ezen üdvös mozgalmat első sorban a „Religio" 
érdemdús nagyságos szerkesztőjének, ki folyó évi 14. szá-
mában első hozta köztudomásra a szent Alajos ünnepre 
vonatkozó pápai szózatot saját buzdító sorai kíséretében, 
és azóta sem szűnt meg folyvást buzdítani bennünket, 
második sorban főt. dr Robitsek urnák köszönhetjük, aki 
— hogy népszólammal éljek — addig ütötte a vasat, mig 
meleg volt, és most is üti az ifjúság római zarándoklata 
érdekében, mig ebben is szép eredményt el nem ér. Isten 
fizesse meg mindkettő buzgalmát és tegye fényessé a 
magyarokra is a szeptemberi zarándoklást! 

Szünidőt élvező deákok beszélik, hogy Kőszegen az 
algymnázium tanulóival junius 19, 20. és 21. napjain tar-
tatták meg a szent Alajos-ünnepélyt, mely mindnyájok 
szent áldozásával végződött. De itt nem hiában szent 
Benedek-re"ndü és szellemű tanár urak működnek, kik a 
reájok bizott ifjúságot nemcsak oktatják, hanem hagyo-
mánykép átvett jószivü szokásuk szerint atyailag nevelni 
is igyekeznek. Zsemlics István, 

plébános. 

Grácz. (Ered. tudós.) Éljen a tett! — 
A mit lelkünkben gondolunk, szivünkkel érzünk, 

ajkunkon szóval hirdetünk, az csak akkor teljes egész, 
ha tettben nyilatkozik. Erősíteni az igazi kath. szellemet 
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és az igazi ker. életet, erre van nekünk mainapság szűk- j 
ségünk. Akár a nyilvános, akár a magán életben nyilvá- j 
nuljon ez a törekvés, értelme, becse az egésznek csak 
akkor van, ha tettben éri el megtestesülését. így végzé, 
viharos tetszéstől kisérve, Napotnik marburgi hg-püspök 
hatalmas beszédét a stájerországi kath. nagygyűlésben a 
nemzetek békéjéről szólva. E szavakban ki van mondva 
a stájerországi kath. nagygyűlésnek vezér indító oka és 
fő czélja is egyúttal, mert csak a hol tettek kisérik a 
szavakat, ott van értelme és becse a fényes manifestatiók 
özönéuek. A stájer főváros liberálizmusától kancsal szem-
mel nézve, a szabadelvű sajtó által gnnyosan fogadva; a 
város lakosságától csaknem ignorálva, az utczák köznapi 
közönyétől kisérve, ült össze és tanácskozott a stájer-
országi kath. nagygyűlés. A látogatottság mégis jó volt, 
és a résztvevők száma jóval meghaladta az ezeret. Hanem 
a mi a gyűlést kitüntette és maradandó hatású jelentős 
nyilvánulássá emelte, az, kiváló püspökök, mint dr Zwerger, 
dr Missia és dr Napotnik megjelenésén kivül, a hallott 
hatalmas beszédek és mindenek fölött a világosan kifejtett 
kath. akczió-programm vala, mely mindenek fölött ural-
kodék. A nyilvános életnek minden tere, a vallási, poli-
tikai. társadalmi tér, minden irányban megvilágítást nyert 
e gyűlésben ; és meg kell vallani, hogy itt nem üres 
szalmát csépeltek az emberek, nem rég ismert dolgokat 
melegítettek föl, hanem igen korszerűen, igen praktikusan 
és mindenek fölött igen szivrehatólag beszéltek és működtek 
az emberek. Egész világosan kitűnt itt, hogy a kath. párt 
Ausztria e vidékén mily jeles szónokokkal, mily kitűnő 
erőkkel rendelkezik, és hogy, a mi különösen a társadalmi 
kérdést illeti, mennyire kiélesedett, mily mélyre és mesz-
szire hatolt e párt férfiainak látása a korunkat izgató 
nagy kérdések üdvös megoldására nézve. Az ellenesek 
szócsövei nagyon csalódnak, midőn a világ előtt az „ultra-
montán hátramadásról" mesélnek. Oh nem, a katholikusok 
nem hátra maradtak, hanem messze előre haladtak. A 
katholikusok a liberálisokat sok dologban messze túlszár-
nyalták és ott, hol mások a sötétben dicstelenül tapoga-
tóznak, a katholikusok világosan kifejtett programm sze-
rint cselekszenek és élnek. A kath. szellem e vívmányaira 
igazán büszkék lehetünk és biztosan elvárható, hogy a 
példa gyújtani, a siker hatvánvozódni fog, és ezután nem 
lesz Ausztriában kath. nagygyűlés, mely praktikus ered-
ményekben a gráczi mögött fog maradni. Az egész világ 
láthatta, hogy az osztrák katholikusok szellemileg egészen 
a mai kor magaslatán állanak. Csak egyet lehet most 
még mindig sajnálni ; azt, hogy az állami életben mind-
ekkoráig tovább nem vihették és a politikában még 
mindig kénytelenek a hamupipőke szerepével beérni. 

Ennek a kath. nagygyűlésnek tulajdonképpeni ren-
dezői talán nem tűztek ki maguk elé ily messzevágó 
czélokat, hanem előttük talán csak provincziális érdekek 
lebegének. Karion praelatus például, talán.csekély parla-
menti sikerei által elhomályositott politikai tekintélyét 
óhajtotta teljes fényében ragyogtatni és sülyedt népsze-
rűségét kivánta emelni. Talán csak Stájerország kissé 
petyhüdt katholikus politikai életébe akartak egy kis vil-
lamos áramlatot bevezetni, csak a helyi buzgóságot óhaj-
tották kissé élénkebbé tenni, csak szervezkedésüket akar-

ták kissé javítani, a német és szlovén elemek közt 
óhajtottak bensőségesebb viszonyt létesíteni. Meglehet,, 
hogy talán czél volt a kormánybarát Karion-féle irány-
zatnak is mintegy sanctiót szerezni és igy a kath. párt 
elégedetlenségét is csendesebb mederbe vezetni. Erre mu-
tat az is, hogy a Karlon-féle irányzatnak kívülről is igye-
keztek támogatókat megnyerni, ellenben, az u. n. „schär-
fere Tonart" embereit igyekeztek távol tartani. Hanem a 
gráczi kath. nagygyűlés túlszárnyalta az intentiókat és 
többé lett, nagyobbá emelkedett egy provincziális mani-
fesztácziónál. Nem az elposványosodás szolgálatába állt 
be, s nem a Taffeanizmus dicsőítésévé laposodott le, ha-
nem a katholikus tetterő megnyilatkozásává izmosodott 
fel, a mely egész Ausztria kath. mozgalmaira éltetőleg,. 
buzditólag fog hatni, mert az itt elmondott beszédek és 
kifejtett programm messze földön visszhangot keltenek. 

Már az első nyilvános ülés két nagyhatású beszédet 
mutatott fel, és mind a kettő püspöki ajkakról hangzott 
el. Grácz főpásztora, Zwerger hg püspök igen komolyan 
és behatóan a katholikusok mai feladatait fejtette ki, az-
után Napotnik marburgi hg püspök igazán fényes beszéd-
ben a nemzetiségi kérdést világította meg. Szivreható 
intő szózat volt a nemzetiségi béke érdekében, melyet 
egy vegyesajku egyházmegye főpásztora a kath. tevé-
kenység egységessége érdekében apostoli lelkesedéssel 
intézett jobbra-balra. Legyen az a lelkesedés, melylyel be-
szédjét fogadták, bizonyság a mellett, hogy szavai gyö-
keret vertek a szivekben, mert mi itt Ausztriában igazán 
magasabb fokú kath. tevékenység után szomjúhozunk. A 
második nap egy kitűnő, mélyen járó gondolkozással 
alkotott beszéddel örvendeztetett meg Trümmer nagy-
prépost ajkairól a tudomány és vallásos liit összhangjáról, 
mert ez a kettő egymást nem zárja ki, egymásnak nem 
mondanak ellen. Utána dr Ebenhoch beszélt nagy tet-
szést aratva az iskoláról, követelve a keresztény iskola 
visszaállítását. A sajtóról két beszédet hallottunk, és pedig 
egyet Rosier redemtorista atyától Bécsből és egyet mgr 
Zapletáltól, a „Graz. Volksblatt" szerkesztőjétől. Mind a 
kettő a körül forgott, hogy a kath. sajtót jobban kell 
támogatni — kivált a laikus elemnek. Erről a themáról 
még sokat lehetne mondani, kivált arról, hogy miért van 
a kath. sajtó Ausztriában *) oly gyéren elterjedve a vá-
rosokban, és hogyan lehetne ezen a bajon segíteni. Talán 
jó lett volna lándzsát törni a mellett is, hogy a katho-
likus világiak is kapjanak katholikus szellemű politikai 
lapokat, de ugy hogy azok függetlenek legyenek a vál-
takozó kormányok efemér tetszésétől. Hanemhát ezt a 
kényes themát senki sem érintette, és igy mindig csak 
általános intelmek keretében maradtak, tehát a mi kath. 
hírlapi miseriánk tulajdonképpen érintetlen maradt. Mind-
ezek daczára szívesen és teljesen aláírjuk azt, a mit m^r 
Zapletal az egyleti szervezkedésről és annak elodázhatat-
lan szükségességéről mondott, hogy a kath. konszervativ 
értelmesség a kath. polgársággal szorosabb összekötte-
tésbe lépjen és a városokban is életrevalóbb politikai 
szervezkedésre törekedjék. 

Igazán kitűnő és tanulságos beszédet mondott az-
agrár-kérdésről Sylva-Tarouca gróf Csehországból. Be-

') Hát még Magyarországban!* 
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«zédje felhívás volt az iránt, hogy a kath. sociál-politi-
kusok mindenütt a termelő osztályok testületekben! szer-
vezés^, mellett foglaljanak állást. Stradner tanár, a gráczi 
ifjabb klérus e tehetséges tagja is a mellett szólalt fel, 
hogy a középosztályt fenn kell tartani és a legújabb 
encyklika kapcsán követelte, hogy az állam az egyház 
segítségét ne kerülgesse, ha a társadalmi kérdést az 
állampolitika terén megoldani akarja. Jeles beszédje szé-
lesebb körök figyelmét megérdemli. Említésre méltó dr. 
Neugebauer beszedje is a Ker. Charitasról,. valamint a 
gráczi egyetem „Norica" nevü kath. ifjúsági egylete 
seniorjának doctorandus Storiedlnek beszédje is. Ro^h 
timár Bécsből nagy figyelmet keltett a munkáskérdésről 
és a liberalizmusnak e tekintetben tanúsított egyoldalú 
eljárásáról szóló beszédjével. Morsay báró kath. képviselő 
nagy figyelemmel hallgatott beszédet mondott a leer, 
politikáról és a társadalmi reform elveiről. Nagy tetszés 
közt fejtegette Feldner dömés atya a liberalizmus türel-
metlenségét és P. Angelotti a ker. művészet páratlan-
ságát. 

A háromnapi tanácskozások szónoki babérja kétség 
kivül dr Gutjahr, gráczi papnevelő intézeti tanárt illeti 
meg, a ki a „Styria" nevü kath. sajtó-egylet „Literarischer 
Anzeiger"-jének a szerkesztője. Ritka beszélő tehetséggel 
megáldva, dr Gutjahr ismét az iskola-kérdésről szólott és 
hallgatóságát viharos tetszés-nyilvánulásokra ragadta. 
Ilyen beszédeket a parlamentekben kellene tartani. Itt, 
katholikus nagygyűlésekben, az ily beszédek csak akadé-
mikus sikert arathatnak. 

Az egész gyűlésen, a mint kezdetben is emlitém, 
üde és öntudatos hangulat uralkodott, a mely kétségkívül 
messze földön éreztetni fogja hatását. És igy történt meg 
az, hogy ez a gyűlés, mely eredetileg a Taffeanizmus 
politikájának sanctiója akart lenni, végül mégis a legjo-
gosultabb s legprovokáltabb kath. offensiva megnyilat-
kozásává érlelődött. Mgr Karion, a ki záró beszédjében 
a. kath. iskola-törvényjavaslat gyenge : chance-ait tüntette 
fel a jelenlegi bécsi képviselőházban, és az akczió szüksé-
gességét a püspökökre igyekezett rábeszélni, kerülő uton 
mégis beismerte az u. n. „schärfere Tonart" igazságát és 
bevallá, hogy előbb kellett volna erélyesebben fellépni. 
Tökéletesen igaza van. Előbb kellett volna erélyesebben 
fellépni. Ezt mondták a „schärfere Tonart" hívei mindig. 
De a lassú inenés hivei és az optimisták nem akartak 
hinni nekik. Szabad legyen abban a boldog hitben élnünk 
legalább ezentúl, hogy az eddig olv sajnosan nélkülözött 
erély legalább ezentúl előtérbe fog lépni és szavak helyett 
ezentúl semmitől vissza nem riadó tettek fognak prog-
rammul szolgálni. A marburgi hg-püspökkel azt kiáltjuk, 
azt hirdetjük, möst és mindenkoron: „Éljen a tett!11 

Ö. B. 

IRODALOM. 
*** Unitáriusok Magyarországon, tekintettel az 

unitárizmus általános történelmére, irta Kanyaró Ferencz. 
Kolozsvár, 1891. 8-r. Servet arczképevelv 229 1. 

Mint minden eretnekség, ugy az unitárizmus is, tet-
:-szelgésen alapszik s valamely nagy alaptévedés dédelge-

téséből táplálkozik. Kikapnak egy-egy eszmét a sokak 
közöl, azt elferdítik s elferdítve rögeszmévé keményítik 
meg lelkökben, ugy hogy azt onnan még az Isten ma-
lasztjának is nem mindig sikerül kiküszöbölni. Szájról-
szájra kezd járni, azaz bocsánat, még szájon nem jár, 
hanem a modern közvélemény szócsövei, a lapok kezde-
nek fecsegni arról, hogy az unitárius vallásnak Magyaror-
szágban nagy jövője van, mert az legegyszerűbb legészsze-
rübb és legelőrehaladottabb vallás. Ezt olvastuk nem 
régen egy napi lapban, a mely minden vallásnak szolgá-
latokat tevegetve valamennyit arczul ver. Nos, annyi igaz, 
hogy az unitarizmusban legkevesebb marad a keresztény 
vallásból. Még keresztségök sem igazi keresztség ; hogyan, 
lehetnének tehát ők igaz keresztények, mikor a kereszt-
ség tesz mindenkit kereszténynyé ? ! Ha ez haladás a ke-
reszténységben : akkor mentsen meg tőle Isten minden 
embert. Es az unitáriusok mégis büszkék erre a haladásra. 
Ok magukat a szabadelvű protestantizmus úttörőinek és 
vezéreinek tartják. S ebben igazuk is van. Igaza van 
szerzőnek például abban is, mikor ezt mondja: „Az uni-
tárizmus mindenütt nyomon követi az orthodoxiát (a 
protestánst) és hogy az orthodoxia sehol vele szemben 
meg nem állhat s csak világi erővel tud rajta ideig-óráig 
diadalmaskodni . . . Es ha (az unitárizmus) az ellene emelt 
hatalmas gátakon át nem törhetett is, mint föld árja ter-
jedt el észrevétlenül (!) mindenüvé a tiltott gondolkozás. 
Es e tiltott szabadelvű tanok lassú, de biztos előhaladása 
oly meglepő, hogy bátran elmondhatjuk : ma már az 
egész ország vallásos gondolkozását áthatotta." Ez az 
utóbbi állítás csak annyiban áll, a mennyiben az unitárius 
észelviség által inficziált protestantizmus, természetesen 
az egész országban el levén terjedve, az unitárius gondol-
kodásnak az egész országban elkészítette az útját. A 
kath. egyházból egyeseket téves tanokra csábítani lehet, 
de az egészet inficziálni nem. A kath. egyház mint egész, 
ábrándokat nem tür meg hivei lelkében. Tehát csak hadd 
tetszelegjenek az unitárius urak abban a hitben, hogy 
„maga Jézus, éppen ugy mint később az apostolok^ az 
isten (sic) egységét — az unitarizmust tanította.* A kath. 
egyház szikla: alapján össze fog törni ábrándjaik sajkája, 
bármint igyekezzenek is duzzasztani annak gyarló vitor-
láit ilyen s a következő „nagy" mondások szelével: „A 
dévai meglánczolt rab a nemzet díszévé emelkedik." 
(Toldy Ferencz levelében !) „Munkácsy siet lefesteni az 
ember Jézust, a történelem igaz (!) Krisztusát." (Munká-
csy felfogása vallási elv tekintetében nem mértékadó !) 
„Kossuth Lajos az unitárius hitvallásnak jósol legtartósb 
jövőt és legnagyobb elterjedést." (Kossuth L. levele.) 
Bocsánat, ugy tudjuk, hogy Kossuth Lajos — nem pró-
féta ! Jó tesz evvel a mägyar unitarizmussal jobban 
törődni ! 

4 - A kereszt, mint a nők éke. Irta és felolvasta 
Gabler Lajos Pál a budapesti katholikus kör 1891. évi 
márczius 31-én tartott felolvasó estélyen. Különlenyomat 
a „Veszprémi Közlöny "-bői. Veszprém, 1891. 16-r. 20 1. 

Dicsőségére válik szerzőnek, a ki világi férfiú, az a 
mély és értelmes vallásosság, mely ezt a kis irodalmi 
gyöngyöt termette. ' 1 ; 

— Szent Alajos dicsősége. (Színműi jelenet.) Elő-
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adták azon az ünnepélyen, melyet az esztergomi érseki 
papnevelő-intézet szent Alajos halálának 300-ados évfordu-
lója alkalmával 1891. májas 18-án tartott. Irta Soóthy 
Gyula. Esztergom, 1891. 12-r. 23 1. Megjelent és kapható 
Buzárovitsnál. Ára 10 kr. 

= X I I I . Leo pápa ő szentségének körlevele a mun-
kások helyzetéről. A ftdő esztergomi főegyházmegyei 
hatóság által jóváhagyott hiteles forditás. Esztergom, 1891. 
8-r. 48 1. Buzárovits kiadása. Ara 20 kr. 

= Buzárovits Gusztáv könyvkereskedő kiadásában 
Esztergomban megjelent: Montefeltroi Ágoston szent 
Ferencz-rendü atya szent beszédeinek IV. kötete. „Hit ÓS 
Szeretet" vagy „a mai társadalom orvoslása" fordította 
Jagicza Lajos. Tartalom : Előszó. Bevezetés. Igazság és 
szeretet. — I. A teremtő Isten. — II. Az ember. — III. 
A gondviselés. — IV. A vallás és emberi társadalom. — 
Y. A hit. — VI. Hit nélkül nincs boldogság. — VII. 
Szeretet az Isten iránt. — VIII. Szeretet az embertársak 
iránt. — IX. Szeretet a haza iránt. — X. Bucsu és zárszó. 
— Függelék. I. Szent József. II. Mária. III. Jézus Krisz-
tus szeretete. IV. Jézus Krisztus szenvedése. 

Iskolai Értesitők. 

1. Tizenegyedik értesitő a szegedi apácza-iskolák-
röl. Közzé teszi Oltványi Pál, prépost, pápai kamarás, 
„Ferencz József-rend" lovagja, a jeruzsálemi sz. sirról 
nevezett lovagrendnek középkeresztes vitéze, Csanádi szent-
széki ülnök, az apácza-iskolák igazgatója. Szeged, 1891. 
8-r. 38 1. 

Tartalma: 1. A valláserkölcsi nevelésről. Magvas 
tartalmú értekezés. 2. Az év folyama alatt előfordult 
események és statisztikai kimutatás az iskolai évről, a 
melyből kitűnik az iskolás leánykák nagy száma, és pedig 
az év elején 561, az év végén 543. Az egészet nagy 
gonddal szerkesztette Oltványi Pál prépost, igazgató ur. 

2. A zsolnai kir. kath. főgymnázium Értesítője az 
1890/1 tanévről. Közli Csáka Károly, kir. igazgató. Zsolna, 
1891. 8-r. 69 1. 

Tartalma: 1. Középiskoláink szervezése Mária Teré-
zia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése. 
(Harmadik folytatás.) Malatinszky Jánostól. 2. Jelentés 
az 1890/1 tanévről. 3. Az 1390/1 tanév alatt az intézethez 
érkezett fontosabb rendeletek vagy hivatalos iratok kivo-
nata. 4. Felszerelési ügy 1890/1-ben. 5. A bevégzett tan-
anyag. 6. A tanintézet személyzete. 7. Jótékonysági rovat. 
8. Jutalmazások. 9. A tanulók névjegyzéke és érdemjegyei. 
A négy osztály tanuló ifjúságának összes száma 193. 
Róm. kath. 113, ág. ev. 3, izraelita 77. 10. Az 1890. évi 
XXX. törvényczikk tartalmának kifejtése dr Friml Aladár 
tanártól. 

3. A jászóvári prémontrei kanonokrend nagyváradi 
fögymnasiumának Értesítője az 1890/1-iki iskolai évről. 
Közli Kotunovics Sándor igazgató. Nagyvárad, 1891. 
8-r. 131 1. 

Tartalom : I. Várszély A. emlékezete, Ponty Kele-
mentől. •— II. Az abszolút mértékrendszer a hang- és 

hőtanban. Dr Károly Iréntől. — III. Adatok a főgymn^ 
évi történetéhez. — IV. A tanári testület névjegyzéke. — 
V. A bevégzett tananyag. — VI. Az Írásbeli magyar 
dolgozatok tételei. — VII. A főgymn. Eötvös-önképző-
kör működése. VIII. A főgymn. „Segélyegylet* működése 
és vagyoni állapota. — IV. Tanszerek gyarapodása. — 
X. Az ifjúság érdemsorozata az 1890/1. iskolai év végén. 
— XI. Érettségi vizsgálatok. — XII. Az ösztöndijak, 
segélyezett, jutalmazott stb. tanulók névjegyzéke. — XIII. 
Statisztikai kimutatások a tanulókról általában és előme-
neteleikről. — XIV. Az 1891—92. iskolai évre vonatkozó 
értesítések. — XV. Az 1891—92. iskolai évben haszná-
landó tankönyvek jegyzéke. A tanuló ifjúság száma: fel-
vétetett 546, vizsgálatot tett 484. Róm. kath. 260, gör. 
kath. 67, gör. kel. 37, ág. ev. 4, ev. ref. 44, izraelita 87. 

V E G Y E S E K . 
** XIII. Leo pápa, megbízható hir szerint, u j 

encyclikán dolgozik. Szóba fogja hozni a keleti egyházak 
helyzetét s elő fogja adni az apostoli szentszékkel való 
egyesülés inditó okait. Előre felhívjuk erre a pápai levélre 
a karloviczi szerb patriarka „Sión" czimü lapjának a 
figyelmét. 

— Dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur 
állapota, némi kis javulás mutatkozása után, tegnap óta 
ismét rosszabbra fordult. Az orvosok a nagy beteg álla-
potát reménytelennek mondják. A főegyházmegyében a 
vikárius imákat rendelt. 

— Óriás feltűnést kelt Francziaországban mgr Fava 
grenoblei püspök legújabb körieve, melyben felhívja pap-
ságát, hogy az ő vezetése alatt katholikus pártot alakítson 
és elismerje, hogy a köztársasági kormányforma a franczia 
nemzet többségének tetszését bírja. 

K G ^ Felhivás előfizetésre, 

A „Religio" első félszázados pályafutásának befeje-
zéséhez immár csak a most következő rövid félév hiányzik. 
A lefolyt ötven esztendő alatt a kath. egyháznak Magyar-
országban egy egészen uj korszaka keletkezett. Szent 
István öröksége, a kath. vallás, uralkodó vallásból — 
üldözött vallás szerepére szoríttatott vissza. A „Religio", 
mint az egyházi szellem ős magyar közlönye, a nagy vál-
tozások és átalakulások közepette, nehéz küzdelmek tüzé-
ben is, állandóan hü maradt kötelességéhez, hű maradt 
nevéhez, üres lárma és hiú dicsekvések nélkül. 

Isten segítségével s díszes olvasóközönségének lelkes 
és lelkesítő támogatásával, hű lesz, hű igyekszik lenni 
teljes erejével, kötelességeihez ezentúl is. Az uj korszak 
nagy feladatainak teljesítése nagyban csak ezután követ-
kezik. Következni fog ugy, a mint az események kijelölik 
a tért, és a megmásíthatatlan isteni elvek, a dogmák,, 
kiszabják az irányt 

A jövő félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 

a szerkesztőség. 

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

Budapest, 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. (Fapnövelde-utcza 8. sz."1 



I 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
ÖTVENEDIK 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, julius 8. 2. II. Félév. 1891. 

• • t 

DR H A Y N A L D L A J O S 
BIBORNOK. 

1816-1891. 

Óriási veszteség kínos érzetét kel tve j á r j a be Magyarországot a lesúj tó gyászhír, hogy 
Haynald L a j o s bibornok, kalocsai érsek nincs többé a földön, meghal t . 

A harmadik magyar b ibornok — egy félév a la t t ! ! Még magának a bibornokos pápai 
Rómának is sok egy félévre ennyi gyász; há t még e szegény, m a g á r a hagya to t t Magyarországnak 
s benne az egyházpolit ikai válságok elé sodort, meg tépe t t kathol iczizmusnak ! 

Most dőlnek ki a legerősebb oszlopok, mikor épp legnagyobb szükség volna reá jok . 
Indicia Domini abyssus m u l t a ! 

Kiesik a toll a kezemből s nem birok szavakat ta lá ln i annak kifejezésére, hogy mi 
tu la jdonképpen nagyobb : a dicsőség-e, hogy ezt az egész vi lágot beragyogó lángészt Magyarország 
szülte, vagy a csapás, hogy őt — e lvesz te t tük?! 

Elvesztet tük ! . . . Haynald nincs többé ! . . . Nem lehet most ennél többet mondani ! . . . 
íme a végzetes gyászje lentés : 

„A kalocsai főszékesegyházi káptalan fájdalommal jelenti forrón szeretett, áldott emlékű főpásztorának, 
főmagasságu és főtiszteleudő dr Haynald LajOS urnák, a szent római egyház — az angyalokról nevezett B. sz. Mária 
czimével — áldozár bíborosának, Isten és az apostoli szentszék kegyelméből a kalocsai és bácsi törvényesen egyesitett 
egyházmegyék érsekének, szent István király és Lipót császár jeles rendjei, nemkülönben a belga Lipót és herczegi 
szász Erneszt házirend nagykeresztesének, ő császári és apostoli királyi felsége valóságos belső titkos tanácsosának, 
római grófnak, Róma város nemes polgárának, császári és királyi tiszteletbeli udvari káplánnak, hittudornak, s a 
budapesti magyar királyi tudományegyetem hittani kara bekeblezett tudorának, arany érdemkeresztesnek, aranymisés 
áldozárnak stb. stb. a mai napon délután y 42 órakor, harmadfélévig tartó szenvedéseknek bámulandó keresztényi 
béketűréssel való elviselése, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele és pápa ő szentsége külön áldásában való 
részesülése után tettekben és érdemekben gazdag áldásos életének 75-dik, áldozópapságának 52-dik, püspökségének 
30-dik, érseki hivatalviselésének 25-dik, biboros méltóságának 13-dik évében történt gyászos kimultát. Az Urban 
elhunyt nagy halottnak drága földi maradványi f. hó 8-án reggeli 8 órakor fognak az érseki palota földszinti 
kápolnájából beszentelés után a főszékesegyházba vitetni és ugyanott ünnepélyes gyászistenitisztelet befejeztével 
végső nyugalomra helyeztetni. Kalocsán, 1891. évi julius hó 4-én. Az örök világosság fényeskedjék neki!" 

1 
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A katholikus kongresszusokról. 
Rómából az „Osservatore Romano" junius 

26-iki számát valaki soron kivül és egy magá t 
szerkesztőségünknek megküldöt te . Alighogy fel-
ny i to t tuk a lap kötegét , világos le t t e lő t tünk 
a beküldő czélja. Egy vezérczikk van a pápai 
olasz vezérlapnak emi i te t t számában, és u t ána 
közvetlenül a „Keresztény Francziaország Egye-
sülete" vezérbizot tságának egy nyi la tkozata kö-
vetkezik. Mind a ké t szózat tele van tanulsá-
gokkal az egész világ kathol ikusai számára. 
Magyarország ka tho l ikus hivei körében a kath . 
kongresszusok és egyesületi szervezkedés u t j á n a k 
megvilági tása véget t , egymás u tán közöljük t ehá t 
mi is első helyen az Osservatore Romano" vezér-
czikkét, azután a párisi biboros érsek elnöklése 
mellet t megalakul t f ranczia kathol ikus akczió 
vezérbizot tságának deklarácziój át. 

„ Katholikus kongresszusok. 

Már kezdetét ve t te a különféle nemzetek 
körében előkészitése a katholikusok ama, zseniális 
konczepczióból fakadt gyűléseinek, a melyekben 
testvériesen tá rgya l ják a vallás, haza és társa-
dalom nagy ügyeit és érdekeit . 

A jelen évre is már több kath . kongresszus 
van összehiva, a melyeknek gyakorla t i ha tékony-
sága, szerintünk, lehet igen hosszú és akadá-
lyokba ütköző dolog, de lehet az is, hogy az 
eredmény végre is világos és vigasztaló tények-
ben nyilvánul.1) Es ez a legerősebb ellenvetés, 
melyet ezek ellen a kongresszusok ellen rende-
sen t ámasz tan i szoktak, a mely kongresszusokról 
azonban mindenki elismeri, hogy azok a XIX. 
század eme második felében a kathol ikusok köz-
tevékenységének tö r t éne tében fényes lapot töl-
tenek be. 

Igaz, még egyszer elismerjük, hogy a ka th 
kongresszusok, a melyek napja inkban t a r tha tók , 
és mi hozzá adjuk, t a r t andók mai napság sürüen 
és sok helyen, nem hordozzák magukban azt az 
eredményes gyakorlat i , érezhető, külső és diadal-
mas hatékonyságot , a milyenre az agitáczió és 
harcz e mai napjaiban szükségünk van. 

') Czikkiró i t t jobbára az olasz kath. kongresszusokat t a r t j a > 
szeme előtt. I t t bizony csakugyan kevés prakt ikus eredményt 
muta tnak fel a katholikus kongresszusok. De nézzük csak Német-
országot. I t t az 1848-ban megindult kath . nagygyűlésekből nőt t k i 
a kathol ikusoknak az az összetartása, mely a német katholikusok 
erejét és döntő befolyását a birodalom pol i t ikájának intézésében a 
világ bámulata tárgyává teszi. A szerk. 

Ámde azt is t ek in te tbe kell venni, hogy 
egy-egy kath. kongresszus se nem haditanács, 
se nem törvényhozó t e s tü l e t ; más t ek in te tben 
egyút ta l az is szemügyre veendő, hogy a kath. 
kongresszusok nem egyetemes vagy nemzeti 
zsinatok és nem valami tudományos és irodalmi 
akadémikus gyűlések. Ha szabad nekünk i t t egy 
gondola tot nyi lvání tani , a mely bátor és körül-
t ek in tő egyúttal, mi azt mondjuk , hogy egy-egy 
kathol ikus kongresszus, a nélkül, hogy valame-
lyike volna az emi i t e t t gyülekezéseknek, tényleg 
mégis valami van benne valamennyi fajából az 
emi i te t t gyűléseknek. A ka thol ikus kongresszus 
vallásos gyűlés jellegével bir, mer t hiszen a 
püspökség és papság vezetése a la t t áll ; bir azu-
tán egy-eg}7 tudományos és szakgyülés jellegével 
is, azért , mer t benne főleg müveit és értelmes 
világi hivek szoktak részt venni és szerepelni; 
harczias szint is ölt magára a kath. kongresz-
szusok intézménye, a mennyiben fÓczelja minden 
kathol ikus kongresszusnak összetartó és egyöntetű 
akczió a vallás, a haza és társadalom keresztény 
alapjainak a védelmére. 

Azt hiszszük azonban, hogy egy-egy kath. 
kongresszus inkább tanulmányozás és előkészi-
tés, mintsem már maga a külső mozgalom és 
akczió, melye t a kongresszusnak hivatása csak 
előkésziteni. Az előkészités és maga az akczió, 
mindaket tő természetes, fokozatos eredményei a 
helyek, idők és emberek körülményeihez képest 
különféleképp alakuló kongresszusokban megérlelt 
eszméknek és elhatározásoknak, melyeket egy-
egy nagy katholikus testület, időszakonkénti és 
ünnepélyes gyűlésekbe összekerülve, az egjdiázuak 
védelmére, terjeszkedésére, állandó biztonságára 
nézve szükségeseknek és hasznosaknak itél és 
h i rdet ki országvilág előtt . 

Szerintünk katholikus kongresszus és „kath. 
akczió" egy és ugyanazon kathol ikus életreva-
lóságnak két különböző megjelenése, egy és 
ugyanazon gondolatnak, egy s ugyanazon kath. 
aspirácziónak ké t különböző kifejezése, megtes-
tesülése és te t t legesi tése (attuazione). A kon-
gresszus felál l í t ja a kath. akczió, a katholikus 
köztevékenység számára a cselekvés fő törvényei t 
és kijelöli a főbb i rányokat . Kath. kongresszus 
és ka th . akczió t ehá t koordinál t törekvés egy 
magas kathol ikus eszmény, egy kizárólagosan 
kathol ikus végczél felé. A kathol ikus kongresz-
szusok eszményi és gyakorla t i p rogrammjának 
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megvalósulása nem magától tör ténő dolog; erre 
nézve szükség van egy aktiv, folyton-folyvást 
cselekvő és a cselekvést vezető, a cselekvést 
fokozó tényezőre : ebből következik, hogy nem 
elég a kathol ikusokkal csak kongresszusokot 
t a r t a tn i , hanem elkerülhetet lenül szükséges egy-
út ta l őket egyönte tű tevékenységre szervezni és 
egységessé, valóságos és életrevaló erkölcsi tes-
tü le t té tenni , mely harczolni és győzni tud jon . 
A p rogramm maga se nem harczol, se meg nem 
ment , se diadalra nem vezet. De viszont akczió 
p r o g r a m m nélkül nem egyéb handabandázásnál . 

Ebben is szabad legyen nekünk testvéries 
és keresztény nyi l tsággal kimondani , hogy kissé 
ugy látszik, min tha némelyek félre ismernék, 
vag}' figyelmen kivül hagynák az akczio, a kath. 
köztevékenység természetes függését a — szer-
vezéstől. Ezt i t t Olaszországban egy á l ta lános 
kathol ikus kongresszus tel jesen á t l á t t a akkor, a 
midőn a kongresszus intézményéből 1 ) (Opera dei 
Congressi) egy külön tel jesen szervezett és ál-
landó in tézményt a k a r t csinálni, hogy igy a 
kathol ikus kongresszusok ez állandó bizot tsága 
mintegy maga az ál landósi tot t ka thol ikus kon-
gresszusnak (il Congresso cattol ico in perma-
uHitzá) legyen mondható. 

Ez az állandó bizottság, csakugyan, nem 
szüntet i be a kath. kongresszust , midőn ez ülé-
seit befejezi : ez az ál landó bizot tság o t t marad 
a maga k i tűzöt t helyén, éppen a végett , hogy 
teljesitse, megtegye azt, a mi t egy kongresszus 
maga nem tehet m e g ; ez a bizot tság szervezi a 
kath. erőket, a kath. kongresszuson megér le t t 
terv szerint, hogy kath . köztevékenységre vezé-
reljen mindenkit . Ez a k e t t ő : szervezni és ve-
zérelni, két lényeges czélja minden kath. kon-
gresszusnak; két oly czélja, melyekhez te rve t 
készithet, melyeket előkészithet, de a melyeket 
maga min t kongresszus, min thogy nem ülésezhet 
állandóan, gyakorlat i lag maga meg nem való-
si that . 

íme ez az oka, a miér t bölcs és te rmékeny 
gondolat ta l , mely IX. Pius és- az uralkodó pápa 
helyeslését és áldását nyer te meg, a második, 
Flórenczben t a r t o t t olasz kathol ikus kongresszus 
a kathol ikus köztevékenység felkeltésére és szer-
vezésére irányuló törekvését ál landóvá és foly-
tonossá a k a r t a tenni egy in tézményben (in una 

Opera), egy á l ta la k iküldöt t b izot tságban, a mely 
n e m e g y é b , m i n t az olasz katholikusok egész tes-
tületének a ka th . kongresszusból kifolyó t e rmé-
szetes emanácziója és törvényes képviselete, min-
den olasz ka tho l ikus t á r su la t és egyesület i rány-
zása végett . 

Ehhez hasonló czélt tűztek ki maguk elé a 
n é m e t kathol ikusok a Katholikus Nép-egyesület 
megalak i t á sa által, a melyről más a lkalommal 
b e s z é l t ü n k , v a l a m i n t a franczia kathol ikusok 
is, midőn e napokban mega lak í to t ták a Keresz-
tény Francziaország Unióját, a m e l y n e k p r o -
g r a m m j á t van szerencsénk az a lábbiakban be-
mu ta tn i . 

„L'Union de la France chrétienne." 

A „Keresztény Francziaország egyesülete" czim alatt 
az „Univers" a következőket beszéli e l : 

„Hogy a párisi bibornok-érsek felhivása foganatossá 
legyen, egy 20 tagu bizottság alakult „L'Union de la 
France chrétienne" czim alatt. 

Tegnap pénteken, vagyis jun. 19-én tartotta ez a 
bizottság első ülését ő eminencziája elnöklése mellett. 

A bizottság tiszti kara következőképp alakult meg : 
Elnök : Chesnelong. 
Alelnökök : Keller, de Mackau báró, de Mun Albert 

gróf, d'Herbelot. 
Pénztáros : Riant Ferencz. 
Titoknok: Ferrat Bertalan. 
A bizottság azután a következő nyilatkozat szöve-

gében és közzétételében állapodott meg. 

Nyilatkozat. 
Megfelelően ő eminencziája a párisi biboros érsek 

felhívásának és csatlakozva az egyesülés nagy eszméjéhez, 
mely ő eminencziájának a franczia katholikusokhoz a társa-
dalmi kötelességekre vonatkozólag intézett levelét inspi-
rálta, mi támogatásra hivunk fel minden keresztényt, 
minden tisztességes és becsületes embert, bármilyen legyen 
különben az ő politikai véleménye, hogy kölcsönös tá-
mogatással megvédjük és visszaköveteljük a polgári, tár-
sadalmi és vallási szabadságot, melytől meg vagyunk 
fosztva. 

A veszélyeztetett ker. hit nevében, magának a ha-
zának és az ő jólétének nevében, a mely szolgaságba és 
hanyatlásba fog sülyedni, hogyha a keresztényellenes és 
szabadkőműves szekták programmja folytatólag ugy mint 
eddig fog átmenni törvényeinkbe és az ország kormány-
zásába, mi mindenkit Istenre kérve felszólítunk, hogy 
egyesüljön velünk a vallási szabadság, az iskola-szabad-
ság, a felebaráti szeretet szabadsága, az egyesülési sza-
badság védelmére, és hogy kivívjuk azt, hogy minden, 
ami ezekkel a szabadságokkal ellenkezik a szektáriusok 
által inspirált katonai és pénzügyi törvényekben, revi-
deáltassék. 

') Abból az állandó bizottságból, melynek egyedüli czélja 
kath. kongresszusok évenkénti tartásáról gondoskodni, A szerk. l) Mi is. 
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Egyedüli eszköz ez életbevágó szabadságok vissza-
vívására, ha a községi és megyei képviseletekbe, ha az ország 
képviselőházába és szenátusába oly férfiakat választunk be, 
kik ennek a nagy ügynek őszinte és bátor hivei. Mikor a 
Vallás és a Haza forognak veszélyben, tartózkodni a 
közügyek befolyásolásától, gyáva elpártolás ; szavazni, 
félelemből vagy gyengeségből a keresztényellenes szekták 
bűntársaira, hit- és honárulás. 

íme, ezt kell határozottan elfogadni mindenkinek, 
a ki nem akarja, hogy Francziaországban kivesszen az 
ősök hi te ; 3 ) ime, ez az egyúttal, a mit a néppel is meg 
kell értetni, a melyre az elnyomatás még jobban sulyo-
sodik. 

A munkás ember, ki kenyerét két keze munkájával 
keresi, első sorban érdeklett fél a szabadságban, a melyet 
mi követelünk. 

A szektárius tanok, melyek lelkének legszentebb 
jogaira vonatkoznak, megcsalják, midőn sorsának hatha-
tós javulását Ígérgetik. 

A vallás, mely hajdan felszabaditója volt à munkás-
nak, most is legjobb segedelmet fog nyújtani. Csak a 
ker. vallás ereje biztosithatja a munkás emberi méltósá-
gát, csak az javíthat sorsán az igazságosság és szeretet 
amaz elveinek kötege által, amelyeknek letéteményese és 
változhatatlan őre a kath. egyház s a melyeket, legutóbbi 
főpásztori körlevelében XIII. Leo pápa teljes világos-
ságba helyezett, az ő páratlan tekintélyével és avval a nagy 
lelki gondossággal, a mely neki sajátja. 

Visszavezetni a keresztény Francziaországot jogai-
nak birtokába, ez a jelen idők kötelessége és szükség-
lete. Erre kell törekednünk mainapság jobban mint bár-
mikor, tollal és szóval, a sajtóban és konferencziákban, 
tevékeny, fáradhatatlan propagandával, és határozott ellen-
állással, használatba véve minden törvényes eszközt, a 
mely rendelkezésünkre áll. 

Segíteni fog bennünket törekvésünkben minden kath. 
társulat és intézmény (Oeuvres), melyeket a katholikus 
buzgóság bámulatos termékenysége teremtett, s melyek a 
megpróbáltatások ez izgalmas korszakában egyre gyara-
podtak és nagyra nőttek. Abból a jótékony hatásból, 
melyet ők maguk körül terjesztenek, mi segítséget fogunk 
meríteni ; viszont, avval az erővel, melyet országszerte 
szervezni akarunk, mi nekik tartalékul akarunk szolgálni. 
Távol esik tőlünk a gondolat, hogy a létező katholikus 
egyesületeket és intézményeket sajátos czéljaiktól elvon-
juk. Mély tisztelettel viseltetünk autonomiájok és függet-
lenségük iránt. 

Hanem mi egyúttal számítunk a mi helyi bizottsá-
gainkra is, melyek velünk egy czélra törekedve, Franczia-
ország más vidékein máris fenállanak, vagy fel fognak 
állíttatni. Kérjük őket, hogy velünk érintkezésbe lépjenek ; 
viszont mi is mindenről értesíteni fogjuk őket, a mit 
tenni fogunk. 

A mi bizottságunk felvette azt a czimet, mely ala-

^ Hal l juk csak ! Nincs ez másképp sehol : teliát nálunk se ! 
A szerTc. 

s) Ez azután beszéd ! Valóságos ostor a szívtelen és gondat-
lan katholikus hátára . Gestum Dei per Francos ! A szerk. 

3) Mintha csak — nekünk szólnának ! A szerk. 

pitásának gondolatát kifejezi. Neve: A keresztény Fran-
cziaország egyesülete. Erős remény él bennünk, hogy 
minden erőtényező nemes erélye és szívélyes egyetértése 
által ez az Egyesület mindenütt erős és széles alapokon 
fog megalakulni. Vajha, Isten segítségével, sikerüljön 
ennek az egyesületnek hazánk vallási, társadalmi és nem-
zeti újjászületését előmozdítani. 

Aláírva :) Chesnelong szenátor. Keller volt orsz. 
képviselő. De Mackau báró orsz. képviselő. De Mun 
Albert gróf orsz. képviselő. Dr Herbelot nyug. tisztviselő. 
Riant Ferdinánd, községi tanácsos. Terrât B. a luxem-
bourgi Kath. Kör elnöke. Ancel Rudolf, a kath. mun-
káskörök bizottsági tagja. Tiszt. Bailly páli Vincze atya, 
a „Croix" szerkesztője. Brun Luczián szenátor. Buffet 
szenátor. De Claye A. a „Défense" cz. laptól. Lanjuinais 
gróf, orsz. képviselő. Levé Ferdinánd, a „Monde" szer-
kesztője. Rainbeaux Ábel, az ifjú iparosok védő intéz-
ményétől. De Ravignan báró, volt szenátor. De Roquefeuil 
vicomte, a franczia kath. ifjúság egyesületének elnöke. 
Thellier de Poncheville orsz. képviselő. V.euillot Eugén, 
az „Univers" főszerkesztője. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Ï 
J U H Á S Z MIHÁLY. 

A jászóvári premontrei kanonok-rend leleszi társ-
házának tagjai, az egész Rend s az elhunytnak számos 
rokonai nevében is legmélyebb fájdalommal tudatják 
panfalvi és hajas Juhász Mihály Medárd, prémontrei 
kanonok, érdemesült főgymnáziumi igazgató és az országos 
levéltár ideiglenes jegyzőjének, életének 72-ik és áldozár-
ságának 45-ik évében f. hó 5-én délelőtti x/212 órakor, a 
haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, tüdőszél-
hüdés következtében történt gyászos elhunytát. A boldo-
gultnak földi maradványai f. hó 7-én reggeli 9 órakor 
bemutatandó sz. mise áldozat után fognak a leleszi köz-
sirkertben örök nyugalomra tétetni. Lelesz, 1891. julius 
hó 5-én. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, julius hó 3. A vásár- s ünnepnap meg-
szentelése. — 

Baross Gábor kereskedelmi miniszter kiadta a sokat 
váft rendeletet, melylyel a vasárnapi munkaszünetről 
szóló törvény részletes végrehajtását foganatosítja. Ma 
már minden törvényhatósági közeg és minden érdeklődő 
ismeri mindakettőt, a törvényt és a miniszteri rendele-
tet is. 

Mi, kik réges-régóta sürgettük a vasár- s ünnepnap 
megszentelésének törvényes biztosítását, bizonyára némi 
megelégedéssel tekinthetünk mindakettőre, ha ugyan kö-
szönet volna akár az egyikben, akár a másikban. Ugy 
ám, a vas Barossról ezúttal el kell mondanunk, nem cse-
kély sajnálatunkra a hegy szülte egér találós meséjét: 
parturiunt montes, nascitur ridiculus mus. . . 
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Amidőn a magyar parlament a vasárnapi munka-
szünetről szőlő törvényjavaslatot tárgyalta, sőt már annak 
előtte kifejeztük ama nézetünket, hogy a beterjesztett 
törvényjavaslat nem elégitheti ki sem a hivő keresztényt 
és a lelkiismeretes népbarátot, sem a hitközönyös vagy 
teljesen vallástalan „szabadgondolkozót." Egyút ta l pedig 
alkalmunk nyilt utalni a czélba vett törvény többrendbeli 
hézagaira, melyek okvetetlen pótlást igényelnek, ha ugyan 
nem az a czélja a kormánynak, hogy szaporitsa ama 
törvények számát, melyek egy nagy s üdvös elvet hirdet-
nek a papiroson, de a gyakorlati életben irott malasztnak 
maradnak. A képviselőház és főrendiház tárgyalásai alkal-
mával a pótlás iránt vajmi szerényen nyilvánitott óhajokat 
a kereskedelmi miniszter lakonikus rövidséggel elütötte 
azzal, hogy majd a törvény végrehajtásáról intézkedő 
miniszteri szabályrendeletben fog gondoskodni a részle-
tekről. 

A válasz minket bizony nem elégített ki ; de utó-
végre is reméltük, hogy a magyar közélet s társadalom 
előkelőségeinek megnyugvása a miniszter ígéretébe, vala-
mint ugyanennek ismeretes erélye meg fogja hazudtolni 
a mi körültekintő elővigyázatunkat. Sajnálattal kell azon-
ban kijelentenünk, hogy ebben csalatkoztunk : néhány 
lelkes ügybaráton kivül, akiket azonban hiába keresnők 
a parlament két házában, alig törődik valaki a vasár- s 
ünnepnap megszentelésével ; sőt éppen most, aratáskor 
voltunk tanúi annak, hogy egy gazdag főúr vasár- s 
ünnepnapon is dolgoztatott munkásaival, nem tudván be-
várni a hétköznapot, hogy „Isten áldását* mielőbb át-
adhassa a zsidó kupecznek, ki majd a kicsépelt gabonát 
vasárnapon fogja fuvaroztatni a vasúti állomásra. 

A nagy csalatkozást meghozta a fönemlitett minisz-
teri rendelet, mely a törvényben lefektetett elvből, a va-
sárnapi munkaszünetből valóságos paródiát csinált. Min-
denki tudja ugyanis, hogy á vasárnapi munkaszünet a 
munkások lelki s testi legszükségesebb igényeinek s ér-
dekeinek megóvását van hivatva biztosítani. Ez most 
éppen oly kevéssé történik, mint eddig az emiitett tör-
vény s miniszteri rendelet nélkül sem volt biztositva. A 
miniszteri rendelet ugyanis annyi sok kibúvót enged, hogy 
a szó legszorosabb értelmében véve csak az a gyáros, 
mester vagy munkaadó nem fog vasárnap dolgoztatni 
munkásaival, aki nem akar ; mivel a rendelet értelmében 
csak arra kell hivatkoznia, hogy az üzem természete és 
érdekei nem tűrik meg a munka megszakítását, és ez 
alapon akár irott hatósági engedélylyel munkában tart-
hatja alkalmazottait vasár- s ünnepnapon át. 

Másfelől a miniszteri rendelet egyenesen károsítja a 
munkások bizonyos kategóriái t : amidőn ugyanis a munkát 
úgyszólván kivétel nélkül megengedi vasárnap délelőtti 
10—11 óráig, a munkásokat abba helyzetbe jut tat ja , hogy 
vasárnap reggeli 6 órától délelőtti 10—11 óráig tartó 
4—5 órai munkáért alig kapják meg azt a bért, mely 
kárpótolhatná őket a vasárnap legnagyobb részének el-
vesztéseért, de különösen a sz. mise hallgatásának mu-
lasztásaért, mivel a gyári munkás — nem lévén hivatal-
nok, hanem munkás — szerszámát letevén vagy fáradságos 
munkáját abbahagyván sok időt vészit, mig templomba 
juthat Isten házához méltó hangulatban s öltözetben. A 

j munkás ekképpen elveszti vasárnapját, de nem kapja meg 
a közönséges napibérét, ugy hogy a miniszteri rendelet-
ről e tekintetben el lehet mondani, hogy a vasárnapi 
munkaszünet legnagyobb ellensége sem eszelhetett volna 
ki ez intézkedésnél alkalmasabb módot arra, hogy a mun-
kások körében népszerűtlenné tegye a vasárnapi munka-
szünetet. Igaz ugyan, hogy a miniszter azt az irott ma-
lasztot nvuj t ja a munkásnak, hogy, ha nem akar, nem 
kötelezhető vasárnap munkára ; ámde ez az ő akarata 
nem tőle függ, hanem gazdájától, a munkaadótól, aki, ha 
vasárnap dolgoztatni kiván, kényszeríti munkásait a va-
sárnapi munkaszünet megszegésére, a munkás kénytelen 
lévén engedni, mert különben elcsapatik s kenyerét veszti. 

Nem igaz-e ezek után, hogy a szóban lévő törvény 
s miniszteri rendelet gúnyból s csúfságból viseli azt a 
czimet, hogy a vasárnapi munkaszünetről szól ! Ilyen 
paródiát a liberalizmus még nem szült soha és sehol. 

De talán akad néhány, minden áron kormánypárti 
gyászmagyar, aki azt fogja mondani, hogy a törvény s 
miniszteri rendelet mégis annyit amennyit nyújt az által, 
hogy vasárnap délután biztosítja némelyeknek a munka-
szünetet. Ha ebben volna is előny, pedig van okunk ezt 
kétségbevonni különösen vallás-erkölcsi tekintetben, akkor 
nevezzük hát a törvényt s rendeletet „a Vasárnapi dél-
utáni munkaszünet*-ről, mert mostani czime nem egyéb 
liberális szemfényvesztésnél, amely inkább a liberális gyá-
rosok érdekében űzetik — a hivő keresztények közőlük 
eddig is megadták munkásaiknak az egy pihenő napot 
hetenkint — semmint a vasárnapi munkaszünetre lelki s 
testi legégetőbb szükségeinél fogva utalt munkások javára. 

Nyilván azt kell hinnünk, hogy Baross minisztert 
tévedésbe ejtették a vasárnapi munkaszünet kérdésére 
nézve a kozmopolita-liberális kézben lévő kereskedelmi s 
ipar-kamarák, amelyeko mindig ellenezték a munkások 
heti pihenő napjának törvény által való biztosítását ; a 
munkások óhajait s jogos igényeit éppen oly kevéssé 
vévén számba, mint érzéketlen lévén az élő munka-tőke 
minél hosszabb fentartása és intenzivebb gyümölcsöztetése 
iránt. 

Mi lesz már most e törvény s miniszteri rendelet 
következménye ? 

Nem akarok Kassandrának beállani, de félő, hogy a 
magas hullámokat verő szocziál-demokráczia vezérei titok-
ban máris köszönetet szavaztak a miniszternek, hogy oly 
erős eszközt nyomott a kezükbe a további, még eredmé-
nyesebb izgatásra, mely nem fogja elmulasztani a mun-
kást meggyőzni arról, hogy a törvényhozás csak gúnyt 
űzött belőle azzal a „vasárnap-délutáni munkaszünettel," 
sőt még erre is csak akkor lesz alkalma, ha munkaadója 
„a megszakítást nem tűrő" üzem örve alatt elbocsátás 
terhe alatt nem kívánja tőle a vasárnap délutáni mun-
kát is. 

Joggal mondhatja tehát a munkás, hogy az úgyne-
vezett vasárnapi munkaszünetről szóló törvény s minisz-
teri rendelet mellett sem ura vasárnapjának, a hetenkinti 
egy pihenő napnak . . . 

Ez egy okkal több még a jobb érzelmű munkások 
elvaditására, aminek következménye a sztrájk, zajongások, 
lázongások, vérontás és szocziális forradalom-
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Majd legyűri őket a katonaság : mondják liberáli-
saink ; de ki fogja pótolni azt a nagy kárt, melyet az 
ország és az illetők vagyonban, életben, erkölcsben szen-
vedni fognak ? Mi e mérhetetlen nagy kárhoz képest ama 
csekély jövedelem-veszteség — ha csakugyan volna ilyen 
— mely a teljes vasárnapi munkaszünet lelkiismeretes 
behozatalából folyna ? ! 

Nem volt még elég tanulságul az alföldi agrár ter-
mészetű szoczialista forrongás ? 

Valóban igaza van De Mun grófnak, midőn azt 
állítja, hogy a liberalizmus előkészítette s nagyranövelte 
a szocziális kérdést, de nem képes megoldani: mindket-
ten, a liberálisok és szocziáldemokraták ugyanegy játsz-
mát játszanak és mindegvikük va banque-ot mond. 

Ennek az egésznek végkövetkezménye lesz a — 
bankrott mindkét részről. -f-

Kalocsa, jul. 5. Haynald Lajos kalocsai bíboros 
érsek. — 

A biboros érsek holttestét a kastély kápolnájában 
jéggel töltött edények közé helyezték a mult este s ott 
hagyták ma reggelig, a midőn dr Pertik Ottó segédeivel 
megérkezett s a földi maradványokat bebalzsamozta. 

Ravatalra holnap helyezik a halottat. Koszorúk, vi-
rágok nem lesznek a ravatalon. Puritán egyszerűséggel, 
mint a milyen életmódja volt, nyugszik majd az érseki 
ravatalon, a mint kivánta és végrendeletében meghagyta. 
Azt a ravatalt minden virágnál drágább, becsesebb ko-
szorú : a magyar nemzet és a katholikus egyház kegye-
lete állja körül. 

A temetésre a rokonok közül dr Velics Lajos kö-
vetségi titkár Hágából, Velics László jezsuita áldozár ér-
keznek ide. 4z elhunyt érsek nővére özv. Stockinger-né, 
a ki az érseket hosszas betegsége alatt folyton ápolta, 
Budapestre utazott betegen. 

Schlauch püspök, a kit a káptalan a temetési szer-
tartás végzésére kért föl, ma részvétnyilatkozatot küldött 
s értesítette egyszersmind a főkáptalant, hogy a fölhívás-
nak készséggel tesz eleget s a temetést elvégezni már 
kedden ide érkezik. 

A biboros érsek halála után a kalocsai postán nem 
kevesebb mint százhúsz hivatalos és magán-sürgöny ada-
tott fel. Nevezetesen : a királynak Szögyényi és a római 
pápának Rampolla bibornok kezéhez ; a magyar kormány-
nak, minden magyarországi érsek-, püspök- és káptalan-
nak, a czisztercziek és benczések házainak, minden neve-
zetesebb plébániának s kül- és belföldi hirlap szerkesztő-
ségének. 

A postahivatal valósággal ostromoltatott a sürgö-
nyök- és express-levelekkel, mindamellett a nagy közön-
séget készséggel és pontosan kiszolgálta még a hivatalos 
órákon tul is. 

A temetésre érkezők fogadására már minden szállo-
dát és alkalmas magánházat lefoglaltak, úgyszintén kocsi-
kat és magánfogatokat is az érkezőknek a gőzhajó- és 
vasútállomásról való beszállítására.. 

Kalocsa városa még mindig a nagy haláleset hatása 
alatt áll. A nép kegyelete lépten-nyomon reflektál reá, a 
ki nemcsak mint egvházférfiu, nemcsak mint politikus, 

de mint ember is nagy volt és elmoshatatlan emléket 
hagyott maga után az élők között. 

Csodálatos mozgalom támadt a városban, mikor 
meghallá a nép a harangszót, a mely a nagy ember ki-
múlását tegnap délután hírül adta. Megteltek az utczák, 
a nyilvános helyek s mindenki az elköltözött palotája felé 
sietett. 

A káptalan tagjai a harangzugásra összeültek nyom-
ban s táviratilag tudatták a katasztrófáról a királyt, a 
kormányt, a három szufragán püspököt és a nagyprépos-
tot, a ki Bajorországban tartózkodik. 

Haynald biboros érsek arczát nagyon elváltoztatta 
a halál. Alig ismerni rá. Szemürege beesett s az a redő, 
a mely két szemöldöke közt függ, mintha mélyebb 
volna . . . Csodálatos, hogy arcza kipirult s ábrázatán 
mégis ezen az arczon soha nem látott komorság ül. 
Mintha mélyen, nagyon mélyen gondolkoznék. 

Ez az arcz a jóság derűjében úszott még tegnapelőtt 
este is, a midőn Gyuri nevü hűséges huszárja s nővére, 
Amália, állott az ágya mellett. Minden legkisebb szolgá-
latra, a mit az önfeláldozó nővér s a szolgálatkész huszár 
tett, visszaemlékezett s köszönetet rebegett. Nővérének 
megfogta a kezét s igy búcsúzott tőle : 

— Máli ! Áldjon meg az isten . . . áldjon — áldjon meg ! 
Többet nem tudott mondani, mikor ideért, szava 

elállt, szemhéja lehullt s többé nem beszélt senkihez. 
Halála után végrendeletét a főkáptalan ülésén fel-

olvasták. 1882. május 22-én kelt a végrendelet Budapes-
ten. Sajátkezüleg irta egy elhasznált félárkus papirosra, 
a melynek a margóján fejezte be végrendelkezését, mint-
hogy az üres helyen nem fért el mindaz, a mit mondani 
akart. A főkáptalani tagok szeme könybe lábadt, mikor 
a dátumot megpillantották : azután, hogy ezt a végrende-
letet megirta a főpap, nem sokáig irt már. Az a katasztrófa, 
a mely emlékéből az Írásjegyek alakját kitörölte, rövid 
időn bekövetkezett. 

Németh József temesvári fölszentelt püspök és Schön 
Lajos volt érseki titkár szerepelnek tanukképpen a vég-
rendelet alatt, a melyben a végrendelkező végrehajtókat 
nem nevezett meg. 

Azzal kezdi a biboros érsek a végrendeletet, hogy 
mindenkinek megbocsát s kér mindenkit, hogy neki is 
bocsássanak meg. A kalocsai egyházmegyében a vallás-
erkölcsi, egyházi és közművelődési czélokra szolgáló 
Haynald-alapot jelöli ki ezután a végrendelkező általános 
örököséül. „Kalocsán kivül — mondja a végrendelet — 
vagyon ne kerestessék." Az érsek végrendeletében azt 
óhajtja, hogy temetése a legegyszerűbb legyen : gyász-
beszéd ne tartassék és ott történjék a temetés, a hol a 
halál éri. Intézkedik végrendeletében, hogy a belső cse-
lédség egész évi fizetést kapjon, a fölösleges cselédség 
pedig elbocsáttassék. 

Négy régi huszárjának 15,000 frtot hagyományozott 
szolgálati idejük aránya szerint. Első huszárja 25 évi szol-
gálata után 6500 frtot kap. 

A városi szegényeknek hagyományozott 2000 frt 
kiosztását a végrendelet a temetés napjára tűzi ki. 

A káptalani helynök-választást julius 11-én fogják 
megejteni. 
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A káptalan az érseki uradalom gondozására Majo-
rossy János felszentelt és Latinovics czimzetes püspököt 
küldte ki, a kik közjegyző közbenjárásával minden helyi-
séget lepecsételtek. Haynald biboros érsek hagyatéka fél 
millióra rug. 

Hagyatéki tömeggondnokká Majorossy János válasz-
tatott meg. 

Kijelölte a főkáptalan azt a helyet is, a hová az 
elhunyt biboros érsek koporsóját teszik le. Most készül a 
kripta a koporsó számára a kalocsai főtemplomban Klo-
busiczky Ferencz és Péter érsekek nyugvó-helye között. 

E. 

Róma, 1891. julius 1. 
Nagyságos s Főtiszt. Szerkesztő Ur ! 

Róma. valamint mindig, ugy a szerencsésen lefolyt 
junius hónapban feltűnő módon tartotta meg az ez időre 
esett ünnepnapokat. Legelőször Jézus szent Szivének szen-
telt napon, junius 5-én nyitotta meg az ünnepek sorát. 
Itt, az ugynevezett„piazza Navona"-n létezik egy három 
hajós, tágas templom, melyben a missziókra szánt papok 
végzik az isteni szolgálatot. Ebben a legszentebb Jézus 
nevéről nevezetes templomban, az első vecsernye alkalmá-
val, a rendkívüli diszes felszerelésen kivül nemcsak fényes 
beszéd, a Rózsafüzér elimádkozása. hanem estéli órákban a 
szentséggeli áldás adásra megjelenő Parochi biboros, 
vicarius által vezetett körmenet is megható módon sikerült. 
Száznál több világi társulati tag diszes öltözetben, utánok 
fiatal papnövendékek karingben, öregebbek dalmatikákban, 
felszentelt papok misemondóruhákban s végre pluvialék-
ban oltáriszentség előtt lépdeltek hosszú sorban, fáklyák-
kal kezökben, a töméntelen nép között, mely mind a három 
hajóban térden állva várta be az oltáriszentséget vivő 
biborost. — Az ily ajtatosságon, mely különösen e templom-
ban, mely Jézus szentséges nevének van szentelve és nem-
csak nyolczadra, hanem egész hónapra szent beszédekkel és 
litánia megtartásával kiterjed, számos előkelő uri család is 
részt vett. A második triduummal megtartott ünnep vala itt 
sz. Antal ünnepe, mely különben csak a sz. Ferencz fiai-
nak templomaiban szokott fényesebben megünnepeltetni; 
például a szent ferencziek uj templomában Via Merulaná-n, 
Lateranum és Maria Maggiore közt, és a minoritáknak a 
12 apostolokról nevezett templomában, hol a két ünne-
pélyes vecsernyét fényes segédlettel mons. Grasselli 
minorita érsek sub infula végzé. Szent Antal tiszteletére 
van még itt gazdag temploma a portugáloknak „Monte 
Citorio" -hoz közel. Ebben az itt tartózkodó nemzetbeliek 
ilyenkor legnagyobb fényt fejtenek, maga a pápai portugál 
nagykövet is megjelenik az isteni szolgálatnál. A leg-
impozánsabb ünnepélyességeket azonban junius hó folya-
mában 17 napon át ülték meg a jézsuita atyák sz. Ignácz 
templomában, szent Alajos 300-dos emléknapja alkalmá-
ból. Pazar fényben úszott az egész templom mindennap, 
mert junius 21-ikét, magát az ünnepet „novena," kilencz-
napi ajtatosság előzte meg. Az alatt nap-nap után mindig 
3 szent beszéddel gyönyörködteték a mézes ajkií rendbeli 
szónokok a beláthatlan nagy publikumot. A minden 
rangu-rendü, korú hallgatók sokasága alig talált helyet a 
hosszú széles templomban; különösen reggeli 11-kor és 

estefelé félhétkor, minden zug tömve volt hallgatókkal, 
kik siri csendben szitták magokba a mondott hitbeli igaz-
ságokat s megdönthetlen alapérveket. Egy óránál tovább 
tartottak az ily beszédek, és a nép, mint a kőfal meg se 
mozdult; nézte, bámulta azon szellemi monumentumokat, 
melyeket nem a világ rak, épit büszke, fönhéjázó, dics-
vágyó fiainak, hanem Jézus Krisztus egyháza időnkint 
megrenoválja, felékesíti, és igy elenyészhetetlenné teszi az 
Istent szerető fiainak emelt százados szellemi szobrokat. 
A rengeteg számú fiatalság 2—3 nappal ünnep előtt octava 
alatt több rendbeli templomban gyónt, de többnyire 
sz. Alajos sírjánál példás magaviselettel ajtatos buzgó-
sággal áldozott. Volt eset ugyan, hogy Parochi bibor-
nok vicarius magas rendeletére Róma plebánusainak 
kellett saját plebániájok körében összegyűjteni azon fiatal-
ság tagjait, kik akár árván maradás, akár más okoknál 
fogva az első áldozáshoz még nem járultak volt. Az ilyen 
már előhaladott korúak, 13 évtől 18-ig, találtattak mint-
egy háromszázan. Ezek a távolabbi városrészekből „omni-
buszokban hozattak a vatikáni bazilika hosszú folyosóira 
és innen szép rendben kereszt és két lobogó elővitele 
alatt Princsipe Massini és Torlonia, — mint a katholikus 
ifjak protektorai előléptetésével bevezettettek a „Kathedra 
és Confessio" közt számukra elkészített helyre. Itt Parochi 
generális vicarius sz. misét és hathatós alkalmi beszédet 
mondott és valamennyit megáldoztatta és pápai áldásban 
részesité. A. fennevezett herczegek ismét előirt rendben a 
templomból kivezették az első áldozásban részesülteket 
és reggelivel ellátták. Junius 20-án az első vecsernyét 
szintén Parochi ő eminencziája tartotta, a legfényesebb 
pontificalis segédlet mellett. Ez alkalommal a templom 
kivilágítása felülmúlt minden fogalmat, a folytonosan 
özönlő nép a legszebb rendben tartá magát, zavar nem 
történt ; a katonaság korlátot vetett, 4 ajtón őrök állot-
tak. 20-án és 21-én az egész városban kitűntek a buzgó 
katholikusok, palotáikat, házaikat kivilágították, itt-ott 
ablakaikra szőnyegeket borítottak ; szóval nappal, a dél-
előtti órákban folytonos misézések, communiok, délután 
pedig az estéli órákban az egész nyolczad alatt a leghí-
resebb főpapok sorából került szónokok, ugy mint Satolli 
érsek és a pápai akadémia praefectusa, Grasselli colossi 
érsek és a Visita apostolica titkára, monsign. Fabri, Tom-
maso Tinti stb. tartottak dicsbeszédeket az angyali ifjú 
szent Alajos felett; a pontificalis miséket pedig minden-
nap más-más bibornok végezte. — Junius 24-én keresz-
telő sz. Jánosnak de praecepto Rómában megtartatni 
szokott ünnepe sem zavarta szent Alajos nyolczadának 
ünnepét, mert aznap Ricci-Paraciani bibornok pontifikált, 
sz. beszédet pedig a háromszázados ünnep emlékezetére 
mons. Grasselli mondott. Keresztelő szent János tiszte-
lete különben el nem maradhatott más templomokban, 
igy péld. a lateráni bazilikában magasztos hangokban 
elzengték a choralisták az ismert antiphon.ít : „Inter na-
tos mulierum non surexit major Joanne Baptista," és a 
hívek is nagy számban jelentek meg, mint a vecsernyé-
ken az ünnepélyes szeat misén. Szent Péter és Pál napja 
ezidén feltűnően nagyobb demonstratióval ünnepeltetett 
meg Rómában, hol sz. Péter sirba szállá; az ünnepélynek 
demonstrátiója nem csak abban állott, hogy a szabad gon-
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dolkozásuakat nem lehetett látni, nyilvános zaklató mun-
kákat végeztetni, köveket, téglákat, homokot napszámra 
hordatni, mi máskor szokás volt, hanem abban is, mert 
szent Péter templomát reggeltől napestig nem lehetett 
még ugy tömve látni, a terjedelmes, gömbölyded piaczon 
pedig ugyanazon időben annyi népet mozogni, mint éppen 
most. 0 szentsége 50 éves jubileuma alkalmával nagy 
népmozgás, kocsi zörej volt tapasztalható szintén, de csak a 
reggeli órákban ; most azonban egész nap a néphullám-
zás nem akart megszűnni ; a folytonos élénkség szokat-
lanul szembetűnt. Maga ő szentsége is a primis vesperis 
9 óra tájban este, januis clausis lejött udvari papjai kisé-
retében, szent Péter sirjához imádkozni. Tegnap junius 
30-án szent Pálban „fuori delle mura" is volt, „Comme-
moratio s. Pauli11 ünnep, de csak chori, mindazáltal ott 
is számos ajtatoskodó, különösen nápolyiak, vett részt a 
benczések által tartott isteni tiszteleten. És ezzel záródott 
be a juniusi ünnepélyességek sora. Ugy tetszett, mintha 
az áprilisi puskapor robbanása nemcsak a földet rázkód-
tatta volna meg itt, hanem a sziveket is Isten iránt 
nagyobb buzgóságra, tiszteletre hangolta volna. 

Gmitter Alfonz. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : Firczák Gyula munkácsi gör. szert. kath. 
székeskáptalani nagyprépostot, becsületvölgyi czimzetes 
apátot és szentszéki ülnököt, munkácsi gör. szert. kath. 
püspökké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1891. évi május hó 26-án. 
Ferencz József s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Magyarország nagy halottja clr Haynald Lajos 

bibornok kalocsai érsek ur tetemeit temetik ma Kalocsán 
az országos gyásznak minden oldalról való nyilvánulása 
mellett. 0 felségét a királyt gr. Hunyady Kálmán főszer-
tartás-mester képviseli. Temeti, a főkáptalan meghívására, 
dr Schlauch Lőrincz nagyváradi 1. sz. püspök ur. Jelen 
van a temetésen a kalocsai egyházi tartomány másik két 
püspöke, Lönhart Ferencz erdélyi és dr Desseívffy Sán-
dor csanádi püspök urak. A főrendiház, a magyar aka-
démia, a Szent-István-Társulat, a Vörös-kereszt-egylet 
stb. fényes küldöttségek által vannak képviselve. A főren-
diház képviseletében két főpap, dr báró Hornig Károly 
veszprémi és dr Steiner Fülöp székesfehérvári püspök 
urak vannak több világi mágnással együtt kiküld ve. A 
gyász az elhunyt nagy halott halhatatlan nevéhez méltó, 
nagy és mély! A „Religio" jövő száma egészen a Haynald-
gyásznak lesz szentelve. 

— Jézus szentséges szive uj emblémáiról az oltári-
szentségben a hitvizsgáló római bizottság (Congregatio S. 
Rom. Inquisitionis) a következő tilalmat adta ki: 

t DECRETÜM S. R. INQUIS. Feria IV, die 3 junii 1891. 
— Nova Emblemata Sacratissimi Cordis Jesu in Eucharistia 
non esse ab apostolica sede adprobanda. Ad fovendam 
fidelium pietatem satis es3e imagines SSmi Cordis in 
Ecclesia jam usitatas et adprobatas; quia cultus erga 
SSmum. Cor Jesu in Eucharistia non est perfectior cultu 
erga ipsam Eucharistiam neque alius a cultu erga SSmum 
Cor Jesu. Insuper iidem Emi Patres communicandam 
mandarunt mentem ab hac Sacra Congregatione jussu Pii 
Papae IX sac. mem. panditam feria IV die 13 januarii 
1875, nempe movendos esse alios etiam scriptores qui 
ingénia sua acuunt soepe iis aliisque id generis argu-
ai en tis quae novitatem sapiunt, ac sub pietatis specie 
insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere 
student, ut ab eorum proposito désistant, ac perpendant 
periculum quod subest pertrahendi fideles in errorem 
etiam circa fidei dogmata et ansam praebendi Religioni 
osoribus ad detrahendum puritati doctrinae catholicae ac 
verae pietati. • R. Card. MONACO. 

— Az ifjúság védőszentjének emléke. Szent Alajos-
nak az ifjúság védőszentjének emlékünnepe alkalmából 
Magyarország katholikus ifjúsága három aláírásokkal 
ellátott albumot küldött Rómába, honnan most Nannerini 
jezsuita atya, az ünnepélyrendező bizottság vezetője, leve-
let intézett dr Robitsek Ferencz központi papnövelde-
felügyelőhöz s elismerését fejezi ki az elért szép ered-
ményért. A három kötetben ugyanis 140 ezer aláírás van. 
Ezeken kivül még két albumot küldenek Rómába, mely-
ben szintén ugyanennyi aláírás van. E diszes kötésű 
albumokat a jövő héten közszemlére teszik ki a Calderoni 
és Gavora-féle váczi-utczai kereskedések kirakatában. 
Jövőre közöljük Nannerini atya jelentését eredeti latin 
szövegében. 

— Saj tó l i iba- igazi tás . Lapuük mult számának 3.1. első olda-
lán, a 20. sorban felülről „bujáskodó" helyett basáskodó olvasandó. 

S ® 5 Felhívás előfizetésre, 
A „Religio" első félszázados pályafutásának befeje-

zéséhez immár csak a most következő rövid félév hiányzik. 
A lefolyt ötven esztendő alatt a kath. egyháznak Magyar-
országban egy egészen uj korszaka keletkezett. Szent 
István öröksége, a kath. vallás, uralkodó vallásból — 
üldözött vallás szerepére szorittatott vissza. A „Religio", 
mint az egyházi szellem ős magyar közlönye, a nagy vál-
tozások és átalakulások közepette, nehéz küzdelmek tüzé-
ben is, állandóan hű maradt kötelességéhez, hű maradt 
nevéhez, üres lárma és hiú dicsekvések nélkül. 

Isten segítségével s diszes olvasóközönségének lelkes 
és lelkesítő támogatásával, hű lesz, hü igyekszik lenni 
teljes erejével, kötelességeihez ezentúl is. Az uj korszak 
nagy feladatainak teljesítése nagyban csak ezután követ-
kezik. Következni fog ugy, a mint az események kijelölik 
a tért, és a megmásíthatatlan isteni elvek, a dogmák, 
kiszabják az irányt, 

A jövő félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 

a szerkesztőség. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : f Dr Haynald Lajos. — A katholikus kongresszusokról. — Egyházi Tudósítások : f Juhász 
Mihály. — B u d a p e s t : A vasár- s ünnepnap megszentelése. — K a l o c s a : Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek. — R ó m a : Junius 

ünnepei az örök városban. — Hivatalos. — Vegyesek. 

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

Budapest. 1891. Budnyánszky A. könyvnyomdájából. <Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, ju l ius 11. 3. II. Félév. 1891. 

1 

L e s s u s 
in funere Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Domini 

D-ris Ludovici Haynald 
S. R. E. Cardinalis, Archiepiscopi Colocensis et Bacsensis etc. etc. etc. 

„ . . . Praecipe lugubres 
Cantus Melpomene . . . " (Horat.) 

Yix undis jubar aureum 
Sol surgens re levâ t : mox ru i t impetu 

In Tartessiacum mare ! 
0 Solis n imium lubrica semi ta ! 

Spectâ! (si lacr imae s inunt) 
Nostri praecipi tes Solis in Hesperum 

Lapsus. — Sol sacer occidit 
Haynaldus : radiis quern sapient ia 

Invest iverat aureis, 
F lammis consilium, Ast raea coloribus ; 

Quem virtus aluit parens, 
Rex mi t rae radiis Romaque purpurae 

Ornavit placidum caput ! 
Cui constans animus, cui vigilantia 

Indefessa meridiem 
Aura tum dederat . Sol pius occidit 

Haynaldus ! lacrimae genis 
Nostris deciduae, s te rn i te Mortuo 

Pon tum ; Sol amat occidens 
In saisi t umulum defluere aequoris ! 

Hic flos vividus ingenî 
Haec vox judicii, jus pa t r iae tenens 

Torrensque aureus eloqui 
Et Suadae facilis vena opulent ior ; 

Haec consumpta laboribus 
Aetas Hungar ic is ; proposit i t enax 

Pectus, — fulgura dum sonan t : 
Semper m a g n a n i m u m ; solibus aemula 

V i r tu s ; cor a d a m a n t i n u m : 
Coelo par a n i m u s ; vul tus a t rociae 

F a t i cedere nescius: 
Haynald (unica vox haec n o t â t omnia) 

Lethi v ic t ima flebilis 
Aurora occubuit ! P langi te Pannones ! 

Sion, grex Colocensium 
Tarn charo capit i vota, preces li ta, 

Fundas , u t mare , l ac r imas ; 
In Ipso omne decus, omnis amor per i t : 

Heu Sponsa orba diu gerne ! 

Sed flevisse sat est ! Turgida lacrimis 
Nunc ora aspiciant polos ! 

Cur Sponsa unc ta feris pectus? Habe t suam 
Mors vic tor iam ! ab infimo 

Ter ra rum exilio solvitur et Dei 
Haynald sedibus additur, 

E t jam se liquidis pascit amoribus 
Ste l la rumque domos super 

Divinâ ambros iam po ta t amys t ide! 
Sic mores nivei Sibi 

Sic spondent animi robur et in t ima 
Mentis relligio et Deo 

Spes-confisa, Crucis proelia fo r t i a ! 
Haec I l ium er ip iun t solo 

E t pur i illecebris aether is inserunt . 
Non est, quod male credimus : 

Non est mor tuus , as t saecula t empore 
Mutavit . — Bene vivi tur 

Quando est perpe tuo vivere, — nec metus 
Mortis lancinat amplius. 

Hanc Sion Colocae, pone doloribus 

21. 



18 ilELIGIO. 

Legem: debuit ext imas 
Haynald exuvias rumpere corporis 

U t mens libera pondere 
In t r a r e t superae lirnina pa t r i a e ! 

Parcae o cur ta necessitas ! 
« 

Frus t ra f'unereis horrida casibus' 
Magnis in te r i tum vi ris 

In ten tas : spolium corporis exues, 
F a m a m non rapies ! Diem 

Claudes curriculi ; saecula sed tarnen 
Immor ta l i a sancies! 

Haynaldi cineres sidera sublevant 
Et astr is copulant. — Habet 

Hoc, vel jus ta nimis, vel nimis invida 
As t ro rum pie tas : amat 

Addi nostra suo sidera sideri ! 
A. M. D. G. 
Colomannus Rosty e Soc . J . 

t 
H A Y N A L D . 

„Grande decus nostrum, 
Columenque re rum!" 

Mindenki mondott e napokban egy pár szó elisme-
rést és dicséretet, s gondolt talán egy-egy kifogást is 
lelkében, Kalocsa elhunyt és immár sírban nyugvó bíbo-
ros érsekéről. Az irásmesterség napi munkásai pedig 
annyit irtak össze a boldogultról a gyász hete alatt, a 
mennyit a könyörtelen halál kegyetlen tette által nyu-
galmából felriasztott országos tisztelet és világhir Haynald 
Lajos bibornok-érsekkel szemben a sajtóra kötelességül 
rótt ki. 

Kitenni iparkodtak magukért országszerte sokan iróink 
közöl ; fényes tehetségek próbálkoztak összegyűjteni azt a 
rengeteg fényt, mely Haynald fejéből egy 75 éves, mun-
kával, küzdéssel, a lángész megerőltetéseivel és — meg-
felelő dicsőséggel teljes pályafutás alatt kisugárzott; 
szóval : megerőltette magát mindenki, a kinek kötelessége 
volt és tehetsége Haynaldról nyilatkozni : s az eredmény ? 
— âz eredmény az, hogy az igazi, a teljes Haynaldból 
még igen sok maradt a történelem, a testis temporum. a 
nuntia veritatis, a magistra vitae számára. • 

Annyi azonban már most is, sőt már a boldogult-
nak életében teljesen kidomborodott, konstatált tény volt, 
hogy Haynald Lajos neve páratlan fényben ragyog Ma-
gyarország, többet mondok, párját ritkitó fényben tün-
döklik Európa ama ritka nagy fiainak neve mellett, 
kiknek kettős, vezeték és kereszt neve közöl csak egyet, 
csak az elsőt kell kimondani, mint például Deák, Dupan-
loup, Manning — s az egész müveit világ legott megérti, 
hogy eme nagy nevek viselői sorából egy kiválónak, egy 

unicumnak. egy világhírű nagy embernek a nevét mon-
dottuk ki. Hasonlított ő, igenis, Magyarországban és Euró-
pában, s azon tul, a nagy katholikus világegyházban, 
nem egy kortársához lelki tehetségeinek nagyságára s 
magasröptű gondolkozásának s tevékenységének sokolda-
lúságára nézve ; ámde a nagy vonásoknak eme hasonla-
tosságai fölött Haynaldban annyi eredetiség, annyi saját-
ságos különlegesség ragyogása tündöklött, hogy őt, a 
mint kiváló embernek tartotta mindenki a lelki nagyságban 
életén át, ugy halála után is nyomdokába, hogy őt talán 
káprázatos egyéniségének bűvös hatalmában helyettesítse, 
senki sem lehet oly vakmerő, hogy lépni merni gon-
doljon.. 

A miben mások, vagyis tulajdonképpen minden 
véges eszű halandó tehetetlennek bizonyult be, abban mi 
sem akarunk esztelen erőködéssel ikarusi szárnyakat öl-
teni : tehát a mi Haynaldban a történelemé, hagyjuk a 
történelemnek, és most, a tisztelettel teljes, fájdalmas 
megemlékezés e második aktusában, midőn az országos 
Haynald-gyász alább következő vázlatához igénytelen be-
vezetéssel akarunk szolgálni, néhány oly vonást óhajtunk 
a történetírás szolgálatában Haynald életéből kidomborí-
tani, a melyek, vagy mivel még idő, vagy mivel talán 
alkalom sem volt reá, mások által kellőleg kidomborítva 
még nem levének. 

Hiszen ki is szólhatott volna még például az elhunyt 
nagy bibornok végrendeletéről, annak egyes feltűnő ren-
delkezéseiről, mikor ez az okmány, mely a lélek egyik 
legcsalhatatlanabb tükre szokott lenni, eddig ismeretlen 
titok vala minden kíváncsiság szeme előtt? De most már 
Dem az többé ; mo§t már a történelemé ez a becses 
okmány, és az ő tanúbizonysága mellett Haynald ritka 
nagy lelkének és nemes szivének egy-egy becses jellem-
vonása a történelem ítélőszéke előtt megállapított tény-
nyé, axiómává jegeczesült. 

Végrendeletében első tette az Isten előtt való lebo-
rulás után — a bocsánatkérés embertársaitól. Azt kéri 
először is, hogy bocsásson meg neki mindenki, valamint 
ő is mindenkinek megbocsát . . . Grande decus nostrum ! . . . 
Haynald bibornokot, a lángeszű embert, a ki millió és 
millió embernek az eszén játszva tú l já r t ; a ragyogó szó-
nokot, a ki eszméi özönének vakitó ragyogása által a 
legnagyobb emberi hatalmat, az emberek akaratának aka-
ratos, negédes szabadságát, rendesen, a mikor csak szólott, 
először elbűvölte, azután a megadás aranylánczaiu oda 
terelte, a hová ő akarta ; Haynaldot, a ki a tudományban, 
a nyelvek beszélésének és Írásának művészetében, a magas 
politika és diplomáczia sikamlós utainak megjárásában, 
bár felületesen ítélő emberek előtt néha dilettánsnak lát-
szott, — mert nem egyszer, hogy czélját könnyebben 
elérje, ő maga is igy akarta, — a szó teljes értelmében 
virtuóz volt:, ezt a ritka fensőbbséggel körüljáró és ural-
kodó' Haynaldot némelyek igazi, bensőséges alázatosság 
hiányáról vádolták s visszatetszett nekik az ő szerénykedő, 
a kalapját mindenkinél mélyebbre leeresztő nyájassága, 
mint mesterkéltség. íme, most,, az ő utolsó bocsánatkéré-
séből világosan kitűnik az ő alázatos lelkének fenséges 
gondolkozása, melylyel a nagyság érzetének meredek-
ségeit s az alázatosság mélységeit egyaránt neki sajátos 
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merészséggel ugy tudta megjárni, hogy nyomdokait foly-
t i tni ebben is csak ő bírhatna erővel. 

Hogy a hervadó virágokat és a hiúság koszorúit 
letiltotta ravataláról, azzal megmutatta, hogy Simorhoz 
hasonlóan igazi keresztény és főpapi felfogással nézte a 
halál rettenetes valóságát, s nem akart az Isten elé tépni 
csalfa virággal boritva, hanem egyedül főpapi ornátusá-
ban, kereszttel a mellén, bűnbánattal a szivében s bo-
csánatkéréssel megdermedett ékesszóló ajkain. 

Hogy ő is, épp ugy mint Simor János nem kivánt pane-
giris pompájában, templomi dicsőitő beszéd ünnepelésében 
részesülni arról a szent helyről, a honnan csak Isten igé-
jét szabad hirdetni : az Magyarország egyházi történetében 
egyenesen uj korszakot jelentő eseménynek tekintendő. 
Uj idők merültek fel ; az uj viszonyok közt nehéz min-
denkinek megállni a helyét; ha tehát valakinek mondani 
valója van egy-egy kidőlt oszlop felett, hát mondja el 
ima és áldás lekönyörgése alakjában ! Simor és Haynald, 
ezt az eljárást követve, lelkileg nagyobbak lettek halá-
lukban ! . . . No de lesz még tiszta idő Magyarország 
katholikus egyházának egén, s a panegiris ismét elfog-
lalhatja majd helyét ott, a hová őt szerénységéből a nagy 
Vazulok és az arányszáju szent Jánosok szent ékesszólása 
kiemelte ! 

Legnagyobb érdemei közé tartozik katholikus egy-
házunk e nagy halottjának minden esetre az, hogy 
erdélyi és kalocsai egyházmegyéjét egymásután, — bár 
lángesze ezermásra is talált időt, erőt és pazar gondosko: 
dást, — mintaszerű gondossággal és erővel kormányozta. 
Kalocsai főmegyéje nem ismeri a kongrua-kérdés körül 
járó mizériákat, iskola-ügve izmos, óriás, mely leverte a 
hitvallástalanság csábitó kisérteteit, a főegyházmegye kor-
mányzása pedig alatta igazán sokat nyert korszerűségben 
és erőben. Es ezt mindenki elismeri, mert elismerni kény-
telen. . 

Es most, az ultimum vale fájdalmas pillanatában, 
itt a „Religió"-ban, melynek a boldogult egyházi fejede-
lem papi pályája kezdetén munkatársa, utóbb egész ha-
láláig atyai pártfogója és jótevője yala, álljunk meg — 
és vegyünk lélekzetet az utolsó szóra : 

Legyen meg az Isten akarata, — miképpen a menny-
ben, azonképpen itt a földön is ! 

A kit két, sőt három egyházmegye nem bir feledni 
soha ; a kit egész Magyarország fájdalmasan nélkülöz és 
sirat; a ki a magyar név dicsőségével betölté az egész 
világot : ci z j az egyház szentségeivel a szivében és 
alázatos bocsánatkéréssel az ő nagyérdemű ajakát}, — 
megérdemli, hogy 

sirja fölött áldás lebegjen 
és az a hő ima, 

hogy lelkének az örök világosság, fényeskedjék 
* * * 

A főkáptalan gyászjelentése az egytoáz világ-
nyelvén. 

Capitulum Metropolitanae Ecclesiae Colocensis 
tristissimo corde significat placuisse inscrutabili Divinae 
Providentiae consilio dilectissimum suum Patrem et Prae-

sulem optimum, : 

ExMINENTIS§lMUM AC REVERENDISSIMUM DOMINUM 

L U D O V I C U M 

S. R. E- TIT. s MARIAE ANGELORUM DE URBE PRESBYTE-
RUM CARDINALEM 

H A Y N A L D , 
Dei Misericordia et Apostolicae Sedis Gratia Ecclesiarum Colocensis 
et Bacsiensis canonice perpetuo uni ta rum Archi-Episcopum et 
Metropolitana ; insignium ordinum S. Stephani R. H., Leopoldi 
Imperatoris , necncin Belgici ordinis Leopoldini, i tem ordinis Domus 
Ducali-Saxo-Ernestinae magnae Crucis Equi tem, Caesareo-Regiae 
Apostolicae Majestat is a Consiliis intimis ; Comitem Romanum ; 
Urbis Romanae Nobilem Civem ; C. R. Capellanum Aulicum ad 
Honores ; ss. Theologiae Doctorem, Facul ta t isque Theologicae ad 
Universi tatem Budapestinensem Collegiatum et ad Catholicam Uni-
versi tatem Lovaniensem Honoris causa Membrum ; Acadeniiae 
Religionis Catkolicae, quae Romae est, Sodalem, Cruce Aurea pro 

Piis Meritis Decoratum ; Sacerdotem Jubi larem etc. etc. etc. 

post diuturnam, heroica tamen patientia Christiana tole-
ratam, infirmitatem pieque suscepta moribundorum Sacra-
menta, speciali Suae Sanctitatis benedictione Apostolica 
munitum, hodierna die post meridiem hora 1 cum quad-
rante, anno aetatis 75-o, presbyteratus 52-o, episcopatus 
39-0, muneris archiepiscopalis 25-o, dignitatis Cardinalitiae 
13-0 ad aeterna laborum praemia evocare ; corpus vero 
desideratissimi Antistitis die 8-a hujus mensis post abso-
luta justa funebria, hora 8-a matutina inchoanda, in 
ecclesia metropolitana conditum iri. 

COLOCZAE, die 4-a Julii, 1891. 

Fiat in pace locus ejus et habitatio ejus in Sion ! 

Magyarország közvéleményének búcsúzója. ') 
A „Budapesti Közlöny". 

„Dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek, való-
ságos belső titkos tanácsos, a Szent-István-rend és a 
Lipót-rend nagykeresztese, czim. udvari káplán, római 
gróf, Róma nemes polgára, a m. tud. akadémia tisztelet-
beli és a főrendiház tagja, stb. f. hó 4-én délután 1 óra-
kor, hosszas szenvedés után, érseki székhelyén Kalocsán 
elhunyt. — A magyar katholikus egyház legbuzgóbb és 
nem csupán magas állásánál, de fényes lelki tulajdonsá-
gainál fogva is legkiválóbb hiveinek egyikét, — a trón 
egy hü támaszát, a haza kitűnő fiát, a tudomány egy 
alapos mivelőjét,. a magyar művészet pedig egy bőkezű 
támaszát vesztette a boldogultban, kinek halálát soká 
gyászolni s emlékét méltán áldani fogják e hazában. — 
Áldás és béke a megdicsőült főpap hamvaira!" 

A „Nemzet." 

Soká fogja siratni a kath. egyház Haynald Lajost. 
Mélyen és soká fogja fájlalni elköltözését a magyar nem-
zet. A nagy elhunyt soká pótolhatlan ürt hagy maga 
után a magyar társadalomban. 

E szomorú pillanatban nehéz, szinte lehetetlen mér-
legelni : kinek, melyiknek van nagyobb vesztesége? A 

l) Gondolom talán fölösleges megjegyeznem, de vigyázni 
mindig jó. A mit más lapok mondanak, azt ők mondják ; azért a 
„Religio" nem felelős. -A- szerk. 
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kath. egyháznak, a magyar nemzetnek, vagy a magyar 
társadalomnak ? A vesztes felek vitatkozhatnak egymással 
az őket ért csapás súlya felett, de mi azt hiszszük, hogy 
valamennyire egyaránt nagy a veszteség. A kath. egyház 
és a magyar nemzet egyaránt lesújtva áll a gyászravatal 
előtt, amelynek szemfedele egyenlően nagy egyházi férfiút 
és hazafit takar. 

Nagy és magasztos volt az állás, melyet betöltött, 
de lesznek még utána hivatottak az ily állás betöltésére. 
Egyházi és világi tudománya ritka volt, de marad még 
utána tudomány Magyarországon. Hazaszeretete lángoló 
volt; de lesznek e hazában mindig igen sokan, — fent 
és alant — akik nem kisebb hévvel fogják szeretni a 
hazát. Ékesszólása példányszerü volt ; de nem hal ki 
Haynald Lajossal a világi és egyházi elokvenczia. 

De tán soká nem fog ülni a kalocsai érseki székben 
oly férfiú, aki az egyházi és világi tudományt, ékesszó-
lást, az egyházi és világi jeles tulajdonságokat oly nagy 
mértékben fogja magában egyesiteni, mint egyesitette 
Haynald Lajos. Aki egyaránt fényes disze lesz egyházá-
nak és hazájának, a vallási vezérletnek, mint a törvény-
hozásnak. 

A magyar kath. egyház nagyjai többé-kevésbbé 
mindig egyesiteni szokták magukban az egyházi és haza-
fias erényeket. Ritka kivételek voltak nálunk a középkor 
azon sötét (!) alakjai, akiknek szivét a kolostorok ridegsége 
elzárta volna a hazafiság követelménye elől. Még ri tkáb-
bak valának a tizennyolczadik század voltairianizmusa 
által pusztán világfiakká átalakított fényes abbék, vagy 
egyháznagyok. 

De az egyházi, nemzeti és társadalmi motivumok 
szerencsésebb, az egyházi méltóságnak megfelelőbb mó-
don, főpapban, még nálunk sem egyesültek, mint Haynald 
Lajosban. E tekintetben ő marad még soká a minta, 
hogy milyennek kell lennie egy főpapnak, aki egyszers-
mind nagy tényezője nemzetének és nemzete társadal-
mának. 

A különböző karszakokban más és más feladatokat 
kell megoldania az egyháznak, amint más és más felada-
tokat oldott is meg kétezredéves hosszú pályáján. 

Szent Severinus Norikumban a római államiság 
utolsó maradványát tartotta fenn a barbárok pusztitásai 
közepett. Más és más nagy feladatokat oldottak meg 
III. Imre és Nagy Gergely pápák. É p p a kath. egyház-
nak jellemző tulajdonsága, s egyszersmind hatalmas fel-
virágzásának titka volt, hogy hatott ugyan a korra és a 
kor eszméire, de egyszersmind tudott ezekhez simulni oly 
ruganyossággal, melyet épp ez egyházról fel sem tenne, 
aki nem vizsgálta annak kétezred éven át történt fejlő-
dését. 

A római korszakból megtartotta a demokratikus 
alapgondolatot. Az egyszerű légionáriusból lehetett caesár, 
egyszerű barátból püspök, sőt pápa. És e mellett mégis 
fel tudta ölteni a középkorban a feudalizmus szerkezetét, 
csak egyet nem fogadva el abból: a születési előjogot. 

A jelenkornak uralkodó eszméje a nemzeti eszme, 
melyet azonban már is áttörni igyekeznek a nagy szocziá-
lis kérdések. És a római egyház tud simulni az elsőhöz, 

s keresi a megoldási módokat a másodikhoz. Francziaor-
szágban tud simulni a reszpublikához, Lengyelországban 
az orosz despotizmus elleni nehéz küzdelemhez. Miképp 
nem tudna simulni Magyarországon ahhoz a kizárólago-
san uralkodó eszméhez, mely az egész nemzet lelkét meg-
ragadta, a magyar nemzeti eszméhez ? 

A magyar nemzetre nagy, életbevágó feladat vár, a 
magyar nemzeti állam megteremtése. Ettől függ jövőnk. 
De nemcsak a mienk, hanem egyszersmind a magyar 
kath. egyházé. Ha a négy folyam táján nem a magyar 
nemzet fogna uralkodni, ha szörnyű katasztrófában, vagy 
lassú elmállás által felbomolva, elveszne, vele buknék 
egyszersmind a magyar kath. egyház. Oroszország épp 
ugy üldözné azt itt, mint üldözi Lengyelországban. 

Az egyház és a magyar nemzet érdekei közösek. A 
kath. klérusnak tehát legeiül kell mennie a nemzeti esz-
méért folytatott küzdelemben. 

Haynald Lajos egyike volt azoknak a magyar főpa-
poknak, akik legelői mentek. Akik az egyházi és a nem-
zeti czélt egyesiteni tudták. Akik nem találták sem az 
egyház, sem a haza érdekében valónak a kettő közt fel-
idézni a harczot ; sőt akik mindig igyekeztek elsimítani 
az egyház és állam közt felmerült ellentéteket. Akik nem 
keresték a világi népszerűséget az egyház, s az egyházi 
népszerűséget az állam rovására. 

A kath. egyház és a magyar nemzet benső szükség-
letéből fakadó egyetértés fényes kifejezést talált Haynald 
Lajos pályájában. A magyar nemzet egy főpaptól sem 
követeli, hogy egyházához hűtlen legyen. De viszont a 
legszigorúbb egyházi felfogás sem követeli a kath. klé-
rustól, hogy a nemzeti czélok iránt, nem ellenségeskedést, 
hanem csak közönyt is mutasson. 

így történt szinte mindig, hogy a kath. klérus a 
magyar nemzeti ügy táborában foglalt helyet s viszont a 
magyar nemzet soha sem táplált ellenséges indulatot a 
kath. egyház iránt. 

De a kettős s bensőleg egységes feladatot senki 
sem oldotta meg nagyobb sikerrel, mint Kalocsa főpapja. 

Ha kell világitó példa a jelen nemzedék és a késő 
nemzedékek számára: Haynald Lajos élete, ragyogó pá-
lyája fogja a példát szolgáltatni. 

Csak porhüvelye halt meg. Emléke élni fog a ma-
gyar nemzetben s a kath. egyházban. Különösen kell, 
hogy éljen azokban, akik hivatva vannak és hivatva lesz-
nek az egyház élén arra, hogy a nemzeti és egyházi 
czélok közösségét, harmóniáját fentartsák. Hogy szintén 
diszei, büszkeségei legyenek nemcsak egyházuknak, ha-
nem a magyar nemzetnek is. Épp ugy, mint Haynald 
Lajos. 

És meg is vagyunk győződve, hogy a kath. klérus 
hű marad történeti tradiczióihoz. Hogy a kath. egyház 
vezérei ugyanazon a nyomon fognak haladni, amelyen 
dicső pályát futott meg Haynald Lajos. 

így aztán a nemzet belső válságoktól, erőpazarló 
küzdelmektől megmentve, biztosan haladhat előre utján. 
Azon az uton, mely a magyar nemzetet virágzásra, ha-
talomra jut tat ja s a kath. egyházat a nemzeti diadal 
részesévé és osztályosává fogja tenni. 
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A „Pesti Napló". 

A kalocsai érsek meghalt. Gyászolva veszi e hirt a 
magyar nemzet, siratja Haynald Lajost a kath. egyház. 
Egy nagy tehetség s hazánk történetének egy nevezetes 
alakja tünt el ismét az élők sorából. Ritka szellem, mely 
saját erejéből emelkedett magasra s tündökölve futotta 
be pályáját. A kath. egyház csodálatos vegyitéke a de-
mokracziának és arisztokracziának. A szegény szülők 
gyermekeiből, ha nagy lélekkel vannak megáldva, hatal-
mas főurakat nevel magának, kik magas állásban erejük-
nek teljességét az egyház érdekeinek szenteljék ; de nem-
csak az egyházénak, mert ez jól tudja, hogy nem szabad 
magát elszigetelnie az államtól és a társadalomtól. Haynald 
is, a biboros kalocsai érsek, a római egyház politikusa és 
az ecclesia militans feje Magyarországon, dicsőségének 
napjaiban nem csupán egyházmegyéjének kormányzásával 
foglalkozott s szertartásokkal, melyeket hivatása reá sza-
bott, hanem ezeken tul tehetsége javát hazája közügyeinek 
szentelé, az egyházi és világi politikának volt nagy befo-
lyású tényezője. Országgyűléseken és delegácziókban a 
magvar főpapságnak vezető képviselője, ünnepi és alkalmi 
szónok, ki virágos keleti nyelven hallgatóit elbűvölte. De 
még kitűnőbb politikai szónoklatok tartásában, nem csu-
pán a kath. egyházat érdeklő, hanem a legfontosabb köz-
jogi, diplomacziai sőt hadügyi kérdésekben is. A beavatott 
és hivatásszerű egyházi diplomata szerepét vitte Magyar-
országon. a franczia hires püspökökre vagy pedig a nagy 
ügyességű olasz bibornokokra emlékeztetve. Összekötte-
tései az udvarral, Andrássyval, a római szent székkel s 
a magyar arisztokracziával őt kiválóan képesítették erre ; 
tapintatos finom modora, lekötelező előzékenysége és 
szellemes társalgása könnyűvé tették neki befolyásának 
érvényesítését s a mi ritka dolog politikát űző főpapok-
nál hazánkban, Haynald népszerű volt s azért volt nép-
szerű, mert magyar hazafiságában senki sem kételkedett. 
Nem kételkedett pedig azért, mert ki volt hasonló püspök 
az 1848. után kinevezettek között, ki a nemzet jogainak 
védelmében nem csak királyának kegyét — kinek akkor 
Schmerling és Nádasdy voltak tanácsadói — hanem erdélyi 
püspöki állását s annak összes beneficziumait is feláldozta ? 
Nem volt itthonn maradása, mint egy számkivetettnek, 
ugy kellett menekülnie Rómába. S mert Haynaldnak ezen 
bátor és nemes ellenzéki fellépése akadályozta meg 
Erdélynek a reichsrathba menetelét, ezért a magyar nemzet 
örök hálával tartozik emlékének. Nem lőn ezen érdeme 
felejtve soha s ezért maradt ő népszerű mindig. De nem 
csupán ezért, hanem azért is, mert a kath. érdekek vé-
delmében mindig megtartotta azt a határt, hogy az állam-
mal és a többi vallásfelekezetekkel való békesség meg 
ne zavartassék. Mig tehát Simor primás a politikától 
visszavonult s Esztergomban egyedül az egyházi dolgok-
nak élt, addig a kalocsai érsek a királynál, a kormánynál 
és a törvényhozásnál nagy befolyását arra fordította, hogy 
a konfliktusokat elkerülje. 

Haynald a politikus azonban nem foglalta el Haynal-
dot az egész embert. Az volt éppen különös büvereje 
személyiségének, hogy oly sokoldalú volt eszének forgá-
sában, szivének lelkesedésében. Nemcsak szerette a tudo-
mányokat, mivelte is, még pedig kiváló előszeretettel a 

pozitiv természettudományok iránt viseltetett. Elnökölt a 
természettudományi társulat ülésein ; elnökölt az akadé-
miában s nagybecsű növénygyűjteményével gazdagitá a 
muzeumot. Értekezéseket irt tudományos folyóiratokban 
és disputált a tudósokkal. A mint kereste az igazat, ugy 
kereste a szépet ; rajongott a zenéért, alapítványokat tett 
a festészetre. A nemzeti kultura minden mozzanatában 
élénk részt vett, mert mindenki hozzá fordult, ki nemes 
törekvésnek pártfogást keresett. Pártfogását keresték sokan 
olyanok is, kik egyéni czéljaikat követték: s a jószivü 
főpap nem tudott ellentállni azoknak, kik hozzá pártfo-
gásért folyamodtak. Személyére Haynald keveset költhe-
tett nagy jövedelmeiből, mert ezeknek mindig mások 
voltak haszonélvezői. Indíttatva érezte magát végre bir-
tokait bérbe adni, nem levén olyan jó gazda, mint a 
primás. Azután pedig nagy jövedelmeiből épitett templo-
mokat, a nevelésnek szánt zárdákat s a kalocsai egyház-
megye gazdag alapitványait ujakkal gyarapította. íme a 
nagy észbeli tehetségekhez szivjóság is járult, a gyenge-
ségig menő szivjóság. Felfogásának gyors könnyedsége 
könnyen hirtelen változatokba ejté kedélyét s az ideges 
nyugtalanság akkor is meglátszott rajta, mikor a legsze-
retetreméltóbb volt. Ez az idegesség fogyasztotta el lel-
kének erőit a halálnál hamarább. 

A halál csak fölszabadította lelkét. Elborult kedély-
világa és gondolkozása megváltásképen fogadták a halál 
megjelenését. Még egyszer utoljára felcsillant benne a 
lélek, azután elköltözött mennyei Atyjához. 

Élő halott volt már régen. De most, midőn a rava-
talon fekszik, a nemzetnek újra feltűnik Haynald, nem 
ugy mint kialudt lámpa, hanem a mint három évtizeden 
át üstökösként csillogott Magyarország egén. A nemzet 
hálával és szeretettel bacsuzik tőle. Nincs immár biboros 
érsekünk egy se, egy esztendő előtt még hárman voltak 
a nagyok. Áldva bucsuzunk Haynald Lajos kalocsai érsek-
től, ki örök emléket emelt a magyar históriában magá-
nak. Üdv legyen lelkének a mennyországban. 

Az „Egyetértés." 

Kalocsának biboros érseke, dr Haynald Lajos, a 
magyar magas klérus disze és büszkesége, nincs többé. 
A. kórság, mely már évek előtt megbénitá s magasröptű 
szellemének szárnyát szegé, életerejét is elemészté végre. 
A római katholikus egyháznak méltó gyásza van. 

De a mikor a magyar katholikus egyház gyászba 
borul egyik legkitűnőbb főpásztora elhunytán : lehetetlen, 
hogy a magyar haza nemtője is meg ne fordit«a fáklyá-
ját ravatala előtt. Mert a mily kitűnő volt egyházfejede-
lemnek, "épp oly hű fia volt a hazának, veszedelmes 
napokban is bátor harczosa érdekeinek, védelmezője 
alkotmányos jogainak, előkelő munkása a magyar nemzet 
politikai és társaséleti törekvéseinek. 

Egyháza körül szerzett érdemeinek méltatása nem e 
lapra tartozik. A mit ez irányban s tisztán csak ez 
irányban cselekedett és alkotott, meg fogja találni a maga 
hisztorikusát illetékesebb helyen. De a mi érdem az egy-
házpolitikai téren s a világi politika terén, a társadalmi 
előrehaladás mozgalmaiban, a kulturális törekvések terén 
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nevéhez fűződik, annak nem szabad emlittetlen maradnia, 
noha- elősorolása is meghaladja egy hirlapi czikk keretét. 

Nem is szándékozhatunk kiterjeszkedni minden ez 
irányú érdemére s különösen mikor még a megdöbbentő 
gyászhír első fájdalmas benyomása alatt állunk, elég lesz 
csupán arra szorítkoznunk, a mi szorosan politikai sze-
replésére vonatkozik, mely szereplésnek döntő hatása volt 
élete egész pályafutásának meglepő változatokban gazdag 
alakulásaiban. 

Haynald Lajos politikai szereplése a 48-ki politikai 
mozgalmakkal veszi kezdetét. A magyar papságnak ő is 
azon hazafias részéhez tartozott, mely rokonszenvezett a 
nemzet szabadelvű irányával s mely Lonovics érsekben 
tisztelte vezérét. Hazafias lelkesedésének azonban határt 
szabott a törvények szigorú megtartása felőli skrupulo-
zitása s igy történt, hogy midőn Kunszt érseki helynök-
nek Esztergomból elmenekülésével, őt, az egyházmegyei 
hivatal kanczellárját találja a Szemere-kormánynak az a 
rendelete, hogy az április 14-ki függetlenségi nyilatko-
zatot egyházmegyéje papsága által hirdettesse ki : a ren-
delet végrehajtását — hivatkozással a pragmatika szank-
cziónak nevezett örökösödési törvényre, megtagadta. 

Nem lehetett kétsége az iránt, hogy ez ellenszegü-
lésének következése mi lesz. A Szemere-kormány kultusz-
minisztere, Horváth Mihály csanádi püspök elmozdította 
állásától. S ő karrierjének ezen félbeszakítását komolyan 
is vette, ngy hogy midőn a diadalmas hatalom által 
esztergomi érseknek kinevezett Scitovszky visszahelyezte 
állásába, ő ezt semmi áron elfoglalni nem akarta s az 
uralkodónak külön szigorú parancsszava kellett hozzá, 
hogy állására visszatérjen. 

Erdélyi püspök korában, tehát a legveszedelmesebb 
időben tanúsított hazafias, bátor magatartásával szerezte 
meg a népszerűségnek azt a nagy tőkéjét, mely őt a 
nemzet szemében a nemzeti ügy, az alkotmány előkelő 
bajnokává s a nemzeti jogos aspirácziók ékes-szavu s 
egyházi magas állásában fokozott mértékben nyomatékos 
szavú tolmácsává avatta. 

A püspöki székhelyén, Gyulafehérvárott tartott 
1861-iki konferenczián, a gubernium üléseiben s a pesti 
országgyűlés főrendiházában ő emelte fel a leghatározot-
tabban Erdélynek az anyaországgal egyesitése zászlaját s 
bátran, állt útjába a bécsi kormány alkotmányellenes szán-
dékainak, rendületlenül állván meg a jogfolytonosság 
alapján, mint akkor a nemzet szine-java s egész nagy 
többsége. 

Mint egyik életrajzirója följegyzi róla, sem gróf 
Nádasdy Ferencz csábitásai és fenyegetései, sem gróf 
Crennevüle kormányzó erőszaka nem birják megtántori-
tani hazafias álláspontjában s a bécsi kormánynak minden 
hozzá kötött reményét elutasítja határozott nyilatkozatá-
val, mikor kijelenti, hogy „sem az uralkodóház és a 
király felséges személye iránti rendületlen hűségem, sem 
az ősi alkotmányhoz való ragaszkodásom nem engedi, 
hogy akár a tényleg kormányzó miniszterektől várható 
kegyek, akár a netán fenyegető ideiglenes hátrányok 
miatt a lelkem mélyében gyökerező jog és igazság sugal-
latait elnémítsam, emberi tekintetekből gyáván a szent 
ügy árulójává legyek." 

S ennek a magatartásának is levonta következmé-
nyeit s inkább lemondott püspöki állásáról, semhogy 
hazafias meggyőződését megtagadja. 

A nemzet rokonszenvétől és tiszteletétől környezve 
vonult püspöki székéből vissza szécsényi magányába, hová 
az ország elismerése kisérte el, melynek koszorújába gróf 
Mikó Imre az erdélyi református egyház főgondnoka 
fűzte a legszebb levelet, a midőn azt irja, hogy rövid 
volt ugyan együttszolgálatuk ideje, de arra elég volt, 
hogy ő benne a magyar alkotmánynak rendületlen jel-
lemű bajnokát ismerje meg s biztosítja arról, hogy a 
haza szent igazaiért vivott küzdelmek történetében az 
elmozdított püspök neve első helyen fog ragyogni, mert 
egy nagy és erős vallás főnápztorához illő bátorsággal 
védte az alkotmány ügyét. 

Soha nem tartozott az egyháznagyok azon faja közé, 
a kik kötelességüket kimerítve vélik, ha főpásztori mű-
ködésük ellen gáncs nem emelhető. Haynald mindig érezte, 
hogy a magyar főpapnak ezenfelül is vannak kötelességei, 
melyeknek teljesítését nem kevesebb joggal várhatja el 
tőle az ország, mint a magáéit az egyház. 

S azon szerint cselekedett. Soha nem szigetelte el 
magát hazája politikai és kulturális törekvéseitől, sőt 
azokbán előkelő, sokszor vezérszerepet viselt. Első sorában 
állt az ecclesia militansnak az egyházpolitikai téren, a 
nélkül, hogy a főpap elnémította volna a hazafit. A 
főrendiház tanácskozásaiban, fontos kérdésekben egvik 
főpapunk sem vett oly élénk részt a korábbi években, 
mint Haynald Lajos. S hogy a tudományok, szépmüvé-
szetek fejlesztése körül, a nevelésügy terén, a humani-
tárius irányban, mennyi kezdemény, mennyi alkotás fűző-
dik nevéhez, minden életrajzában megtalálható. 

Bizony Haynald Lajos halála nem egyedül az egy-
háznak nagy veszteség, épp oly mértékben vesztesége a 
hazának s e nemzet közügyeinek. S mikor megzendül 
felette az egyház búcsúzó szava, „az örök világosság fé-
nyeskedjék neki" : az együtt gyászoló ország mondhatja 
rá az áment. 

Ä „Magyar Hirlap". 

Kalocsa biboros érseke meghalt. Haynald Lajos, a 
ki rövid pár évvel ezelőtt a magyar főpapság disze és 
büszkesége volt, ott fekszik kiterítve a ravatalon. Ott 
fekszik mozdulatlanul és hidegen, hogy a kegyelet végső 
tisztességével helyezzék a sirba, mely az összes emberi 
nagyság és dicsőségnek véghatára. 

A napokig tartó haláltusában megtörtek végre élet-
erői, s egy érdemekben gazdag fényes életpálya küzdel-
meire borította gyászos fátyolát a halál. 

A hír bárminő szomorúan érintett is bennünket, de 
nem lepett meg. El voltunk készülve reá, s bár napokkal 
előre láttuk már a végső feloszlás kikerülhetlen fátumát, 
s résztvevő figyelemmel kisértük a lassú haldoklás kinos 
vergődését: mégis nehezen tudunk csak belenyugodni a 
veszteség gondolatába. 

Mert van a halálban egy tragikus vonás, mely sok-
kal fájdalmasabb és lesújtóbb, mint az életszervek felosz-
lásának gondolata. Ez a tragikus vonás pedig az elválás 
tudata. Fáj mindenkor szétszakítani azt a kapcsot, a 
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melyet közöttünk a szeretet vagy a megszokás, az isme-
retség vagy az élet küzdelmeinek közössége kötött. 

S ha közéletünk soraiból egymásután látjuk kidőlni 
az oszlopos alakokat, a kik állásuknak tekintélye, talen-
tumuknak ereje, jellemüknek tisztasága, akaraterélyüknek 
határozottsága folytán mintegy predesztinálva voltak a 
vezérszerepre, — önkéntelenül éreznünk kell azt a sebet 
is, a melyet társadalmunk testén az ujabb veszteség ütött. 

Hiszen a nagy történelmi alakoknak egyik legfőbb 
dicsőségét éppen az képezi, hogy nevük lassanként erkölcsi 
tőkévé növekszik, s mint egy társadalmi erőtényező megy 
át a köztudatba, hogy erőt vagy reményt merítsen abból 
az ifjabb nemzedék. S ha a nemzetnek ily drága tőkét 
kell elveszíteni, a veszteség a mi közös veszteségünk s a 
csapás súlyát érezni kell mindnyájunknak. 

Azt hiszszük, nem fog túlzásba ragadni bennünket 
a kegyelet, midőn nyíltan kijelentjük, hogy Haynald Lajos 
halálát is ily veszteségnek tartjuk a magyar társadalom 
közéletére nézve. Egy érző idege volt ő a nemzet testé-
nek, a melynek táplálékot ugyanaz a vérkeringés nyújtott, 
mely a nemzet szivében lüktetett. Eszméink és nemzeti 
törekvéseink közösségében élt és munkálkodott velünk ; 
részese volt sikereinknek, kitartó és hasznos munkása kul-
turális haladásunknak. Osztozott örömeinkben s azt a 
fájdalmat, a mely végig sajgott a nemzet testén, teljes 
mértékben átérezte ő is. 

Fényes, produktiv elme, széleskörű műveltség dőlt 
ki sorainkból, a melynek legfőbb érdeme éppen abban 
állott, hogy magyar tudott lenni minden izében. Yalódi 
essay-alak, a kit jellemezni és méltóan kidomborítani 
csak egy bővebb terjedelmű történelmi tanulmány kere-
tében lehetne. 

Azok közé a szerencsés emberek közé tartozott, a 
kiknek a gondviselés megengedte, hogy állásuk tekinté-
lyénél fogva teljesen kifejthessék és érvényesíthessék a 
bennük rejlő erőt és erkölcsi értéket. Mert tehetségeinek 
súlyát csak növelte az a helyzet, a melyet neki állásának 
tekintélye nyújtott. 

A magyar katholikus főpapság nem csupán egyházi 
kitüntetés, hanem előkelő közjogi poziczió, mely a püs-
pöki kart az állampolgárság legmagasabb színvonalára 
emeli. S ha szellemi és erkölcsi hatáskörüktől eltekin-
tünk is, előkelő méltóságuk, politikai sulyuk, vagyoni 
helyzetük a társadalmi osztályok legkiválóbbikává teszik 
őket. 

De éppen azért, mivel ily előnyöket nyújtott 
részükre a nemzet tulbuzgalma és bőkezűsége, megkíván-
hatja tőlük egyúttal a nagy kötelességek gyakorlását is. 
Azért állnak a tekintély csúcspontján, hogy annál köny-
nyebben terjeszthessék a világosságot! Hogy tudjanak 
lelkesedni a közügyekért ; példát mutatni a hazafiúi eré-
nyek gyakorlásában ; fölkarolni a nemzeti haladás érde-
keit ; áldozatokat hozni a kultura, a művészet és a tudo-
mány istápolásáért ; ' s tudják egyszóval megoldani azt a 
nagy föladatot, hogy egy katholikus főpapnak hogyan 
kell egyesíteni magában a jó papot, a jó hazafival. 

Haynald élete e kötelességek gyakorlásának is volt 
szentelve. Szerette a művészetet, s a magyar névnek a 
külföld tudós köreiben is tiszteletet szerzett. Élete a jó-

tékonyság folytonos gyakorlásában állott, s mindig többre 
becsülte a tetteket a szavaknál, az áldozatkészséget a 
szónoki eloquentiánál. Vezérszerepet vitt a magyar társa-
dalom közéletében, s ezt az előkelő helyet nem vagyoni 
helyzetének vagy piros talárjának köszönhette, hanem 
szellemi fölényének, értelmi arisztokrácziájának, a mely 
előtt szívesen meghajolt a magyar közvélemény. 

Jobb szerette hazáját, mint saját érdekeit. S mikor 
a kötelességek összeütközése őt oly helyzetbe sodorta, 
hogy választania kellett az udvar kegye, egyházi méltó-
sága és a jogos nemzeti érdekek nyilt bevallása között, 
habozás nélkül lökte el magától a püspöki tekintélyt dus 
javadalmaival együtt, hogysem hazafiúi karakterén csak 
a legcsekélyebb csorbát is ejtette volna. 

Apolta és fejlesztette mindenkor a nemzeti össze-
tartozás érzetét, s a vallási türelem erős kapcsával töre-
kedett összeforrasztani a nemzet különféle vallású elemeit 
abban az egy közös czélban, a melynek neve „haza-
szeretet." 

Mint ember a legszeretetreméltóbb alakok egyike 
volt, a kit nehéz volt megismerni a nélkül, hogy egyúttal 
meg ne szerettünk volna. Gyengéd modora, előkelő izlése, 
eleven temperamentuma, pezsgő kedélye rokonszenvessé 
tették őt mindnyájunk szemében. 

Midőn pár évvel ezelőtt teste megtörött, elméje 
elhomályosult s végleg visszavonult a fővárosi élet művé-
szi és kulturális mozgalmaitól, átéreztük a nehezen pó-
tolható veszteséget, mely betegsége által a magyar köz-
életet is sújtotta. 

Halálának hire mélyen érint bennünket s csak az a 
gondolat nyújthat vigasztalást, hogy a lassú haldoklás 
évekig tartó munkáját fájdalom nélkül fejezte be a ke-
gyelmes halál. 

Nevének emlékét sokáig fogja megőrizni a kegyelet 
s a nemzet közvéleménye fájó szívvel helyezi ravatalára 
az elismerés koszorúját. 

A „M. Állam". 

Haynald Lajosnak pályája egybe van forrva a ma-
gyar nemzet történetével. A míg katholiczizmusunk másik 
nagy alakja, hitünknek oszlopa, Sím or, kinek ledőltét 
örökké siratjuk, inkább az egyházi kormányzásra szorít-
kozott, addig Haynald mintaszerű egyházi kormányzata 
mellett keresett alkalmat, hogy az országos közügyekben 
is hallassa szavát, érvényesítse bölcseségét. A nemzeti 
eszmének áldozatul adta az erdélyi püspöki széket, de 
elutasította a Habsburgok elleni konspirácziókra tett fel-
hívást. Öt, ki mint esztergomi érseki hivataligazgató a 
debreczeni országgyűlés detronizáló határozatát ki nem 
hirdette., os"ztrák politikusnak hitték s csak midőn felál-
dozta püspökségét a haza függetlenségeért, látták be, hogy 
az ő hazaszeretete, a trónhoz való ragaszkodása egyaránt 
tiszta, nincs abban salak, nincs túlzás, s azért a férfiú 
becsületének, az önálló gondolkodásnak, az erkölcsi erő-
nek hódoltak benne azok is, kiket fogva tartott az ellen-
szenv, az egyoldalú felfogás, a dolgok mélyét, értelmét 
nem kutató szellemi korlátoltság. 

Az újkor történetében Kalocsa érseke nevezetes sze-
repet vitt. A főrendiháznak, a delegáczióknak nemcsak 
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egyik főfaktora vala, de oly sulylyal birt személyisége, 
hogy egyes kérdésekben, ugy szólván, uralta a törvény-
hozást. 

A katholikus politika szintén sokat köszönhet Hay-
nald Lajosnak. Az ő sima, konciliáns lelkülete, melv a 
hithez való hűségben egy pillanatra sem ingott meg soha, 
s a Szentszék iránt való engedelmességben igazán példa-
szerű vala, sok oly eredményt vivott ki, melyet másképp 
alig érhetett vala el. Az ö befolyásának volt köszönhető, 
hogy a Csáky Albin gróf által felidézett kollizió nem 
már évekkel azelőtt következett be, mert ő volt, aki 
1884-ben megnyerte Trefortot annak az eszmének, hogy 
az elkeresztelés immár stereotippá vált kérdését ne vigye 
a konfliktusig, érje be a rendelet kibocsátásával, de ne 
követelje annak végrehajtását. Viszont ugyancsak ő volt, 
ki a püspöki konferenczián óvást emelt Trefortnak ren-
delete ellen s annak hivatalosan is kifejezést adott. En« 
nek a kibékítő, az egyház jogait védő szellemnek, bölcs 
tapintatnak, mely színleg másnak engedi át a győzelmet, 
ha a lényeget megmentheti, éreztük sajnosan hiányát az 
utolsó hónapok eseményei között. 

Az emberi nagyságnak egyetlen mértéke, de igaz 
mértéke a halál. Akinek koporsójánál a veszteségnek 
érzete sajtol könyeket, az az igaz ember, mert az élőben 
megvesztegethet a szeretetméltóság, elkápráztathat az el-
meél, de a halottban már csak a pozitívumot látjuk, a 
testet, mely a szellem, a lélek nélkül nem ér semmit, s 
igy ismerjük fel a lelki nagyságot egész valójában. 

Es Haynald Lajos nagy alakja vala nemzetének. 
Bölcseségben, tudásban, eszméi és ismeretei bőségében a 
nemzet szellemóriásai közt is legelői állott, a jótékony-
ságban a legnevesebb versenyt vívta Simor Jánossal, a 
nevelésre hozott áldozataival a szellemi kincsek egész 
tárházát nyitotta fel a jövő nemzedék előtt. A művészet 
bőkező pártolóját siratja benne, ki a nagy mestereket 
személyes barátságával tüntette ki s legnagyobb mérvben 
hatott ahhoz, hogy a művészet feltalálta a magyar társa-
dalomban az őt joggal megillető helyet. A tudósok mes-
terüket siratják a bíborosban, ki az ég csillagaitól a 
fűszálig minden régióját ismerte a természetnek, és felta-
lálta mindenütt a természetnek Urát, az Istent. A nem-
csak a kalocsai érseki intézetek között, de a haza összes 
iskolái fölött messze kimagasló jézustársasági kollégium 
mai fényét és dicsőségét az azt vezető társaság felül nem 
múlható érdemein kivül Haynald Lajos tudományszerete-
tének köszönheti, ki a társaság dicsőségének, a tudományos 
felfedezők egyik legnagyobbjának, Secchinek emlékét örö-
kítette meg azzal, hogy a csillagvizsgálásra, mely a 
gellérthegyi obszervatórium lerontása és az egrinek 
elhanyagolása folytán egyetlen magánintézetre szorult, 
Kalocsán épített obszervatoriumot s azt gazdagon felsze-
relte tudományos eszközökkel. Es igy Haynald Lajos 
igaz mintaképe volt annak, miként lehet egyesíteni a 
vallást a tudománynyal, az egyházhoz való hűséget a 
hazaszeretettel. S ezekben bírjuk titkát az ő egyéni jel-
lességén kivül azon hatásnak is, melyet korára gyakorolt. 

Az egyház és az ország nagyjainak gyásza 
a halál és temetés alkalmából. 

XIII. LEO pápa nevében Rampolla bibornok a kö-
vetkező táviratot intézte a főkáptalanhoz : 

„A Haynald bibornok-érsek elhunytáról szóló gyászhír 
mély fájdalommal — amelyben én is osztozom — töltötte 
el szentséges atyánkat, aki az elhunyt lelkének örök 
enyhüléséért forrón imádkozik a Mindenhatóhoz." 

0 felsége a király nevében Pápay, a kabinet-iroda 
főnöke következő részvétsürgönyt küldé : 

„O felsége fájdalommal értesülvén Haynald Lajos 
bibornok-érsek elhunytáról, legbensőbb részvéttel osztozik 
a főkáptalan és az egész egyházmegye mély gyászában 
szeretve tisztelt főpásztoruk vesztesége felett, ki fényes 
pályáján az egyház és állam, valamint a tudományok 
terén szerzett kiváló érdemeivel és mindenkor áldozatkész 
jótékonyságával hervadhatatlan dicső emléket biztosított 
magának." 

Szápáry Gyula gr. miniszterelnök részvét-távirata : 
„Fogadja a főtisztelendő főkáptalan részvétem nyil-

vánítását a szellemes főpap s bibornok elhunyta felett, 
kivel évek hosszú során működtem a közéletben és ki 
hazaszeretetének és áldozatkészségének annyi jelét adta." 

Gróf Kálnoky külügyminiszter Latinovics püspökhöz 
intézett részvét-táviratot, mely igy hangzik: 

„Kérem méltóságodat, szíveskedjék a főkáptalannak, 
ő eminencziája elhunyta fölötti legbensőbb és legőszintébb 
részvétemet kifejezni ; ama veszteség fölött, amelyben 
hazájával és egyházmegyéjével együtt én is osztozkodom." 

Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a következő táviratban fejezte ki részvétét : Mélyen meg-
rendülve vettem a gyászhírt Haynald bibornok-érsek 
elhalálozásáról : 

„Fogadják mély részvétemet azon veszteség felett, 
mely a lánglelkü egyházfő elhunytáról nemcsak az általa 
kormányzott megyét, hanem az egész hazát érte." 

Samassa József egri érsek : Most vettem Kissingen-
ben, hol megrongált egészségem helyreállítása végett 
tartózkodom, a főt. főkáptalannak ő eminencziája elhuny-
táról szóló szomorú tudósítását. Fogadja a főt. főkáptalan 
legbensőbb részvétem kifejezését a nagy veszteség felett, 
mely a nagy főpap halála folytán az egyházat és a 
hazát érte. 

Zalka János győri püspök : Fogadja a mélt. főkáp-
talan legbensőbb részvétem nyilvánítását a gyász alkal-
mából, melybe az egyházat és hazát nagynevű érsekének, 
Haynald kardinálisnak halála boritá. 

Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök : „Mély fáj-
dalommal értesültem ő eminencziája haláláról. Érzem, 
mennyit vesztettünk mi benne. Az ő nagy szelleme, nemes 
szive, az egyház, a haza és a trón iránti tántoríthatatlan 
hűsége mindenkor példakép gyanánt fog előttünk lebegni. 
Sokáig fogjuk élvezni páratlan jótékonyságát és tevé-
kenységét. A főkáptalan meghívásának engedve, kedden 
reggel Budapestről Kalocsára utazunk. 

Löühart Ferencz erdélyi püspök : Legbensőbb fáj-
dalommal vettem a távirati értesítést Haynald bibornok-
érsek metropolitának haláláról, mely az erdélyi megyét, 
melynek egykoron kitűnő püspöke és jóltevője volt, gyászba 
borította. A nagy halottért megyeszerte megtartandó 
gyászmiséket már elrendelvén, magam kedden, folyó hó 
7-ikén, az esteli vonattal Kalocsára érkezem, résztveendő 
a gyászszertartásokon. 

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

Az erdélyi róm. kath. Státus autonomiája. 
Erdélyi egyházmegye ala t t a magyar állam-

jog és a magyar katholikus egyházjog érti az 
egész Erdély területét jurisdictiója a la t t bíró 
egyetlen latin szertartású püspökséget, Magyar-
ország erdélyi részeinek területén, a melynek 
székhelye Károly- vagy Gyulafehérvárit vagyon. 

Ez az erdélyi egyházmegye az állam kor« 
mányával szemben nem egy ügyre nézve több 
önálló rendelkezési joggal bir századok óta, min t 
Magyarország többi egyházmegyéi akár egyen-
kint akár együtt véve. S ezt a sajátos önren-
delkezési jogot „egyházi, iskolai és alapítványi 
ügyeik "-re nézve, mint az erdélyi kath. Státus 
autonómiáját ismeri az egész ország. 

Csak a magyar vallásügyi minisztériumban 
kezdte ezt egy bizonyos áramlat még boldogult 
Trefort idejében félreismerni, azaz — el nem is-
merni egészen. Pedig hát 300 év tör ténetének ered-
ményét, háromszázéves szenvedések és küzdel-
mek vivmányát nem volna szabad ám Magyar-
országban senkinek, sem félre vagy el nem 
ismerni, annál kevésbé — nem ismerni. Magyar-
ország erdélyi részeinek sorsa a mohácsi gyászos 
nap óta az ország többi részeiétői elütőleg ala-
kult, nemcsak állampolitikai, hanem intercon-
fessionalis tekintetekben is. Azokban a részekben 
a katholikus vallás megszűnt uralkodó vallás 
lenni. Nem ide tartozik feltüntetni, hogy kik-
nek az érdeme a katholikus vallás fenmara-
dása Magyarország erdélyi részeiben. Annyi 
tény, hogy sok viszontagság után Erdélyben 
az u. n. négy recepta, négy „bevett" vallású 

állampolit ika interconfessionalis rendszere gyö-
keresedet t meg, a mely szerint az erdélyi 
katholikusok, élükön mint Státus az erdélyi 
püspökkel, a protes táns túlsúly által legtöbb-
nyire ant ikatholikus eszközül használt erdélyi 
fejedelmi hata lommal és kormánynyal szemben, 
egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiket függet-
lenül, önállólag, azaz az állam kormányával szem-
ben, éppen ugy mint a protestánsok, autonom 
módon kezelték. 

Az erdélyi egyházmegye, vagyis az erdélyi 
kath. Státus ez au tonómiá já t még a Bach-kor-
âzak, még az idegen, absolut bécsi kormány 
is t iszteletben t a r to t t a . Az 1885-iki Státusgyü-
lés fel irata e tekintetben igy igyekezett jó ú t r a 
tér í teni az erdélyi kath. Státus autonómiájával 
szemben a német absolutismusnál is jogtipróbb 
állást elfoglalni készülő magyar kir. vallásügyi 
minisztériumot. „Az abszolút kormány — önkor-
mányzat i jogaink törvényességéről felvilágosit-
ta tván és meggyőződvén, azokat illő tiszteletben 
tartotta : épp azért érthetetlen előt tünk az, hogy 
a magyar a lkotmányos kormány czélozzon min-
ket elütni azon jogainktól, melyek alkotmányos 
törvényeken alapulnak." 

Háf bizony az igazán ér thetet len dolog 
most is, hogy az erdélyi róm. kath. Státus ki-
küldötteinek e napokban is (f. hó 8-án és 9-én) 
értekezletre kellett feljönni Budapestre, hogy az 
alkotmányos magyar kir. kultuszminisztérium 
megbízott jainak nézeteltéréseket t isztázni segítsen 
az erdélyi róm. kath. Státus középiskoláira nézve, 
a mely nézeteltérések, mint mondók, már Tre-
fort alat t keletkezének és legújabban abból az 
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alkalomból kerültek előtérbe, hogy az erdélyi r. 
k. Stá tus középiskoláinak a magas fokú igények-
hez való felemolése véget t országos segélyt ké r t 
a kormánytól . Az erdélyi r. k. S tá tus annál 
bá t rabban tehe t te meg ezt a lépést, mer t a 
prot . felekezetek iskoláiknak állami segélyezése 
czimén ujabb időben már sok-sok ezer fo r in toka t 
k a p t a k a magyar ál lamtól kedvezésképpen, anél-
kül, hogy „nézetel térések" merül tek volna fel a 
ko rmány részén a prot . iskolák fölött való au to -
nom prot . rendelkezésre nézve. 

Ezeknek a famózus „nézetel térések"-nek az 
értelme pedig az, hogy az erdélyi róm. ka th . 
Stá tus százados jog és gyakorlat szerint a maga 
iskoláit az 1883-iki 30-ik tczikk 23. és 24. §§-ai 
nyomán a Státus au tonom rendelkezése és köz-
vet len vezetése a l a t t ál lóknak tekint i , mig a 
kul tuszminisztér iumban szeretnék ezekre a ka-
thol ikus iskolákra is ki ter jeszteni az ugyanazon 
tczikk 45-ik paragrafusá t , vagyis a Magyaror-
szágban a ka th . iskolák vezetésére nézve meg-
csontosodott közoktatásügyi bürokracziát és egy-
házszolgaságos byzant inizmust . Az állam kormánya 
ha j landó az erdélyi r. k. Stá tus középiskoláinak 
a kér t subvent iót megadni , de szeretné ezt a 
bőkezűséget alkalmul felhasználni arra , hogy az 
erdélyi r. kath. Státus iskoláinak a u t o n o m veze-
tésére nézve — alkuba bocsátkozzék. 

Há t ez, kérem, nem bőkezűség, hanem szűk-
markúság, nem adakozás, hanem jogfosztogatás . 
Erdélyi kath. tes tvére ink részéről pedig auto-
nom jogaiknak akárcsak részben való feláldozása 
vagy veszélyeztetése nem volna egyéb, min t 
Ezsau kapzsi te t te , a ki elsőszülöttségi jogáról 
egy tál lencse élvezeteért önkén t lemondot t . 

Jogok, melyektől az erőszak akar megfosz-
tani, folyton élnek és előbb-utóbb érvényesí the-
tők ; de nincs ember, a ki életre támaszszon 
oly jogoka t , melyekről önként l emondot tunk . 
Azért az erdélyi róm. kath . Státus , autonom 
jogainak védelmében, az egész anyaország hi thű 
és éber kathol ikusainak rokonszenvére és t ámo-
gatására számithat . 

A mint a napilapok j e l en te t t ék , az erdélyi 
róm. ka th . S tá tus bizalmi férfiai, kik e napok-
ban Budapesten a kormány fér í ia inak nézetelté-
réseit igyekeztek, nem egészen sikertelenül , de 
nem is egészen sikeresen, eloszlatni, memoran-
dumban fogják legközelebb á l l á spon t juka t kifej-
teni. 

Üdvözöljük erdélyi tes tvére ink bátor és lel-
kes önvédelmét, és annak érdekét és sorsát egé-
szen a magunkénak valljuk. 

Az ő szabadságuk, a mi szabadságunk; az 
ő autonomiájok , a ka th . egyház au tonómiá jának 
kapu ja és propugnaculuma Magyarországban. 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
„Nihil tant i interest, quant i insti-

tut io iuventutis nullaque in re operám 
curamque maiorem vult ecclesia collo-
cari. Probe nostis unam esse maxime 
rem, in qua constanter evigilare curae 
vestrae debent, nimirum, ut ingenii 
simul eruditione atque animi cultura 
adolescentes proficiant. Alterum curare, 
a l terum negligere, maximus est error."1) 

Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett 
embert fényes tehetségekkel ruházta föl.2) Ezek mind-
megannyi kétségtelen tanúi kiváló rendeltetésének. Nem 
tagadhatja józanul ezt, a ki különösen az emberi szel-
lemnek, a mely Prometheusként küzd, fárad és dolgozik, 
működése útját , a tévedésektől el nem fogúit s a gondol-
kodás egyenes medréből ki nem ficzamitott, biráló észnek 
éber figyelmével kiséri. 

A tények, hogy már alkotásában is méltán bámu-
latra ragadó teste oly tagokkal van ellátva, a melyek a 
Pháráók birodalmának immár évezredekkel daczoló titok-
zatos sphinxeit, karcsú obeliszkjeit és rengeteg gúláit, 
valamint Hellas és Rómának, a szépet s nagyszerűt, bá-
jolót s csodálatost oly gyakran vonzó és megható alakban 
ábrázoló, remekei t 3) létesiték ; hogy az egész természetet, 
az égboltozat ragyogó óriásától 4) le a porszemig fürkészve 
nyomozó, majd ezen, majd azon uj ismeret-ágnak szövét-
nekét meggyújtó és a tudomány, ipar meg művészet 
különféle téréin egymást érő, mindig szebb és dicsőbb 
változatokban meglepő tárgyakat előhozó értelemmel ren-
delkezik ; hogy a millió meg millió fogalmaknak tárházául 
szolgáló, gazdag emlékezete képes egész könyvtárakban, 
a melyeket, a csaknem végtelenül gyarapítható ismeretek 
mézeért, fürge méheként, be-bejár, lerakott gondolat-
kincsnek és számtalan nyelvek szómyriádjainak befoga-
dására ; hogy az édeni boldogság kapujához szárnyaló 

') V. ö. XIII. Leo pápának 1887. decz. 30-án, a magyar 
kath. tanférfiak hódoló zarándoklatához a Vatikánban intézett atyai 
szózatát. 

s) V. ö Desdouits L'homme et la creation. Dr. F. Holzam-
mer „Der Mensch und seine Stellung." Dr. Ulrici Gott und Mensch. 

3) V. ö. Cantu C. Storia Universale. Perrot G. Revue Archéo-
logique. Brougsch Monuments de l'Egypte. Byse The Pyramidis of 
Gizeh. L. Libay Aegypten, H. Stephan „Das heutige Aegypten." 
F, Kugler és Lübke Handbuch der Kuntsgeschichte. Niebuhr In-
scriptiones Nubiensés Vorträge über die alten Länder und Völker-
kunde. — G. Prokesch-Osten Nilfahrt, Encyclopédie Archéologi-
que. G. Forray I. Utazási Album. 

Zsolt. 18, 6. 



RELIGIO. 27 

képzelőtehetség, mely nem ele'gedve meg az érzéki kor-
látú, szük jelenvalóval, messze tul kel porkötelékeiu, a 
soha nem is látott világok igéző pompáját és boldog 
örömeit, kényelmét és élvezeteit tudja elővarázsolni ; hogy 
keblében oly sziv dobog, melyet a szelid részvét és azon 
jótékony szeretet magasztosult érzelmei dagasztanak, a 
mely, hasonlóan a nap áldó melegéhez, kihat a világ 
minden részébe, minden zugába, valahol csak inség és 
nyomorúság, baj és szenvedés támad ; hogy lelke, a mely-
ről már a hajdankor bölcselő szónoka oly jellemzően 
mondja: „Humánus animus cum nullo alio, nisi cum ipso 
Deo, si hoc fas est dictu, comparari potest" , x) az örökké-
valóság eszméjéhez emelkedni, a jog és igazságért buz-
gadozni és ama fensőbb javakért egy földi rövid életet is 
áldozni kész ; hogy egy, mindenen, ami véges, tul, egész 
az öröklétű Istenség trónjához fölszálló, hitéletre képes-
sége s hajlama van : mindezek együttvéve az emberben 
bizonyára oly lényt tüntetnek elő, melynek „gazdagabb 
levén, — egy szellemes irónak szavai szerint,2) — a menny-
nél s földnél, mert olyasmivel bir, a mivel azok nem 
birnak, nem lehet hivatása az oktalan állatokéhoz, melye-
ket, még Latium bámult lantosoként is 3), minőségileg és 
fokozatilag annyira fölülmúl, — hasonló tétlen, ephemer 
és kizárólag a földre határozódó, érzéki életet vinnie . . . 

Ha már, a világon mutatkozó teleologikus renden 
belül, minden lénynek meg van a maga czélja, egy ily 
tehetségekkel megáldott lénynek valóban nem lehetett 
méltó életczélul mást, mint egy fensőbbet, a földi lét 
sorompóinál jóval magasabbat kitűzni. — E felfogás 
helyességét igazolja a józan ész, megerősiti, megtisztítja 
és megszenteli a Jézus Krisztustól a kereszténységben 
betetőzést nyert kijelentés is, 4) a melynek révén Isten az 
értelmi s erkölcsi világunkra oly kibeszélhetetlen fényt-
árasztó nagy eszmékkel ajándékozott meg. 5 ) Sőt ugyanezt 
bizonyítják az emberiség öntudatának, évezredek és szá-
zadok szakadatlan lánczolatán keresztül nyilatkozó, tanu-
ságairól ránk maradt hagyományok is; röviden pedig e 
mellett szól, és ugyan igen érthetően szól nemünk tör-
ténete. E mellett tesznek egyhangú bizonyságot a leg-
régibb müveit népeknek, a melyek megannyi óriásaiul 
tűnnek föl egyes korszakoknak, t. i. a chinaiak és indusok-
nak, a perzsák és egyptomiaknak elévülhetetlen emlékei6) 

') V. ö. Cicero Tusc. 5, 19. 
2) Y. ö. Claudius der Wandsbecker Bote B. 3. Th. 4. 
3) V. ö. Publ. Ovid. Nason. Metamorph, lib. I. v. 184. 

„Pronaque quum spectent animantia cetera terram, 
Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus." 

4) Zsid. 1, 1—2. 
5) Erre vooatkozik sz. Jeromos e nevezetes mondása : Hoc 

doctus Plato nescivit, hoc Demosthenes eloquens ignoravit. V. ö. 
ep. ad Paulin. — Y. ö. August, De civitate Dei. Liberatore Delia 
conoscenza intellettuale. Staudenmayer, Die göttl. Offenbarung, 
Jungmann, Tractat, de vera religione. 

6) V. ö. Ch. Lassen Indische Alterthümer. Y. ö. Dr Sepp J. 
Das Heidenthum uud dessen Bedeutung für das Christenthum. 
Pourias, La Chine. Khonikoff, Ethnographie de la Perse. Lükén, Az 
emberi nem hagyományai. Noak, Mythologie und Offenbarung. 
Uhlemann, Handbuch der egyptisch. Alterthumskunde. Dr Giess-
wein Mizraim és Assur tanúsága. 

melyek egyszersmind legszebb zálogai a nemzeti szellem 
halhatatlanságának is . . . 

így már a régi perzsák az emberiség czélját abban 
látták, hogy majdan a legfőbb Isten (Ahura-Mazda) tisz-
taságával örökre egybefüződjék, hasonlóképpen Egyptom 
őslakói, a kik szerint a látható világ, jelen életünk szem-
pontjából nézve, csupán előcsarnoka a jövő létet kifejező, 
nagyszerű templomnak, a melynek dicső épületében lako-
zik az Isten, — az ember végső czélját abban helyezték, 
hogy az emberi lélek Osiris Istennek ártatlan lelkével 
egyesüljön, az Istenhez való hasonlóság volt végczélja 
a Pythagorás-féle erkölcstannak2) valamint Róma nagy 
bölcselője is a földöntuliakban keresi azt, midőn igy szól : 
„Sunt enim in terra homines, non, ut incolae atque ha-
bitatores, sed quasi spectatores supernarum rerum atque 
coelestium, quarum spectaculum ad nullum aliud animan-
tium pertinet." 3) ugy szintén az abban a durva, felfogá-
sában merőben anyagi az eszközökben példátlanul erő-
szakos időben élt szendelelkü Seneca szerint is, a halál 
csak hid, a melyen keresztül egy szebb, magasztosabb 
örök élet világába juthatni el, a hol maga a boldogság, 
a zavartalan megelégedés honol ; a hol Isten, a minden 
dolgok alkotója, csillaglakában mennyei dicsőségének igazi 
fönségében tűnik majd szemeink elé.4) 

Azonban nincs itt helye annak, hogy az évezredes 
emlékekből terjedelmesb kivonatokkal lépjünk elő állitá-
sunk mellett ; de nem is szükséges. Azért elegendőnek 
hiszszük azon észrevételt, hogy valaki a bibliát ismeri, 
kell, hogy csodálja rnár e néhány idézetben is amaz ős-
régi szellemet, sőt i t t-ott szavakat is, melyek Mózes, Jób 
s a koronás látnók ihletett ajkairól zengtek. Es azt ko-
ránsem fogja merő esetlegességnek tulajdonítani, hanem 
abban keresi az okot, hogy azok a maradványok azon 
időből vagy legalább ahhoz közel állóból valók, melyben 
a választott népnek ama fölkentjei éltek, irtak és énekel-
tek az örökkévalónak dicséretére. Mire nézve e töredékek, 
mivel a tisztább vallási fogalmakat, az ős religio tiszte-
letreméltó nyomait mutatják, ujabb tanuságul szolgálnak 
arra, hogy az illető népek is csak később sülyedtek a 
sok istenség s bálványimádás sötétségébe, s volt idő, mi-
kor e népek is egy Istent ismertek, és, annak szolgálva 
vigasztalták magukat egy boldogabb, örök élet reményé-
vel. „Csakhogy bármily becsesek is amaz eszmék, be 

Y. ö. J. Fischer, Heidenthum und Offenbarung. Wutke, 
Geschichte des Heidenthums mit Bezug auf die Religion, Wissen, 
Kunst, Sittlichkeit und Staatsleben. 

2) V. ö. Welcker, Griechische Götterlehre. 
3) V. ö. Cic. de natura Deor. 
4) Y. ö. epist. 102. „Veniet, qui te revelet dies, iam hinc 

altius aliquid sublimiusque meditare, aliquando naturae tibi arcana 
retegentur, discutieturque ista caligo, et lux undique clara percu-
tiet, imaginare tecum, quantus ille sit fulgor, tot sideribus inter 
se lumen miscentibus, nulla serenun umbra turbabit, aequa.'iter 
splendebit omne coelorum latus, dies et nox aëris intimi vices sunt, 
tunc in tenebris te vixisse dices, quum totam lucem totus aspe-
xeris, quam nunc per angustissimas oculorum vias obscure intueris 
et tarnen admiraris tarn procul, quid tibi videbitur divina lux, 
quum illam suo loco videris ? Haec cogitatio nihil sordidi animo 
subsidere sinit, nihil humile, nihil crudele, deos omnium rerum 
esse testes ait, illis nos approbari, illis in futurum parari iubet, 
et aeternitatem proponere quidni non timeat, qui mori sperat." 

8* 
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kell mégis vallanunk azt, hogy a távolság köztök és a 
tökéletes kinyilatkoztatás között mindig oly nagy marad, 
mint az, mely a pusztán emberit az istenitől e lválaszt ja . . . 

Es ez bőségesen elég ok a hivőnek s az igaz hit 
vezérszövétnekével, a mely mintegy tüzoszlopunk a földi 
vándorélet tekervényein, a tudományban is egyedül haladó 
emberiségnek örvendenie a nyert eredményen, és hálás 
tekintetet az imádandó Mesterünkre, a sóhajok és vára-
kozás, a sötétség és elhagyottság, a szolgaság és gyalázat 
negyvenszázada után megtestesült I s t e n r e . a z élet s ha-
lál urára, az érettünk oly sokat szenvedett, meghalt, de 
halottaiból dicsőségesen föltámadt Krisztus Jézusra fordí-
tania, ki a bajdani bölcseség mécseit s bámult csillagait 
mind homályba ejtvén, ebben: „Quae sursum sunt, quae-
rite, quae sursum sunt, sapite, non quae super terrain,"2) 
egyenesen a lelki jóság, a fensőbb tökély megvalósítására, 
ama valódi erényre, melynek az érzéki szenvedélyek, a 
rendetlen testi vágyak s gonosz szellem elleni harcz a 
magasztos feladata, mely főleg az öngyőzelemben leli 
diadalát, hivja föl az embert, majd, midőn neki mennyei 
Atyját, a kinek az ember hason- és képmása, állítja föl 
mintaképül azon szavaiban : „Legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok tökéletes;"3) majd, midőn önma-
gának, mint a kiben a keresztény öntökélyesedésnek min-
den időre, minden helyre, minden körülményre, minden 
emberre szóló eszméje eszménynyé testesült, követésére 
ösztönöz bennünket, mondván: „Példát adtam nektek, 
hogy, miként én cselekedtem veletek, ti is ugy cseleked-
jetek . . . 4 ) Tehát önmagának, mint Istennek, követését és 
ezáltal a hozzá hasonlóvá levést tűzi az ember elé tökély-
czélul, a melyet, minél jobban megközelít valaki, annál 
pontosabban teljesítheti, ideig való rendeltetésének meg-
felelőleg, a társadalmon belül, az egyház, haza és önmaga 
iránti kötelmeit is, és annál biztosabban érheti el Isten-
ben, mint örök czéljában, túlvilágra irányuló rendelteté-
sét. 5) És ugyanezen kinyilatkoztatás, a mely sem nem 
csalhat, sem nem csalódhatik, nem csak erről, hanem 
arról is biztosit bennünket, hogy ugyanazon Isten, aki 

') V. ö. Gal. 4, 4. Ján. 5, 39—46. A kinek emberre' létéről 
Róma Homérja nevezetes pásztordalában (v. ö. Vergil, eclog 4, 4— 
10 és 13—14.) énekli: 

„Magnus ab integro seclorum nascitur ordo, 
Jam nova progenies coelo demittitur alto." 

2) Y. ö. Kolos. 3, 1—2. 
3) Minőnek sejté már a pogány költő, Martialis, is az igaz 

szellemerényt a következőben : 

„Fortior est, qui se, quam qui fortissima vincit 
Moenia, nec virtus altius ire potest." 

4) Ján. 8, 46. Az egész gondolkodó világ, még azok is, kik 
istenségét nem hiszik, bevallják, hogy Jézus hasonlíthatatlanul 
kitűnő jellem, még a legvakmerőbb rationalisták sem merik ezt a 
szentséget kicsinyelni, sőt elfogulatlanabbjaik, mint az emberi tisz-
tesség, nagyság és jóság eleven példányát, utánzandónak tartják. — 
Kant (Y. ö. Gesammte Werke) őt az „erkölcsiség legfőbb ideáljá-
nak, elvont eszméjének'1 nevezi, Fichte (v. ö. Sämmtliche Werke) 
,a gyakorlati ész személyesitőjének," a franczia korcsbölcselet egyik 
mestere, Rousseau (v. ö. Traité de l'éducation) szerint pedig : „Ha 
Sokrates élete és tettei bölcset jeleznek, akkor Krisztus élete és 
halála Istent mutatnak." 

5) Ján. 13, 15. 

csupán szeretetből teremtett, !) vagyis a kinek, mint azt 
oly gyönyörűen fejezi ki Mindszentynk : 

Szerelméből él a kisded virág 
Szerelme nélkül meghal a világ, 
Szerelméből él a házi veréb 
Szerelme nélkül összedől az ég." 2) 

ugyan ezen szeretetből egy, véges, eszes természetünket 
fölülmúló örök boldogságot tartott fönn számunkra a 
maga örökké boldogító szemlélésében ; a ) hogy annak elé-
résére a földön természetfölötti erővel, a kegyelemmel, 
nevezetesen a hit világosságával4) látott el ; és végül, 
hogy boldogságunk teljes legyen, abban a jobbik hazá-
ban, mintegy boldogságunk betetőzéséül, rendelkezésére 
áll az Istent igazán szeretőnek a dicsőség világossága 5) 
is . . . íme az emberhez illő czél : Isten az absolut bol-
dogság birásában,6) melyet, miként a nagy apostol 
mondja: „Csak mintegy tükörben lá tnak" , 7 ) de melynek 
csak e tükörön át is lelkünkbe villanása oly rendkívüli, 
mondhatatlan gyönyörérzettel árasztja el a jóravaló em-
bert, 8) a kinek eszét a földi igazság, szivét a szeretet és 
boldogság, melyet a föld nyújt, távolról sem elégítik k i . . . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

i 
Dr KOPSZ JÁNOS. 

A vasvár-szombathelyi székes-káptalan szomorodott 
szivvel jelenti méltóságos és főtisztelendő dr Kopsz János 
vál. szerbiai püspök, s vasvár - szombathelyi káptalani 
nagyprépost, szt.-Péterről cz. nagyváradhegyi prépost s 
aranymisés áldozárnak stb. folyó hó 9-én reggeli 8 óra-
kor, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, 
életének 76. évében végeigyöngülés következtében történt 
gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 
11-én reggeli 9 órakor fognak a székesegyházi sírboltba 
örök nyugalomra letétetni, s lelki üdveért a gyászisteni-
tisztelet ugyanakkor a székesegyházban a Mindenhatónak 
bemutattatni. Szombathely, 1891. julius hó 9-én. Nyugod-
jék békében ! 

*) V. ö. G. Ang. 1, 5. contra Jul. Dr Stöckl Endzweck der 
Erziehung. 

2) Y. ö. „Nyugodjatok" czimü versezetét. 
3) Visio beatifica Y. ö. Perrone, Praelect. Theol. 
4) Lumen fidei v. ö. Hurter, Theol. Dogm. Bergier, La religion 

chrétienne, Dr Heinrich, Dogmát. Theologie. Migne, Cursus Com-
plet. Theol. 

b) Lumen gloriae- V. ö. Liebermann, Instit. Theol. Schouppe, 
Elem. Theol. Dogm. Máté 18, 16. Luk. 20, 36. Róm. 6, 14. s Iren, 
certra. haer. c. 20. Aug. epist. 148. 

6) Y. ö. s. Aquin. Summa Theol. I—II. Kn. 119. art. 3. 
7) Y. Ö. I. Kor. 13, 12. 
8) V. ö. S. Cyprian, ep. 56. 
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f 
B A B I C S J Á N O S . 

As egri főkáptalan mély fájdalommal jelenti kedvelt 
kartársának Babies János thenyői czimz. prépost, egri 
főszékesegyházi őrkanonok, egri jogakad. igazgató, arany-
misés áldozárnak, életkora 76. évében, a haldoklók szent-
ségeinek áhítatos felvétele után, folyó hó 7-én délután 5 
órakor történt elhunytát. A boldogult hiilt teteme folyó 
hó 9-én délelőtti 10 órakor a főszékesegyházban lelki 
nyugalmáért végzendő ünnepélyes gyászmise után, a fő-
székesegyházi sírboltban fog nyugalomra helyeztetni. 
Egerben, 1891. évi julius 7-én. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki ! 

Kalocsa, jul. 8. Haynald Lajos kalocsai biboros 
érsek temetéséről. — 

Az ország részvétének különös megnyilatkozása mel-
lett bocsátották le ma annak a sírboltnak a fedelét, a 
melyben Magyarország legnépszerűbb biboros főpapja 
aluszsza örök álmait. Kalocsa városa, ez a nevezetes 
érseki székhely, a melynek emelkedése a megboldogult 
főpap életével, működésével szoros összefüggésben áll, 
1867. óta, midőn Lonovics József érseket kisérte nyuga-
lomra, alig látott annyi népet, annyi kiváló előkelőséget 
egyszerre, mint a mai napon. 

Reggeli 7 órakor, egy órával a temetés kezdete 
előtt, teljesen tömve volt már gyászközönséggel az érseki 
palota és a székesegyház között elterülő kalocsai főtér, 
az a terület, a melyen a gyászmenetnek végig kellett ha-
ladnia, hogy a koporsóval a székesegyházba juthasson. 

Ezrekre menő néptömeg hullámzott, szorongott a 
forró napon s a főtérre néző ablakok mögött is, miket 
kinyitni hatóságilag tiltva volt, ezeren meg ezeren várták 
a menet elindulását. 

Megyei hajdúk, parádés tűzoltók s a város legintel-
ligensebb elemeiből alakult bizottság tagjai őrködtek a 
rend fölött, a melyet egyébiránt a közönség a gyász ko-
molyságához illően különösen respektált. 

Fél nyolez órakor megkezdődött a küldöttségek föl-
vonulása az érseki udvarba, az érseki kápolna elé, a hol 
a megboldogult főpásztor ravatala állott. Fél órával ké-
sőbb a papság a templomból a kápolna elé vonult, a hol 
Schlauch Lőrincz, a szertartást végző nagyváradi püspök, 
teljes ornátusban várta az egyháziakat. 

A kápolna tetőtől-talpig feketében, mennyezetén egy 
nagy ezüst csillaggal, köröskörül disz-bokrokkal, a rava-
tal mellett pedig száz meg száz gyertyával szomorúan 
ünnepies benyomást tett az odasereglőkre. 

A kápolna bejáratánál elhelyezett karnak gyászéneke 
mellett szentelte be a koporsót Schlauch püspök, a kinek 
Latinovics Gábor és Mayer Béla czimzetes püspökök, 
Bornemissza Tibor dr apát, Jankovich plébános, Zittl 
Róbert prépost, temerini plébános, Appel Ede apát, zentai 
plébános, dr Schweiger infulista és Bornemissza István 
czeremoniárius segédkeztek. A kar megindító szépen adta 

elő ezalatt a szertartásos „Circumdederunt" és a „Bene-
dictus" gyászénekeket. 

Nemsokára az egész gyászmenet megindult lassan a 
templom felé. Beethoven gyászindulójával nyitotta meg a 
menetet a zenekar, melynek nyomába a kalocsai taninté-
zetek ifjúsága, az árvaház, a Stephaneum, a főkáptalani 
uradalom tiszti kara, Kalocsa város elöljárósága, a kir. 
törvényszék, a járásbíróság, a szolgabiróság, a kir. adó-
hivatal, a kir. postahivatal, a takarékpénztárak küldött-
ségei léptek. A megyék és városok küldöttségei követ-
keztek ezután. Yácz városának, a hol az elhunyt főpap 
édes anyja született s a hol Haynald érsek a gimnázium 
két első osztályát végezte, Csávolszky József kanonok, 
dr Freisinger Lajos városi képviselők képezték a küldött-
ségét Gajáry Géza polgármester vezetése alatt. Nagy 
küldöttség volt a temetésen Szécsény város, az elhunyt 
főpásztor szülővárosa részéről. A főváros küldöttségét 
Márkus József tanácsnok, Pestvármegye küldöttségét 
Benitzky Ferencz főispán és Földváry alispán, Bács-Bod-
rog vármegyéjét Sándor Béla főispán és Schmaus alispán, 
Nógrádmegye küldöttségét Sczitovszky alispán, Újvidék 
városát Flatt főispán, Szabadka küldöttségét Mamuzich, 
Zombor küldöttségét Csihás és Baja város küldöttségét 
Dreschel Béla polgármesterek vezették. Közvetlenül a 
koporsó előtt az országos egyletek, az akadémia, a Szent-
István és Szent-László társulat, az erdélyi róm. katholikus 
státus küldöttei, továbbá az egyházmegyei papság, Lön-
hart, Dessewffy, Meszlényi püspökök, Wolafka Nándor 
kultuszminiszteri osztálytanácsos s az egyházi énekesek 
haladtak. Utána jöttek Schlauch püspök segédletével 
együtt, meg az udvari papok, a kik bíborvörös bársony-
párnán vitték a megboldogult érsek érdemjeleit. 

Most a koporsó következett. Tizenkét főegyház-
megyei pap vette át a kápolna kapujában a temetkezési 
egylet embereitől, a kik csak nagy nehezen tudták le-
emelni a ravatalról. A koporsónak ugyanis nincs fogan-
tyúja s e miatt szállítása és kezelése különös erőkifejtést 
igényel. 

A király képviselője, gróf Hunyady Kálmán főszer-
tartásmester jött a koporsó után közvetlenül. Követték 
őt Csáky Albin gróf, Fejérváry Géza báró, Josipovich 
Imre miniszterek ; a főrendiház képviselői : Zichy Nándor 
gróf, Cziráky Antal gróf, Batthyányi József gróf, Majláth 
József gróf és Gervay min. tanácsos ; a képviselőház kül-

döt tsége : Gajáry Ödön, Latinovics Ernő, Koczkár Zsig-
mond, Rossival István és Almássy Sándor országgyűlési 
képviselők, Lobkovitz Rudolf herczeg hadtestparancsnok, 
Rohonczy, báró Vay, Steinitzer és báró Lederer ezrede-

s e k , az akadémia részéről dr Szabó József, a földhitel-
intézet részéről Forster Gyula miniszteri tanácsos, dr 
-Hajduska Emil, a rokonok, az érsekuradalmi tisztek és 
az udvari cselédség rekesztették be a menetet, melynek a 
templomba való teljes bevonulása tiz perczig tartott, sza-
kadatlan harangzugás mellett. 

Háromfokos ravatalra helyezték a székesegyház ha-
jójának közepén a koporsót, a mely az érseki infulával, 
a kehelylyel, a biborpalásttal és a breviáriummal volt 

.földíszítve, oldalán a relifszerü aranyozott apostoli ke-
reszttel és pásztorbottal. Tiz-tiz szál óriás viaszgyertya 
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égett minden fokán a ravatalnak mind a négy oldalán. A 
négy sarkon négy óriási láng lobogott. A ravatalt kivont 
karddal állották körül a megyei huszárok, az érseki hu-
szárokkal vegyesen. 

Fehér violából font s fekete rózsákkal diszitett ke-
reszt állott a ravatal fejénél ; a ravataltól jobbra és balra 
a koszorúk voltak elhelyezve külön csoportokban. 

Félmagasságban gyászfekete posztó boritá a székes-
egyház falait, szószékét, a főoltár Mária-képét, azt a szé-
ket, melyben a megboldogult egyházi szertartások vég-
zése idején ülni szokott s azt az emelvényt, a melyen 
máskor imáját végezte és a szertartást kisérte figyelem-
mel. A gyászba vont ravatal jobb és baloldalán, a gyászba 
vont falak közvetlen közelében, kimagaslott a sötét ke-
retből szent Istvánnak és szent Lászlónak életnagyságú 
fehér szobra. 

A feketébe vont padsorok elején a jobboldalon a 
király képviselője, a magyar kormány tagjai és Lobko-
vvitz hadtestparancsnok, balfelői az elhunyt rokonai, a 
küldöttségek és a közönség foglaltak helyet. 

Schöpf requiemjével nyitották meg a szertartást, a 
melyet a m. k. opera tagjaival együtt az énekkar adott 
elő zenekisérettel. Ezt Haydn „Libera"-ja és Stara „res-
ponsoriái" követték. 

Az abszolucziókat Majorossy fölszentelt püspök, 
Dessewffy, Meszlényi, Lőnhart püspökök végezték s a 
pontifikáló főpásztor, Schlauch Lőrincz fejezte be, a ki 
innen a sírbolthoz sietett, a melyet szintén beszentelt. 

Ez a sírbolt közvetlenül a megboldogult érsek ülő-
helye előtt áll. Klobusiczky Ferencz koporsója, a mely 
már százharminczéves mult s Lonovics József porai nyu-
gosznak benne. E két koporsó közé bocsátották le Hay-
nald biboros érsek koporsóját, mi alatt az „In paradisum 
deducant te angeli"-t énekelték. 

Mire a sirboltot befalazták, tiz óra lett. 
A temetés után megnyitották a templomot a nagy 

közönség számára is. Az óriási néptömeg átvonulása a 
templomon késő délutánig tartott . 

* 

A családi gyászjelentés következő : 
Alólirottak szomorú szívvel jelentik főmagasságu 

és főtisztelendő dr Haynald Lajos urnák, a szent római 
egyháznak az angyalokról nevezett római b. sz. Mária 
czimével áldozár bibornokának ; Isten és az apostoli szent-
szék kegyelméből a kalocsai és bácsi törvényesen egye-
sitett egyházmegyék érsekének ; Szent István király és 
Lipót császár jeles rendjeinek, nemkülönben a belga Lipót-
és a herczegi szász-Erneszti házi rendnek nagy kereszte-
sének ; ő császári és apostoli királyi fölsége valóságos 
belső titkos tanácsosának, a könyvvizsgálatról,, a tanul-
mányokról, a hitterjesztésről, nemkülönben a búcsúkról és 
a sz. ereklyékről nevezett római sz. gyülekezetek tagjá-
nak ; római grófnak, Róma városa nemes polgárának, 
császári és királyi tiszteletbeli udvari káplánnak, hittudor-
nak : a kath. religio római akadémiája, a magyar tudo-
mányos akadémia igazgató és természettudományi osztálya 
tiszteletbeli, az uj Linceusok és szent Lukács római aka-
démia, a bukaresti, palermói tudományos akadémiák és 

az „Institut Egyptien" levelező tagjának, a brüsszeli 
tudományos társulat tagjának, a természetvizsgálók Lipót 
Károly-féle császári német Gerbert-nevü akadémia, magyar 
természetbúvárok budapesti egyesülete, a franczia nemzeti 
cherburgi, az erdélyi nagyszebeni természettani, a bécsi 
állat- és növénytani társulatok, a rajna poroszhoni és 
veszfáliai természet-búvárok társulata, a regensburgi, bran-
denburgi és thüringiai növénytani, a trieszti állatvéd-
társulatok, a szent Czecziliáról nevezett római akadémia, 
a párisi filologiai társulat tiszteletbeli, a magyarországi 
műemlékek országos bizottsága külső tagjának ; a buda-
pesti magyar királyi tudományos egyetem hittani kara 
bekebelezett, a lőweni egyetem tiszteletbeli tudorának ; 
Baja, Erzsébetváros, Zombor szab. királyi városok dísz-
polgárának, papi arany érdemkeresztes és aranymisés 
áldozárnak, élete 75-ik évében hosszas szenvedés után 
folyó hó 4-én délután egy órakor, a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. Az Urban 
boldogultnak hült tetemei folyó évi julius hó 8-án reggel 
8 órakor fognak az érseki palota kápolnájában ünnepé-
lyesen beszenteltetni és a főszékesegyházban tartandó 
gyászistenitisztelet után ugyanott örök nyugalomra elhe-
lyeztetni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Kalocsa, 
1891. jul. 4. Testvérei: özv. Stockinger Tamásné Haynald 
Amália, Haynald István és neje Prandtner Krisztina, özv. 
Dessáth Józsefné Haynald Mária, özv. Velics Antalné 
Haynald Teréz és fiai : Velics László, dr Velics Antal és 
neje : Bencsik Sára s ezek gyermekei ; Velics Lajos és 
neje : Meszala Edith grófnő és ezek gyermekei. 

Szombathelyi egyházmegye. Testvéri figyelmez-
tetés. — 

Nagyságos és Főtisztelendő Tudós Szerkesztő Ur !" 
A Religio folyó évi 31. számában a Vegyesek közt 

„Protestáns tusakodás a természeti erkölcsi törvény ellen" 
czim alatt oly polgári hatóságoktól származó Ítéleteket 
hoz köztudomásra, melyek a szombathelyi egyházmegyé-
ben meghaladott álláspontot képeznek.*) Ugyanis a mi 
főt. egyházmegyei kormányunk 1888. évi márczius hó 
25-én 781. szám alatt a következő körözvénynyel örven-
deztetett meg bennünket. 

„Ha nagykorú egyének áttérésénél egyik keresztény 
vallásból a másikba a felvevő lelkész az 1868. LUI. 
t.-cz.-ben rendelt formaságokat meg nem tartja, nem 
követ el a K. B. T. K. 53. §-ba ütköző kihágást. 

ítéletek. A puchói kir. járásbíróság 1887. május hó 
6-án 580. sz. a. Belis János, nyug. r. k. plébános, az 
ellene a trencséni ág. ev. esperesség részéről a K. B. T. 
K. 53. §-a alá eső vallás elleni kihágás miatt emelt vád 
és következményei alól fölmentetik. 

Indokok. A trencséni ág. ev. esperesség 1886. febr. 
27-én a trencséni kir. ügyészségnél beadott feljelentésében 
Belis János akkori rovnyei róm. kath. plébánost azzal 
vádolja, hogy 1885. deczember 19-én betegen fekvő 
Demacsek szül. Ondricska Anna ág. ev. hitvallású hore-
niczi lakosnőt az 1868: 53 t.-cz. 3. §-ban előirt eljárás-

l) Jó lesz ezt a figyelmeztetést a zaklatott lelkipásztoroknak 
tudomásul venni és felhasználni. A szerk. 
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oak mellőzésével a róm. kath. egyház kötelékébe fölvette. | 
— Tekintve azonban, hogy a hivatalból beszerzett . . . 
keresztlevél szerint Demacsek szül. Ondricska Anna a 
róm. kath. egyház kötelékébe történt felvételekor nem-
csak hogy már férjes nő volt, de 18-ik életévét is már 
túlhaladta, az esetben a K. B. T. K. 53 §-ban jelzett 
kihágásnak tényálladéka fenn nem forog; tekintve to-
vábbá, hogy az 1868: 53 t.-czikkben előirt egyéb eljárás 
be nem tartásának büntetőjogi uton való megtorlása iránt 
a magyar B. T. K. rendelkezést nem tartalmaznak : vád-
lott a vád alól fölmentendő volt. 

A budapesti kir. itélő tábla 1887. junius 14-én 
19181. sz. a . : A kir. itélő tábla helybenhagyja az első 
biróság Ítéletét indokaiból. 

A kir. Curia 1887. október 11-én 7190. sz. a . : Ma-
gánpanaszló felebbezése az 1883. évi VI. t.-cz. 7. §-a 
alapján visszautasittatik. (Büntetőjog tára XV. kötet. 11. 
szám. 174 lap.)" 

Egyébiránt ezen az ujabbakkal homlokegyenes ellen-
tétben álló rendeleteket a „Religio" már 1889-ben I. fél-
évi 44. számában közölte, és mi azokat irányadók gyanánt 
tekintjük a halálos ágyon a kath. hitre visszatérni óhajtó 
nem katholikus keresztényekkel szemben, anélkül, hogy 
az eléggé éber nem katholikus igehirdetők ezen eljárá-
sunkért eleddig pert mertek volna indítani ellenünk. 

Zsemlics István, 
plébános. 

IRODALOM. 
A kassai püspökségi könyvtár codexeinek 

é s incunabulumainak jegyzéke. Összeállította Bécséi 
Viktor, pannonhalmi benczés, a római árkádiai akadémia 
tagja, oklev. főgymn. tanár és könyvtáros. Budapest, 
1891. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. 8-r. XII. és 
108 1. 

Az archaeologia terén szép névvel biró Récsei Vik-
tor pannonhalmi benczés tanár m. Bubics Zsigmond, kas-
sai püspök ur kegyes meghívása folytán egy évet Kassán 
a püspöki könyvtár rendezésével töltvén, a mult hónap-
ban a kassai püspökségi könyvtár codexeinek és incuna-
bulumainak jegyzékét egy csinos kötetben adta ki. A 
kassai püspökhöz, mint nagykegyességü maecenáshoz in-
tézett szép előszó után, szerző a bevezetésben röviden 
elmondja a kassai püspökségi könyvtár történetét és a 
szempontokat, melyeket a könyvtár rendezésénél követett. 
Azután az I. fejezetben az ott található codexeket 1300— 
1500. évig sorolja f'el, a czimeknél mindenütt hűen meg-
tartván az eredeti rövidítéseket és egyúttal néhány szóval 
külső alakjukat és kiállításukat is felemlíti. Ezek után 
következnek a kassai kéziratok 1550—1650-ig, és az ős-
nyomtatványok Panzert követve egész 1536-ig, mely fejezet 
az egykorú hitvitázó Luther-irodalom ritka gazdaságáról 
is szép tanúságot tesz. Végül a IV. fejezetben a régi ma-
gyar nyomtatványok lajtsromát adja, mely Szabó Károly 
„Régi magyar könyvtárának" adataival egybevetve ugy 
a magyar honi kiadványokat, mint a magyar szerzőknek 
külföldön kiadott müveit foglalja magában 1711-ig. 

Ez rövid tartalma a nagy gonddal és nem csekély 

fáradsággal összeállitott jegyzéknek. Különös érdeme a 
szerzőnek, hogy mint szakavatott bibliographus a legré-
gibb és ritkább munkáknál mindenütt felemlíti, hogy hol 
találtatnak és kik által lettek már ismertetve az egyes 
felemiitett müvek többi fennmaradt példányai. Szerző 
jelen díszesen kiállított munkája által, mely mélt. Biibics 
Zsigmond kassai püspök urnák van ajánlva, alkalmat 
nyújtott bibliographusainknak és történészeinknek egy 
oly könyvtárba betekinthetni, melynek kincseit a jövő 
lesz hivatva érdeme szerint feldolgozni, értékesíteni és 
kellőképen méltányolni. A mü ára egy forint; tiszta jö-
vedelme a felső-magyarországi muzeum alapjának van 
szánva. Dr.—t. 

H I V A T A L O S . 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán, a pécsi székesegyház felépítése körül szerzett 
kiválóbb érdemek elismeréseül : dr Dulánszky Nándor 
belső titkos tanácsosomnak és pécsi megyés püspöknek, 
első osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen ; továbbá 
Kirstein Ágoston műépítésznek, Dulánszky Adolf jószág-
kormányzónak és Hinka László püspökségi jogtanácsos-
nak, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. 

Kelt Gasteinban, 1891. évi julius hó 6-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Szögyény László, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Az Ungvártt megjelenő „Kelet" cz. derék lap-

társunk legutóbbi száma egészen az uj püspök, mélt. és 
ft. dr FirCZák Gyula ur főpapi személyének van szen-
telve. A lap élén látható ő méltóságának igen sikerült 
fototypografikus arczképe. Csak rátekinteni kell e képre, 
és tüstént kész a gondolat, hogy — mily szerencsés 
megye a nagy munkácsi egyházmegye, mely ily kegyes 
és kedves főpásztort kapott az apostoli király és az apos-
toli szentszék egyező elhatározásából. Szivünk mélyéből 
kívánjuk Munkács uj püspökének, lelkes papságának és 
híveinek : ad multos annos ! 

— Lembergben ez őszön görög kath. tartományi 
zsinat lesz, melyre ő szentsége legátust küld elnökül. 
Főbb tárgyai a zsinatnak : a papság körében megrendült 
egyházi disciplina megerősítése, a függő liturgiái kérdé-
sek eldöntése, mindenek fölött pedig a seminariumi neve-
lés és tanítás emelése. 

— Angolországban a „ Katholikus Igazság Társu-
lata" Manning bibornok elnöklete alatt mult héten tar-
totta ezidei konferencziáját. Mindinkább kitűnik, hogy 
ennek az országos katholikus társaságnak konferencziáiból 
nem sokára ki fog bontakozni egy nagy angol katholikus 
kongresszus alakja. („Moniteur de Rome.") 

— Budapest rövid időközökkel két óriás harangot 
fog kapni. Az egyiket, mint tudva van, mélt. és ft. dr 
báró Hornig K. veszprémi püspök ur önteti körülbelül 
5000 frt. költséggel a budavári főplebánia templom szá-
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mára. Szent István napjára ezidén már szólnia kell. A 
másik, talán még egyszer ily nagy harangot, egy magát 
megnevezni nem akaró papi névtelen készítteti a lipót-
városi bazilika számára 10,000 írt költséggel. 

— A budapesti Gellérthegyet egy pogány Pantheon 
eszméjének megvalósulása fenyegeti. Egyik fővárosi lap-
ban már látható is volt a jövendő Gellérthegy, a mely 
azonban igy nem lenne ám szent Gellérté. A Pantheon 
stylusa szép, de nekünk nem lehet hivatásunk a pogány-
ság körébe visszaesni. Egy román stylü bazilika szent 
Gellért és a többi magyar szentek tiszteletére multat, 
jelent s jövendőt illőbben illusztrálhat, mint egy görög 
stylü Pantheon. Sión őrei vigyázzatok ! 

— A kalocsai főkáptalan káptalani helynökké mélt. 
és ft. Mayer Béla püspök urat választotta. 

— A ,Kalocsai Néplap*-ból átveszszük még Isten-
ben boldogult Haynald L. bibornokra vonatkozólag a 
következő bonczolási jegyzőkönyvet: Dr Haynald Lajos 
kalocsai bibornok-érsek tetemét ma balzsamozta be és 
bonczolta fel dr Pertik Ottó egyetemi tanár és segédje, 
dr Nékám Lajos Sándor, egyetemi assistens. A szervezet-
ben talált elváltozások aránylag csekélyek voltak. Épek-
nek találtattak a legfontosabb zsigerek közöl a sziv, a 
tüdők, a máj és csak csekély, ezen korban gyakori, elvál-
tozások mutatkoztak a vesékbeo. Ellenben az egész verő-
eres rendszernek igen kiterjedt elfajulása (endoarteriitis, 
chronica deformans, arteriosclerosis) volt kimutatható, 
mely különösen az agyi verőereket támadta meg, és az 
agykéreg szürke állományában több helyütt kicsiny, kö-
rülirt és sekély lágyulási góczokat eredményezett. Az agy 
alapon elfutó, falzatában megvastagodott, ürterében meg-
szűkült egyik verőérben véralvódás (thrombosis) állott 
be, mely a nyúlt agynak bénulását, a szívverés és a légző-
mozgások felfüggesztésével vonta maga után. Meglepő 
volt az agynak magas fokú fejlettsége. A tekervények 
ugyanis feltűnően kocsos lefutásuak voltak és egymással 
sok másod- és harmadrangú ággal közlekedtek, melyek 
sokszorosan egymásba fonódva az összes, de különösen a 
homloklebenyek felszínének, csak ritka szellemi képesség-
gel bíró egyéneknél talált, sajátságos gilisztaszerü rajzát 
adták. Kalocsa, 1891. julius 5-én. 

— Köszönetnyilvánítás. Alulírott főkáptalan, bár 
mindenkor teljes tudatával birt annak, hogy Istenben 
boldogult nagynevű főpásztora — nemcsak e hazában, 
hanem messze az ország határain tul is — a tisztelet, 
rokonszenv és kegyelet mily rendkívüli mértékét élvezte 
fent és alant egyaránt : ezen köztiszteletnek mégis a nagy 
lőpap gyászos elhunyta alkalmával minden oldalról oly 
nagyszerű nyilvánulását tapasztalta, mely ezen főkáptalan 
tagjait egyrészt a legbensőbb megilletődés és bámulat 
érzelmeivel töltötte el, másrészt arra ösztönzött bennün-
ket, hogy mindazon magas és mélyen tisztelt uraságok-
nak, hatóságoknak, testületeknek és egyleteknek, a kik 
néhai főmagasságu Haynald Lajos biboros érsek urunk 
fájdalmas elhalálozása alkalmából nemes és reánk nézve 
felettébb vigasztaló részvétöket akár a gyászszertartáson 

való nagybecsű személyes megjelenésükkel, akár más ke-
gyeletteljes módon kifejezni és ezzel mélyen érzett fájdal-
munkat enyhíteni kegyeskedtek : legforróbb hálánkat és 
köszönetünket kinyilvánítsuk és őket ezen tiszteletteljes 
nyilatkozatunknak ez uton való szives tudomásul vételére 
kérjük. — Lehetetlen azonban ez alkalommal még külön 
is hálásan meg nem emlékeznünk az őszinte ragaszkodás 
és kegyelet azon megható nyilvánulásáról, melylyel Ka-
locsa város nemes érzelmű közönségének minden osztálya 
szeretett atyja és kiváló jótevője végtisztességének adó-
zott és a melylyel az ország minden részéből egybesereg-
lett kiválóan diszes gyászoló vendégek osztatlan elisme-
rését érdemelte ki magának. Kelt Kalocsán, 1891. jul. 8. 
A kalocsai főszékesegyházi káptalan.x) 

— Az erdélyi róm. kath. státus iskolái. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban az erdélyi róm. kath. 
státus által fenntartott és vezetett középiskolák viszonyai 
tekintetében a minisztérium és a státus között felmerült 
nézeteltérések megvitatása végett f. hó 8-án értekezlet 
volt, a melyen Berzeviczy Albert államtitkár elnöklete 
alatt a minisztérium részéről Klamarik János dr min. 
tanácsos, Erődi Béla dr, a Ferencz József-intézet kormány-
zója, Finály Henrik dr egyetemi tanár, a kolozsvári tan-
kerület id. főigazgatója és Csorba Ferencz dr miniszteri 
fogalmazó : az erdélyi róm. kath. státus részéről ennek 
kiküldötteiként: Jósika Sámuel br., a státus világi elnöke,. 
Biró Béla apát, kolozsvári plébános, Groisz Gusztáv dr 
egyetemi tanár és Mohay Sándor dr orsz. képviselő vettek 
részt. Az értekezleten több részletes kérdésben egyértelmű 
megállapodás jött létre. A tárgyalást másnap folytatták 
ama véleménykülönbségek tárgyában, melyek az erdély-
részi r. kath. státus által fenntartott középiskolák ügyeiben 
a közoktatásügyi kormány és a státus közt fölmerültek. 
Az értekezlet befejezte ezúttal tanácskozásait, a nélkül, 
hogy sikerült volna a szóban forgó differencziák mindeni-
két kiegyenlíteni. A legfőbbre, az érettségi vizsgálatok 
módosításaira nézve azonban megállapodás jött létre a 
közoktatásügyi kormány megbízottjai s a státus kikül-
döttjei között. Az utóbbiak az értekezleten elfoglalt állás-
pontjuk megokolása tárgyában legközelebb részletes me-
morandumot fognak a közoktatásügyi miniszter elé ter-
jeszteni. 

— A Haynald-alap az elhunyt bibornok általános 
örököse, nem mint némely lapok sajtó-hiba következtében 
hirdették, 600, hanem legalább is 600,000 frtot fog örö-
kölni és igy ez a Haynald-alap másfél millió frton fölül 
fog emelkedni. 

8K22' Felhívás előfizetésre. ^ M 

A jelen félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 
a hátralevőktől ' a szerkesztőség. 

') A hazai lapok felkéretnek ezen köszönetnyilvánitás szivei 
átvételére. 

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

Budapest. 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sí.) 
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Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 
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Budapesten, julius 18. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezé' eszmék és Tanulmányok: A vallás és a bünügyi statisztika. — Egyházi Tudósítás-. B u d a p e s t : Középiskoláink 
1890 9l-ben. — A „Religio" Tárczája: A soproni sz. Orsolya-rendü apáczák érdemeiről a nevelés- és kézmű ipar terén - Kath. 
Köztevékenység : Felhivás a magyar kath. ifjúsághoz. — Irodalom : A keresztény hit természettudományos védelme a legújabb kutatások 

nyomán. — Emlékezés Simor János bibornokra. Stb. — Vegyesek. 

A va l lá s é s a b ü n ü g y i s ta t i sz t ika . 

I. A vallás és bűnesetek viszonya egymáshoz. 

„Csodálatos dolog : a keresztény vallás, mely-
nek tá rgya csak a jövő élet boldogsága látszik 
lenni, ezen földi életünk boldogságát is esz-
közli." i) Montesquieu e szavai nemcsak egyesek-
ről, hanem a tá rsada lmakról s az á l lamokról is 
szólanak. 

„A társadalom, az ál lam fennál lha tna ka-
tonaság, csendőrség, tömlöczök nélkül, sőt ez 
volna a társadalom eszménye, de vallás nélkül 
nem létezhetnék." Lucien Brun franczia szená-
tor és a franczia ka thol ikus jogtudósok egyesü-
letének elnöke bizonyára ismeri az igazságszol-
gál tatás , a közbiztonság és az ál lam egyéb 
elsőrendű feladatai t , amidőn fönebbi nyilatkoza-
tával az újkori ál lami élet fe l té telei t ekképpen 
megjelölte, hozzátévén: „de polgárosult tá rsada-
lom keresztény vallás nélkül még nem is kép-
zelhető." 2) 

Az újkori bölcsészet, különösen az állam- s 
jogbölcselet t agad ja a vallás, nevezetesen a ke-
resztény hit emez üdvös befolyását az egyesek 
s a társadalmak erkölcsére, gondolkozására s 
cselekvésére; a tények, a gyakor la t i élet azon-
ban halomra döntik minden okoskodását. A sta-
t isztika, ez uj tudomány számadatai éppen ama 

' ) „Chose admirable, la religion chrétienne, qui ne semble 
avoir pour objet que la félicité de l 'autre vie, fait encore notre 
bonheur dès celle-ci." L'esprit des lois. 

s) La société civile, l 'état pourrait exister sans force armée, 
sans gardes, sans prisons, et ce serait l'idéal de société, mais ne 
pourrait vivre sans religion ; ce qui est inconcerable encore, c'est une 
société civilisée sans religion chrétienne. Discours de l 'ouverture 
du Congrès des jurisconsultes cath. 1887. 

téren, mely legkönnyebben á t t ek in the tő s ellen-
őrizhető, a bünfenyi tő igazságszolgáltatás te rén 
e lv i t a tha ta t l anu l bebizonyi t ják a vallásos h i t 
mérhe te t l en e re jé t a bűnös szenvedélyek megfé-
kezésére. A bün te t t ek s vétségek s ta t i sz t iká ja 
er re nézve oly kézzelfogható érvekkel szolgál, 
hogy va jmi sokaka t m e g t é r i t e t t már azok közöl, 
ak ik előbb a vallásnak semmi gyakor la t i jelen-
tőséget sem t u l a j d o n í t o t t a k a jogszolgáltatás 
teréig a nemzetek erkölcseire. 

A bün te t t ek - s vétségekről összegyűj töt t 
számadatok t áb láza tá t mél tán nevezi Decourtin1) 
a társadalom erkölcsi hévmérőjének; és ő nagy 
szolgálatot t e t t a tá rsadalomnak, a vallás-er-
kölcsnek, midőn elsőnek kezdte ku t a tn i a bün-
ügyi s ta t i sz t ika viszonyát a valláshoz, valamint 
a vallások közti különbséghez és a nép vallá-
sosságához, megál lapí tván azt a t ény t , hog}7 a 
bünügyi s ta t isz t ika ma jdnem a legpontosabban 
megvi lágí t ja valamely vidék vallásosságát, mely-
től erkölcse ugy függ, m in t a cselekvés s t e t t 
a gondolat tól és szándéktól. 

Igaz ugyan, hogy a bünügyi s tat iszt ika ada-
ta i t sem lehet föl té t len igazságnak elfogadni, 
lévén i t t a tévedhetésnek igen t ág tere s bő 
a lka lma ; de a valóságot megközelítő képnek 
kell t ek in ten i a hivatalos összeíráson alapuló 
eme k imuta tás t , min t az ál lami s községi ható-
ságok egyéb számadatai t , melyeknek esetleges 
eltérései az egész képen alig vál tozta tnak. 

E hivatalos adatok bizonyit ják, hogy a val-
lási i smere tek hiányossága, vagyis a vallás pa-
rancsa inak nem-ismerése az erkölcsi törvények 

l) La criminalité et la religion. 43 lap. 
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megvetésére vezet. Éppen a legsúlyosabb beszá-
mítás alá eső bünte t tek s ta t i sz t iká ja szolgál erre 
nézve tanuságul . Magyarországon a fegyenczek s 
rabok közöl 1884. évben 62*9 százalék, 1885-ben 
59-67 o csak hiányos vallási i smere tekkel bir t . 
Földes B , budapest i egyetemi j o g t a n á r 1 ) ez ada-
tokhoz a következő megjegyzést fűzi : „Ki hinné 
e z t az általános tankötelezettség k o r á b a n ? " E z u t á n 
több csa t tanós esetet hoz föl a rabok megátal-
kodot tságáról és igy fo ly t a t j a : „A vallás ál tal 
n y ú j t o t t fék nélkül t ehá t az alsóbb osztályok2) 
erkölcsiségét komoly veszély fenyegeti , és azért 
helyes vezetés mel le t t a vallásos nevelés jelen-
tőségét nem lehet tagadni . Ez ér te lemben hozzá-
já ru lunk Grarofalo szavaihoz : f ra le forze edu-
cative la reli^ione e senza dubbio una delle 
maggiori." ) 

A vallási ismeretek eme h iányának mér-
téke a fönebbi k imuta tásban nincs részletezve; 
Decour t in 4 ) azonban egybeál l í to t ta a közelebbi 
ada toka t is, melyek szerint a népiskoláiról hires 
Poroszországban 1886-ban a bün te t t ek mia t t 
eli télt foglyok közöl 17% nem ismerte, hogy ki 
volna az Is ten? 56-8°/o teljességgel nem tudta, 
bogv a t iz-parancsolat mit t a r t a lmaz? Egész 
Németországban a fegyenczek s rabok 69 ,5%-a 
előt t ismeret lenek a keresztény hit alapigazságai, 
a többi 30-5% közöl csak 11 -3% t u d t a az Ur-
imádságot . Svájczban ugyanazon évben 63*2% 
előt t ismeret len volt a keresztény s nem-keresz-
tény közti különbség, és a többiek közöl csak 
19'6°/o ismerte a keresztvetés t . Francziaországban, 
Belgiumban, Olasz- és Spanyolországban a száza-
lékarányok nem oly magasak ugyan, de egyetlen 
országban sem szállanak alább a rabok 55%-ánál, 
Angliában, Hollandban 56%-on alul, ami elég 
bizonyság arra, hogy a legsúlyosabb bün te t t ek 
mia t t eli télt fegyenczek s rabok többsége a mü-
veit országokban egyaránt a vallási ismeretek 
hiányában szenvedő néposztályokból kerül ki. 
Ha ehhez hozzáveszszük, hogy á t lag véve a 
Nyugaton a fegyházak rabszemélyzetének 29— 
30%-át a müveit osztályok, iskolázot t emberek 
szolgál tat ják, akik egyéb ismereteik közt vallá-
suk tanaiból is megőriztek annyit , hogy ebben 

') A biinügy statisztikája. 
2) Csak az alsóbb osztályok ? — Majd alább ki fogjuk mu-

tatni , bogy a müveit osztályok körében folyton szaporodnak a 
bűnesetek. 

3) „Criminologia." 150 lap. „A nevelő tényezők közt a vallás 
kétségen kivül egyike a nagyobbaknak 

4) Idézett müvében. 

i smeret -h iányról nem vádolhatók — inkább val-
lásosság h iányáró l : akkor egész meztelenségében 
elénk tárul ama tény, hogy a val lásoktatás 
hiánya vagy elégtelensége, a vallás parancsainak 
nem-ismerése és ennélfogva azok elhanyagolása, 
va lamint azoknak szándékos megvetése népesít i 
a fegyházakat . 

Mindamellet t akadnak többen az ujabb kri-
minal is ta tudósok körében, kik a vallásnak eme 
befolyását nagyobb merészséggel, min t alapos-
sággal kétségbe vonni nem á ta lnak . Igy Valen-
tini, Lombroso, Conning, Fauveuil s mások. 
Lombroso.szerint túlságos megtisztel te tésben 
részesülnének a gonosztevők, ha magaviseletük 
akár a vallásra, akár ellenkezőleg a szabadgon-
dolkozásra vezet te t ik vissza. Igaz ugyan, hogy 
vannak esetek, midőn a bűntet tesek elvetemült-
ségöket a vallásosság, inkább babonaság bizo-
nyos leplével palás tolgat ják. Igy ama gonosztevő, 
aki bí rá inak igy fe le l t : „Mi ránk (gonosztevőkre) 
szükség van, Isten u tas i t minket , hogy a földön 
büntessük a fösvényeket s a szomorú gazdago-
kat." '") Eme jel lemző mentegetőzés azonban tel-
jességgel nem csökkenthet i a vallás befolyásá-
nak nagy hatályosságáról t e t t tapasz ta la tok fon-
tosságát . Ha a bűn te t t e s ily ravaszsággal félre 
aka r j a vezetni a bíróságot, ez inkább ujabb 
érvet szolgáltat állításunkhoz, mivel eme véde-
kezésének utolsó indító oka s alapja a vallásnak 
erkölcsöt nemesí tő ha tásában ta lá lha tó föl még 
e romlot t szivekre is, kik azzal szépíteni vélik 
t e t t üke t . Ha pedig e védekezés nem tör tén ik ily 
szándékból, akkor esete egyenesen a psychiatr ia 
körébe s megítélése alá esik, annál is inkább, 
minél gyakoribb esetekben, sokszor vajmi cse-
kély alapon szokta a törvényszéki orvostan ki-
ál l í tani a beszámithatóság kizárását . Teljes joggal 
j á runk el t ehá t , amidőn mindké t esetre nézve 
e lutas í t juk a vallás befolyása ellen emelt kifo-
gásokat . 

Más tudósok különbséget tesznek vallás és 
vallásosság közt a bűnesetekre való viszony 
tekinte tében. A vallást elvont fogalomnak nézve, 
je lentőséget csak a vallásosság vagy vallástalan-
ság tényezőjének tu la jdoní tanak. „What n ight 
be called a commonsense religion had more to 
do in mak ing people virtous t h a t school lear-

1) „L'uomo delinquente." 426. lap. 
2) U. o. „Noi siamo necessari, Dio si invio nella terra per 

punire gli avari e i tr ist i ricchi." 
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ming." x) Földes B. igy nyi la tkozik: ,.A vallásos-
ság minden esetre erős féket képez a bűnte t t 
el len; azonban a vallásosság mérése alig lehet-
séges, annyira belső dolog." A vallásnak befo-
lyását nem fogadja el föl tét lenül , de kijelenti, 
hogy „a vallásnak okvetetlenül l ehe tne befo-
lyása; azonban minden a t tó l függ, milyen a 
vallási t an i tás és kik t an í t j ák : sajnos, hogy 
gyakran a papság dicsérendő példáktól e l tekintve, 
sem áll magasabb erkölcsi vonalon, min t azon 
nép, melyhez tar tozik." ") Más tudósok még ha-
tá rozo t tabb különbséget tesznek vallás és vallá-
sosság közt. Igaz ugyan, hogy ez utóbbi egyéni 
tu la jdonság, illetőleg erény, az előbbi pedig 
inkább fogla la t ja azoknak az elveknek, melyek 
a vallásos érzelmet szülték, f en ta r t j ák s növelik. 
Éppen ezért azonban elismerendő az a tény, 
h o g y , a m i n t vallásosság nem létezhetik vallás, hit 
nélkül, épp ugy a vallásosság mindamaz üdvös 
következményei , melyeket jó erkölcsnek neve-
zünk, csakis a vallásban, a valláserkölcsi elvek-
ben, az élő hitben t a l á lha t j ák magyarázatuk, 
indi tó okukat , szakadat lan s tömeges ismétlő-
d é s ü k e t . Az élő vallás, a m a g a v i s e l e t b e n megteste-
sített hitdv t ehá t szülő-oka annak a mérhete t le-
nül nagy s jó eredménynek, melyet némelyek 
csak a vallástól elvont vallásosságnak haj landók 
betudni, példás kivétellel csupán azért, mer t a 
bünügyi s ta t iszt ika adata i m ia t t az e redményt 
magá t e l tagadni nem lehet. 

Még ennél is nagyobb kérdésnek tün t e t i k 
föl a kr iminal is ták az egyes hitvallások, vagy 
min t u jabban mondani szeretik, a hi t felekezetek 
tana inak különböző befolyását a bűnesetek tekin-
tetében. Földes B. nem talá l ja meg a különbsé-
get, az állítván, hogy „a mivelt á l lamokban 
e l ter jedt vallási rendszerek erkölcs tani tása kü-
lönbséget nem m u t a t föl." Ámde, ha haj landók 
is volnánk elvben e té te l t elfogadni, azon az 
alapon talán, hogy a mivelt á l lamokban elter-
j ed t vallási rendszerek erkölcs tani tása az evan-

') Discussion of Levi's Paper : Amit a közérzületen alapuló 
vallásosság nem ta r t fön, ar ra az erényre nem tani t az iskola. 

2) A bünügy stat iszt ikája. A papságról szóló állitás termé-
szetesen valláskülönbség nélkül szerepel i t t . Nem akarunk ezúttal 
bővebben foglalkozni, mennyiben alapos ez állitás, mennyiben nem ; 
csak azt jegyezzük meg, hogy ebből is kiderül , hogy a kathol ikus 
papság semmivel sem rosszabb, mint más vallású papság vagy a 
nép, melyhez tartozik ; és ekképen a statisztika adata i czáfolják 
meg ama ráfogást, mintha a katholikus papság a coelibatus és a 
szerzetesi fogadalmak, valamint a szerzetrendekkel együt t véve a 
többieknél sokkal nagyobb száma mia t t erkölcs tekinte tében ala-
csonyabb fokon állana, mint a protestáns stb. papság. 

geliumi tanelveken nyugszik, a gyakor la tban ez 
álli tás nem áll ja meg helyét. Azok közé, kik a 
hitfelekezeti viszonynak semmi befolyást sem 
tu la jdon í tanak , tar tozik Lombroso és Valentini 
is ; ellenben je lentősnek t a r t j a Garofalo. Földes 
B. a következő s ta t i sz t ika i k imu ta t á s r a hivat-
kozik. 

Az I. folyamodásu törvényszékek e lő t t tár -
gyal t bünügyi esetek Magyarországon követke-
zőleg oszoltak meg : 

1884. évben 1885-ben népességi arány. 
4937 48-37 róm. kath. 47-3 
10-26 11-63 gör. kath. 10-8 
13-33 12-86 gör. keleti 14 1 

6 1 7 6-30 ápostai (luther.) 8-0 
15-76 15-33 helvét (kalvin.) 14 7 

0-45 0 54 unitárius 0-4 
4-67 4-84 zsidó 4-5 

E kimuta táshoz a következő m e g j e g y z é 
fűzi : „A hitfelekezetek népességi s bünügyi ará-
nya közöt t á l ta lában nagyobb különbség nincs, 
mi legjobban bizonyít e tényező csekély (?) be-
folyása mellett ." ') Kénytelen azonban elismerni, 
hogy a s ta t isz t ikai ada tgyű j tés nem t e r j e d t ki a 
gyermek s fiatal kor a rányának fel tüntetésére ; 
amivel viszont beismerni látszik, hogy a hitfe-
lekezeti tényező hatása a bűnesetekre nem ré-
szééül kellő figyelemben. Mi ezt ha tá rozo t tan 
á l l í t juk, s fölhívunk mindenki t , lapozza á t az 
á l lami s községi hivatalos s ta t iszt ikai k imuta tá -
sokat, különösen Magyarországon, és t anu lmánya i 
a lapján kényte len lesz beismerni, hogy statiszti-
kai ada ta ink nagy hézagokat tün te tnek föl épp 
a legérdekesebb összehasonlításhoz az egyes hit-
vallások, nevezetesen a kisebb felekezetek viszo-
nyainál . Az okát mindenki e lgondolhat ja magá-
nak. Bármi lyen legyen is ez azonban, annyi 
tény, hogy megfelelő s megbízható adatok hiáuyá-
ban legalább is koczkázta to t t á l l i tásnak kell 
vennünk azt, mely szerint „a hitfelekezetek népes-
ségi s bünügyi aránya közt á l ta lában nagyobb 
különbség nincs." Annál koczkázta to t tabbnak 
tűnik föl ez állitás, ha t ek in te tbe veszszük, hogy 
a fönebbi s tat iszt ikai k imuta tás csak az első 
folyamodásu bíróságok előt t t á rgya l t eseteket , 
nem pedig a végleges eli téléseket osztályozza 
hi tval lások szerint. 

El kell i smerni azonban, hogy a s ta t isz t ikai 
ku ta tá soknak i t t igen nagy nehézségekkel kell 
küzdeniök, különösen az okból, mivel annak ki-

l) L. idéz- mű. 
8* 
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mutatása, hogy egy gonosztevő mily vallásban 
született, még nem nyújt elegendő adatot az 
illető hitvallás i t t szóban lévő befolyásának 
megitélésére. Ez majd csak akkor válik lehetővé, 
ha a statisztika annyira tökélyesedni fog, ille-
tőleg a kimutatásokat oly pontossággal és részre-
hajlatlansággal fogják egybeállitani, hogy az egyes 
bűntettesek élete s lelki világa születésüktől fogva 
a kritikus időpontig legalább általános voná-
saiban át lesz tekinthető. Ezt pedig az erkölcsök 
javitásának nagy föladata vajmi szükséges s 
háladatos munkának tüntet i föl. 

Addig föl kell függeszteni az Ítéletet e te-
kintetben, nem ugyan teljesen, hanem a hiányzó 
adatok beszerzéseig, és csakis azok részéről, akik 
az erkölcsöt az állam által büntete t t cselekede-
tekre szoritják, ellenben a vadházasságokat, a 
prostitucziót és az öngyilkosságokat a bünügyi 
statisztika látópontjáról nem is tar t ják számba-
veendőknek, pedig eme bűneseteknél — mint 
alább részleteiben látni fogjuk — hol az állam 
büntetésétől való félelem semmi szerepet sem 
játszik, ellenben az ethikai momentum, a vallás-
erkölcsi érzelem annál nagyobb fontossággal bir, 
nyilvánul legvilágosabban a hitvallások különböző 
befolyása az erkölcsökre. 

Az eddigiekből is kitetszik azonban, hogy 
a vallás s bűnesetek egymáshoz való viszonya 
kézzelfogható adatokkal igazolja, hogy amint a 
vallási ismeretek hiánya., a vallás elhanyagolása 
vagy szándékos megvetése népesiti a fegyháza-
kat, azonképpen a bűnesetek számának növe-
kedése egyenes arányban áll az élő vallásos 
hit csökkenésével. 

Erről még bővebben szólunk alább. I t t csak 
röviden megjegyezzük, hogy a jelen százév alatt , 
melynek első felében az úgynevezett „fölvilágo-
sodás," helyesebben vallástalanság, rohamosan 
növekedett, a büntettek s vétségek ez áramlat-
tal egyenlő lépést tar to t tak . így Francziaország-
ban, hol legelőbb kezdték az idevágó statisztikai 
adatok gyűjtését, 1831 — 35. években minden 
100,000 lakosra csak 601 bűneset ju tot t , addig 
negyven év multával 1876—81. években 100.000 
lakosra már 390-nel több, összesen 991 állami-
lag megtorlott bűntény esett. 

Ezek a számok ékesen szóló apologiáját ké-
pezik a vallás üdvös befolyásának a társada-
lomra. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, julius 17. Középiskoláink 1890/91-ben. 
A tanév végével a közfigyelem nagy érdeklődéssel 

fordul az iskolai értesítők felé, melyekben a kereskedelmi 
mérleg mintájára visszatükröződik oktatásügyünk szellemi 
„követel" és „tartozik" rovatának eredménye. Ezt meg-
kapjuk, ba az egyes értesítők összegező adatait egymással 
egybevetve, azokból mint megannyi tarka mozaik-dara-
bokból egységes képet alkotunk magunknak. 

Tarka a kép maga is, mint nem lehet másképpen 
oly országban, hol annyi hitvallás, oly sokféle nemzetiség 
megbontotta a harmonikus egységet, melyet a hitszaka-
dásra bekövetkezett mohácsi vész óta fájdalmasan nélkü-
lözni kénytelen a magyar nemzet. Ez a szakadozottság 
meglátszik az értesitőkön, a tanügyön, és igy ama szel-
lemi tükrön is, mely a serdülő nemzedékek jövő szellem-
világát tünteti elénk. Es ez összhangzat nélküli képben a 
széthúzás s visszavonás egy ujabb elemét képviseli az 
állami tanügyi politika, mely a nemzeti hagyományos 
szellemmel és az ország legnagyobb dicsőségével szemben 
hitvallástalan nivellirozással a tarka barka színekhez még 
pettyegetett koczkákat vegyit. 

Ha ilyen az iskola, mely a felső szakoktatásra ké-
szíti elő a jövő nemzedékeket, milyen lehet a közélet ma, és 
milyen lesz ama nemzeti intézmény, az állam, melyen belül 
él s igyekszik érvényesülni ez a szellemi ellentmondás, ez 
a lelki harcz zagyvaléka, melyet az iskola előkészítés nagyra 
növel ? ! Ebből soha sem származhatik valami jó ; ellen-
kezőleg, ha már rendes időben bénitólag hat a nemzet 
közéletére az egységes szellemi iránynak ez a hiánya, 
annál nagyobb veszedelemmel fenyeget beállható bel- s 
külválságok esetén. 

Nem is lehet föltenni, hogy ennek gondolatára el 
ne boruljon a hazafi szeme, és buzgó fohászszal ne kivánja 
vissza nemzetének az elvesztett hitegységet, mint előföl-
tételét s egyedüli biztositékát a nemzet politikai, társa-
dalmi s szellemi egységének, mely kettő nélkül minden 
birodalom, minden anyagi virágzása s gazdagsága össze-
dől, és népe rabigába görnyed. 

Nem vigasztalóbb a kép, melyet a középiskolák 
látogatottsága nyújt. Habár ez folyton etr elkedik, leg-
alább az ország nagyobb városaiban, e jelenséget csak 
akkor mondhatnók örvendetesnek, ha a diplomatikus pá-
lyák tultömöttsége épp ama központokban nem keltene 
aggodalmat az iránt, hogy mit fog csinálni az a sok is-
kolát végzett ember, ha a diplomája után nem lesz képes 
megélni? Hiába óvta Trefort a szülőket, hiába alkalmaz-
tat gr. Csáky Albin miniszter bizonyos drákói rendszabá-
lyokat, melyeket azonban épp azoknál hiusítja meg egy 
vagy más befolyás, akiknél arra legnagyobb szükség 
volna : a középiskoláknak ez a nagy látogatottsága nem 
fogy, hanem emelkedik, annyira, hogy félő, hogy a jövő-
ben nem százával, hanem ezrével fognak jelentkezni a 
pályázók egy egy megüresedett állásra, és még mindig 
marad több ezer iskolázott ember, aki legjobb igyekezete 
mellett sem talál kenyeret. E baj máris keservesen rágó-
dik társadalmunkon és mindinkább nyilt sebet képez, 
mely nem csekély veszedelemmel fenyeget. Jóllehet nehéz 
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ennek megelőzése, mégis napról-napra szükségesebbnek 
mutatkozik, hogy valami történjék, különösen a kormány 
részéről, mely némi szilárdsággal és körültekintéssel a 
katonai pályára édesgethetné a magyar ifjúságot, de a 
külföldi követségek s konzulátusok körében is legalább a 
70 : 30 arányában szerezhetne érvényesülést a magyar 
rátermettségnek, nagy s századokra kiható szolgálatot 
tevén ekképpen a magyar nemzetnek s állami megszilár-
dulásának, valamint anyagi érdekeinek is. 

A középiskolák jelzett látogatottságának még egy 
mozzanata van, mely kiváló érdeklődésünket hivja föl. A 
középiskolákba járó katholikus ifjúság számának emelke-
dése nem tart lépést a keresztény felekezetek tanuló ifjú-
ságának számával s ennek emelkedésével ; és mindakettő 
messze hátramarad az izraelita tanuló ifjúság számának 
ijesztő szaporodásával. A katholikus ifjúság eme hátra-
maradásának okát kereshetnők abban, hogy a kath. szü-
lők tekintetbe véve a fönemlitett viszonyokat, más pályá-
kon engedik gyermekeiket boldogulást keresni, de abban 
is lehet ennek oka, hogy a katholikusok hazánkban, 
különösen a rájuk nézve oly szomorú emlékű Tisza-kor-
szak alatt uralkodott viszonyok miatt nem tudnak boldo-
gulni, a megélhetés is mind nehezebbé lőn, sőt az elsze-
gényedés a kath. vidékeken mind inkább terjedett, és 
emiatt gyermekeiket nem iskoláztathatják. Bármint legyen, 
a ténynyel számolnunk kell és következménye elől nem 
lehet elzárkóznunk. A jövőben a diplomás pályákon az 
arány még kedvezőtlenebb lesz, mint most ; a katholikus 
értelmesség pedig aránylag még nagyobb apadást fog 
mutatni a felekezetek értelmességeivel szemben; amiből 
következik, hogy befolyása is csökkenhetik a köz- s 
társas-életben, ha a szám csökkenését nem fogja pótolni 
a katholikus minősités emelkedése és hatványozott érvé-
nyesitése. Ettől függ a jövő alakulása, amennyiben arra 
a tudományos képzettség, társadalmi állás, az intelligenczia 
munkája befolyással van. Azért nagyon ajánlatos, hogy 
katholikus középiskoláink a jelzett veszteség pótlását 
annál is inkább szemük előtt tartsák, minél bizonyosabb 
az államnak beolvasztásukra irányuló rendszeres törek-
vése, és minél lehetetlenebb ezzel szemben hatályos ön-
védelmet kifejteni, ha a katholikus értelmesség meggyön-
gül annak fentartásában s biztositásában, amit atyái 
építettek, hiven tisztelni és buzgón ápolni szent köteles-
ségüknek ismertek. 

Erre alapos kilátást nyit a vallásoktatás ügyében 
kifejtett buzgólkodás, a melylyel karöltve jár a többi 
tanszakok egybehangzó mivelése. így ama túlzás, mely a 
katholikus középiskolákban az eretnekségnek és Krisztus-
tagadásnak hivatalos hajlékot kivánt felállítani, még igen 
jó eredményt szülhet, sőt máris oly praecedenst alkotott, 
melynek révén könnyen biztosithatjuk középiskoláinkat 
mindama szertelen tulhajtások ellenében, melyek azokat 
eredeti rendeltetésüktől, alapitóiknak államilag elismert 
szándékaitól elterelni iparkodnak. Ezzel pedig nemcsak 
kötelességünket teljesítjük őseink iránt, kik telve biza-
lommal hagyták alapításaikat az egyház s tanitó rendeinek 
vezetésére, és egyházi s világi tanáraink buzgó közre-
működésére, hanem nagy szolgálatot teszünk vele hazánk-
nak s nemzetünknek, melynek a szellemi, politikai s 

társadalmi vajúdások jelen háborgó napjaiban inkább, 
mint valaha szüksége van arra a szövétnekre, mely év-
ezredes államiságunk alapításához és legnagyobb dicsősé-
geihez a világosságot adta. 

Katholikus középiskoláinknak ez a magasztos hiva-
tása évről-évre mind világosabb alakot ölt ama jó ered-
ményekben, melyeket országszerte, főleg a nagy közpon-
tokban fölmutathatnak, habár sokféle nehézségekkel kellett 
megküzdeniök, melyeket az állami tulhajtások az ő meg-
bénításukra ellenük emeltek. Ezek jóformán leküzdvék és 
így bizton remélhetjük, hogy katholikus középiskoláink, 
kivált ha az összes illetékes tényezők egybehangzó 
együttműködésben szerencsésen megegyeznek, nemcsak 
dicsőségünket fogják képezni, hanem szilárd biztosítékai 
lesznek továbbra még inkább a katholikus szellem fölé-
nyének és a katholikus értelmesség túlsúlyának, amelytől 
egyházunk s hazánk jövője függ. 

Nagy ez a föladat, de méltó a katholikus közép-
iskolák hivatott tanerőihez, akiknek kezére bízzuk gyer-
mekeink oktatás-nevelésével nemcsak ezeknek, de édes 
mindnyájunknak jövőjét, hazánk s nemzetünk fölvirágoz-
tatását -j-

A „RELIGIO" TARCZÁJA. 

A soproni sz. Orsolya-rendü apáczák érdemeiről a 
neve lé s - é s kézmn-ipar terén. 

Védeny, 1891. jul. 5. 

Komoly, egyhangú magányomból az utóbbi napok-
ban Sopronba rándultam. Mosonmegye határát Sásony 
mellett átlépvén, a szentmargiti magaslatról letekinték a 
kies és termékeny, Vulka völgybe és Sopronmegye leg 
szebb panorámájában gyönyörködhettem. Nyugat felé az 
ausztriai havasok emelik ormaikat méltóságteljesen a felhők 
felé ; éjszakon a Lajta-hegység erdőkoszoruzta bérczei te-
kintének felém, melyek tövében Kismarton és az Eszterházy 
herczegnek renaissance modorban épült vára és a szom-
széd barátságos falvak tünedeztek elém ; kelet felé félhold 
alakjában a Fertő sima tükre terült el, melynek vize 
csendes időben tiszta, kékes ; de ha a zivatar hullámait 
felveri, szürkéssárga. A völgy közepén a bájos vidék zöld 
rétjei, halmos vetői közt mint egy ezüst szalag fonódik 
keresztül a tekervényes Vulka-patak. Önkénytelenül ju-
tottak eszembe a költőnek e szavai : 

„Szép vagy oh hon ! bérez, völgy változnak kedves öledben." 

Az országútról feljövet egy csinos kápolna karcsú 
tornyával köté le figyelmemet. A győri püspökség tulaj-
donát képező Pius-major az, amelyhez az országútról egy 
díszes fasorral ellátott ut vezet. 

Magába véve egy pusztai kápolna vagy kereszt cse-
kélységnek látszik, holott az élet nehéz utjain vándorlóra 
nézve ez oly oáz, melynél megpihennie, melytől uj erőt 
kölcsönöznie jól esik. Az ily kápolnák, keresztek mintegy 
felkiáltó jelek, melyek igen is alkalmasak az embereket 
az oda fönn levők keresésére, az élet küzdelmei közt 
fáradozókat a mindenütt jelenlevő Isten iránti bizalomra, 
a bátor, kitartó, vidám haladásra lelkesíteni. 
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Végre Sopron előtt voltam. A város elején a szent 
Mihály plebánia-egyház áll. E góth stylben épült temp-
lom oly műalkotás, mely leköti a műértő és laikus figyel-
mét egyaránt és csalja ajkaira a meglepetés szavait. E 
templomot az őshagyomány szerint III. Frigyes német 
császár épité, midőn Sopront zálogban birta és pedig 
1482—1489-ig, mely évek a templom több helyein fel-
jegyezvék ; mindazáltal alapittatásának valószínűleg a 
polgárok közreműködésével már két századdal előbb kel-
lett történnie, miután már 1278 ban Miklós, 1317-től 
1320-ig János, mint a sz. Mihály plébánosai fordulnak 
elő az okiratokban. (Cod. Dipl. VIL, 4. 179 I.) — E 
templom a vallásos villongások történetében nagy szere-
pet játszott. Sopronnak Luther tanaihoz pártolt lakosai 
ez egyházat erőszakkal foglalták el. De 1677 ben Ferdi-
nánd király visszaadatta azt a katholikusoknak. 

Maga a város egy rövid évtized alatt szépen fejlő-
dött. Ott ahol azelőtt roskatag házak állottak, ma díszes 
épületek jelzik haladását. 

A tanintézetek száma jelentékenyen növekedett. A 
régi tanhelyiségek pedig meglepő változáson mentek ke-
resztül. Ez örvendetes tapasztalást szereztem magamnak 
a sz. Orsolyaról nevezett zárdánál levő leány-tanodákban, 
ahol megfordulni szeremcsém vala. Van itt jelenleg I. a 
városi vagy kiiliskolák nevezete alatt egy 6 évfolyamú 
elemi tanoda 7 tanteremmel. 

II. A beliskolák körébe pedig tartoznak : 
1. egy 4 évfolyamú polgári leány tanoda 4 tan-

teremmel ; 
2. egy 4 évfolyamú elemi leánytanoda 4 tanteremmel ; 
3. ismétlő és vasárnapi cselédiskola 2 tanteremmel ; 
4. ipartanoda 3 tanteremmel; 
5. zeneiskola 3 tanteremmel ; 
6. rajz- és festőiskola 3 tanteremmel. 
Mily háladatos, mily dúsan kamatozó tőke — ez 

iskola! Nem csuda tehát, hogy felvételek alkalmával 
mintegy ostrom alá veszik a helybeli és vidéki szülők ez 
intézetet, amely Sopronnak a maga nemében kétségkívül 
legelső s egyszersmind minta-intézete. A magyar szellem 
főleg az, ami ez intézetben megörvendeztet, valamint 
annak követésre méltó iránya. Mert itt oly gyakorlati 
polgári nevelést adnak a leányoknak, minő a középosz-
tálynak való s nem keresnek csillogó eredményeket, minek 
a családanya nem fogja sok hasznát venni. 

Ezért, továbbá a példás tisztaság, nemkülönben a 
kitűnő igazgatás és sikerdus oktatás miatt — mely ter-
mészetesen magyar — az intézet a nagyméltóságú megyés 
püspök részéről, kinek alkotásai és áldozatai a népnevelés 
terén valódi egyháznagyi jellemének, lángoló hazafiságá-
nak nyomós bizonyítékai, kiváló figyelemben részesül. 

Ami az intézetnek kiválóan dicsőségére szolgál, az 
az : hogy magyar kézmű-ipart teremtett. 1888. óta ugyanis 
az intézet női iparmühelyt rendezett be, amelyben a 
tanuló leányok és más szegény sorsú uők egy országos 
hirü műértő apácza vezetése mellett az istenitisztelethez 
szükséges díszruhákat és fehérnemüeket szigorúan az 
egyház szabványai • szerint készítik. Alkalmam volt külön-
féle ilynemű díszruhákban gyönyörködni, amelyek mind 
tartósságukat, mind az árt tekintve hasonló készítményeket 

messze felülmúlnak. Egy casulát mutattak ; külföldön 
bizony belekerül 100 forintba; és ők 30 forintot köve-
telnek. A ft. papság nem lesz ezután ilynemű egyházi 
öltönyöknek drága pénzen való megszerzésére külföldre 
utalva, hanem a hazáé leend a dicsőség jót és szépet 
mint saját készítményét előmutathatni. 

E magyar kézmü-ipar-iskola jó hírneve már is mind-
inkább terjedni kezd ; az ország különféle részeiből tör-
ténnek megrendelések. Bizony, ily önzetlen vállalat méltó 
a támogatásra! Felhívjuk erre a ft. papság figyelmét. A 
megrendelések e czim alatt történhetnek: „A sz. Orsolya-
rend konventjének Sopronban." 

Dél felé ft. Póda Endre apát-kanonok és városi 
plébános ur ő nagysága vendégszerető házához siettem, 
hol a legszivélyesebben fogadtattam. 

Még aznap komoly egyhangú magányomba vissza-
tértem, magammal vivén egy szép nap szép emlékét. 

Dr Hahnekamp S. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Felhivás a magyar katholikus ifjúsághoz. 

Folyó év szeptember havának második felében a 
katholikus világga.1 együtt Magyarország katholikus fiatal-
sága is elzarándokol szent Alajosnak, a kath. ifjtiság vécl-
szentjének sírjához, hogy boldog halálának háromszázados 
évfordulója alkalmával lerójja kegyeletének adóját és ki-
fejezhesse ő szentsége iránti törhetlen ragaszkodását. 

A „Szent Imre önképző-egylet"-nek f. é. május 
27-én hozott 4. sz. közgyűlési határozata értelmében van 
szerencsénk a tisztelt elvtárs urakat felkérni, hogy a za-
rándoklat eszméjét magukévá tenni s részvétel esetén az 
elnökséget becses elhatározásukról augusztus 15-ig tudó-
sitni szíveskedjenek. 

Ha pedig ebben akadályozva volnának, kérjük, ve-
gyék figyelembe, hogy egyletünk tagjai közül többen 
vannak, kiknél a nemes lelkesültségnek tettben való nyil-
vánítását csak anyagi körülményeik akadályozzák. 

0 Szentsége óhaját véli az elnökség tolmácsolni, 
midőn a nemos szándék előmozdítását s pártolását tisztelt 
elvtárs úrtól nemcsak kéri, hanem reméli és kívánja, hogy 
ez alkalommal az egész magyar katholikus ifjúság csatla-
kozzék a „Szent Imre örik. egylet"-hez. 

Útiköltség : Budapesten-Fiumén-Anconán át Rómába 
és vissza, a római öt napi ellátást és társaskocsi közleke-
dést beszámítva: az első osztályon 96 frt, a 

másodikon „ 77 frt. 
Részletes programm később. 
Nyilatkozatok és pénzküldemények a „Szent Imre 

önképző-egylet" elnökségéhez : Budapest IV., Kecskeméti 
u. 13. sz. alá kéretnek. 

Budapest, 1891. julius 10-én. 

Szányi Béla. Ifj . gr. Zichy János, 
a Sz. Imre önk. egyl. t i tkára . a Sz. Imre önk. egyl. elnöke. 



RELIGIO. 89 

IRODALOM. 
*** A keresztény hit természettudományos vé-

delme a legújabb kutatások nyomán. Irta Duilhé de 
Saint-Projet, kanonok s a toulousei Institut Catholique 
tanára. A szerző engedélyével a I I I . franczia (1890.) kiadás 
után fordította a csanádi rióv. papság magyar egyháziro-
dalmi iskolája. Temesvárott, 1891. 8-r. XVII, 437 1. 

Mi már az első kiadás óta ismerjük ezt a remek 
munkát. A tbeologia, a hittudományok, a hittudományos 
műveltség történetében mély nyomokat fog hagyni. A 
csanádi növ. papság pompásan választott s nagy hálára 
kötelezte a magyar kath. papságot. 

4- Emlékezés Simor János bibornokra. Irta 
Kőhalmi Klimstein József. Nagyszombat, 1891. 8-r. 75 1. 

Ezt olvassa el minden pap, mert annyi emlékirat 
után ily megkapó eredetiséggel és emelkedettséggel irni 
Simorról és ily magával ragadó tanulságossággal, igazán 
örvendetes jelenség. 

Méltó munka Simorhoz és Kőhalmi irodalmi nevéhez. 
= Ájtatossági Gyakorlatok. Imádságok és egyházi 

énekek a középiskolák róm. kath. ifjúsága számára. Szer-
kesztette Pokorny Emánuel, főgymnasiumi hittanár. Az 
esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Bpest, 
1891, 12 r. 284 1. Ára 80 kr. 

Nincs hálásabb munka, nincs gyümölcsözőbb fárad-
ság, mint a melyet az ifjúság nevelésére fordítunk. Az 
ily nemes munkálkodás termékeihez oly tisztelettel illik 
nyulnunk, mint az ifjúság szeplőtelen lelkéhez. Pokorny 
Emánuel hittanár ur az ifjúságra nézve áldásos, magára 
nézve tiszteletet hozó munkát végzett. Különös figyelmet 
érdemel könyvében az énekeket hangjegyeikben előadó 
rész. Üdvözöljük az ifjúsági irodalom terén. 

= Isten és az ember. Irta Kemenes Ferencz. 
Veszprém, 1891. 2 köt. 339 és 201 lap. 

Lapozgatva a magyar vallásos költészetnek ezt a 
ritka becsű termékét, lelkem szinültig megtelik gondola-
tokkal, egyik eszme a másikat villámszerű gyorsasággal 
űzi. Csak egy gondolat ülte meg agyamat kimozdithatat-
lanul helyéből, s ez az, hogy szent költészetünknek ez a 
kerekded cyklusa — valóságos tősgyökeres magyar zsol-
tárok könyve, melyből századokról-századokra fog táplálé-
kot szedni a vallásos, a keresztény katholikus magyar 
lélek. En a magyar szent Dávid hárfájának pengését ki-
mondhatatlan élvezettel hallgatom s az ő magyar zsoltá-
rai mindennapi olvasmányom lesznek jó sokáig. Magam-
mal viszem nyaralni, s a zordon tél hidegében e zsoltárok 
melegénél fogok lelki üdülést keresni. Bár lehetetlennek 
tartom, hogy minden pap meg ne rendelje ; azért mégis 
izleltetőül egyet-mást okvetetlenül közlünk ez eredeti 
magyar zsoltár-gyűjteményből. 

Szerző három dologra volt első sorban tekintettel í 
a tárgy teljességére, a megfelelő stylusra, hazai viszo-
nyaink igényeinek kielégítésére. Mind a három tekintet-
ben megfelelt feladatának. Mindazon hitigazságokat, me-
lyeket de necessitate praecepti tudnunk kell, felöli és 
megmagyarázza. Teszi ezt nem nehézkes didaktikus, ha-
nem könnyebb, szónokias stylusban. Végre tekintettel van 
a hallgatók műveltségi fokára, kik nálunk többnyire az 

alsó néposztályból valók, de ugy, hogy bármely müveit 
ember is szívesen meghallgathatja. Melegen ajánljuk fel-
karolását a nt. lelkipásztori kar részéről. 

* Emléksorok szent Alajos boldog halálának há-
romszázados évfordulójára. A szeplőtelen szűz Máriának 
szent Alajos pártfogása alatt álló gyülekezete. Kalocsán, 
az iskolanénék intézetében. 1891. 16 r. 24 1. 

Az a Mária gyülekezet, mely e kedves kis emléket 
sz. Alajos 3. centenáriumára kiadta, a Miasszonyunkról 
nevezett szegény iskolanénék anyaházában az érseki tanító-
nőképző intézet és a polgári iskola növendékei sorából 
szedi buzgó tagjait. Elnöke dr Povischil Richard hitok-
tató. Igazgató Knbinszky Mária Karolina iskolanéne. 

-f- A nép igaz barátja. Irta Vajay István Rácz-
petrén (pleb.) Baranyam. Pécsett, 1891. 12-r. 10 1. 

Vajay plébános ur bizonyosan hallotta, a mit a 
nagynevű Stolcz Albán, mint a lelkipásztorságtan tanára 
a freiburgi egyetemen ex cathedra mondott, hogy t. i. a 
lelkipásztor halálos bűn terhe alatt köteles gondját kiterjesz-
teni arra, hogy hivei mit olvasnak. Mert újságok és egyéb 
olvasmányok a nép fejét örökre elbolondithatják, földi és 
sirontuli boldogságát egészen tönkre tehetik. Még jobban 
cselekszik az e lelkipásztor, a ki tollat fog a kezébe és 
ír, hogy védje a nép lelkét és elterelje a mételyes 
pascuáktól az egészséges legelőkre. Vajay pleb. ur abban 
az irányban veti latba szavát a népnél, hogy országgyű-
lési képviselővé kit válaszszon. Szentül igaza van. Halálos 
vétek nem törődni azzal, hogy a nép kit választ országos 
képviselőjévé. Öngyilkosságot, vagyis azt, hogy mi katho-
likusok, hogy a kath. nép, hitünk, egyházunk, jogaink, 
javaink, érdekeink sértegetőire és veszélyeztetőire szavaz-
zon ; — senki tőlünk józan fővel nem követelhet. Önér-
zetes választó polgárok, igy zárja be szerző talpraeesett 
röpiratát, „éljen a keresztény közép párt!" Ezzel világo-
san megmondta, hogy mi a czélja. Nagy fába vágta a 
fejszét. De ha senki sem vágja belé, sose lesz nekünk — 
aprított tüzelőfánk. 

V E G Y E S E K . 
XIII. Leo pápának a munkás-kérdésről irt apos-

toli körlevele a világ minden müveit nyelvére fordíttatott 
és ma a legelterjedtebb njomtatvány a föld kerekségén. 
Belgiumban a katholikus munkások nagy ivre nyomatva 
mint a munkások s munkaadók tiz parancsolatát függesz-
tik ki egyleti helyiségeikben. 

— Szent István napja Budavárában. A budavár-
palotai plébánia-hivatalban már javában folynak az elő-
készületek szent István napjának méltó megünneplésére. 
Az ünnepi istenitiszteletet ft. Samassa József egri érsek 
ő excziája fog pontifikálni. Az ünnepi szónoklatot főt. 
Krassy Félix gyöngyösi apát-plebános ő nsga mondja. 

— Adakozások. Ft. Lönhart Ferencz erdélyi püspök 
ő nmltga a köszvényesremetei iskolára kétezer forintot 
adományozott. — Ft. Schuster Konstantin váczi püspök 
ur ő nmltga a jég által károsult mezőtúriak javára 500 
forintot, a mezőtúri károsult r. k. tanitó részére külön 
harmincz forintot adományozott. 
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— A szabad kutatás országában bolondok házába 
csuktak egy zsidót, aki hivatkozva „igaz sugallatra" és 
„közvetlen isteni kinyilatkoztatásra" a németeket „egy 
uj Luther példájára" az Istenben való hitre akarta tani-
tani. Midőn másfél havi megfigyelés után szabadon bo-
csátották azt a kérdést vetette föl, hogy miért nem csuk-
ták az őrültek közé annak idején Böhme, Svedenborg, 
Jung, Stilling. Kerner vagy más reformátorokat, és hozzá-
teszi, mert akkor a hitetlenség Poroszországban még nem 
jutott föltétlen uralomra. Izrael e csodája igy nevezi ma-
gá t : „Hirschfeld Károly, előbb kereskedő, most közepes 
módú magánzó, született zsidó." Ez az ur különben méltó 
párja a protestáns Egidy urnák, aki „Ernste Gedanken" 
czimű műve által a protestantizmust egységes keresztény-
séggé akarja reformálni a Goethe és Lessing által meg-
vetett alapokon. Mint látható a protestáns reformáczió 
körében soha sincsen hiány reformátorokban. 

— A sz. Alajos boldog halálának három százéves 
fordulója alkalmából Magyarországból Rómába küldött 
hódolat alatt 140,000 aláirás diszlett. Utólag még két 
vaskos pótkötet kerül ki az azóta begyült aláirásokból, 
melyeket az előbbiekhez adva, biztosra vehető, hogy az 
aláirók száma megüti a 300,000 et, ami igen szép ered-
ménynek mondható. A két pótkötet, melyek egyikét 
Calderoni, másikát Gavora üzletében a váczi-utczán köz-
szemlére állitják ki, a Rómába zarándokló magyar ifjúság 
maga fogja szeptember havában ő szentségének bemu-
tatni. — E zarándoklatra újból fölhívjuk a figyelmet; a 
társas utazás föltételeit előző számunkba már ismertettük. 

— Lapunk felelős szerkesztője néhány napra el-
utazott. 

— Felső-Lendva. „Mindenben, amit cselekszel, tartsd 
szemed előtt a halált." Sz. Jeromos ad Heliodorum. 
(Idézetek tára I. 188 1.) Tizenegy község képezi a felső-
lendvai plébániát, hol egykor Széchy Mária űzte garáz-
dálkodásait, ki a rábagyarmati papot itt tömlöczben fogva 
tartá, a szent-gotthárdi apátságot bitorolván, a czisterczi 
barátokkal vadászebeit eteté. A legtávolabbik fiókközség-
ben Szent-Mátyáson (előbb Matyasócz volt a neve) junius 
25 én a Fartek József és Prat t Teréz nevü házaspárt esti 
tiz óra tájban a villám agyon sújtotta. A nő a nyilt tűz-
hely körül ült, mert vacsorát akart főzni ; férje szintén a 
konyha egyik szögletében üldögélt; két fogadott gyerme-
kök pedig a lámpavilág körül állott. Egy erős dörgés, 
és a villám eloltja az égő világot, a gyermekek apjok-
anyjok után kiabálnak, és mivel nem kapnak feleletet, a 
szomszédba szaladnak. A szomszédok már csak hideg tete-
meket találnak a házaspárban. Különös, hogy a villám 
nem gyújtott, csak két lyukat vájt az épületen. Ma nagy 
részvét mellett temették őket Kuzma fiókközségben. 
R. i. p. Hirtelen s véletlen kaláltól. Ments meg, Uram ! 
minket. Mennykőtől és égi háborútól. Ments meg, Uram ! 
minket. Zsemlics István, plébános. 

— A középiskolai tanár-egylet közgyűlése a követ-
kező határozati pontokat fogadta el a közoktatásügyi 
miniszterhez felterjesztés végett: 

1. A tanárképzés az egyetem bölcsészeti karától 
elválaszthatlan. 

2. A bölcsészetkarnak a leczkerend megállapításában 
különös tekintettel kell lenni a középiskolai tanárképzés 
specziális igényeire és alkalmat kellene adnia nemcsak 
arra, hogy a tanárjelölt mindazokat a kollégiumokat 
fokozatos rendben hallgathassa, a melyekre képzésében 
szüksége van, hanem arra is, hogy képességeit az egye-
tem kebelében gyakorlatilag fejleszthesse. 

3. A törvényszabta próbaév teljesítésére a gyakorló 
iskolán kivül, még egyes kiválóbb intézetek mellett gya-
korló tanfolyamok szerveztessenek. 

4. Az internátusban, vagy más effélében való neve-
lése a tanári pályára készülő fiatalságnak nincs szoros 
összzfüggésben a tanárképzéssel. 

— Búcsújárás Mária-Czellbe. Mmt minden évben, 
ugy ez idén is, szeptember 5 én, a budapest-belvárosi 
szent ferenczrendiek templomából főpásztorilag engedé-
lyezett bucsujárat fog indulni Nagy-Mária-Czellbe. Ezen 
bucsujáratban, melyet három áldozópap és egy orvos 
kisér, résztvehetnek magyar, német és tót ajkú hivek. A 
búcsúsok külön vonaton utaznak Pozsonyou, Bécsen és 
Sz.-Pöltenen át Lilienfeldre, II. osztályban 15 frt 50 kr 
és III. osztályban 10 frt 50 krajczárnyi költséggel oda és 
vissza. Lilienfeldtől pedig, a kik nem akarnak gyalog 
menni, használhatnak társas vagy ponyvás kocsit ; előb-
bin személyenkint 5 frt 20 kr, utóbbin pedig 3 frt 70 kr 
fizetendő. — Csatlakozások történhetnek Rákos-Palota, 
Vácz, Nagy-Maros, Szob, Esztergom, Érsekújvár és Po-
zsony állomásoknál, melyekből kiindulva a fent emiitett 
viteldíj is aránylag igen mérsékelt. Bővebb értesítés a 
menetrendből tudható meg, mely julius hó második felé-
ben közölve lesz. Budapest, 1891. junius hó 27-én. Róder 
Florent, sz. ferenczrendi áldozár. 

ar^* Felhívás előfizetésre. 

A jelen félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 
a hátralevőktől a szerkesztőség. 

N Y I L T T E R . 
Nyilatkozat. 

A máriasterni trappistazárda és apátság elöljárósága 
ismét kénytelen egy magyar újság hamis híreivel a valót 
szembeállitni. 

Nem igaz, a mit ez az újság ír, mintha a mi Fr. 
Angelikusunk abban törné a fejét, hogy polemikus röp-
iratokkal a magyarországi nmélt. püspöki kar ellen 
fellépjen. 

A mi bünbánórendünk szentsége egyátalán nem 
engedi meg, hogy azon tagjai, a kik szorosabban vannak 
a rendhez fűzve, a lelki üdvösség kérdésein kivül egyéb 
dolgokkal is foglalkozzanak. 

A mi Fr. Augelikusunk, a kinek minden lépése 
tudva van az elöljáróság előtt, ugyanaz a jó novicius, 
mint a minőnek őtet a mult évben ugyanazon magyar 
újság rágalmainak alkalmából jellemeztük. 

O nem foglalkozik más személyekkel és boldognak 
érzi magát, hogy Istennek felajánlhatja azon keserű 
tapasztalatokat, melyeket a világban szerzett ; sőt az isme-
retes sajtópanaszt is az elöljáróság eldöntésére bizta. 

Máriastern, julius 1. 1891. 
Hivat, pecsét. Fr. Dominicas 

perjel. 

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

Budapest. 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK 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, julius 22. 6 II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezé> eszmék és Tanulmányok : A vallás és a bűnügyi statisztika. — A lelki tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése 
nélkül nincs, nem is lehetséges valódi műveltség. — Egyházi Tuclósitások : f Sárkány Miklós. — B u d a p e s t : A kormány s a három 

érseki szék üresedése. — L o n d o n : Catholic Truth Society. — Vegyesek. 

A val lás és a bünügy i stat iszt ika. 
(Folytatás.) 

I I . Az iskola s a büntettek viszonya egymáshoz. 

Vájjon a műveltség jav i t ja -e az erkölcsöket 
és pótolhatja-e a vallást nemesitö befolyásában 
az emberiségre? 

A statisztikai adatok kétségtelenné teszik, 
hogy a büntet tek s vétségek rohamosan szapo-
rodtak a műveltebb osztályok körében. Minek 
idéznők hasábszámra a számbeli k imutatásokat , 
melyeknek egyikét Francziaországra vonatkozó-
lag már az előbbi fejezet végén bemutat tuk. 
Elégedjünk meg a szomorú tény megállapitásával 
és vegyük szemügyre ama nevezetesebb irók s 
tudósok észleléseit s következtetéseit, akikről 
senki sem mondhatja , hogy „vallásos elfogultság 
szemüvegén át tekint ik a világot." 

Földes B. beismervén a bűnesetek szaporo-
dását a mivelt osztályoknál, igy fo ly ta t j a : „ . . . 
azon eredményhez kell ju tnunk, hogy a bűnös-
ség általában emelkedett és hogy a társadalmi 
viszonyok s a miveltség átalakulásával csak 
egyes bűntet teknél (az emberi élet ellenieknél) 
találunk csökkenést . . . Kétségtelen, hogy első 
sorban az erkölcsi viszonyok rosszabbulása az, 
mely a bünte t tek nagyobb számában kifejezést 
talál. Senki sem vonhat ja kétségbe, hogy nap-
jainkban a jellemképzésre kevés figyelem fordit-
ta t ik ; senki sem vonhat ja kétségbe, hogy társa-
dalmunkban s közéletünkben a jellem kelleténél 
kevesebbet nyom : ily viszonyok mellet t az 

') Mintha bizony a „vallásközönyös vagy vallástalan szem-
üveg" nem volna épp maga a legvastagabb előítélet ! 

erkölcsi színvonal csökkenése mathemat ika i szük-
ségszerűséggel kell, hogy bekövetkezzék . . . A 
bünte t tek túlnyomó részének oka a jellem si-
lánysága és az érdekek kielégitetlensége ; ez 
okok hatásá t pedig a polgárisodás még fokoz-
hatja. Az erkölcsi reform emeltyűjét t ehá t eme 
két ponton kell alkalmazni. Csak igy remélhetni 
egy jobb jövőt." !) 

Mi az oka e szomorú eredménynek? A mo-
dern i s k o l a , m e l y a serdülő nemzedékeket mivel-
tebbekké teszi talán, de nem jobbakká, sőt 
határozot tan gyöngiti, aláássa, némelyeknél kiöli 
az erkölcsi érzéket a vallással együtt. 

]) L. idézett mü. 
2) Miért a modern iskola ? A Beiigio és más kath. lapok 

hasábjain már számtalanszor és behatóan ki fe j te t t indokolásainkat 
i t t nem ismételhetjük tövéről hegyére ; ez nagy kitérés volna jelen 
czikksorozatunk tárgyától . Azok ellenében azonban, akik — mint 
az I. fejezetben idéztük — a papságot szeretnék felelőssé tenni az 
i t t szóban lévő állapotokért, röviden megjegyezzük a következőket. 
A népiskolában s a templomban a valláserkölcs-oktatásnál negyed-
rét szakadhat a pap, fáradozását meghiusí t ja a közigazgatási ható-
ság, mely minden erkölcsöt-rontó mulatságnak, mételyezésnek hi-
vatalos engedélyt ád a nép megrontására, ha ezért lefizetik a 
taksát ; a parlamentarizmus azután, a képviselőválasztások még azt 
is elrontják, ami amazon felül netán megmaradt. A középiskolák-
ban — kivéve a kiveendőket, melyek ugy is ösmeretesek — 
a vallástanár kiadhat ja a lelkét, mit használ, ha a latin s gö-
rög nyelv tanára a pogány szellem klassziczitását, ha a történelem 
tanára a régi nagy világbirodalmak erőszakosságait és az ujaknak 
valláselleni túlkapásait és forradalmi elveit, ha a természetrajz és 
természettan tanára a darwinista anyagot-istenitő szellemet oltja 
be a fogékony lelkekbe ? A főiskolákon a bölcselet a pogány görög 
s még pogányabb újkori philosophiai elveket dicsőíti ; a jogtudo-
mány a római jognak praerogativákon s rabszolgaságon alapuló 
tételeit vagy a bevégzett tények kötelező voltát min t legfőbb jogi 
szabályt hirdeti ; az orvostudomány pedig az emberben nem talál 
lelket, hanem legfölebb állati szervezetet, mint a legutolsó barom-
ban. Ily nevelés-oktatási állapotok mellett még csoda, hogy a tár-
sadalom föl nem bomlott . Azért csak azt lehet mondani, tegye 
meg mindenki kötelességét a valláserkölcs ápolásában, mint teszi a 
papság, és akkor a bünügyek ijesztő szaporodása is elmarad. 

6 
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A fölvilágosodás, a műveltség, az ok ta tás 
á l ta lában véve csak eszköz, melyet ugy jóra, 
m i n t rosszra egyaránt lehet h a s z n á l n i . A tu-
da t l anságnak semmi befolyása a bűnösségre, sem 
az ok ta t á snak az erkölcsiségre; az ok ta tás egy 
fegyver, mely annyi t ér, min t a katona, ki azt 
f o r g a t j a . L e g g y a k r a b b a n a szenvedélyek és bű-
nök, függet lenül minden oktatástól , a való in-
di tó-okai a bűnte t teknek . 3 ) így nyilatkozik három 
franczia tudós az iskola, min t az ok ta tás főté-
nyezőjének befolyásáról a bűnesetek t ek in te té -
ben, megczáfolván ekképpen azt az ál l í tást , 
hogy az i smere tek szaporítása, az iskolai okta-
tás, a tanköte lezet tség, vallás nélkül is te l jes 
biztosi téka a jó erkölcsöknek. 

A német tudomány sem zárkózik el e ta -
pasztala t elől. így Star eke azt mondja , hogy az 
iskolai ok ta tás által nyer t szellemi mivel tséget 
nem szabad összetéveszteni a valláserkölcsi mi-
vel tséggel. Hasonló módon nyilatkozik Illing, 
Buchwald, Ecker s mások. 

Az iskolára nézve nálunk min taképül ve t t 
Poroszország a fenforgó kérdésben szinte kir ívó 
bizonyí tékot szolgáltat. Wiese,4) porosz királyi 
t i tkos tanácsos, aki négy ok ta tásügyi miniszter 
a l a t t a poroszországi ál lami középiskolák felügye-
letével volt megbizva, ezeket í r j a : „Összes iskola-
ügyünk félreismerhetet lenül válságban van ; h iány-
zik belőle á l ta lában amaz egységes szellem, mely 
nélkül sem valamely t an te rvnek , sem valamely 
t an tes tü le tnek működése gyümölcsöző nem lehet, 
akár mennyi t t anu l j anak is egyenkin t . . . Ily 
egység vészes h iánya legélesebben ama nézetek 
különbözőségében nyilvánul, melyet maguk a 
t aná rok e föladat vallási oldaláról táplálnak s 
nyi lvání tanak. Sokan közőlük á l ta lában tagadják , 
hogy a val lásokta tás egyál ta lán a tan te rvhez 
ta r toznék ; mások a vallásoktatáshoz oly egyéni 
szabadságot vesznek igénybe, mely mellőzi a hi t -
közösséget és az egyházi hitvallás tárgyi szab-
ványát , sőt még az iskola osztályfokozatai közt 
szükséges összefüggést sem tiszteli. Ez ál láspont-

') Guerry : L' instruction est un iustrument dont on peut 
faire bon ou mauvais usage. 

2) Haussonville. „Revue des deux Mondes." 1867. 589 lap : 
L'ignorance n'a aucune influence sur la criminalité, ni l ' instruction 
sur la moralité. L' instruction c'est une arme. Elle vaut ce que le 
soldat qui la mène. 

:)) Yvernès : „La just ice en France," XXXII. : Le plus souvent 
les passions et les vices indépendants de toute question d'instruction 
sont les véritables mobiles des méfaits . 

*) W 'iese : „Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen." II. 
kiad. Berlin, 1886. II. köt., 88 lap 

ról ha tá rozot tan elvetik, hogy az iskolai munka-
nap kezdetével vagy a hét végével közös áhi ta t -
gyakor la to t t a r t sanak . Ez egy nyomta tványban 
is tör tén ik , melyben egy t aná r éles szemmel 
b í rá l ja a felső oktatás-űgy különféle h iányai t ; 
de azt nem képes fölfogni, hogyan lehessen a 
felső s alsó osztályok tanuló i t közös á j ta tosságra 
egybegyűjteni , és i lyennél a t a n á r o k a t t e t t e tés re 
(Unwahrhei t ) l á t j a kényszer í tve; mer t szerinte a 
tudományosan képzet t ember ér te lmi szemhatára 
és az egyházi szellem (Kirchenthum) közt oly ellen-
t é t áll fönn, mely élesebbnek nem is gondolható. 
„Vájjon ama gymnáziumi tanárok száma, akik 
az apostoli h i tval lás t jó lelki ismeret tel vallási 
meggyőződésükkel megegyezőnek m o n d h a t j á k , 
teszen-e egyet is ezer közöl?" kérdi az emi i te t t 
t aná r és hozzá teszi: „nehezen.u Ki mondaná 
meg, igaza van-e vagy se — fo ly ta t j a Wiese. 
Megjegyzésében minden esetre utalás tör ténik 
oly bomlási proczesszusra, oly betegségi tüne t re , 
mely az i skola legbensőbb életén rágódik. Ez az 
indifferentízmus és a névleges kereszténység te t -
tetése." 

A porosz á l lamgymnáziumok e vallási álla-
pota oly erkölcsi balkövetkezményekkel jár , 
melyeke t nem szükséges bővebben részleteznünk. 
Hogy azonban érzik ezeket, arról tanúskodik 
a m a körülmény, hogy a porosz hivő protes tánsok 
körében mozgalom indul t meg a f 'önjellemzett 
ál lami gymnáziumokkal szemben hitfelekezeti 
középiskolákat áll í tani. E mozgalomnak egyik 
jelensége ama könyv i s , m e l y behatóan foglal-
kozik a keresztény neveléssel a porosz ál lami 
gymnáziumokon és többi közt ezeket m o n d j a : 
„Tanuló if júságiink erkölcsi szenynyének azok 
u tán , mike t t apasz ta lunk , borzalmasnak (grauen-
haf t ) kell lennie, és ebben a kiterjedésében, ebben 
a durvaságában s kicsiszoltságában (raff inir thei t ) 
csak az á l ta l magyarázható, hogy a szerencsétlen 
i f jaka t részben már min t gyermekeket vagy félig 
serdülteket bevezették a léhaságba. Az illendő-
ség t i l t j a részleteket közölni . . . Ha végül ily 
nevelés, il}7 élet s magaviselet eredményei u tán 
nézünk, akkor i t t keveset mondhatnánk. Annyi 
azonban bizonyos, hogy nem csekély azoknak a 
száma, akik már az iskolában teljesen tönkre 
j u t o t t a k . . . " 

Az iskola, mely ily szomorú á l lapotokat 
t ü n t e t föl, bizonyára nem j av í t j a az erkölcsö-

') „Die christliche Erziehung auf den Staatsgymnasien." 
Breklum, 1886. 21 lap. 



RELIGIO. 43 

k e t ; sőt ellenkezőleg a műveltség, az ismeretek, 
melyet nyúj t , u jabb veszedelmet képeznek a 
társadalomra. „A műveltséggel gyarapodnak az 
ismeretek — i r j a Földe.s B. t a n á r — tehá t azok 
is, melyek a bün t e t t ek végreha j tásá ra legalkal-
masabb eszközökkel megismer te tnek és a bűn 
nyomai t e l t i tkolni s el távoli tani t an i t anak ; a 
fölvilágosodottság aláássa a vallási h i te t és ezzel 
együt t az erkölcsi felelősség érzetét . . . a vallás 
h iánya szüli i smét a mater ia l iszt ikus világnézle-
t e t s élvhajhászatot ." 

A műveltség élő vallásos hi t nélkül sokkal 
kárhozatosabb az emberiségre, min t a tuda t lan-
ság; mer t ha „ignoti nulla cupido," a kicsiszolt 
elme annál többet fog megkivánni , minél többe t 
ismer, és annál több élvezetet fog magának 
mások rovására és a t á r sada lom általános hát-
rányára szerezni, minél többet győz erővel s 
furfanggal , ha nincs egy magasabb fék a polgár i 
törvénynél , melyet s végrehaj tó i t k i já t szha t , 
amely fék a valláserkölcsös nevelés-oktatás és 
élő hi t á l tal a gonosz' ha j lamok s szenvedélyek 
megzabolázására képesit . 

A műveltség t e h á t nem j a v í t j a az erköl-
csöket s nem pó to lha t j a a vallást nemesí tő be-
folyásában az emberiségre. Ezt már J. J . Rousseau 
is elismeri, ki jelentvén, hogy „a tel jes megfeled-
kezés a vallásról : a kötelességekről való meg-
feledkezésre vezeti az ember t / ' *) Amikor m a j d a 
féket veszte t t szivekben mi sem fogja többé 
fö l ta r tóz ta tn i a lejtőn a nagyravágyást , irigysé-
get, gyűlölködést, kapzsiságot, akkor nem szabad 
többé csodálkozni, lá tván évről-évre növekedni 
a te r jedő bűnösség (kr iminal i tás) á rada tá t . 3 ) 

Vájjon csakugyan közel ál lunk az emberiség, 
nevezetesen a művel t á l lamok erkölcsi tönkéhez? 

Szinte valószínűnek látszanék ez, ha a bün-
t e t t ek s vétségek folytonos rohamos szaporodását 
tek in t jük , melyek ellen a müvei t ál lamok nem 
tudnak mást , min t szaporí tani a bíróságokat , 
rendőrséget, csendőrséget s fogházakat , és eny-
híteni a bünfenyi tő törvényeket , másfelől pedig 
minden eszközzel ter jeszteni a vallás nélküli 
műveltségnek következményeiben oly félelmes 
befolyását. 

1) L. id. mű. 118. lap. 
2) „Emil." L'oubli de toute religion conduit à l 'oubli des 

devoirs l 'homme. 
3) Tarde, Criminalité comparée. 120. lap. : Quand des coeurs 

déchaînés rien ne retiendra plus sur leur pente l 'ambition, l 'envie, 
la haine, la cupidité, il ne devra pas s 'étonner de voir chaque 
année monter le flot de la criminalité débordante. 

De e tönk nem fog bekövetkezni. 
Még Renan is azt i r j a „Izrael t ö r t éne te" 

czimü müvének előszavában, hogy nem lehetet -
I len, hogy a világ, megundorodva a l iberál izmus 

ismétel t tönkéi tő l (bankro t t ja i tó l ) , még egyszer 
(és végleg) kereszténynyé lesz.1) (Folytatjuk.) 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Kérdés támad már most, vájjon amaz elősorolt 
fényes tehetségek, a melyeket a végetlen bölcseségü Alkotó 
az emberbe, eszes természetével összhangzásban eléje tű-
zött oly magasztos czélra ihlett, már fejlődötten, kellő 
kialakultságban jönnek-e az emberrel világra, ugy, hogy 
mindjárt kellően működhessenek? A legközelebb eső 
válasz természetesen az, hogy nem . . . Hisz csupán és 
egyedül alapját képezik a jóságos ég e valódi adományai, 
csak csiráját bizonyos képességek fejlődésének, és mint 
ok, nem pedig, mint kész eredmény tűnnek föl . . . Isten, 
a kinek müvei tökéletesek,2) mindazt tökéletessé tette, a 
mit a földön alkotott. Ajkának minden müvére azt mondá, 
hogy az jó ; csak is arra a műre nem ejté ki e szavakat, 
a melyet kezeivel alkota, melybe a saját képmását lehelte. 
Jóllehet tehát a földi teremtmények között az ember 
Istennek remekmüve, még sem tökéletes. Vele születnek 
ugyan az emberrel3) a természet összes ajándékai, de 
korántsem egész teljökben. Sőt amaz előkelő képességei 
is magukra hagyatva, talán örökre szenderegnének, ha 
csak egy kívülről való hatás, ébresztés, nógatás, tanitás 
és ehhez járuló önmunkásság által ki nem fejtetnek ; ha 
az ember e tehetségeinek öntudatára valamiképpen nem 
hozatik, azokat használni meg nem tanulja, szóval, ha 
nevelésben, melynél, — levén az, ha czéltudatosan esz-
közöltetik, egy-egy nemzet terebélyes fájának legmélyebb 
gyökere, legmagasabb, legszebb koronája, már Plátó sze-
rint, nincs valami istenibb,4) kellő időben nem részesü l . . . 

íme azon előkelő jognak és nehéz,5) de egyszers-

') Histoire d'Israël : Il n 'est pas impossible que, fat igué des 
banqueroutes répétées du libéralisme, le monde ne redevienne encore 
une fois chrétien. 

V. Moz. 82, 4. 
3) Érdekest mond erre nézve, az egyháznak lángeszű angyali 

tudora, aquin. sz. Tamás : „Praeexistunt in nobis quaedam scientia-
rum semina, seil, p r imae conceptiones intellectus, quae s tat im 
lumine intel lectus agentis cognoscuntur. Ex ipsis autem principiis 
universalibuT omnia principia sequuntur. Scientia ergo praeexisti t 
in addiscente in potent ia non pure passiva, sed activa, alias homo 
non posset per se ipsum acquirere scientiam." 

4) Melyről Seneca is egy helyütt igy ir : „Sicut plantae 
uberrimo quamvis solo laetantes, nisi roris fomento nutr iantur , 
ardore solis marcescunt : i ta ingenito animabus vi r tu tum semini 
nisi educatio a tque inst i tut io accedat, illud indolis humanae aestu 
languescit aut in pravi ta tem dégénérât ." 

5) A mi t az ó-világ jelesei is vallanak ezekben, .Dornum 
suam coërcere poerisque haud minus arduum est, quam provinciám 
regere." V. ö. Tacit . Agricol. 19, 2. „Educatio maximam diligen-
tiam, plur imumque p rofu tu ram desiderat." V. ö. Senec. de ira 2, 18. 

6* 
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mind magasztos és lélekbenjáró kötelességnek igazságo-
san meg nem rendithető alapja, melynél fogva első sorban 
a szülék gyermekeiket nevelni, oktatni tartoznak. *) Ezt 
a szüléknek az ő magzataikhoz való természetes viszonya 
hozza már magával. Nem csupán a legfőbb Valótól, ki-
ről, a magyar költő és bölcsész Berzsenyivel szólva, el-
mondhatjuk : 

„Te hoztad a nagy mindenség ezer nemét 
A semmiségből, a te szemöldököd 
Ronthat , t e remthe t száz világot 
S a nagy idők folyamit kiméri." •) 

szivökbe oltott természet-törvény, de, mint a könyvek 
könyvében ismételten 3) nyiltan kifejezett, positiv isteni 
törvény is egyaránt fülökbe harsogja azt. Csakhogy a 
szüléknek, kiknek körében, főleg az édes anyai szárnyak 
alatt kell az első nevelésnek 4) megtörténnie, általában sem 
tehetségük olyan, sem idejök mindig annyi nincs, hogy 
gyermekeiket folytonos ügyelettel, az azokhoz fűzött 
annyi szent isteni s emberi érdekeknek5) megóvására 
megtaníthassák, összes erkölcsi és szellemi képességeiket, 
tekintettel a keresztény nagykorúság utján való kialaku-
lásra, természetszerű egymásutánban, arányosan fejleszszék, 
gyakorolják, finomítsák. Azért Istentől nyert tekintélyű-
ket s ebből folyó jogukat, kötelességeiket gyermekeik 
nevelésére, oktatására, vagyis az igazi, minden oldalra 
kiható emberképzésre, részben az iskolának, nevelőnek, a 
tanítónak 6) adják át. 

M Y. ö. Dupanloup De l 'éducation. L. Schleiermacher Lehr-
buch der Paedagogik, Kant Paedagogik. Ohler Lehrbuch der Er-
ziehung und Unterrichtes, Stapf Erziehungslehre. M. Seiler Über 
die Erziehung, Stoy Encyclopaedie der Paedagogik. Lubrich Á. Ne-
veléstudomány. Szilassy J. A nevelés tudománya. 

2) V. ö. „Fohászkodás" cz. költemény. 
Tóbiás 1, 10, 4—2—8. Példab. 1, 8, 19, 18, 29, 17, 41. 

Sirákf. 7, 25, 8. 11, 39, 1—2. Efez. 6, 4. Kolos. 3, 20. Tit . 2, 4. 
Máté 10, 37, a melyekből, meg más helyekből k i tűn ik a Minden-
ha tónak abbeli parancsa, hogy a szülék gyermekeiket neveljék, és 
pedig istenesen. 

4) Nem vétünk az igazmondás ellen, ha ái l i t juk, hogy ne-
münk, legnagyobbjai jelességüket, első sorban s főleg a szülék, 
különösen az anyák áldásos, i rányadó befolyásának köszönheték. 
Hogy napja inkban fehér holló módjára akad egy-egy if jú, a ki az 
erkölcsi nagyság csiráit hordozza kebelében, egyenesen családi, 
alapnevelésünk hibáinak róha t juk föl. Mig családi életünk szóval, 
te t te l nem tuda t j a gyermekeink előtt , miként kell az önuralom és 
önmegtagadás u t ján járni , miként a testiség fölött a lélek neme-
sebb érdekeit uralomra ju t ta tn i , addig javulásra nem igen gondol-
ha tunk . Y. ö. Nagy A. „I f juságunk Elszilajulása" cz. művét. 

b) A fé r j s nő azon percztől kezdve, melyben a Gondviselés 
a tyává és anyává engedé lehetniök, egy fensőbb kötelesség-kör vi-
lágát pi l lant ják meg, mondja szépen egyik jelesünk, mer t ezentúl 
életök egy nagy, egy nemes czél szolgálatában áll : a gyermekne-
velés u t ján szolgálatában Istennek, kinek egy hü fiat ; szolgálatá-
ban az egyháznak, metynek egy igazán jó keresztényt ; szolgálatá-
ban a hazának, melynek egy lelkiismeretes polgárt : szolgálatában 
minden nagy és szent érdeknek, melyeknek egy öntudatos, nemes-
szivü harczost akarnak képezni." V. ö. Klezsó J. „Családi L a p o d -
ban Reményeink cz. értekezését. 

6) A kiknek fáradságos és nagyjelentésü föladatára czéloz 
Cicero is „Quod enim munus reipublicae aífere maius meliusve 
possumus, quam si docemus atque erudimus iuventutem ?" V. ö. 
De div- 2. 4. Az olyanok, a kik ez életfontosságú terhes tisztöknek 
kellően megfelelnek, a Gondviselés küldötte, az ihletet t lá tnók 
szavai szerint fényleni fognak, miként az ég csillagai, örökön-
örökké. u Y. ö Daniel 12, 3. 

Igen természetes, hogy e nevelés-tanitásnak *) hiánya 
vagy tökéletlen volta képezi azután a roppant különbsé-
get a müveit és bárdolatlan egyének, valamint egész ily 
népek és világrészek között is . . . Ama kisded, a kinek 
dadogó nyelve alig tuda egykoron néhány töredezett han-
got kiejteni, demosthenesi szónoklat bájai s erejével tog 
egy, nyugtalan vágyai és fölzudult szenvedélyeinek lázá-
ban dühöngő tömegnek hánykódó indulattengerén ural-
kodhatni, ha a benne meglevő értelmi és erkölcsi csirák 
s tehetségek, az első oktatásnak, a népnevelésnek fölada-
tán felül, magasabb fokra okosan és hivatásszerüleg fej-
tetnek ki . . . S mig ott egy botokudot látsz, a ki még 
hatig is alig tud számlálni,2) mivel a szellemi erők benne 
szunnyadóban hagyattak, a Galileik, Copernikok, Newto-
nok, Aragok, Secchik . . . ezek a világrendszer csodáinak 
megértésében méltán ünnepelt tekintélyek, egész pontos-
sággal számítják ki az évente millió meg millió mért-
földeket megfutó égi testeknek pályáját. Az emberi ter-
mészettel együttjáró tehetségek nélkül nem szűkölködnek 
még az oktalan állatokkal étel és lakásban osztozó vadak 
sem ; azt a nagy különbséget pedig, mely például egy, a 
férjének arczára tapadt halzsirt ösztönszerűleg lenyaló 
eszkimónő,3) vagy az európaiak rongyait magokra, egész 
majomi örömmel, aggató szigetlakók,4) és a villamosság 
s gőzerő használatának föltalálói — a Lichtenbergek, 
Steinheilok és Fultonok között, oly végtelennek mutat-
kozik, e különbséget a hasonló tehetségek alantibb vagy 
magasabb fejlettségének, a különböző műveltségnek lehet 
s kell is csupán és egyedül tulajdonítani.5) 

Ezek szerint koránsem lényegbeli, hanem csak is 
müveltség-fokozati a különbség ember és ember között, 
következőleg czél tekintetében sem ütnek el egymástól. 

A melynek múlhatat lan tartozása, hogy erkölcsileg a nö-
veudéket ön tuda t ra ébreszsze, és a jónak, igaznak gyakorlására 
bir ja , értelmileg eszméltesse őt a mindenség csodálatraméltó ren-
dére, és oktassa számtalan tárgyainak elfogulatlan vizsgálatára ; 
aesthetikailag gerjeszsze föl benne az illőnek, a valódi szépnek és 
fönségesnek regeneráló érzetét ; vallási tekintetben tani tsa meg őt 
az Isten i ránt i fiúi szeretetre, igaz tiszteletre és törvényei i ránt 
való hódolatra ; társadalmi és nemzeti szempontból pedig képezze 
benne a leendő polgárt és hazafit, fölkeltvén keblében a közügy 
iránt buzgó érzelmeket, a valódi honfi-lelkesedést és az egyetemes-
nek a magánérdeket alárendelve, közremunkáló törekvést. V. ö. 
Wilm. J. Essai sur l 'éducation du peuple. Milde Allgern. Erziehungs-
kunde. 

2) V. ö. a Constancio Histoire de Brezil, Proudez Nouvelles 
Études de Brezil. Das Kaiserreich Brasilien. 

3) T. Hellwald Die Erde und ihre Yölker, Müller Allgemeine 
Ethnographie . 

*) Hochstet ter Neusseeland. H. Daniel Handbuch der Geo-
graphie. 

5) Még Kant iskolája is elismeri, miszerint minden embe 
lelkében benne rejlik a tökéletes emberléuy eszménye, mely meg-
felel az ember azon ős mivoltának, a melyben Isten kezdetleg 
terenité vala, ta lán olyképpen, mint az ioniai márványban egy 
Herkules vagy Apollo szobrának anyaga van meg ; tehát ezen 
emberi tökélyre való képesség öntudatát kell, hogy az oktató neve-
lés a növendéknek kellőleg megadja , és őt annak megvalósítására 
előkészítse az által, hogy a jónak minden csiráit, vagyis mind azon 
tehetségeket , melyeknek rügyei egyenesen a Teremtőtől adva ot t 
szenderegnek, czélszerüleg kifejlődni segitse ; v. ö. Karcsanyéki. A 
nemzeti művelődés alapja. 

6) Y. ö. Banier, Mythologiae ac fabulae ab história explicatae 

j 
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A műveltség tehát az, mely minden elemet szolgálatába 
szegődtet, a mely a kietlen sivatagokat is édenné vará-
zsolja, és, nem is emlitve a földgömbön messze szétszórt 
világrészeket behálózó vaspályákat s táviró-vonalakat, a 
melyek, mint az ész világuralmi kiváltságának bizonyí-
tékai, sokakban meggyőződéssé szilárditva azon hiedelmet, 
hogy csakugyan „nil mortalibus arduum" *) — hely s idő 
korlátait mintegy megszüntették, a világtenger hullámzó 
téréit a szerfölött kényelmes közlekedési eszközül föl-
használja, az élet száz meg száz szükségletét megannyi 
különféle mesterségek segedelmével, és a gazdászat meg 
ipar ezer ágaiban folyton föltalált ujabb s czélszerübb 
gépekkel, a melyek előtt az anyagnak feldolgozásában 
az erők s idő korlátai mindinkább leomlanak, — kielé-
gíteni tudja, és mindazon tiszteletre méltó intézeteket, 
melyekkel a magasztos czélok lelkesítette, másokat bol-
dogítani törekvő, evangéliumi szeretet a föld szinét oly 
bőkezűen behintette, létrehozni segiti vala . . . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
S Á R K Á N Y M I K L Ó S . 

A pannonhalmi sz.-Benedek-rend bakonybéli társa-
ságának tagjai szomorodott szívvel jelentik szeretett 
apátjuk és rendtársuknak nagyságos és főtisztelendő dr 
Sárkány Miklós urnák, aranymisés áldozár-, sz. Móricz 
és vértanú társairól nevezett bakonybéli apát-, a Ferencz-
József-rend lovagjának, bekebelezett hittudornak, a vesz-
prémi püspökség és a pannonhalmi főapátság szentszéki 
tanácsosának apátságának 46-ik, életének 90-ik évében, a 
végszentségek ájtatos felvétele után f. hó 20-án éji 1 
órakor agyvér-ömleny következtében történt gyászos ki-
multát. Hűlt tetemei f. hó 22-én délelőtt 9 órakor engesz-
telő szentmise megtartásával a bakonybéli köztemetőben 
fognak eltakarittatni. Kelt Bakonybélben, 1891. julius 20. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, julius hó 21. A kormány s a három ér-
seki szék üresedése. — 

A lapok majdnem napról-napra változó hireket hoz-
nak a primási, a zágrábi s a kalocsai főpásztori székek 
betöltéséről, melyeket a némileg is tájékozott ember 
elolvas anélkül, hogy azoknak kelleténél nagyobb fontos-
ságot tulajdonítson. A nagy közönség sem szokott ma 
már feltétlen hitelt tulajdonítani a napilapok napon-
kint vedlő híreszteléseinek, ha még oly nagy rátartósan 
lépnek is föl, mivel tapasztalta, hogy az egyik nap meg-
czáfolja a másiknak „hiteles informáczióját ugy, hogy 
ugyanazon újság rövid idő alatt maga emészti föl a saját 
hitélet e tekintetben, s mi sem marad belőle, mint a 
kemény próbára tett olvasóközönségnek fejcsóválása, már 
amelyiknek van gondolkodó feje. 

l) V. ö. Hor. L. Carm. I. d. 3. 

Ez okból éppenséggel nem lehetett csodálkozni, hogy 
a vallás- s közoktatásügyi minisztérium illetékes körei 
csak mosolyognak a napisajtó e szembekötösdi játékán, 
melyhez neki utóvégre alig van köze, ha a közönség ama 
bizonyos részének tetszik. 

Ujabban azonban több fővárosi lapban oly hireket 
terjesztenek világgá, melyek a nevezett minisztériumot 
közelebbről érdeklik, mint az üresedésben lévő érseki 
székekre történő hirlapi jelölések. E hirek szerint a kor-
mány el volna határozva, hogy ama székek betöltését 
lehetőleg el fogja odázni abból az okból, mert az illető 
székek vagyoni állapotát „már az utódok iránti tekintet-
ből is" alaposan kell rendezni. 

E lapok t. olvasóközönsége teljes tudatával bir a 
túlságosan hosszura nyúló széküresedések következményei-
nek, kivált, ha arra nagyon alapos ok nincs, semhogy 
szükségesnek tarthatnók a kormánynak imputált ama 
szándék felől hosszabb fejtegetésekbe bocsátkozni. Az 
egyházjog, mely hazánkban törvényerővel bir, épp oly 
kötelező a kormányra, mely egyébiránt itt csak mint ő 
felsége megbizottja szerepelhet, mint bárki másra, akit a 
dolog megillet. Éppen azért óvást kell emelni e hirek 
ellen, melyek talán a legkellemetlenebbül magát a kor-
mányt érinthetik, melynek egyik tagja, gr. Csáky Albin 
alig néhány hete hivatalosan megígérte Ugrón Gábor ur 
interpellácziója alkalmából, hogy a primási szék mielőbb 
be fog töltetni. Nem hihető tehát, hogy a kormány azóta 
állást változtatott volna, vagy hogy az illető rescort-mi-
niszter a kalocsai szék megüresedésének beálltával a pri-
mási szék betöltését az előbbivel akarná kapcsolatba 
hozni, mint képviselői körökben rebesgetik, vagy hogy az 
egyház s haza közös érdekeit személyes vagy pártbeli 
praeoccupátióknak akarna, vagy ha csakugyan akarna, 
képes is legyen alárendelni. Ily szándékok a tapasztalás 
szerint már többször hajótörést szenvedtek az apostoli 
koronánál és Rómában. Az ily halogatás csak annak az 
alapnak kárára válhatnék, amelylyel áll és bukik a befo-
lyás az érseki s püspöki székek betöltésénél, mely ha 
tiszteletet s elismerést kiván mástól, első sorban önma-
gának kell a törvényes alapot s annak követelményeit 
tisztelnie. Es mert ezt a Szápáry-kormány eszélyétől bíz-
vást elvárhatjuk, óhajtottuk volna, ha azokat a haloga-
tási hireket szócsövei által megczáfolja, mint alaptalan, 
és mint végső sorban a minisztériumot gyanúba keverni 
czélzó híreszteléseket. 

Hasonlót kell mondani az okadatolásról, melylyel 
ezt a huzavonát a napisajtóban nagyobb valószínűség me-
zébe öltöztetni szeretnék, azt állítván, hogy a betöltést az 
üresedésben lévő érseki székek vagyoni állapotának szük-
séges rendezése gátolná. A boldogult főpapok áldott em-
lékének tartozunk vele, hogy e hirek ellen fölszólaljunk, 
és a kormány sem nézheti hallgatagon s tétlenül, hogy 
csak egy pillanatig is hiedelemre találjon oly állítás, 
mely képes volna akármily csekély árnyékot vetni azon 
kezekre, melyek életükben tiz milliónál többet adomá-
nyoztak a jótékonyság terén a haza javára. 

Ha pedig a vagyoni állapotok rendezése alatt — 
mint halljuk — csak a hagyaték rendezését kell érteni, 
akkor ne használjanak két értelmű kifejezéseket vagy 
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czáfolják meg nyomban ezeknek használóit beismervén 
azt, hogy a kiküldött felszámoló bizottság például a leg-
rendezettebb primási uradalmak leltári összeírásával sem 
tud félév alatt elkészülni akár egyéb elfoglaltsága, akár 
más körülmények miatt, melyekért azonban az üresedés-
ben lévő székek „vagyoni állapotát" épp oly kevéssé 
lehet felelőssé tenni, mint azok bold, birlalóit. 

A vallás-alap gyarapítása az interkaláris jövedelem-
részből — mit szintén okul hoznak föl — nem szolgálhat 
mentségül ; a kánoni jognak az érseki, püspöki székek 
betöltésére vonatkozó törvényes határozmányai törvénye-
sen határt szabnak az interregnumnak, tehát az interká-
láris jövedelem ezen tul terjedő bárminemű felhasználásá-
nak ; mert különben könnyen megtörténhetnék, hogy a 
megüresedő egyházi javadalmakat öt-tiz esztendőn keresztül 
is lehetne betöltetlenül hagyni s jövedelmeiket arra for-
dítani, hogy az állam kezelése alatt és miatt megcsappant 
katholikus alapok s alapítványok veszteségei pótoltas-
sanak. 

Egyébiránt, a kath. alapok s alapítványok kezelé-
sének ellenőrzésére ő felsége által kiküldött bizottságnak 
is van némi hozzászólása az ügyhöz, és hihetőleg foglal-
kozni is fog vele annyiban, amennyiben ez hatáskörébe 
vág; minden esetre azonban biztosra vehető, hogy a 
bizottság független tagjai nem fogják hozzájárulásukat 
adni oly kiadásokhoz, melyeket a kormányi kezelés a 
megállapított előirányzaton tul az emiitett interkaláris 
jövedelem-részből •— értesülésünk szerint — önhatalmúlag 
tett vagy tenni szándékozik. Elég baj az már eddig is, 
hogy az ellenőrző bizottság legjobb fáradozása is meg-
hiusul a nevezett alapok kezelésének s következményeinek 
orvoslására és az egyensúly helyreállítására, holott a kor-
mányi kezelés régi s ujabb veszteségeinek pótlása helyett 
az alapoknak összes jövedelme egyedül a kitűzött czélnak 
kell, hogy szolgáljon. 

Mindezekből látható, hogy nagy okunk volt állást 
foglalni a napisajtóban terjesztett híresztelésekkel szem-
ben, nehogy ezekkel annak híre terjedjen, hogy Magyar-
országon egyházpolitikai tekintetben már teljes anarchia 
uralkodik, mely se az egyházi, se a hazai törvényeket 
nem veszi többé tekintetbe. 

Es minthogy semmi szándékunk a Szápáry-kormány-
ról föltenni azt, hogy ily anarchiára törekednék vagy 
azt elharapózni engedné, annál hihetőbbnek látszik, hogy 
minden erejével azon lesz, hogy az érvényben lévő egy-
házjogi és alkotmányjogi törvények a legpontosabban 
megtartatván, legalább a mostani minisztérium alatt eles-
sék annak oka, hogy a 48-diki törvényhozás által előidé-
zett s mind tarthatatlanabbnak bizonyuló egyházpolitikai 
helyzet a változott viszonyoknak megfelelő szükséges ujjá-
rendezése ne történjék oly módon, mely mindkét félre 
nézve kölcsönösen kívánatos és a hazára s egyházra egy-
aránt legelőnyösebb nem volna. . . -f-

London, junius hó. Catholic Truth Society. — 
A könyvnyomtatás találmánya vájjon áldás vagy 

mérhetetlen rossz-e az emberiségre ? 
Ezt a kérdést gyakran teszszük, ha lát juk azt a 

sok rosszat, melyet a gonosz sajtó, a vallás s társadalom 

ellenségei a nyomtatott betűkkel elkövetnek, ugy hogy 
sokszor azt az óhajt kelti föl bennünk, vajha soha sem 
találták volna föl a könyvnyomtatást. Amikor azonban 
elgondoljuk, mennyi jót lehet a jó sajtóval művelni, szí-
vesen osztjuk XIII . Leo pápa véleményét, aki e mester-
séget szerencsés találmánynak tekinti, mely már megle-
hetős szolgálatokat tett, tesz s fog még tenni Isten 
dicsőségének emelésére, a hit terjesztésére s hasznos isme-
retek közlésére az emberek közt. 

Ismeretes a siker, melylyel a németországi katholi-
kusok e félelmetes fegyvert használják, de Angliában 
eddig a sajtó kevés szolgálatot tett a vallásnak, mert hát 
egy lap, mely inkább politikával s saját megélhetésével 
s jövedelmezőségével törődik és csak másodsorban gondol 
a vallás érdekeivel, különösen ha nemes versenytárs híjá-
val mintegy monopolizálja a publiczitás előnyét, nem 
képes betölteni hivatását. 

Ezt fölismerte néhány lelkes katholikus és vállvetett 
fáradozásaik gyümölcse : a Catholic Truth Society (a kath. 
igazság társulata), mely a protestáns Angliában, hol né-
hány tizév előtt a katholikusok még páriák voltak, való-
ban bámulatos eredmény. 

Ez okból idején való lesz, ha e társulatot közelebb-
ről megnézzük és pedig amaz ismertetés nyomán, melyet 
maga a társulat roppant nagy számban terjeszt egész 
Nagy-Bri taniában. 

Ez ismertetés többrendbeli kérdésből s válaszból 
áll, melyeket a következőkben közlünk : 

1. Milyen ,.a kath. igazság társulata?" 
— Ez egy társulat, melyet ft. Vaughan dr alapí-

tott, mielőtt ama magas (püspöki) állásra emeltetett, 
melyet most elfoglal. Már mintegy husz év óta létezik. 
Czélja erkölcsös könyveket s nyomtatványokat olcsó áron 
terjeszteni ugy a protestánsok, mint katholikusok közt.1) 

Amidőn az alapitót a salfordi püspöki székre kine-
vezték, a társulat nem részesült többé oly nagy pártolás-
ban a közönség körében, és lassanként majdnem egészen 
megszűnt. Még nem ütött volt órája. Mintegy öt év előtt 

Egy másik ismertetésben a társulat eredetére a következő 
adatokkal találkozunk : Mint sok fontos vállalat, a Catholic Truth 
Society is oly okoknak köszönheti létrejövetelét, melyek első tekin-
te t re , je lentékteleneknek s vélet leneknek látszanak. Négy év előtt 
a társulat egyik alapitója kíváncsiságból egy könyvárus bolt jába 
lépet t , hol olcsó árakon anglikán nyomta tványoka t árul tak. Két-
három shillingen jó sok ily i ra tot vásárolt és min t több kath . pap, 
k iknek ezeket megmuta t t a , ő is meg volt lepve a szép kiállítás és 
ügyes szerkesztés által. Mind megegyeztek abban, hogy a katholi-
kusok is megtehet ik s meg is kell tenniök ugyanazt . Hosszas t a -
nácskozások u tán olyanokkal, kik ebben segítségünkre lehettek — 
mond ja a társula t t i tkára — abban állapodtunk meg, hogy kísér-
letet teszünk megítélendők a siker valószínűségét, melyet nagyobb 
szabású vállalatból várnunk lehetne. Tizenketten hozzájárultak a 
kísérlet költségeihez, mindenki egy font sterlinggel, és e szerény 
összeggel, t izenkét font sterlinggel — mintegy 118 f r t t a l — mun-
kához lá t tunk. Első kiadványnnk volt a jól ismert i ra tka a szent 
olvasó-ájtatosságról, melyet eddig negyven ezer példányban sike-
rül t eladnunk. Erre következett több hasonló á j ta tos irányú i ra tka , 
melyek viszonylag mind szép sikert értek el, ugy hogy rövid idő 
a la t t teljes biztosságot szereztünk a vállalat sikeréről, mely lehe-
tővé t e t t e alapítását , fönmaradását és szélesebb alapokra fektetését . 
Ma már Ázsiába, Afr ikába s Ausztráliába exportál juk i ra tká inka t . " 
Ez ismertetés ezelőtt 15 évvel lá tot t napvilágot. 



RELIGIO. 47 

azonban ismét életre kelt szerény keretű szervezettel ; de | 
csakhamar oly tekintélyes jelentőségre tett szert, hogy 
ma már a katholikus intézmények egyik legtevéke-
nyebbjének s legvirágzóbbjának lehet tekinteni Angol-
országban. 

2. Vájjon a társulat birja-e az egyházi hatóság jóvá-
hagyását ? 

— Kétségen kivül ; sőt a legbecsesebb jóváhagyással 
dicsekedhetik, minthogy a szent atya számos és kiváló 
bucsut engedélyezett mindazoknak, akik e társulat kiad-
ványait irják, nyomtatják, szétosztják, vagy bármely más 
módon hozzájárulnak e kiadványok segélyével az igazság 
terjesztéséhez. 

Angolország katholikus püspöki kara, élén Manning 
biboros érsekkel, írásban adta külön jóváhagyását, ajánlván 
a társulatot a hivők tevékeny buzgóságába s jóakaratába. 
Newman biboros nagybai-i hozzájárult a társulat fentartá-
sához, amint természetesen, elnöke, a salfordi püspök 
is teszi. Írországban a társulat kiérdemelte a dublini és 
a casheli érsek jóváhagyását; Skótországban a glasgowi 
érsek a többi közt minden lehetőt megtesz, hogy bizto-
sítsa a társulat fölvirágoztatását. 

3. .Vájjon a társulat működése kiterjed-e a brit szi-
geteken túlra ? 

— Igen ; és működését nemcsak az angol gyarma-
tokban érezhetni, hanem mindenütt, ahol angolul beszél-
nek. Kelet-Indiában virágzó fiókjai vannak Kalkuttában, 
Bombayban, Madras ban és Kolombo-ban ; Ausztráliában 
Melbourne, Sydney és Adelaïd városokban ; hasonlóképpen 
több fiókja van az éjszak-amerikai Kanada és az Egyesült-
Államok számos pontján. Angol Guieneában, az angol 
Antillákon, Afrika déli részében és Uj-Zéland különböző 
vidékén a társulat szintén megvetette a lábát és igen 
nagy rokonszenvvel találkozott, különösen a püspökök 
részéről. 

4. Milyen könyveket ád ki a társulat? Lehetne-e 
azokat itt fölsorolni ? 

— Lehetetlen itt előszámlálni a társulat összes 
kiadványait ; mindamellett igyekezni fogunk némi fogal-
mat nyújtani a társulat által kiadott könyvekről s iratok-
ról. Egy penny-ért (hat krajczárért) egész gyűjteményt 
lehet vásárolni katholikus költeményekből és történetek-
ből, szentek és jámbor emberek vagy az egyház törté-
nelmében fontos hivatást teljesitett személyiségek élet-
rajzaiból, továbbá kivonatokat a Szentírásból, nagy szám-
mal elmélkedéseket (egyet az esztendő minden napjára 
Clarke atyától); egy szóval tetemes számmal oly iratokat, 
amelyek tökéletesen megfelelők arra, hogy azokat bará-
tainknak, a protestánsoknak kezébe adjuk. A kiadványok 
közt van azután „az áhítat Ms kézikönyvemelynek ára 
szintén egy penny ( = 6 krajczár), melyből már 130,000 
példány kelt el. Ezen roppant számból Ítéljék meg mér-
hetetlen népszerűségét ! Ne feledjük fölemlíteni az áhítat 
kézikönyvét kis gyermekek számára, mely csak fél pennybe 
( = 3 krajczárba) kerül ; a sz. olvasó kézikönyvét se 
hagyjuk el, mely szintén csak annyiba kerül és tele van 
képekkel. 

Van azután sok más irat mintegy hatvan s egyne-
hány különböző változatban, melyeknek száza egy shil-

lingbe ( = 52 krajczárba) kerül. Egy részük arra való, 
hogy katholikusok közt találjon szétosztásra, a másik 
rész inkább protestánsok közti terjesztésre alkalmas-
Vannak azután még olcsóbbak is, melyek a levelekbe 
való becsatolásra vannak szánva, amelyeket mi naponként 
százával küldünk széjjel. 

Ismételjük, hogy lehetetlen elősorolnunk mindazon 
nyomtatványokat, melyeket a társulat eddigelé közrebo-
csátot t ; fél-penny csekélység beküldéseért a társulat tit-
kára átküldi az összes kiadványok czim- és árjegyzékét, 
amelyeknek száma napról-napra szaporodik. 

5. Ugy látszik azonban, hogy a társulat működése 
kis müvecskék, rövid iratkák és kisded könyvek olcsó 
kiadására szorítkozik ? 

— Ez tévedés ; ellenkezőleg nagyobb fontosságú s 
bekötött müvek egész sorozatát bocsátja vásárra egy 
shilling árban. Máris egész kis könyvtárt képeznek ezek 
s közelebb még tetemesen növekedni fog a számuk. Ezek 
oly müvek, melyeket gyermekeink kezébe adhatunk, de 
magunk is olvashatunk. 

6. Ki írja e könyveket? 
— Nagyon hosszura nyúlna az összes szerzőket név 

szerint fölsorolni ; (itt az ismertetés számosakat megne-
vez, kiknek nevét én azonban itt mellőzöm, megemlítvén 
röviden, hogy köztük igen tekintélyes egyházi s világi 
irók vannak, több magas egyházi méltóság, valamint ma-
gas rangú hölgyek is.) 

7. E vállalat a legnagyobb rokonszenvre érdemes. 
Mit kell tenni, hogy részletesebb fölvilágositást kap-
junk róla? 

— Forduljon csak a társulat titkárához. Ez küldeni 
fog önnek egy füzetet, melyben részletes adatokat fog 
találni e társulatról ; egy másik iratot is kaphat, melyben 
elősorolvák eddigi működésének összes nyomai és az elért 
eredmények. 

8. Hogyan lehessen gyámolítani e társulatot, mely 
annyira méltó a támogatásra? 

— Ezt különböző ír ódon lehet tenni. Aki tiz shil-
linget küld be évenkint az igazgatóságnak, az a társulat 
tagjává lesz és bizonyos előnyöket nyer a kiadványok 
árára nézve. A ki nem rendelkezik ama csekély összeg-
gel, az szintén hozzájárulhat a társulat czéljának előmoz-
dításához, meghozatván magának akár közvetlenül, akár 
kath. könyvárus utján a kiadványokat. A legtöbb ily üz-
letben raktáron vannak kiadványaink, és aki azokat meg-
veszi s terjeszti, nagy szolgálatot tesz a társulatnak. 

E párbeszéd a képzelt kérdező személy következő 
nyilatkozatával végződik: 

— Köszönöm szives fölvilágositását ; nem fogom 
elmulasztani, hogy valamit tegyek a társulat érdekében. 

— Igen jó, válaszol a titkár ; tegyen valamit, és ha 
szüksége van még további bátoritásra, olvassa el a sal-
fordi püspök következő kijelentését : 

„A jelen százév a sajtó apostolkodásának korszaka. 
A sajtó behatol oda, ahova katholikus nem férhet be. A 
sajtó szolgálhatja Isten ügyét, ugy mint a sátánét. Kész-
séges eszköz az kezünkben. Mindnyájunknak részt kell 
vennünk ez apostolkodásban ; e téren legalább mindenki 
számára elég munka akad." 
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Tiz személyre, akik képesek müveket írni, tízezer 
olyan esik, akik pénzükkel közreműködhetnek e müvek 
terjesztésében, és százezer olyan, akik elvethetik az igaz-
ság jó magvát. E czélra alapitottuk a Kath. Igazság 
Társulatát több egyházi s világi közreműködésével és a 
püspöki kar jóváhagyásával ; e czélra gazdagította azt a 
szent-szék búcsúkkal. 

A társulat már sok jót tett, de még sok kell, hogy 
működése minden misszióra, minden helyiségre, minden 
vidékre kiterjedjen, nemcsak Angliában, hanem az egész 
brit birodalomban. Müvei szórakoztatva oktatnak, megis-
mertetik a kath. igazságot a katholikusokkal és olyanok-
kal, kik nem katholikusok. Nem sokára óriási géppé lesz 
Isten szolgálatában, melynek segélyével mindnyájan, fér-
fiak s nők az igaz apostoli szív érzelmeit táplálhatjuk. 

Es ne mondja azt senki, mintha nem volna gya-
korlati értelme a rendszernek, mely abban áll, hogy 
mindenütt nyomtatványokat, egyszerű lapokat és müveket 
terjesztünk, és mintha ebben idő s pénz hiába veszendőbe 
menne. Aki ezt mondaná, az elvesztette volna minden 
hitét Jézus Krisztus szavaiban ; akkor semmi értelme sem 
volna a magvetőről szóló hasonlatnak. 

Maga az Isten is szüntelenül bőkezű kézzel vet, 
még pedig isteni malasztját az egész föld területén és mi 
volt e magvetésnek az eredménye ? Yajjon a szolga több 
gyümölcsöt gyűjthet, mint az u r? Vegyük fontolóra, hogy 
minden erőfeszítésünkért örök jutalomban fogunk része-
sülni. 

Az ismertetés végül kivonatot közöl egy már ko-
rábban közzétett füzetből, melynek czime : Hogyan lehet 
előmozdítani a Kath. Igazság Társulatának czélját ? 

Az angol szokások s viszonyok annyira különböznek 
a magyarországiaktól, hogy e kivonatokat bízvást mellőz-
hetjük, megjegyezvén mégis, hogy a Catholic Truth 
Society ingyen már vagy 3 millió füzetet szétosztott. Ezt 
azért teheti, mivel nem tart egész hivatalnok sereget, sem 
sinecurákat stb. stb. 

V E G Y E S E K . 
= X I I I . Leo pápa ifjúkori ódáját sz. Alajosról 

közli a perugiai Paese, melylyel a Jézus-társasági atyák 
viterboi nevelő-intézetében az első dijat nyerte. A költe-
mény igy szólt 

ALOISIO GONZAGAE 

PATRONO COELESTI SALUTARI 

DISCIPULI COLLEGII VITERBIENSIS SOC. 

J E S U . 
0 dive, sedes qui superas tenes, 
Quem blaxida mentes per mala predicant 

Servasse praesentem pudicas 
Et Yeneris domuisse flammas. 

Hoc igne tactus te prece plurima 
Mortalis ambit, te facilem vocat, 

Utcumque per calles dolosos 
Carpit iter dubium, iuventus. 

Tutare dexter, quae studiis bonis 
Formanda, pubem tuque cupidinis 

Innata vesanae tenellis 
Ex animis elementa vellas. 

Heu, per nefastum quam ruimus scelus ! 
Heu, pura quondam pectora sordidae 

Quae decoloravere labes 
Et nimiae tenuere noxae ! 

Tristes recedant o utinam notae 
Yitaeque dones fila retexere, 

Quo rursus in nobis imago 
Emineat speciosa patris ! 

Vincentius Joachimus Peccius. 

•— Pápai encyclika a kereskedelmi versenyről. Páris-
ban (rue de la Gaîté, salle de mille-colonnes) népies 
értekezletre gyűltek a kiskereskedők és szatócsok, mely-
ben Winter elnöklete alatt Garnier abbé, a jónevü hit-
szónok s kereszt szocziálpolitikus, szólt a kiskereskedelem 
helyzetéről s a nagykereskedelem versenyéről ; utána egy 
atheus anarchista és egy szocziálista iparkodott beszéde 
hatását gyöngíteni ; de hiába, a kereskedők gyűlése kö-
szönetet szavazott a pápának a munkások helyzetéről 
szóló ap. körleveleért és „esedezik ő szentségének, ke-
gyeskedjék hasonlóképpen egy okiratban, mely a keres-
kedők vezére s biztositéka volna, megállapítani a jogosság 
s felebaráti szeretet törvényeit arra nézve, ami a keres-
kedelem s a verseny szabadságát illeti." 

— A vasárnapi munkaszünetről szőlő törvény első 
kijátszása. Mult vasárnap lépett hatályba az idevonatkozó 
törvény, de az utczáról bezárt boltokba az udvar felől 
mindenki bemehetett, mert előre fel is kéretett rá ; ahol 
pedig igen nagy elővigyázattal akartak élni, ott az isme-
rősöknek „kölcsön adták" a portékát, tehát eladás nem 
fordult elő. A napilapok s korcsmárosok egyhangú dics-
éneket zengedeznek az első vasárnapi munkaszünetnek, az 
elsők a kívülről bezártaknak látszó. boltok miatt, az utób-
biak a nagy látogatottságért. Ez még nem az a munka-
szünet, melyet a hivő keresztény az Isten napja megszen-
telésének nevez. 

— Pályázat. Nagy szent Gergely XIII. centená-
riumának ünneplésére Rómában alakult bizottság három 
pályadijat tűzött ki a nagy pápáról történelmi, liturgiái 
s régészeti tekintetből írandó munkák három legjobbjának 
jutalmazására. A kéziratok legkésőbb 1894. évi aug. hó 
l - ig Rómába küldendők e czimen : Segretaria personale 
dell'Eminentissimo Cardinale Vicario. A munkálatokat, 
melyeket latin, franczia vagy olasz nyelven lehet szerkesz-
teni, a sz. atya saját költségén ki fogja nyomatni és a 
példányok nagy részét a pályanyertes szerzőknek ajándé-
kozni. Közelebbi fölvilágositással cavalieri Giovanni Bat-
tista de Rossi, a hires archaeologus és emiitett bizottság 
elnöke szolgál. 

Felhívás előfizetésre. 

A jelen félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 
a hátralevőktől a szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r . tanár . 

Budapest. 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapesten, julius 25 7. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezé'eszmék és Tanulmányok: A vallás és a bünügyi statisztika. — Decretum S. Congr. Ep. et Reg. quoad regimen 
monialium et Societatum religiosarum. — A lelki tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges valódi 
műveltség. Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A „Rerum novarum" kezdetű pápai encyclica. — S z o m b a t h e 1 y i e g y h á z -

m e g y é b ő l : t Dr. Kopsz János. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK 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. 

A val lás és a b ü n ü g y i stat iszt ika. 
(Folytatás.) 

I I I . Erkölcs-statisztika. 

Már fönebb emii te t tük, hogy a bünte t tek s 
vétségek hivatalos kimutatásain alapuló statisz-
t ika s a vele foglalkozó tudósok ki térnek amaz 
adatok latolgatása elől, melyek a vadházasságok, 
a rendőri felügyelet a la t t vagy nélkül űzött faj-
talanság, a prostituczio, és az öngyilkosságok 
valláserkölcsi méltatásából folynak. Az állam 
nem büntet i egyiket sem, mint a közbotrányt 
okozott példa bizonyítja, hogy egy teljesen el-
züllött nőszemély huszonhárom izben követhete t t 
el öngyilkossági kísérletet aránylag rövid idő 
a la t t Magyarország fővárosában, amig a ható-
ságnak eszébe ju to t t e némbert eltolonczozni 
Budapestről. 

1. A vadházasságokról még saját hazánkra 
nézve sincsenek adataink; annyi t azonban min-
den hirlapolvasó tud, hogy protestánsok lakták 
vidékeken nagyon elharapózvák és hogy egy 
közép-magyarországi megye hatósága fölirt a 
kormányhoz, ez elburjánzott baj ellen segedelmet 
szorgalmazván ; azt is tudjuk, hogy egy protes-
táns egyházkerületi gyűlés is foglalkozott e baj-
jal. Orvoslást egyikük sem volt képes alkalmazni, 
annál kevésbé felsőbb helyen kieszközölni. így 
tovább s tovább harapózik e baj, mely erkölcsi 
s társadalmi tekintetben nyilt seb az ország 
testén. Hasonló a törvénytelen gyermekek szá-
mának s gyermekgyilkosságoknak roppant elsza-
porodása, mely az erkölcsök romlot tságát eléggé 
bizonyítja. Erre nézve is hiányosak a statiszti-
kai adatok, mintha az egész müveit Európa 

szégyeneiné hivatalos statisztikai k imuta tásokkal 
leleplezni a vallástól idegenkedő ú jkor i állam-
polit ikának ez erkölcsi tönkét . Adatok hiányá-
ban i t t sem lehet összehasonlítást tenni a kü-
lönböző hitvallások befolyásáról az erkölcsökre 
e tek in te tben ; ámbár i t t is be kell vallani, hogy 
a mostani stat iszt ikai kezelés mellet t az adatok 
egyszprü egybeállítása csak tökéletlen s meg-
bízhatat lan képet nyúj tha tna , mivel különösen a 
törvénytelen születéseknél a tapasztalat lanabb 
és kevésbé romlot t egyén jő kimutatásba, gyak-
ran a gyermekgyilkosságoknál, az úgynevezett 
angyalcsinálásnál is. 

2. Azonban sokkal tüzetesebb képet nyú j t 
a prostituczio s tat isztikája, mely e társadalmi 
fekélynek hitfelekezeti szempontból való megíté-
lésére is elég támaszpontot nyúj t . 

Az ismeretes Agassiz tanár, aki különben 
az állami iskolák hive, meglátogatván Boston-ban 
(Éjszak-Amerika) ama bizonyos „nyilvános há-
zakat," hogy ot t a szerencsétlen nőszemélyektől 
megtudja , mily okoknak tulajdonít ják ők maguk 
erkölcsi romlásukat , azon feleletet kapta, hogy 
sokan ama szerencsétlenek közöl a vallástalan 
állami iskolák rossz befolyására vezetik vissza 
bukásukat. 

Hausner *) táblázatot ál l í tot t össze eme sze-
mélyekről, mely Európa nagyobb városai szerint 
és az ot t uralkodó vallást ; i) fel tüntetve az öt-

1) V. Hammerstein S. J. Die Schulf'rage. 2. kiadás. Freiburg, 
Herdern él. 1877. 38 lap. 

2) Vergleichende kStatistik von Europa. I. köt. 179. lap. 
3) A zárójel közt lévő vallás-jelzés Hammerstein-tól ered, ki 

„Edgar" és utóbb „Winfrid oder das sociale Wirken der Kirche" 
ez. müvében arról bővebben is. 

53. 
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venes-hatvanas évekből csoportosí t ja ez ada-
toka t , amin t következik : 

Hamburg (protestáns) . . 1 prostituált 48 lakosra, 
Berlin (prot.) 1 » 62 n 

London (prot.) 1 •n 91 i> 

Algier (Afrika) mohamed. 1 » 101 n 

Pest (?) (kath.) 1 j> 103 n 

Liverpool (prot.) . . . . 1 » 129 n 

Amsterdam (prot.) . . . . 1 11 153 n 

Brest (kath.) 1 11 157 71 

Bécs (kath.) 1 71 159 71 

Rotterdam (prot.) . . . . 1 r 171 71 

Antwerpen (kath.) . . . . 1 71 185 n 

Palermo (kath.) 1 ri 186 n 

Flórencz (kath.) 1 » 188 n 

Dublin (kath.) 1 » 190 * 

Edinburg (prot.) 1 » 198 * 

Nápoly (kath.) 1 D 208 71 

München (kath.) 1 i: 220 71 

Turin (kath.) 1 n 232 71 

Drezda (prot.) 1 71 236 11 

Madrid (kath.) 1 n 240 71 

Lemberg (kath.) 1 it 241 71 

Páris (kath.) 1 n 247 7t 

Hága (prot.) • 1 n 248 11 

Milano (kath.) 1 71 248 71 

Brüszel (kath.) 1 71 275 V 

Marseille (kath.) . . . . " . 1 71 283 7! 

Róma (kath.) 1 7> 288 1) 

Straszburg (kath.) . . . . 1 n 302 n 

Bordeaux (kath.) . . . . 1 n 312 71 

Manchester (prot.) . . . . 1 v 389 71 

Lyon (kath.) 1 71 402 71 

Genua (kath.) 1 » 410 71 

Bologna (kath.) 1 n 590 71 

Ö t t i n g e n , p r o t e s t á n s moráls ta t iszt ikus , kö-
zölte e k imuta tás t , miglen lá tva a p ro tes táns 
lakosságú városokra kedvezőtlen vol tá t , neki 
ron to t t Hausner-nek. „Hiábavaló fáradság volt 
az erkölcs-stat iszt ikai ku ta t á s jelen á l lapotában 
— i r j a Öttingen — a különböző országok s 
városok összehasonlítása ál tal e nyilvános fa j t a -
lanság ex tens i tásá t s in tens i tásá t megál lap í tan i 
aka rn i ; már maga a közigazgatási ellenőrzés 
fel tét len különfélesége lehete t lenné teszi a vi-
szonyok mérlegelését. Külsőleg durva szám-egy-
bevetés által, e l tekintve London, Bécs s más 
helyek pusztán konjekturál is s ta t iszt ikájától , eset-
leg rosszabb fokot nyer az erkölcsi rangosztá-
lyozásban az a hely, mely szigorúbb s gondosabb 
a felügyeletben vagy nyí l tabb s kímélet lenebb 
az adatok közzétételében." 

l) Von Oettingen : „Die Moralstatistik. " Er langen. 3. kiadás. 
454 s köv. lap. 

Nem lehet-e ugyanezt körülbelül minden 
hivatalos stat iszt ika ellen fölhozni? Nem kell-e 
ma jd mindenü t t a hivatalnokok lelki ismeretében 
bizni, ha s ta t iszt ikai ada tokka l birni akarunk? 
És mi okból volna megbízhata t lanabb eme tisztvi-
selők működése, ha a p ro tes táns lakosságú vá-
rosokról (London, Berlin, Hamburg ) szóló kimu-
ta tások kedvezőtlenek a p ro tes tán t izmusra? 

Ött ingen meg támad ja továbbá Hausner t , 
hogy erkölcsiségi ka tegór iáka t állit föl, melyek 
szerint Berlin s H a m b u r g fe l té t lenül több pros-
t i t u á l t nővel b i rna , min t Pá r i s ; egyút ta l pedig 
azzal vádolja őt, hogy „ irány zatos s ta t i sz t iká t 
űz római kath. érdekben és feledi, bogy Bécs, 
München, Nápoly, Róma, Pár is a leghirhedtebb 
városok közé ta r toznak , amelyek ta lán csak azért 
lá tszanak jobbaknak, m in t a „farizeus jámbor-
ságu" London, mivel abból a szennyből aránylag 
kevés lép a nyilvánosság elé és sok el van re j tve 
a lat in (welsche) csiszoltság máza alat t ." 

„Honnan ismeri Öt t ingen — i r j a Hammer-
stein1) — ezt a „szennyet" , melyből „aránylag 
kevés lép a nyilvánosság elé" ugy, hogy eme 
kathol ikus városok „ ta lán jobbaknak lá tszanak?" 
Ha Ött ingen szerint még a tisztviselők hivatalos 
ada ta i a nyilvános fa j t a lanságró l sem érdemelnek 
hi tel t , miféle megbízhatóbb forrásokkal rendel-
kezik ő akkor a nem nyilvánosan űzött erkölcs-
te lenségről ? Azt hiszi ta lán, bogy pro tes táns 
utazók beszédei u t án neki szabad „Bécset, Mün-
chent, Nápolyt , Rómát s Pár i s t a leghirhedtebb 
városok" közé számítani , ellentétben Berlinnel, 
Hamburgga l s Londonnal? Es teszi ezt akkor, 
amidőn korábban (fennidézett müve első kiadá-
sában 454. lap.) ő maga k i je len te t te : »hogy fél-
re ismerhete t lennek látszik, hogy a germán nép-
csoport , inkább min t a latin, haj l ik a nemi 
kicsapongásra." Mi több, Öttingen önmagával 
jő el lentmondásba, amidőn rBécset , Münchent, 
Nápolyt , Rómát s Pár is t a leghirhedtebb városok 
közé" számít ja Londonnal szemben. Mert önmaga 
mond ja (müve 3. kiadásában a 197. lap jegyzet.) 
az Angliában uralkodó erkölcstelenségről a kö-
ve tkezőke t : „Ryan s Talbot szerint az alsóbb 
osztályokban három tisztességes leányra egy 
romlo t t , egészben véve hét lakosra egy k . . . . 

L. von Haimnerstein, konvert i ta s Jézus-társasági áldozár : 
I „Winf r id oder das sociale Wirken der K i r c h e T r i e r , 1890. 18-5 — 
\ 186 lap. Stöcker, az ismert berlini luth, prédikátor lapja hevesen 
I támad szerző ellen, de megczáfolni épp oly kevéssé tudja, mint 
' Öttingen a Hausner adata i t . 
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esik ! C.<ak Hamburgot lehet a szárazföldön Lon-
donhoz hasonli tani . Mert o t t 1860-ban 34,207 
15—40 év közt álló nőre 3759 nyilvános k . . . . 
eset t , t ehá t minden kilenczedik, fél ig-meddig 
fiatal nő volt p ros t i tuá l t személy!" Igy i r ja maga 
Otlingen. Szerinte Londonban s Hamburgban az 
ál lapotok rosszabbak, min t a Hausner táb láza ta 
szerintiek, és minden esetre rosszabbak, min t a 
szárazföld összes nagyvárosaiban, nevezetesen 
min t ama kathol ikus nagyvárosokban, melyeket 
Ött ingen előbb min t „ leghirhedtebbeket" dere-
kasan megbélyegzett . Váj jon nem éri-e inkább 
Öt t ingent az „irányzatos s ta t i sz t ika" vádja, me-
lyet ő Hausner ellen emelt ." 

Hausner fönebbi s ta t i sz t iká ja t e h á t inkább 
megerősi tés t nyer Ött ingen á l t a l ; habár tagad-
hata t lan , hogy a részletekben lehe tnek eltérések 
jobbra is, balra i s ; sőt azóta p. Rómában a 
p iemont i ura lom alat t , t e t emes változások áll-
ha t t ak be. „Nagyjában és egészében azonban 
— i r j a Hammers te in — szabad azt a stat iszt i-
k á t alapul vennem, amidőn azt m o n d o m : a 
katholikus országokban az erkölcsiség jobb lábon 
áll, mint a nem-kailwhkus népeknél " 

(Folytat juk.) 

Decretum S. Congr. Ep. et. Reg. quoad regi-
men monialium et Societatiim religiosarum. 

Quemadmoduüi omnium rerum humanarum, quan-
tumvis honestae sanctaeque in se sint, ita et legum 
sapienter conditarum ea conditio est, ut ab hominibus ad 
impropria et aliéna ex abusu traduci ac pertrahi valeant ; 
ac propterea quandoque fit, ut intentum a legislatoribus 
finem haud amplius assequantur, irno et aliquando, ut 
contrarium sortiantur effectum. 

Idque dolendum vel maxime est obtigisse quoad 
leges plurium Congregationum, Societatum aut Instituto-
rum sive mulierum, quae vota simplicia aut solemnia 
nuncupant, sive virorum professione ac regimine penitus 
laicorum ; quandoquidem aliquoties in illorum Constitutio-
nibus conscientiae manifestatio permissa fuerat, ut facilius 
alumni arduam perfectionis viam ab expertis Superioribus 
in dubiis addiscerent; e contra a nonnullis ex his intima 
conscientiae scrutatio, quae unice Sacramento Poeniten-
tiae reservata est, inducta fuit. Itidem in Constitutionibus 
ad tramitem SS. Canonum praescriptum fuit, ut Sacra-
mentalis Confessio in hujusmodi Communitatibus fieret 
respectivis Confessariis ordinariis et extraordinariis ; ali-
unde Superiorum arbitrium eo usque devenit, ut subditis 
aliquem extraordinarium Confessarium denegaverint etiam 
in casu, quo, ut propriae conscientiae consulerent, eo 
valde indigebant. Indita denique eis fuit discretionis ac 
prudentiae norma, ut suos subditos rite recteque quoad 
peculiares poenitentias ac alia pietatis opera dirigèrent ; 

sed et haec per abusionem extensa in id etiam exstitit, 
ut eis ad Sacram Synaxim accedere vel pro lubitu per-
miserint, vel omnino interdum prohibuerint. Hinc factum 
est, ut hujusmodi dispositiones, quae ad spirituálém 
alumnorum profectum et ad unitatis pacem et concordiam 
in Communitatibus servandam fovendamque salutariter ac 
sapienter constitutae jam fuerant, haud raro in animarum 
discrimen, in conscientiarum anxietatem, ac insuper in 
externae pacis turbationem versae fuerint, ceu subditorum 
recursus et querimoniae passim ad S. Sedem interjectae 
evidentissime comprobant. 

Quare SSmus D. N. Leo divina providentia Papa 
XIII . pro ea. qua praestat erga lectissimam hanc sui 
gregis portionem, peculiari sollicitudine, in Audientia 
habita a me Cardinali Praefecto S. Congregationis Epi-
scoporum et Regularium negotiis et consultationibus 
praepositae die decimaquarta Decembris 1890. omnibus 
sedulo diligenterque perpensis, haec. quae sequuntur, vo-
luit, constituit atque decrevit : 

I. Sanctitas Sua irritât, abrogat, et nullius in poste-
rum roboris declarat quascumque dispositiones Constitu-
tionum, piarum Societatum, Insti tutorum mulierum sive 
votorum simplicium sive solemnium, nec non virorum 
omnimode laicorum, etsi dictae Constitutiones approba-
tionem ab Apostolica Sede retulerint in forma quacum-
que, etiam quam ajunt specialissimam, in eo scilicet, quod 
cordis et conscientiae intimam manife^tationem quovis 
modo ac nomine respiciunt. I ta propterea serio injungit 
Moderatoribus ac Moderatricibus hujusmodi Institutorum, 
Congregationum ac Societatum, ut ex propriis Constitu-

I tionibus, Directoriis ac Manualibus praefatae dispositiones 
omnino deleantur, penitusque expungantur. Irritât pariter 
ac delet quoslibet ea de re usus et consuetudines etiam 
immemorabiles. 

II. Districte insuper prohibet memoratis Superiori-
bus ac Superiorissis, cujuscumque gradus et praeeminen-
tiae sint, ne personas sibi subditas inducere pertentent 
directe aut indirecte, praecepto, consilio, timoré, minis, 
aut blanditiis ad hujusmodi manifestationem conscientiae 
sibi peragendam ; subditisque e converso praecipit, ut 
Superioribus majoribus denuncient Superiores minores, 
qui eos ad id inducere audeant ; et si agatur de Mode-
ratore vel Moderatrice Generali, denunciatio huic S. Con-
gregation! ab iis fieri debeat. 

III . Hoc autem minime impedit, quorninus subditi 
libere ac ultro aperire suum animum Superioribus va-
leant, ad effectum ab illorum prudentia in dubiis ac 
anxietatibus consilium et directionem obtinendi, pro vir-
tutum acquisitione ac perfectionis progressu. 

IV. Praeterea firmo remanente quoad Confessarios 
ordinarios et extraordinarios Communitatum, quod a Sa-
crosancto Concilio Tridentino praescribitur in Sess. 25. 
Cap. 10. de Regul. et a s. m. Benedicto XIV. statuitur 
in Constitutione, quae incipit „Postoralis curae," Sanctitas 
Sua Praesules Superioresque admonet, ne extraordinarium 
denegent subditis Confessarium, quoties ut propriae con-
scientiae consulant, ad id subditi adigantur, quin iidem 
Superiores ullo modo petitionis rationem inquirant, aut 

1* 
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aegre id ferre demonstrent. Ac ne evanida tam provida 
dispositio fiat, Ordinarios exhortatur, ut in locis propriae 
Dioeceseos, in quibus Mulierum Communitates existunt, 
idoneos Sacerdotes facultatibus instructos désignent, ad 
quos pro Sacramento Poenitentia recurrere eae facile 
queant. 

V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibi-
tionem ad Sacram Synaxim accedendi, Eadem Sanctitas 
Sua decernit, hujusmodi permissiones vel prohibitiones 
dumtaxat ad Confessarium ordinarium vel extraordinarium 
spectare, quin Superiores ullam habeant auctoritatem hac 
in re sese ingerendi, excepto casu, quo aliquis ex eorum 
subditis post ultimam Sacratnentalem Confessionem Com-
munitati scandalo fuerit, aut gravem externara culpam 
patraverit, donec ad Poenitentiae Sacramentum denuo 
accesserit. 

VI. Monentur hinc omnes, ut ad Sacram Synaxim 
curent diligenter se praeparare et accedere diebus in 
propriis regulis statutis ; et quoties ob fervorem et spi-
rituálém alicujus profectun Confessarius expedire judica-
verit, ut frequentius accedat, id ei ab ipso Confessario 
permitti poterit. Verum qui licentiam a Confessario ob« 
tinuerit frequentioris ac etiam quotidianae Communionis, 
de hoc certiorem reddere Superiorem teneatur ; quod si 
hic justas gravesque causas se habere reputet contra 
frequentiores hujusmodi communiones, eas Confessario 
manifestare teneatur, cujus judicio acquiescendum om-
nino erit. 

VII. Eadem Sanctitas Sua insuper mandat omnibus 
et singulis Superioribus Generalibus, Provincialibus et 
Localibus Institutorum, de quibus supra, sive virorum 
sive mulierum, ut studiose accurateque hujus Decreti 
dispositiones observent sub poenis contra Superiores Apo-
stolicae Sedis mandata violantes ipso facto incurrendis. 

VIII. Denique mandat, ut praesentis Decreti exem-
plaria in vernaculum sermonem versa inserantur Consti-
tutionibus praedictorum piorum Institutorum, et saltern 
semel in anno, stato tempore in unaquaque Domo, sive 
in publica mensa, sive in Capitulo ad hoc specialiter con-
vocato, alta et intelligibili voce legantur. 

Et ita Sanctitas Sua constituit atque decrevit, con-
trariis quibuscumque, etiam speciali et individua mentione 
dignis. mimime obstantibus. 

Datum Romae ex Secretaria memoratae S. Congre-
gationis Episcoporum et Regularium die 17. Decembris 
1890. I. Cardinalis VERGA, Praefectus. f Fr. ALOISIUS 
Episcopus Callinicen., Secretarius. 

Decreti huius observantia omnibus Directoribus, 
Confessariis, Superioribus societatum religiosarum et 
speciatim Monialium quam strictissime injungitur cum 
eo, ut tenores huius decreti etiam cum Monialibus com-
municent. 

Strigonii, die 6-a Julii 1891. 

St ephanus Majer, m. p. 
Vicarius Capitular. Str igon. 

A lelki tehetségek Összliangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Mily hatalmasan ösztönző, és mindazt, valaki csak 
a szebb érzeményekre fogékony kebellel bir, fölhivó lát-
vány, hogy, a polgárosodásnak világot átalakitó munká-
jában szintén kivévén a maga részét, a műveltségnek 
birodalmát terjeszsze, és önmaga is, még pedig lélekben 
az Örökkévalóhoz emelkedve, a krisztusi szeretetet és 
honszerelmet ugy összeolvasztja, hogy a kétszeres láng 
együttes lobogása növelje a buzgalmat, igyekezzék mások-
kal az Udvözitőnek e fönséges érteményü szavai nyomán : 
„A mit akartok, hogy mások cselekedjenek veletek, ti is 
azt cselekedjétek ő velők," azt a jótéteményt éreztetni, 
a melyet neki az elhunyt ősök és tanitóinak önfeláldozó 
iparkodása, tudománya, és még a lélek nyomorát is ön-
feláldozással gondjába vevő keresztény charitásnak, a jó-
ságos ég e páratlan szülöttjének 2) szellemében, — előre-
látó gondoskodása birtokába juttat tak . . . 

Európai kul tura! Százaknak és ezreknek kérkedése, 
kecsegtető ingere . . . Mily ragyogó, mily varázs-jelenet, 
szemkápráztató, mennybe ragadó tünemény ! kiáltozzák 
tapsvihar között „fölvilágosult századunk óriási eszméinek" 
fönnen dicsőitői, a kik neki hevültségükben, e mellett 
ugyancsak nem mulasztják ám el az érzéki ingereket a 
költői büv oly igen csábitó színeivel is festeni az óhaj-
tott „Eldoradót", a mely korunk u j vívmányairól elő-
sugárzik. . . . 

De vájjon igazán méltó e, és ugyan mily mérvben 
oly magasztalásra, a melytől szinte cseng fülünk, azt a 
társadalmi s állami érdekek észszerű, alapos felfogásával 
ítélhetni meg. — Emberi dolgok megítélésére annál jogo-
sultabb az ily bírálat, minél közelebb érintik azok határait 
a fensőbb eszmék s leglényegesebb érdekeknek, melyek, 
a közboldogulásnak mintegy tengelyét képezve, oly köny-
nyen vallhatják károsodásukat . . . Ez uton pedig ama 
tapasztalatra jövünk, hogy mindaz nem egyéb, mint 
csalfa tünemény, és hogy ugyancsak ide is szól az az 
ismeretes közmondás: „Nem mind arany, a mi fénylik", 
a mennyiben, a csillogó külsőnek boritéka alatt, kinos 
érzelmekkel találkozunk, a melyek annak teremtőit több-
nyire igen is gyötrik. 

Avagy, hogy ha azon borongós érzelmekre valló 
bánatos hangra figyelmezünk, a mely az azt elnyomni 
törekvő élvezetek és érzékkábitó mulatságok lármájából 
fájó részvétet keltőleg, oly szivrehatóan k i r í ; ha vizsgáljuk 
a pompás városok rosszul takargatott szánandó, bár oly-
kor fényes, nyomorúságát, a palotákban lakozó életuntsá-
got meg kétségbeesést, a mely a teljesületlen remények, 
meghiusult szándékok, füstbement tervek romjain léha, 
tehetetlen xerxesi gőggel ostorozza gúnyjával a földet, a 
mely magához vonja a lelketlen rögöt, epéje sarával 
dobálja az eget. mely csak a hozzá fordulóba önt termé-
kenyítő, sikert arató bizalmat; ha nézzük az aggasztó 

') Máté 7. 12. 
2) S. Ang. de laud, charit . 
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félelmeknek egész raját , még a legjobb meggyőződéseknek 
is cynikus félredobását, magának a legszentebbnek sze-
mérmetlen tagadását vagy kicsúfolását, a mohó kívánságok 
túlkapásait s ezekből sarjadó, eddig hallatlan szédelgések-
nek, csalásoknak széltében űzését, és, a hol ilyek fölis-
meretetnek, azoknak még olyanak részéről is, a kik a 
társadalmi rend és erkölcsi szabadság őrei tartoznának 
lenni, a „mundus se expediet"-féle silány mentegetéssel 
bűnös elpalástolását, könnyű vérrel való elszinelését4 szé-
pítését ; ha szemléljük a kéjeknek, muló javaknak azt a 
zabolátlan h a j h á s z á s á t , a mely fölcsigázza az ész szere-
pét bitorló, sőt az akaratot is megtántoritó képzelmet, 
izgatottságban tar t ja az idegeket, de megöli a magasabbra 
törekvés csiráit, meg az igazság képébe burkolódzó álnok-
ság s az élet legsarkalatosabb javai, a lelkiismeret legfőbb 
kincsei iránt egyképen tanusitott oktalan közönyösséget, 
a mely tétlenül is az ártalmas, sőt közromlást okozó 
iránynak jut ta t ja azt, a mivel a jobbnak tartozik, sokban 
pedig tényleg is oda munkál, és e közönbösségnek méltó 
testvérét, az erkölcsi fásultságot; ha látjuk annyinál, a 
kikre isteni Mesterünknek, a festett koporsókhoz hason-
lított képmutatókról kárhoztatólag sújtó Ítéletét alkal-
mazhatni, továbbá azt a jellemtelenséget, a melyet apáink 
a szánalomnak megvetéssel vegyes érzelmével hasonlítot-
tak a cserépedényhez, mely a kissé nagyobb hideg vagy 
meleg hatására is darabokra pattog, s a viaszhoz, mely a 
legcsekélyebb bő befolyása alatt szerte folyik, a nádhoz, 
mely a jelentéktelenebb szellőnek fuvallatára is ide-oda 
hajlik, 3) és igen soknál a jóravaló restséget, a melyet 
egész nemzedékekbe a senyvesztő mételyt átszivárogtató 
lázrohamos haladottságu „uj korszak" befolyása tetemesen 
növelt az érzelmek tompítása és az eszményibb vágyak-
ból való lehangolása ál tal ; ha tekintjük, hogy oly szá-
mosan, az erkölcsi élet kertjében, a dudvanövelés szaba-
dalmát szabadságul ismerik s hirdetik ; a több ezeréves 

gyökerű és az emberiség szellemi természetéből származó 
üdvös eszmék ellen pedig a szenvedély izgatta értelem 
okoskodásával zordonkodnak ; ha szemügvre veszszük, a 
műveltség minden külső máza mellett is, a megvesztege-
tett szellem azon tudatlanságát, mely a komoly, sőt fő-
ben járó viszonyokkal is sorsjátékot űzve, nem pirul, 
Goethe mondásával takarózva, miszerint csak is a gézen-
gúzok szemérmesek, — még a becsületet is pénzzel mérni, 
az igazságot szavazat alá bocsátani, tehát a valónak a 
látszattal, a lényegesnek az esedékessel, az igazi fénynek 
a csalékony lidércz-tüneményekkel, a végtelennek a vé-

') A melyet még a tévely rendszerének munkása, Strausz. 
D. is leszól v. ö. Der alte und neue Glaube. 

-) Máté 23, 27. 
s) Ugyan fölkiá l thatunk egy nagyhirü -iróval : „Hol van az 

elvekben való elhatározottság, hol az igazságban s az annak alapján 
álló ügy diadalába vetet t erőérzet, bátorság, küzdés, állhatatosság ? 
Akárhányszor nem az-e képe az igazságnak, a valódi becsületnek, 
min t Krisztus köntösének, melyre a ka tonák koczkát vetének ? Hol 
a bátorság, az erő, elhatározás a nagy dolgokra ; a türelem a sze-
rencsétlenségben s viszontagságok között, a megaczélozott kebel, a 
lelki energia a bajok, vészek s akadályok ellen ? Mintha megszűn-
tünk volna férfiak lenni, kiknek czélja küzdeni a legmenesebbekért , 
min tha csak mi ránk gondolt volna az ó-szövetségi nagy látó : 
„Drágább lesz a férfi aranynál és az ember az ophiraranynál." V. 
<3. Izai 13, 12. 

gessel, az örök becsünek az ámitó csillámmal való föl-
cserelését; ha észleljük a magasabb, a szellemi életnek 
az érzékiség s a fékevesztett akarat romboló szüleménye, 
a fajultság, meg a társadalom anyagi s erkölcsi bizton-
ságát veszélyeztető nekivadult szenvedélyeknek, melyek 
főleg az alsóbb rétegzetben gyülemlő vulkánszerü elemek 
tetemes mennyiségét sejtetik, rabigájában elsatnyulását ; 
ha tapasztaljuk a sajtói nagyhatalom szabad működésének 
szánalomra méltó eredményét, mely szerint az irodalmak 
extensiv törekvése az intensiv irány föltűnő kárára foly, 
és, egyes kivételes eseteket leszámitva, terjedve lapult a 
szellemi termékenység, különösen a journalistika s egyéb 
ephemer irodalom által egészen gyári üzletté a l jasul t ; 1) 
ha olvassuk a kórházak, börtönök, fegyintézeteknek, a 
statisztika, napjaink e souverain tudományának, mely a 
számok hosszú tanulmányozása és nem kevés tapasztalás 
nyújtotta visszautasithatatlan bizonyítékokkal szolgál, hi-
teles adatai nyomán készült jegyzőkönyvekből a physikai 
s ethikai élet pusztulásának folyton-folyvást, még pedig 
leverően szaporodó, egyre megdöbbentőbb példáit az erény 
ragyogó géniuszai, az igazi tiszta erkölcs vonzó minta-
képei helyett . . . tagadhatjuk-e akkor, miszerint ezen, az 
ő lelkesült dicsőitőitől oly nagyra tartott műveltségnek 
van egy sötét és ijesztő árnyoldala is, a mely az előbbi 
által kinált javakat ha nem is haladja meg, de legalább 
ellensúlyozni látszik. . . . 

Hogy már ezen a modern műveltség állítólagos vív-
mányait kisérni szokott ezernemü rosszak, tévedések gyil-
kos hatású mérgének és a szellem mirigyei a bűnök-
nek hydrái, a szélesedő ismeret s belátással növekedő 
szertelen igények s az azok kielégítésére bármely esz-
közt fölhasználni kész romlottság az emberiség jobbik 
felére, a melynek kebeléből a hit világa, az erény fénye 
még nem veszett ki, fölötte búsító, és pedig annál is 
inkább, mivel az utczai bölcseség fásult szívű hada, annak 
ajánlásául, a rövidlátók balratévesztésére, a „civilisatio" 
diszczimet hivalkodási czikkül vagy nyereség czégeül 
fitogtatja a nélkül, hogy e névnek igazán megfelelve, 
annak egyszersmind, mint éltető eszmének, mindenképen 
díszére válni törekednék, — az a mily természetes, éppen 
oly könnyen fölfogható. Minden nemesebb szervezet zo-
kon sinyli a miasmákkal terhes, rekkenő légnyomást. — 
Hogyne esnék a fensőbb szellem-világgal szövetséges lel-
keknek nebezökre a fölkavart salak mirigye? . . . Avagy 
az ép gondolkodású és az eszményi sovárgásu érzelem 
embereinél, akik az igazi keresztény szeretet érdeklődésé-
vel szintúgy, mit oknyomozólag vizsgálják a multakat, és 
a jelent ezek tanulságaiból észlelik, nem azon „infandus 
dolor" érzelmét gerjeszthetik-e a jelen társadalomnak az 
élet áldásain oly sokszor gyógyíthatatlan sebeket ütő afféle 
förtelmeskedései és kórjelenségei, a fejünk fölött valósá-
gos erkölcsi vizözönnel fenyegető vészfelhőknek mind 
sűrűbb összetornyosulása, a melylyel egykoron Vergilius 
Aeneása azon tragikus élményeinek elbeszéléséhez fog 
„quorum pars magna fuit, quaeque ipse miverrima vi-
d í t ? 2 ) Másrészt pedig innét az is megérthetővé válik, 

1) Y. ö. J. Lukas Die Presse, ein Stück moderner Versim-
pelung. 

2) V. ö. Aeneis II. 5. 
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hogy a jót, mint, az őzönként termő és buja szaporodás-
sal feltolakodó dudva a gabonát, elnyomással fenyegető 
modern rothasztó irányzat, az emberiség némely rétegeit, 
kivált a haladás zászlóihoz talán közelebb is álló rétege-
ket átlengő korszellem rémületes következményei, minők: 
az elérhetetlen javak után való törekvés mohósága, kar-
öltve az élvezetek minden nemeiben kimerített életerőnek 
lehangoltságával,*) az élet viharos tengerén is iránytűül 
s evezőül szolgáló, positiv kereszténységnek ihlete nélkül 
szemlélődő tudományok tantalusi szomjától kínzott féltu-
dósoknak önhittsége, a kik borura-derüre szabadságot" 
hangoztatnak és Darwin majom-elméletét2) a tudomány 
rendkívüli vívmányaként magasztalják ; a kik független-
séget hordoznak ajkaikon és a proteusi változatú vélemé-
nyek, tekintetek előtt görnyedeznek; kik meggyőződé-
sök szilárdságával nagyra vannak, és kicsinyes félelemből 
az elvnek zászlaját akárhányszor zsebredugják, nem átal-
ván herostratusi vágyaiknak még az emberiség s hazának, 
melynek oltárára csak akkor visznek élelmességükben egy 
kis áldozatot, ha telhetetlen „én"-jöket abból megfelelő 
haszonnal s nyereséggel kecsegtethetik, — legszentebb 
ügyét is martalékul odadobni, a nagyobb ismeret és ha-
talommal űzött visszaélések, a melyek minden szellemi 
erélynek, erkölcsi fegyelmezettségnek, és a megveszteget-
hetetlen tiszta jellemnek kiáltó hiányára vallanak, köny-
nyen gyanússá tehetik bárki előtt a piaczi zajjal dicsőit-
getett ilyetén polgárosultságot, 3) a melylyel sokkal több 
megy veszendőbe az erkölcsi ideálból, a valódi bensőség-
ből, mely az égiekkel levén frigyes, vele együtt tűnik el 
az élet boldogsága is, — mint a mennyihez juthatni a 
tudás dolgában. 4) (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 24. A „Berum novarum" kezdetű 

pápai encyclica. — 
A munkások helyzetéről szóló apostoli körlevél oly 

annyira magára vonta a közfigyelmet, kivált a világ nagy-
iparos országaiban, így Európa közepén s nyugatán, 
valamint éjszaki Amerikában, mint soha és semmiféle 
beszéd vagy irat, mely az állami s társadalmi problémák-
kal foglalkozott. Egész irodalom keletkezett róla, mely-
ben tekintélyes nemzetgazdasági írók, szocziálpolitikusok 

l) Oly életmódot követnek, melyet még a pogányok gyö-
nyörhaj hászónak nevezett bölcselője is elitéi. Epicurus nyilván 
tani t ja , úgymond Cicero, hogy az ember vigan teljességgel nem 
élhet, ha csak bölcsen, böcsületesen és igazán is nem él. „Clamat 
Epicurus non posse iucunde vivi, nisi sapienter honeste insteque 
vivatur * V. ö. Cic. Lib. de finib. boni et mal. 

s) V. ö. A fajkeletkezés c-z. munkát , mely szerint az embert 
egy gorilla- vagy chimpanse-őstől vagy éppen végső elemzésben az 
ősnyálból akar ják származtatni, mintha természeti fejlés, ma jd 
kiválás által lett volna azzá, a mi. 

3) Mely a módnélküli dicsvágy, gyarló hiúság és önzés által 
elkapatva — vezérelvül t a r t j a „piacere quam plurimis etiamsi non 
bonis," miként Terentius ajánl ja , holott mennyivel illőbb, sőt er-
kölcsi tartozás volna eme jelszónak követése : „piacere optimis et 
sapientissimis, etiamsi paucissimis . . 

V. ö. Dipauli bárónak az osztrák országgyűlésen (Reichs-
rath) 1881. máj. 12-én a keresztény műveltség mellet t mondott 
szép beszédét. 

és államférfiak vetekedve elismeréssel adóznak X I I I . Leo 
pápa vezérszavának és békéltető szellemének. így, hogy 
csak néhányat említsünk. Stead J., angol tudós (protes-
táns) a „Rewiew of Rewiews" cz. nagy folyóiratban czikk-
sorozatot irt az encyclicáról, és Smith, a folyóirat szer-
kesztője, e tanulmányt népies kiadásban adta ki. Hobbes, 
éjszaki Amerikában röpiratot bocsátott közre ugyané 
tárgyról s a folyóiratok s napilapok behatóan foglalkoz-
nak vele ; hasonlót látunk Francziaországban, Belgium -
ban, Svájczban és- Spanyolországban. Németországban 
egyes protestáns írók csupa felekezeti gyűlölködésből kü-
lönbet akartak nyújtani, mint a pápa, de ellentmondással 
találkoztak ; így a szintén protestáns „Das Conservative 
Wochenblatt" kikel az „evangelikus-szocziális kongresz-
szus" hasonló erőlködései ellen s hozzáteszi : »Hogy min-
den kétséget eloszlassunk, határozottan ki kell jelente-
nünk, hogy a pápai encyclicát, eltekintve némely mellékes 
szólamaitól, nagy élvezettel olvastuk és meleg elismeréssel 
kell adóznunk a mélyen átgondolt s majd minden tekin-
tetben szabatos módszernek s fölfogásnak, melylyel a 
pápai körirat a szocziális problémákat tárgyalja. Ugy 
szólván a sors csapásának tartjuk, hogy a katholikus 
részről eredő és a józan megfontolás, érett állam- és 
élet-bölcseség, valamint tiszta keresztény gondolkodás bé-
lyegét magán viselő ezen nyilvánítással szemben viszon-
zásul oly hiu, lidércz-üzés (Schwarmgeistertreiben) jelent-
kezik, minőt néhány főszónok az evangelikus szocziális 
kongresszuson uralomra szeretne juttatni az evangelikus 
egyházban." Ehhez a nemzeti-liberális „Magdeburger 
Zeitung" megjegyzi: „Azt hiszszük. hogy a „Conserv. 
Wochenblatt" eme szavai sok megszivlelésreméltót tartal-
maznak." 

Az encyclica tartalma, valamint megjelenésének ideje 
is nagyon alkalmas a katholikusok körében nyilvánuló 
szocziálpolitikai véleményeltéréseket eloszlatni. Mert tudva-
lévő dolog, hogy egyfelől az angolok, másfelől a franczia 
s belga kath. szocziologok közt több lényeges pontra 
nézve nézetkülönbségek forognak fönn, és hogy a német 
katholikus szocziálpolitikusok amazokkal már a liège-i 
kath. szocziális kongresszuson sem tudtak megegyezni. A 
munkás-kérdésre nézve most az apostoli körirat remélhe-
tőleg egyetértést fog létrehozni a lényeges pontokra 
nézve, melynek alapján azután a kevésbé fontos kérdé-
sekben is az egyöntetű eljárás el nem maradhat. 

E tekintetben az egyes országok főpásztorai meg-
becsülhetetlen útmutatással szolgálnak minden alkalommal,, 
még a sajtó terére sem átallanak leereszkedni, mint bi-
zonyítja Manning westminsteri biboros érsek példája, ki 
angol lapok munkatársainak interview-ot is engedett. 

A „Daily Graphic" dolgozótársának ez interview-ját 
itt adjuk egész terjedelmében. 

Miután Manning biboros beleegyezését adta, hogy 
a Daily Graphic képviselője előtt kifejti nézeteit a mun-
kás kérdésről szóló pápai encyclicáról, elmentem hozzá 
az érseki székházba Westinirsterben. 0 eminencziája 
könyvtárában fogadott. Az encyclicáról általában a bibor-
nok ezt mondá: 

„Ez a mostani pápa legnagyobb pápai ténye és én 
nem ismerek más encyclicát, mely kiterjedtebb hatálylyal 
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Tairna. E körirat a tőke és a munka összes világához, a 
kormányzókhoz s kormányzattokhoz, a munkát-adókhoz 
s alkalmazottaikhoz van intézve. Es az egész világtörté-
nelemben nincs is korszak, amidőn a tőke s a munka a 
mostanihoz hasonló kiterjedést vettek volna. 

„Azért nézetem szerint ez encyclica, inkább mint 
bármely más pápai körlevél, egyetemes jelleggel bir al-
kalmaztatására nézve. A többiek az egyetemes egyházhoz 
intézvék, amely valóban eléggé k i te r jedt : de az a körlevél 
az egész világhoz fordul, legyen ez akár katholikus, 
akár nem. 

— Hiszi-e eminencziád — kérdém — hogy az 
encyclica elterjesztésének lesz-e közvetlen gyakorlati ered-
ménye ? 

— Az encyclica hatása kétségen kivül hatalmas lesz 
a katholikus munkát-adók- s vállalkozókra, valamint alkal-
mazottaikra. De örvendek, hogy megállapíthatom a jó 
akaratot s magas elismerést, melylyel az mindenütt Angliá-
ban a közvélemény részéről, valamint lapokban találkozott, 
melyek a közvéleményt képviselik s összpontosítják, ugy 
szintén a magán életben s a társadalomban egyaránt. 
Remélem, hogy igen szerencsés s igen üdvös befolyást 
fog gyakorolni minden kérdésre, mely a tőkével s a mun-
kával kapcsolatban van. 

— Vájjon a püspöki kar intézkedni fog, hogy az 
encyclica tanitásai lehetőleg áthassák nyájukat? 

— Bizonyára és lehető leggyorsabban. Az egész 
encyclicát föl fogjuk olvasni templomainkban. Ez olvasás 
az egyházmegyékben öt vasárnapot fog igénybe venni. 
Egyúttal angol nyelvre lefordítottuk és közzéteszszük 
mindenütt, ahol angolul beszélnek. A new-yorki érsek 
levélben tudatta velem, hogy a köriratot az amerikai hír-
lapok közölték, és hogy külön kiadásban is közrebocsá-
tották egy c e n t - é r t p é l d á n y á t , ugy mint Angolországban. 
A püspökök Angliában, Irlandban és az európai száraz-
földön X I I I . Leo pápa jól ismert óhajához képest az 
utóbbi években azon fáradoztak, hogy jó egyetértést hoz-
zanak létre a munkát-adók s a munkások közt ; most, 
hogy az encyclica megjelent, nagyobb buzgósággál mint 
valaha meg fognak tenni mindent, ami alkalmas lehetne 
e jó eredményt előidézni. 

— Es hiszi-e, hogy a szocziálista tanok továbbra 
is vonzó erővel fognak birni a munkásokra ? 

— Ellenkezőleg ; a munkások nem kívánják fölfor-
gatni a törvényeket, melyek a tulajdonjogot biztosítják. 
A városi munkások arra törekednek, hogy saját házuk 
legyen; a falusiak pedig „cot tage ' - t (házikó kerttel) 
kívánnak maguknak talpalatnyi földdel a mivelhetésre. 
Egyikük sem akarna lemondani arról a jogáról, hogy 
személyesen tulajdonának mondhasson valamit. Néhány 
év előtt, amidőn városainkban a gyűléseken „a földet 
nemzeti tulajdonnak" hirdették, (hogy az összes ingatla-
nok közös tulajdonná legyenek), akkor a mezei munkások 
viszont arról szónokoltak, hogy „a munkadijak nemzeti 
(közös) tulajdonná" legyenek. Erre a mozgalom rögtön 
kudarczpt vallott. Én azt hiszem, hogy a munkások tö-

*) Egy cent = 2 és l / s krajczár. A magyar kiadás ára 20 
krajczár példányoként ! 

mege sokkal világosabban még, mint a tőkepénzesek' 
belátja azt, hogy a tulajdonjog megszentelt jellege kü-
lönösen nagy jelentőséggel bir azokra nézve, akik csak 
keveset mondhatnak a magukénak. Mert minél kevésbé 
tetemes az, amivel bírnak, ezt annál nélkülözhetetlenebb-
nek tar t ják egnisztencziájuk, benső életük és családjuk 
állandóságának szempontjából. 

Az európai szárazföldön a munkásokat azért vonzza 
a szocziálizmus, mivel politikát űznek; az angol munká-
sok ellenben nem csinálnak politikát és éppen e pontra 
nézve nem értenek egyet a kongresszusokkal, melyek 
Svájczban, Francziaországban s egyebütt tartatnak. Angol-
országban a tőke s munka közötti viszonyokra vonatkozó 
kérdések tisztán nemzetgazdasági természetűek. A szocziá-
lizmus épp oly betegség, mint a raczionálizmus. XIII. 
Leo mesteri avatottsággal alkalmazta a metszőkést e fe-
kélyes daganatra. 

— Es mit gondol ön a munkaszünetelésekről (strike-
okról ?) 

— Nekem ugy látszik, hogy a háború, a halálos 
ítélet és a munka-beszüntetések : a három kétségbeesett 
— de elkerülhetetlen — gyógyszer bizonyos bajok ellen. 
Minden eszközt meg kell ragadni mellőzhetésükre ; de 
amikor azokat többé nem lehet elkerülni, akkor mégis 
alkalmazni kell őket. Kétféle munka-beszüntetés van. Az 
egyik akkor áll be, amidőn a munkások általuk jogosak-
nak tartott okokból összefonják karjaikat vonakodván 
dolgozni ; a másik akkor fordul elő, amidőn a tőkepén-
zesek kijelentik, hogy nem dolgoztatnak. Ha a fölhozott 
okok nem jogosak, mindkét neme a munkabeszüntetések-
nek egyformán vétkes. Mindkét részről szabadok, az egyik 
abban, hogy beszünteti a munkát, a másik, hogy nem 
foglalkoztat munkásokat ; de ha a vonakodás indító okai 
nem jogosultak, mindkét részen vétkesek, sőt a tőkepén-
zes vétkesebb, mint a munkás. Mert föl kell tenni, hogy 
az előbbi fölvilágosodottabb, mint a másik, és hogy nem 
zug a füle a feleség s gyermekek panaszaitól, akik sirán-
koznak szegénységükben szenvedéseik miatt. 

— Vájjon a tapasztalat, melyet eminencziád a mun-
kás osztályok körében szerzett, sugalt-e önnek gyógy-
szert ez ellen ? 

— Igen ; és e gyógyszer a munkabér jogos s nagy-
lelkű szabályozása. Föltétlenül igaz ugyan, hogy a mun-
kabér szabad egyezkedés utján állapítandó meg; de 
milyen tényleges szabadsággal bir oly ember, akinek s 
övéinek nincs kenyere, amidőn munkáját egy tőkepénzes-
nek leköti ? Mi több, ha a folyó hétre van is munkája, a 
következő hétre már nem biztos róla, lesz-e keresete. A 
kereskedelem- viszontagságai olyanok, hogy a legjobb 
munkások sem biztosak mindig, vájjon nem lesznek-e 
nem sokára munka nélkül ? Lehetetlen tehát, hogy amaz 
egyezkedési szabadság tényleg létezzen, amidőn a szerződő 
felek helyzete annyira egyenlőtlen. Ha a tőkepénzesek 
megkövetelik a jogot maguk számára, hogy „pénzükkel 
azt tegyék, ami nekik tetszik," akkor jó lesz tekintetbe 
venniök, hogy, ha a szabad egyezkedés, mely bizonyos 
összegű napi munkadijat állapit meg, jogosult volt, akkor 
a megfelelő összeg a tizenegyedik munka-óráért nem ke-
vésbé az, s önként adva, nagylelkűség ; és ha ők a ha-
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sonlat egyik felét érvül állítják föl, akkor jól fogják 
tenni, ha a másik felét utánozzák. 

— Es mit gondol eminencziád az állami közbelé-
péséről ? 

— A kérdés sokkal bonyolultabb, semhogy e be-
szélgetésünk alatt megvitathatnék ; de ki kell jelentenem 
mindenek előtt, hogy az államot soha sem kell fölhivni, 
hogy olyasmit tegyen, amit a magánosok maguk is meg-
tehetnek. Vannak bizonyos nemzetgazdasági irók, kik azt 
állitják, hogy az alamizsna-adással demoralizáljuk a né-
pet. Meg vagyok győződve, hogy az állam közbelépése 
akkor, amidőn a magánosok maguk képesek az ügyet 
lebonyolítani sokkal mélyebben demoralizálóbb egy egész 
nemzetre. Ez okból jobbaknak tartom a szabad (hitvallá-
sos) iskolákat az államiaknál (felekezetnélkülieknél), és 
egyáltalán az állam által bármely alakban adott oktatás-
ná l ; szerintem — igy végzé a biboros érsek — ez a 
legrosszabb, amit képzelni lehet." -j-

Szombathelyi egyházmegyéből, juliusban. f Dr 
Kopsz János 1816—1891. — Nagyprépostunk, választott 
szerbiai püspök e hó elején bekövetkezett halála miatt a 
főt. káptalan gyászában nemcsak a kebelbeli, hanem a 
külső papság is őszinte részvéttel osztozkodik. A boldo-
gultban készséges, jószivü tanácsadót és széles körben 
ismeretes nagy theologust vesztettünk. Az idősebb pap-
társak hálával emlékeznek első jó tulajdonságáról püs-
pöki titkár korából ; nagy jártasságát az isteni tudomá-
nyokban bizonyítják kiadott és részben a haza határain 
tul is elterjedt müvei. Ilyenek: 1. Jus matrimoniale no-
vissimum. Szombathely 1856. 78 lapból áll. A concor-
datumos időszakban nagyon hasznavehető munkácska volt. 
2. Sacrum psalterium in usum venerabilis cleri. Szom-
bathely 1857. A 150 zsoltár beható megértését czélozza 
ezen 253 lapra terjedő mű. 3. Presbyter in synodali exa-
mine. Négy könyv, u. m. Theologia Dogmatica, Morális, 
Pastoralis és Jus Ecclesiasticum cum appendice de con-
cilio Tridentino. Nyomatott Szombathelyen. Ezen most is 
közhasználatú munka 1874. már 4. kiadásban jelent meg. 
Egyébiránt a sacrum psalterium is egy év alatt két ki-
adást ért. 

Kopsz jó szivéről tanúskodik végrendelete is, mely-
ben sok más intézet, egylet és szegényekről való jóté-
kony megemlékezés mellett a Kelcz-Adelffy-féle árvaház-
nak Kőszegen négyezer forintot hagyományozott. — Az 
elhunyt érdemdús főpap néhai Weinhofer József, hires 
pinkafői plébánosnak volt növendéke, kinek számos érde-
mei közé életirója azt is sorolja, „hogy híveinek gyer-
mekeiből körülbelül 40 lőn pappá az ő pásztorkodásának 
ideje alatt." L. „Religio" 1859. II. 4. szám. — Egész a 
végső perczig kedvelte a tudományt ; szent Pál leveleinek 
tüzetes tanulmányozása képezte legfőbb gyönyörét. A 
„Religio"-uak is hű pártolója és szorgalmas olvasója volt. 
Nyugodjék békében, és maradjon áldásban emlékezete. 

Egy falusi plébános. 

V E G Y E S E K . 
-f- Lapunk szerkesztője az 1866-ban fölszentelt 

esztergommegyei iskolatársak hála-adó ünnepére a követ-
kező üdvözlő sürgönyt küldte: 

Bártía. Levél ment ; szivvel léleklcel jelen vagyok ; 
minden aktushoz hozzájárulok ; pápa ő szentségéhez hódoló 
táviratot indítványoz ok. Breznay. 

— A magyarországi kegyes-tanitórendiek káptalana 
f. bó 23-án választotta a rendfőnököt. A nagy-érdemü 
Kalmár Endre, ki 12 év óta vezeti a rend ügyeit, nem 
fogadta el egyhangúlag történt ujjáválasztását ; mire a 
káptalan bizalma nagy szótöbbséggel Lévay Imre, rendi 
kormánysegéd- « budapesti főgymnáziumi igazgatóban 
pontosult össze, aki a választatást el is fogadta. A kegyes-
tanitórend e bizalmában teljes mértékben osztozik az 
ország. Az u j rendfőnök megválasztása után a rendi kor-
mánytanács választása következett. Kormánysegédekké 
lettek : Polák Ede, Trautwein Nep. János, Lutter Nándor, 
Horváth Pius, Fekete Endre, Milliner Pál, Popp Nep. 
János. Kormánytanácsosok: Frank Ferencz, Váry Gellért 
és Farkas László. 

— Köszönettel vettük az esztergom-főmegyei kápta-
lani vikárius főp. körleveleinek XI-ikét. Tartalma: 1. A 
S. Rit. Congreg. két határozata, melyek szerint a) nem 
szabad oly filialis templomban vagy oratóriumban az 
Oltáriszentséget állandóan tartani, a hol misét csak vasár-
napokon szolgálnak, vagy mikor az Oltáriszentséget viati-
cum gyanánt viszik beteghez, kivéve, ha a hivek az illető 
templomban vagy oratóriumban naponta néhány órán át 
az Oltáriszentséget látogathatják; b) nem szabad a bete-
gek olaját pusztán csak kényelemből a lelkipásztornak 
otthon tartania, kivéve, ha a templom igen messze fek-
szik (excepto casu magnae distantiae), a mely esetben a 
tisztességes helyről szóló rubrica minden esetre megtar-
tandó. 2. Decretum S. Congreg. Ep. et Regular, quoad 
regimen monialium et Societatum Religiosarum. (fölebb 
közöljük). 3. Gr. Csáky miniszter átirata, mely szerint 
Schuller Frigyes Grundzüge des Staatsverfassung Ungarns 
cz. müve mint államellenes kitiltatik. 4. Pályázat a 
Lackenbacher-féle alapítványból 15—20 bibliai versnek 
héberből arabra való legjobb fordítására 945 o. é. frt 
jutalommal. Ezek után több, a főmegyét illető intézke-
désről adatik értesites. Kiemeljük a többi közöl, hogy a 
sz. Adalbertről nevezett nyugdíjas intézet tagjává a mél-
tóságos főkáptalan jun. 17-én és f. hó 3-án tartott con-
sistoriumban a következő nagyérdemű esztergommegyei 
áldozópapokat választotté meg: Peőcz Zsigmond kiérd, 
alesperest és hédervári plébánost, Lakner Antal lévai 
plébánost, Sántha Ágoston báthi plébánost. 

— A német katholikusok Volksverein-]e már 160,000 
taggal rendelkezik. Egy félév alatt álltak össze! Ilyen az 
életrevalóság ! 

Felhívás előfizetésre, ^ ^ j í 

A jelen félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 
a hátralevőktől a szerkesztőség. 

í i adó tu l a jdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, h i t tudor . k. m. tud . egyetemi ny. r . t anár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippélc Ferencz. 

Budapest. 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 6. sz. 



Budapesten, julius 29. 8. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vallás és a bünügyi statisztika. — A jövő konkláve. — Egyházi Tudósítások 
B u d a p e s t : Protestáns forradalmi önkényuralom Magyarországon ? — N é m e t o r s z á g : A trieri „nagy ereklye." — Irodalom 

Dulánszky Nándor pécsi püspök Körlevele. Stb. — Iskolai Értesítők. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

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. 

A val lás es a bűnügy i statiszt ika. 
(Folytatás.) 

III. Erkölcs-statisztika. 

3. Az öngyilkosságok s ta t iszt ikája nagyjá-
ban és egészében épp ugy, min t a prost i tu-
czióról közölt hivatalos k imuta tás , kétségen 
kivül helyezi azt a tényt , hogy a katholikus 
népek erkölcse e tekinte tben is fölülmúlja más 
országokét. 

Erre a fönebb ismerte te t t szomorú tapasz-
talatok kapcsán mindenek előtt föl kell hivni 
a közfigyelmet azon morálstat iszt ikusokkal szem-
ben, akik azt állítják, hogy „a hitfelekezetek 
bűnügyi viszonya között nagyobb különbség 
nincs, mivel a mivelt ál lamokban elterjedt val-
lási rendszerek erkölcstanitása különbséget nem 
muta t föl." A gyakorlat, az elvek s tanok e 
nagy mestere azonban megczáfolja ez állítás 
első részét, mint a már közölt s alább látható 
adatokból kitűnik ; a másik része pedig oly 
világitást nyer általuk, mely minden kétséget 
eloszlat arra nézve, hogy a vallási rendszerek 
erkölcstanitása közt a különbség a következmé-
nyekben elvi tathatat lan. 

Az öngyilkosságokról ismét a protestáns 
Oettingen, dorpati egyetemi t aná r müvéből 
veszszük az adatokat , amint ezeket a jav í to t t s 
DŐvitett harmadik kiadásban közli ; *) ezeknek 
táblázatos egybeállítása egy millió lakosra, évi 
átlag gyanánt a következő számokat t á r j a 
elénk : 

Milyen ország ? 
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1. Írország (14) >) 15 17 17 
2. Oroszország — — (26) (28) — 

3. Finnország — — (28) (29) 33 
4. Szlavon-Horvátország . . . — — — (30) 34 
5. Skótország — — 39 34 — 

(28) 30 35 38 
7. Anglia s Wales 65 66 67 66 69 
8. Norvégia 94 85 76 73 71 
9. Belgium (50) (60) 66 69 78 

10. Svédország (75) 76 85 81 91 
(76) (83) 90 91 100 

12. Ausztria — — 78 94 130 
13. Poroszország 123 122 142 134 152 
14. Francziaország 110 124 135 150 160 
15. Wür t t emberg  — — — (162) 169 
16. Baden nherczegség — — 141 155 177 
17. Svájcz - — — — 214 

276 288 277 258 255 
19. Thuriugiai tartomány (Kémet.) . . . — — (239) 243 305 
20. Szászország 251 264 293 267 334 

Mint lát juk, Öttingen e táblázata nem teljes. 
A többire nézve i r ja Hammers te in : Spanyolorszá-
got nem emliti a tábláza t ; 1871—1875-ig át lag 
13 öngyilkosság esett i t t egy millió lakosra. A po-
lit ikailag annyira szakadozott Franczi aországban 
1870 óta rosszabbak let tek az állapotok min t 
Poroszországban; előbb jobban á l lo t t ; most is 
az egy millióra eső 160 öngyilkossággal kedve-
zőbben áll mint a következő protestáns t a r to -
mányok, és pedig: Brandenburg (205 öngyilkos-
sággal egy millió lakosra), Szászország (228-czal) ; 
de rosszabbul áll min t a katholikus német t a r -
tományok : Rajnavidék (66-tal), Wesztfália (70-
nel), Pózén (71 öngyilkossággal 1 millió lakosra). 

0 Von Oettingen: Moralstatistik. III. kiadás Erlangen, 1882. ') A zárójel k özti számok bizonytalanok. 
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Az öngyilkosságok által l egre t ten tőbben rneglá- j 
t o g a t o t t három ország a ma jdnem tel jesen luthe-
ránus lakossággal biró Szászország, Thüringia és 
Dánia ; nagyobbára f'öldmivelő lakosságuk mel-
le t t egyenkin t körülbelül ké tanny i öngyilkossá-
got m u t a t n a k m i n t a poli t ikai lag a láaknázot t 
Francziaország, három annyi t m in t Ausztr ia s 
Bajorország, há rom- s négyszer anny i t min t az 
iparos s nagyvárosokkal sürüen biró Belgium, 
6—8-szor annyi t min t Olaszország és 10 — 20-szor 
anny i t min t I r land s Spanyolország. 

U jabban 1883-ban egybegyűj tö t t s ta t iszt ikai 
ada tok szerint az öngyilkosságok száma ál talá-
ban. szaporodot t , ugy azonban, hogy Poroszország 
ka tho l ikus t a r t o m á n y a i kedvezőbben állanak, 
m i n t a pro tes táns lakosságú t a r tományok . 1883-
ban ugyanis egy millió lakosra (a ka tonaságot 
bele nem ér t re) e se t t : 

A szász t a r t ományban . . 
Slezvig-Holsteinban . . . 
Berlin városában . . . . 
Brandenburg t a r t ományban 
Sziléziai . . „ 
Hannover i . „ 
Hessen-Nassau „ 
Pomeránia i . „ 
Kelet i porosz „ 
Nyuga t i „ 
Westfál ia i . „ 
Ra jna i s hohenzollerni t a r tom. 102 „ 
Pózeni . . . „ 101 „ 
Porosz királyságban . . . 219 „ 

A p ro tes t an t i zmusra nézve kedvezőtlen eme 
számokból a néme t lu theránus irók még tőkét 
akar tak csinálni a „germánok ér te lmi fölényé-
nek" fel tüntetésére . „így magyarázható — ir ja 
egyikük — bogy a germánok magas ku l tú rá júk-
kal s mély bensőségü kedélyéletükkel , a pro-
tes tánsok pedig a kételkedés és önbirá la t i ránt i 
ha j l amukka l nagyobb veszélyt hordanak maguk-
ban az öngyilkosságra, min t a könnyüvérü, 
szangvinikus lat in fajbeliek, akik az ő egyházu-
kat , ha ugyan gondolnak vele, csak lelki élet-
biztosí tó intézetnek tekint ik . Ahol sok a világosság, 
o t t annál sötétebb az árnyék. így magyarázható 
részben az öngyilkosságok magas száma Szász-
országban, hol a pro tes táns szellem-irány a ger-
mán magas ku l tu ráva l egyesül." *) 

Ez azután szépí tgetés! kiál t föl a föntisztel t 
jezsuita. A 334 öngyilkosság évenkin t egy millió 
lakosra t ehá t Szászországot „a germán magas-
f'oku műveltség" (germanische Hochkul tur ) ma-
gas la tá ra emeli. Akkor a kathol ikus Raj na vidék 
66 öngyilkosaival te rmészetesen a műveltség 
nagyon alacsony fokán lehet. A pro tes táns Pom-
merán iában ellenben nagyon sok „világosság" 
van, m e r t „á rnyéka" nag}ron sötét, mer t 18S3-ról 
19S öngyilkosságot m u t a t föl, 1868/74 évi idő-
közben pedig évenkint 128-at ; a gazdag s kath . 
Belgium, mely ugyanazon időközben 69 öngyil-
kossággal szerepel, természetesen nem (?) mér-
kőzhetik Pommerán iáva l „világosság" és „magas 
ku l tu ra" tekinte tében. És az ausztrál iai négerek 
is nagyon sok „világossággal" s „kul turával" 
dicsekedhetnek, mivel amaz „árnyék" nagyon 
sötét náluk. Minthogy pedig „a könnyüvérü, 
szanguinikus lat in f a jok" eme vérmérsékle tük 
mia t t oly kevés öngyilkosságot m u t a t n a k föl. 
azért a (körül tekintő) westfál ia iak is hozzájuk 
ta r toznak , mer t csak 70 öngyilkosságot t ün t e t -
nek föl. A „pro tes táns szellemű i r ány" hangoz-
ta tásáva l azonban Ött ingen megta lá l ta a helyes 
magyaráza to t , m e r t az szülőanyja a „kételke-
désnek" és „ömneghasonlásnak," és emellet t igen 
rossz „lelki életbiztosí tó intézet." Ránk, katho-
l ikusokra nézve val lásunk ki tűnő biztosítás a 
jövő életre és azért ragaszkodunk is hozzá." 

Az öngyilkosságok számát az egész földön 
hitvallások szerint tekintve , 1 ) a kathol ikusoknál 
csak 60 esik egy millió lakosra, a protes tánsoknál 
ellenben 190, ho lo t t a görögöknél csak 40. Ez 
u tóbb i t Ött ingen és más protes táns i rók a római 
ka thol ikusok ellen igyekeznek érvényesíteni, ugy 
t ű n t e t v é n föl a dolgot, min tha „a görög vallás" 
jobb óvszere volna az erkölcsiségnek. Feledik 
azonban, hogy a Keleten lakó görög szertar tá-
suak közt sok örmény, szíriai, maroni ta és kopt, 
va lamint más nemzetiségű kathol ikusok vannak 
és pedig t e t emes számmal. Ami pedig a schis-
mat ikus görögöket illeti : maga Öttingen is kény-
telen bevallani, hogy „Oroszországban az öngyil-
kosság még mindig bűn te t tnek tek in te t ik és 
ezért r i tkábban jön köztudomásra ;" és azonfelül 
még hozzáteszi, hogy „a görög egyház híveinél 
megbízhata t lan az öngyilkosságokról szóló sta-
tisztika." 

4. Az állam á l ta l megtorolni szokott bün-

355 öngyilkos, 
3 4 7 
3 4 4 
328 
283 
2 2 1 
210 
19S 
181 
137 
129 

Öttingen, idézett mű. 3. kiad. 762. lap. Morselli, Statistica. — Öttingen id. m. 3. kiad. 761. lap. 
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tettek s vétségek némelyikénél a bűnügyi statisz-
t ika kathol iknsokat nagyobb számban t ü n t e t 
föl, min t p ro tes tánsoka t , nevezetesen Németor -
szágban. E pon t r a nézve á tad juk a szót a tudós 
jezsuitának : 

„Ily különbség lehetséges ; de oly óriási, oly 
állandó és oly egyetemes különbséget m in t az 
öngyilkosságnál, sehol sem lehet a kathol iku-
sok há t r ányá ra fe lmutatni . Ha a kathol ikusok 
i t t -o t t kedvezőtlenebb számarányban vannak, o t t 
mel lékkörülmények magyarázzák meg a dolgot, 
így például Németországban a ka tho l ikusoka t a 
kul turharczczal rendszeresen demoral izál ták. Ki-
veszett a t isztelet a ha tóságok s törvények i ránt , 
mivel gyakran kötelességgé lön e törvények 
ellen cselekedni. A bör tön elveszté szégyenletes 
voltát , m e r t püspökök s áldozárok szenvedtek 
fogságot. A községek elvadultak, m e r t nem vol-
t ak lelkipásztoraik. Népmissziókat alig-alig lehe-
t e t t t a r tan i . Az i f júság még inkább elvadult , 
mivel a papoka t kiűzték az iskolából. Ha ily 
körü lmények közt, melyek csak m i n k e t ka tho-
l ikusokat sú j to t t ak , a bün te t t ek száma ná lunk 
nagyobbodott , ez bizony ér thető . így másu t t is 
m e g t ö r t é n h e t i k . hogy mel lékkörülmények az 
a rány t természetel lenes módon megváltoztatják.^) 
De nem kételkedem, hogy ot t , ahol ez eset nem 
fordul elő, a bűnesetek száma a kathol ikusoknál 
á l ta lában csekélyebb lesz, m in t a p ro tes tánsokná l ; 
amin t ezt tényleg a prost i tucziónál s öngyilkossá-
goknál tapasz ta l juk . E p o n t t isztázása, és á l ta lában 
az erkölcs-stat iszt ika helyes kezelése, nagyszerű 
életföladat volna valamely i í ju kathol ikus erő 
számára. Mert csak kathol ikus ál láspontról lehet 
nézetem szerint a morál-s ta t isz t ikát helyesen 
kezelni. Vallás-erkölcsi á l láspontot ennél okve-
te t lenül el kell foglalni, mer t enélkül erkölcs-
s ta t i sz t ikát űzni annyi volna, min t valamely 
képet szemlélni akarni , de semmiféle lá tópont ró l 
sem, ami lehetet len iparkodás v o l n a . . . 

A bűneseteknél á l ta lában véve, m i n t azok 
a bűnügyi s ta t iszt ikában szerepelnek, véleményem 
szerint a hitvallások erkölcsi különbsége nem 
ju t oly t isztán kifejezésre, mint a prost i tucziónál 

!) Id. m. 191. lap. 
2) így Magyarországon az u tóbbi időben „elkeresztelések" 

czimén katholikus papja ink ellen fo lyta to t t pörök és elitélések 
(össze-vissza már 30 esetben) a kriminális stat iszt ika rovatában a 
magyar kath. papságot kedvezőtlenebb színben fogják fel tüntetni , 
min t a protestáns lelkészeket, pedig ezek nagyobb mértékben űzik 
az elkeresztelés „crimen"-jét, mint amazok. Ezért is a kormány, és 
még inkább a denuncziáns protestáns papok felelősek ! 

s öngyilkosságnál. Azért e ké t b ű n t e t t többrend-
beli l á tópont ró l jó érverés- tapogatónak látszik ne-
kem a hi t fe lekezetek különböző tevékenysége 
tek in te tében . Mert 

a) a bün te t t ek , melyeke t az á l lam megtorol , 
nagyon különböző megitélés alá esnek a bün te tő -
törvénykönyvekben, különösen a fogalom meg-
határozása , é le tkor stb. t ek in te tében . Ezért nem 
is engednek oly egységes á t t ek in t é s t az egész 
polgárisul t emberiség fö lö t t , min t a prost i tuczió 
s az öngyilkosság. 

b) A bűnte t tekné l , melyekre az ál lam bün-
t e t é s t szab, nem okoz fé le lmet a cselekedet er-
kölcstelensége magában véve, hanem talán még 
inkább a fölcli biró büntetése, t ehá t egy magában 
éppen nem ethikus tényező. A prost i tuczió- s ön-
gyilkosságnál e bün te tés m a j d n e m mindenü t t 
elesik, és sokkal kizárólagosabban bir döntő 
erővel a valláserkölcsi vagy erkölcstelen tényező. 
Ez megfej t i , miképpen lehetséges az, hogy kü-
lönben egyenlő éle t fe l té te lek mel le t t a különb-
ség h i t s kétség, katholiczizmus s p ro tes tan t i z -
mus közt, miér t von mégis maga u tán és pedig 
állandóan oly nagy különbséget az öngyi lkosság 
számada ta iná l ; m e r t e bűnténynél a nem-e th ikus 
akadályok te l jesen elesnek. 

c) A prosti tuczió különösen azér t oly szo-
morú jele az erkölcsi züllöttséguek, mer t egyet-
len egy szám a p ros t i tuá l tak jegyzékében száz 
meg ezer bün te t t e t , sőt egész bűn te t t e s élethi-
va tás t jelez, ho lo t t az ál lami bűnügyi s ta t iszt ika 
számai többnyire mindenkor csak egy á tmene t i , 
közbeeső cselekedetet je lentenek, mely ta lán pil-
l ana tny i szükségből vagy szenvedélyből szárma-
zott . Azonfelül minél alacsonyabb a lakosság 
erkölcsiségi állapota, annál kevésbé találkozik 
á l ta lános undorra l a prosti tuczio min t rendes 
foglalkozás ; nevezetesen minél mélyebbre sülyedt 
a férfi nem, anná l több pros t i tuá l t ta lál gyalá-
zat tel jes kerese te t . 

d) Végül az öngyilkosságok száma azon 
okból jelent oly alacsony erkölcsi ál lapotot , mi-

') Golire Pál , a berlini lutheránus-szocziális kongresszus 
főt i tkára , tavaly még min t protestáns pap-jelölt három hónapot 

! min t gyári munkás tö l tö t t a protestáns Szászország több nagy 
I ipartelepén. Müvében, (melynek czime „Drei Monate Fabricks-

arbei ter" stb.) előadván tapasztalatai t , az ot tani prot. munkásokról 
ezt i r j a : „E népségre nézve nem létezik a hatodik parancsolat ; 
16 életéven felül nem lehet találni szüzet ; a házasságok r i tkák ; 
vannak munkások, kik nősülnek, de egészen más okból, semmint 
az erkölcsi törvény megta r tásá ra ; a két nem közti érintkezés 
iszonytató szabadossággal foly anélkül, hogy az elkövetett rossznak 
tudomásával bírnának." 

10* 
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vel az öngyilkosnál ki kel le t t halni minden hit-
nek az örök j u t a lomra s túlvi lági életre, és 
mivel bűn te t t éve l teljes, v isszavonhatat lan sza-
kadás áll be nemcsak az emberiség t á r sada lmi 
rendjével , hanem magáva l Istennel, minden vallás 
és minden erkölcs forrásával s alapjával. 

Ezekben l á tha t j uk főbb vonásaiban a ka tho-
liczizmus s p ro tes tán t izmus t á r sada lmi működé-
sét, melynek különbsége nagyrészt a val lásokta-
tás, á l ta lában a tanügy különbségére vezetendő 
vissza, 

De a tények s következményeik arról is 
meggyőzhetnek, hogy a ké t hitvallás elvei és 
vallás-erkölcsi tan i tása i is visszatükröződnek ama 
képen, mely a fönebbi s ta t i sz t ika i számadatok 
nyilvánvaló tanulságaiból a figyelmes szemlélő 
elé tá ru l . 

Ugyanezt m u t a t j a a s ta t i sz t ika a házassági 
válásokra s törvényte len születésekre nézve, min t 
alább lá tn i fogjuk. (Folytatjuk.) 

A jövő konkláve. 
De Cesare könyvéből a nagy közönség is tudja, 

hogy Depretis, Crispi-nek elődje az olasz miniszterelnöki 
széken, már IX. Pius életében kiterjedt diplomácziai 
akcziót inditott meg a pápát választó konkláve szabad-
sága ellen ; de akkor meghiusult a fondorlat a másikkal 
együtt, melynek czélja volt, hogy Európa biztosítsa a 
szavoyai háznak Rómát az Egyházi Állam területével 
együtt. 

Most a hármas szövetség megujitása alkalmából, sőt 
még ennek előtte, a mult télen az olasz kormány a 
diplomáczia és a sajtó ut ján mozgalmat inditott az iránt, 
hogy a szavoyai ház igénye Rómára s az Egyházi Államra 
a hármas szövetség szerződésében elismertessék és e 
czélra a jövő konkláve akár furfanggal, akár erőszakkal 
arra kényszeríttessék, hogy oly pápát válaszszon, aki 
amaz igényeket elismerve lemondana az egyház egyete-
mes kormányzatának függetlenségéről. 

Hogy mi része van ebben Ausztria-Magyarország 
uralkodójának s kormányának, azt ezúttal nem akarjuk 
kutatni ; csak annyit jegyzünk meg, hogy a bécsi félhi-
vatalos Fremdenblatt, mely megczáfolta a párisi sugal-
mazott Temps-nak azt a hirét, mely szerint gr. Kálnoky 
a hármas szövetség megujitásáról fölvilágositást adott a 
bécsi apostoli nuncziusnak, egy szóval sem hazudtolta meg 
a nevezett párisi lapnak többi értesüléseit a konklávéra 
és a szavoyai ház igényeire nézve. 

Az a siralmas szerep, melyet monarchiánk a külpo-
litikában játszik, midőn a Hohenzollern és szavoyai ház 
paktumaiért a bélyeg-költséget s egyéb borravalókat nagy 
kegyesen megengedik neki fizetni, a liberális sajtóban 
dicsőitésre talál ugyan, de a dynasztikus érzelmű lakosság 
attól teljesen távol áll, mert meg van győződve, hogy a 

Habsburg-dynasztia, mint maga a magyar királyság, csak 
a jogfolytonosság alapján állhat fönn s biztosithatja jövő-
jét, és hogy minden engedménye, melyet a forradalmi s 
népjog-elleni iránynak tesz, éppen e biztosíték alól mossa 
el a talajt . . . 

Ezek után adjuk a Moniteur de Rome czikkelyét, 
mely a „jövő konkláve" czim alatt az összes katholiku-
sok figyelmét a legnagyobb mértékben fölhivja. 

Az irányczikk egész terjedelmében igy szól : 
„ A. L'Orient lap határozottan állítja, hogy értesitést 

vett a konkláveről és a hármas szövetség megujitásáról. 
„E pillanatban — irja — az olasz királynak s többé-
kevésbé bevallott összes szövetségeseinek nincs sürgősebb 
dolga, mint a konklávéval foglalkozni ; ez a fő tárgya a 
hármas szövetség megújításának." A L'Orient még azt is 
állítja, hogy „Vilmos német császár most az összes pro-
testáns országokat beutazza, hogy támogassa az olasz 
királyt és megakadályozza, hogy a konkláve Rómán kivül 
tartassék, vonakodván elismerni azt a pápát, akit nem 
választanák meg olasz területen s nem volna olasz. Ez 
esetben előle a Vatikánt elzárnák és Olaszország párt-
fogása s a katholikus nemzetek felügyelete alá helyeznék." 
A L'Orient szerint még Anglia „megígérte, hogy meg-
gátolja a konkláve összeülését Malta szigetén, és ebben 
állana a famózus megegyezés Olaszországgal." Az idézett 
lap még hozzáteszi: „ez esetben hol lehetne oly pápát 
választani, aki független volna a lényegében protestáns 
l igától?" 

Nem raj tunk áll ellenőrizni vagy vitatni, vájjon ez 
értesülések alaposak-e ? 

Az azonban bizonyos, hogy Crispi kormányzása 
alatt, amikor az utóbbi választásokból hamisan megerő-
södve s megifjodva került ki, a liberális sajtó a hármas 
szövetség diplomácziájának azt a szerepet jelölte ki, hogy 
előkészítse a jövő konklávét, anélkül, hogy meggondolta 
volna, hogy valószínűleg a pápa tovább fog élni, mint 
az egy napi paktumok. 

Az sem kevésbé bizonyos, hogy Crispi elődje, 
Depretis alatt az olasz diplomáczia erélyes tevékenységet 
fejtett ki az európai államok kormányainál a konkláve 
szabadsága ellen, hogy arra kötelezze a szentszéket, hogy 
Rómában válaszsza meg IX. Pius pápa utódját. 

E két tény meg van állapítva, nyilvánvaló, eltagad-
hatatlan. 

Egész könyvet össze kellene irni ez eljárás okainak 
magyarázására. 

No's hát, mi azt hiszszük, hogy a katholikus világ-
nak, a független államoknak, minden ország, minden hit-
vallás s minden párt fölvilágosodott férfiainak kötelessége 
megvitatni ezt az anormalis helyzetet. Nem a konkláve 
szabadsága forog itt koczkán, hanem az apostoli szent-
szék hivatása, a nemzetközi politikai egyensúly, a pápa-
ság s Róma méltóságával s becsületével együtt. 

A hivatalos Olaszország azon van, hogy kiterjedt 
érdek-összeesküvést szervezzen a pápa ellen és a római 
egyház alapvető jogainak s érdekeinek egyike ellen. 

Főképpen a katholikus sajtónak és a katholikus 
kongresszusoknak a kötelessége és föladata : fölvilágosítani 
a közvéleményt e tárgyban. 
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Óhajtandó volna, hogy a katholikus kongresszusok 
oly határozatokat hozzanak, melyek amidőn a konkláve 
szabadságát biztosítanak, egyúttal meghiúsítanák azt a 
legálnokabb fondorlatot, mely a katholiczizmus szaba-
dalmainak egyikét (a pápaválasztást) megsemmisítéssel 
fenyegeti. 

Az olasz liberális sajtó más örv alatt kezdi újból a 
mult télen megindított furfangját. 

Néhány napja kifejeztük abbeli aggodalmunkat, bogy 
ellenfeleink újból megindítják az álnokságok, hazugságok 
és képmutatások harczát a Vatikán ellen. Ez előrelátást 
bizonyos félreismerhetetlen jelek indokolták. Most ez 
megvalósul. 

Nem tudni, hogy a Tribuna és Diritto, bizonyára 
nem esetleges eszme-találkozásból, miért közölt tegnap 
majdnem teljesen egybehangzó czikkelyt a szentszék és 
XIII. Leo ellen. Hiábavaló dolog volna elemezni e czik-
keket, melyek hamis páthosz és eszme-hiány által tűn-
nek ki. 

Ez mindig ugyanaz a műhely, ugyanaz a liberális 
és antikatholikus rituálé. A pápát azzal vádolják, hogy 
minden jogot és érdeket a „földi javak," már mint a 
területi függetlenség visszaszerzésének alárendel. 

A Diritto szerint az volna a czélja, hogy „Olaszor-
szágot külföldi hatalmak pártfogása alá helyezze." Nem 
vitatjuk ez émelygős förmedvényt, melyből kiérezni az 
erőlködést, melyből kihallani a súgót, melyben mintegy 
látni lehet az irót, aki betanított leczkét mond el, vagy 
aki engedelmeskedik anélkül, hogy igen értené, egy ka-
pott jelszónak és parancsnak. 

Mi konstatáljuk a tényeket. Miért indítják meg újból 
a liberális lapok e harczot minden ok s alkalom nélkül ? 
Miért akarják fölizgatni s megtéveszteni a közvéleményt ? 

Ha e jeleket más tünetekkel szembe állítjuk, külö-
nösen a mult év folyamában űzött hajszával, nem nehéz 
fölismerni e magatartásban azt a szándékot, hogy lep-
lezni akarnak bizonyos taktikát és támogatni bizonyos 
üzelmeket. Minőket ? Az olvasóra bizzuk azoknak meg-
állapítását. 

A helyzet mind sídyosabbá válik. 
Róma rémitő dráma színhelyévé lesz. 
Katholikusok, legyetek ébren és tartsátok nyitva sze-

meteket !" -f-

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 28. Protestáns forradalmi önkény-

uralom Magyarországon ? — 
Magyarország nem jog-állam, Magyarországon nincs 

igazság? A magyar államban a hatóságok ma lábbal 
tiporják a jogot s igazságot, elcsavarják a fennálló tör-
vényeket, figyelmen kívül hagyják a legfőbb bíróságok 
döntvényeit ? Teszik pedig mindezt a protestantizmus 
szolgálatában ? 

Mi a tiszta valóság, mi a czáfolhatatlan tény, me-
lyet a fölmerült esetek után minden ép eszű, a jog s 
igazság iránt fogékony elméjű ember kell, hogy elis-
merjen ? 

Az úgynevezett elkeresztelések ügye ugyanis kézzel 
foghatólag bizonyítja, hogy a vegyesházasságban élő szü-
lőknek Isten adta természeti jogát gyermekeik vallásának 
s nevelés-módjának megválasztására elkobozta a protestáns 
kisebbség által megnyergelt kormányhatalom. Ez önkény, 
ez jogtiprás a protestantizmus javára. 

A hivatkozás az 1868. évi LIII . t.-cz. 12. §-ára e 
jogfosztás szépitgetésére nem egyéb farizeus perfidiánál. 
A ratio legis, melyet a törvényhozó e rendelkezésnél 
szem előtt tartott és amelyet a törvénymagyarázat sem 
téveszthet szem elől, ha a törvényt nem akarja elcsavarni, 
mit sem statuál a vegyesházasságból származó gyermekek 
keresztelésére nézve ; az a pap tehát, aki a vegyesházas-
ságból származó gyermeket szülei határozott kívánságára 
lelkipásztori küldetésénél fogva kötelességből megkeresz-
teli, nem jöhet ellentmondásba az idézett törvénynyel, 
annál kevésbé, mivel a legfőbb állami bíróság ama tör-
vény-szakaszt, kapcsolatban az 1879-diki XL. (kihágásokról 
szóló) törvénynek arra vonatkozó 53. §-ával döntvényileg 
oda magyarázta, hogy a keresztelés „még nem fölvétel 
valamely hitfelekezetbe." Ennélfogva törvénytelen a val-
lás-ügyi miniszter 1890. évi 10,086. sz. rendelete; és a 
képviselőház, midőn e rendeletet a mult év végén támo-
gatta, ellenkezésbe jött Magyarország legfőbb bíróságával, 
forradalmi útra lépett, mert az ő felsége, az apostoli 
király nevében a legfőbb bíróság által hozott ítélet s 
törvénymagyarázat ellen, tehát a törvényhozás másik 
factora nélkül s ellenében, és a főrendiház mellőzésével 
beleavatkozott a végrehajtó hatalom gyakorlásába, ami a 
királyi jogok s az alkotmány elleni lázadással azonos. Ez 
a protestantizmus s szövetségeseinek forradalmi aktusa, 
mely oly praecedenst képez, amely halomra döntheti a 
korona minden praerogativáját. Minden esetre azonban 
lejárat ja a monarchikus és dynastikus elvet. 

Hasonló forradalmi aktusok ma napirenden vannak 
az emiitett törvénytelen miniszteri rendelet alapján. A 
közigazgatási hatóságok az „apostoli" király nevében 
pénzbirságra és fogságra Ítélik a kötelességüket teljesítő 
katkolikus lelkészeket, sőt ugyanazon „apostoli" király 
nevében karhatalommal berontanak a lelkipásztorok békés 
lakásaiba és onnan az anyakönyvekkel együtt még azok-
nak megtakarított pénzecskéjét is elrabolják, mint Nyus-
tyán történt. 

Ezek volnának jogállapotok ? Ez a merő forradalmi 
rémuralom kezdete, mely álnok jelszavak alatt a legdur-
vább önkényt gyakorolja. 

Nem álnokság-e az, midőn ugyanazok, a kik min-
den alkalommal „elkeresztelnek," mégis a katholikus 
papokat „elkeresztelések" czimén denuncziálják, bíróságok 
elé hurc«olják, és farizeus szemforgatással s mellüket 
verve el akarják hitetni, hogy ők csak egyenlőséget s 
viszonosságot kívánnak, semmi mást ! Szász Károly 
szuperintendens, vagy — mint ők nevezik — „püspök" 
ur több izben elkövette az „elkeresztelés" crimen-jét, de 
azért elég bátorsága volt s van, a kálomisták gyűlésein 
határozatilag utasítani a kálvinista prédikátorokat, hogy 
egyre-másra fogják pörbe „elkeresztelés" czimén a kath. 
papokat. Es a kálvinista s lutheránus prédikátorok hiven 
követik a példát és az utasítást. 
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Mily álnok jelszó az egyenlőség s viszonosság 
bizonyos protestánsok részéről, arról ujabb bizonyságot 
szolgáltat a protestáns irodalom. Folyton hajtogatja a 
kötelező polgári házasság behozatalát, de elhallgatja, 
hogy a protestánsoknak a házasság-joga majdnem egy 
hajszálnyira sem különbözik a polgári házasság elveitől ; 
és ami még hiányzanék, azt a protestáns egyetemes zsinat 

'könnyű szerrel pótolhatná ; minden esetre azonban a prot. 
felekezetek elfogadhatnák maguk számára minden pere-
puttyostul a polgári házasságot. Miért nem teszik tehát ? 
Azért, mivel az nekik csak akkor kell, ha vele a kath. 
egyház által szentségnek ismert házasságon sikerülne rést 
ütniök és a katholikusokra a protestáns polgári házasság-
jogot ráerőszakolniok . . . 

Ilyen az egyenlőség. Milyen a viszonosság? Ne men-
jünk messze, csak a folyó hóban megjelent protestáns 
lapokat vegyük szemügyre. Ezek egyikéből ollózzuk ki a 
következő communista-szagu közleményt : „Francziaország-
ban tudvalevőleg államosittattak az egyházi javak és a 
papokat az állam fizeti, és pedig . . . a (kath.) plébáno-
sok kapnak 450 franktól 1600 frankig; a protestáns pa-
pokat szintén az állam fizeti 1800—4000 frankot adva 
évenkint egy-egy protestáns lelkésznek ; a rabbinusok 
kapnak az államtól 1700 — 3000 frankot, a muftik 1200 — 
4000 frankot ; igy lesz ez bizonyára nálunk is a XX. 
században.a Ez protestáns viszonosság! Nem forradalmi 
izgatás-e ez ? A békési protestáns agrár-communisták 
ehhez képest kontárok ! Mert a protestánsok a maguk 
felekezeti javait még erővel is megvédelmeznék, de a 
katholikusok vagyonának elvételét annál nagyobb zajjal 
követelik, pedig jól tudják, hogy e vagyon — mint Olasz-
országban láttuk — csakhamar elkallódnék az állam ke-
zén, amiben kedves irigy atyánkfiai segédkezet is nyújta-
nának, annál nagyobb teher háramlana azonban a magyar 
adófizetőkre, akik, mint a franczia adózók, a kath. plé-
bánosok számára 3—800 frt, a protestáns prédikátorok 
számára 900—2000 frt, ugyanannyit a gör. keleti papok 
és a zsidó rabbinusok számára fizethetnének évenkint adó-
ban. Igy boldogitaná őket a protestantizmus ! 

Tulozunk-e tehát, midőn azt mondjuk, hogy bizo-
nyos protestáns fanatikusok forradalmi uton önkény-ura-
lomra törnek Magyarországon ? 

Avagy nem hallotta-e az ország, midőn az egyik 
protestáns felekezet főfelügyelője a képviselőházban az 
imént sajnálkozását fejezte ki a fölött, hogy magyar nem-
zetünk a Habsburg-dynastia alá ju to t t? Vájjon mi lesz 
annak a következménye, ha a protestánsok mind egy 
szálig ennek a főfelügyelőnek a nézetére térnek és annak 
megfelelőleg cselekednek ? 

Ha eme s számtalan hasonló tüneteket egybevetve, 
Magyarország jelenét s jövőjét szemléljük, nagyon is 
érthetővé válik mindamaz erőszak s tulkapás, melyet 
amonnan elkeresztelések czimén s egyéb ürügyek alatt 
rendszeresen folytatnak. 

De minden számitás s tulkapás dugába fog dőlni. 
Ami nem sikerült Bocskaynak, Tökölyinek, azt még ke-
vésbé fogják elérni törpe epigonjaik. 

Az a szakadatlan vallásháboritás, melyet ma a ! 

katholikusok ellenében ama bizonyos fanatikusok folytat- ' 

nak, annál nagyobb erélyre s kitartásra buzdítja és sar-
kalja a jó hazafiakat, akik éppen oly szívósan ragasz-
kodnak egyházukhoz, a trónhoz s dynasztiához, mint a 
mily határozottsággal meg fogják akadályozni, hogy a 
haza békéjét s biztosságát koczkáztathassák azok, akik 
háromszáz év óta szüntelen zavarják a nemzet egységét 
s a magyar államiság consolidáczióját. -f-

Németország. A trieri „nagy ereklye." — 
Trieri „nagy ereklye", vagyis németül a „hl. Rock" 

neve alatt érti a katholikus Németország és tiszteli az 
egész katholikus világ Krisztus Urunknak „inconsutilis 
tunica"-jét, varrásnélküli felöltőjét, melyet az Üdvözitő 
szent testének keresztre feszítésekor a katonák nem dara-
boltak fel, hogy szétoszszák maguk között, hanem kisor-
soltak, hogy kié legyen. Szent Ilona, Nagy Konstantin 
édes anyja, felkutatta és megszerezte e „nagy ereklyét." 
Tőle került aztán Tierbe, a hol időről-időre köztiszteletre 
kitétetik. Ez nagy esemény számba megy mindenkor, 
mert igen ritkán történik, minden században csak kétszer 
legfeljebb háromszor, és mert egész Európából különösen 
a szomszéd országokból hallatlan számmal szoktak a kath. 
hivek az LTr „szent ruhájának" tiszteletére elzarándokolni. 
1844-ben például, mikor vasút és gőzhajó nem segített 
óriásivá tenni a közlekedést, hat hét alatt 1,500,000 em-
ber fordult meg a trieri székesegyházban. 

Erről a „szent köntösről" hire járt tavai, mi is jelen-
tettük röviden, — hogy Korúm trieri püspök egy bizottság 
jelenlétében azt tartójából kiemelte, megvizsgálta és szak-
értőkkel megvizsgáltatta, kitisztittatta és uj tartóba 
helyezte át. Történt ez 1890. jul. 6—11-ig. 

Épp most jelent meg egy röpirat dr Willems püs-
pöki secretariustól, a melyben ennek a tavali aktusnak 
leirása foglaltatik. A röpirat czime ez : „Der heilige Rock 
zu Trier. Eine archaeologisch-historische Untersuchung." 
Belőle megtudjuk, hogy az emiitett bizottságnak Korúm 
püspök elnöklete alatt tagjai voltak : Feiten segédpüspök, 
dr Sclienffgen nagyprépost, dr de Lorenzi domdékán, dr 
Endres, dr Meurer, dr Ditscheid és dr Lager kanonokok, 
továbbá Schnütgen kölni kanonok és Beissel István S. J . 
mint szakértők, de Nys trieri polgármester, Wirtz szé-
kesegyházi épitész, Vonolfen lakatos és Mai templomőr. 
1844-iki pecsétet sértetlennek találták. A szent ruha igen 
penészes vala. Kitisztítására s itt-ott, hogy tovább ne 
foszoljék, kitatarozására, két ferenczrendi apáczát hivtak 
meg. A bizottság három jegyzőkönyvet állított ki. Az 
első jul. 8-án kelt s a kiemelés és első vizsgálat eredmé-
nyéről szól. Belőle kitűnik, hogy Kr. Ur. felöltőjétől már 
csakis foszlányok és szálak vannak meg, melyeket sok 
száz év előtt, talán ezer év előtt, a kegyelet, hogy fenn-
maradásukat biztosítsa, két, felső és alsó ruha mintegy 
kettős boríték közé foglalt be. A jegyzőkönyv tüzetesen 
leírja mind a két borító ruhát . Magáról a tunica incon-
sutilisról igy nyilatkozik: „A felső és alsó ruhaboriték 
között vannak hézagosan összefüggő szövetrészek, melyek 
a két, felső és alsó szövet közt terülnek el. Ezek a hé-
zagos szövetrészek képezték kétségkívül eredetileg az 
egész ruhát. Ennek a mustrázatlan, barnásra festett szö-
vetnek anyaga látszat szerint lenből vagy pamutból van. 

I 
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Az alsó és felső szövetnek nyilván az volt a czélja, hogy 
a köztük fekvő ruhát konszerválják, a miért is azok más 
és más időben szükség szerint látszanak alkalmazva lenni. 
A középső szövet (a tunica inconsutilis) korát meghatá-
rozni lehetetlen ; annyi azonban bizonyos, hogy az sokkal 
régibb, mint az őt befoglaló két szövet. Az anyag és a 
technika a ruhára vonatkozó hagyományra nézve semmi 
kételyre okot nem adnak. Fentebb leirt állapotánál fogva 
(csak foszlányokból áll) a vizsgálat, vájjon azon eredetileg 
varrás létezett-e, egyenes eredményre nem vezetett. De 
erre nézve nyomok (Anhaltspunkte) sem valának találha-
tók ; mert a mi varrás található, az mind csak a felső és 
alsó boritékon van s itt is mint későbbi, szükségből ké-
szült öltések (Nothnäthen) mutatkozik." 

„Az előadottakból kitűnik, hogy a vizsgálat semmit 
sem deritett ki, a mi a trieri egyház ősrégi hagyomá-
nyaival ellenkeznék." 

A második jegyzőkönyv 1890. jul. 10-én kelt s elő-
adja, hogy a szent köntöst Korúm püspök és Feiten segéd-
püspök, az emiitett s feleskedtetett két apácza segítségé-
vel, Schnütgen kanonok és Beissel J. t. atya utasításai 
szerint a penésztől, a mennyire lehetett megtisztították. 
Erre újra átvizsgálták az egészet és az előtte való napon 
konstatált eredményt mindenben megerősitve találták. 
Azután következett a kijavitás, mit tulajdonképpen a felső 
és alsó boritékon hajtottak végre, különösen a ránczok 
táján. A szövet egyes, lefüggő foszlányait újra megerősí-
tették, azután az egészet barna tüll-boritékba burkol-
ták be. 

A harmadik jegyzőkönyv jul. 11-én kelt és arról 
szól, hogy az egész káptalan jelenlétében hogyan helyezte 
el Korúm püspök, kettős selyemszövetbe burkolva, a sz. 
ruhát uj, ólom ládába, a mely ismét hármas faládába 
került. 

Korúm püspök főpásztori szózatát a „szent kön-
tös" ezidei kitétele alkalmából, legközelebb szintén közlöm. 

IRODALOM. 
Beküldetett : 

Dulánszky Nándor pécsi püspök Körlevele egy-
házmegyéje híveihez a pécsi székesegyház felszenteltetése 
alkalmából. Pécsett, 1891. 4-r. 13 1. 

= Fölséges urunkhoz 1. Ferencs József magyar 
királyhoz a pécsi u j dóm nagy és dicső vendégéhez 
hódoló üdvdal. Pécsett, 1891. 4-r. 4 1. 

Rosty K. S. J . lendületes magyar ódája. 
* Az újjáalakított pécsi székesegyház. Képekkel 

ellátott népszerű templom-magyarázó kalauz. Kiadják a 
„Szent Család" képes népnaptára szerkesztői. (Részben a 
„Szent Család" naptárából.) A tiszta jövedelem a regölyi 
nőzárda és a szakadáthi plebánia-templom javára fordit-
tatik. 1891. Pécs és Budapest. Amott kapható a pap-
nevelő-intézetben, emitt a „Szent Család" kath. műinté-
zetnél. Nagy 8-r. két kolumnás 48 1. Ára 25 kr. 

Ilyen templom, mint a pécsi ősrégi püspöki bazi-
lika, több nincs egész Magyarországban. Lesz idő, midőn 
ez a hely országos búcsújáró szent helye lesz Magyar-

országnak. Ez a becses kötet népies ismertetése a világ-
hírű műremeknek. 

** Vasárnapi hitelemzések. I. köt. Irta, Budnay 
Alajos bánhidi plébános. Győr, 1891. 8-r. 232 1. 

Iskolai Értesitők. 

= A rozsnyói katli. főgymnasium Értesítője az 
1890/1. tanévről. Közzéteszi dr Tóth Lőrincz igazgató. 
Rozsnyó, 1891. 8-r. 47 1. 

Tartalma: 1. Tájékoztató a szülőknek, gyámoknak 
és tanulóknak. Dr Tóth L. igazgatótól. 2. Tanári kar. 
3. A főgymnasium története az 1890/1. tanévben. 4. A 
feldolgozott tananyag. 5. A tanítás eredménye. 6. Ösztön-
díjas, segélydíjas és jutalmazott tanulók. 123 tanuló 182 
közöl részesült segélylen. 7. A főgymnasium statisztikája: 
170 kath., 3 gör. kath., 3 ág. v., 6 izraelita. 8. A tanév 
befejezése. 9. Ertasités a jövő tanév kezdetére. 

— A pannonhalmi szent-Benedek-rend soproni kath. 
főgymnásiumának ErtesitÖje az 1890/1. iskolaévről. Közli : 
Horváth Kristóf igazgató. Sopron, 1891. 8-r. 78 1. 

Tar ta lma: 1. A lovagregények: Ert . Bognár Teofil 
tanártól. 2. Az 1890/1. iskolaévben követett tantervről. 
3. Adatok az iskola életéből. 4. A tanítás eredménye. 5. 
Statisztikai táblázatok: 260 tanuló közöl róm. kath. 251, 
izraelita 9i 6. Értesítés a jövő iskolaévre vonatkozólag. 

X A jászóvári premontrei kanonokrend kassai fő-
gymnásiumának Je lentése az 1890/1. iskolaévről. Közli 
Nátafalussy Kornél igazgató. Kassa, 1891, 8-r. 200 1. 

Tar ta lma: 1. A világtörténelem ethikája. Történet-
bölcseleti értekezés Farkas Róbert tanártól. 2. Tanári 
személyzet. 3. A tanítás anyaga. 4. Tanítási eszközök. 5. 
Az ifjúság öntevékenysége. 6. Segélyző egyesület. 7. A 
főgymnásium története az 1890/1. iskolaévben. 8. Vizsgá-
latok. 9. A tanuló ifjúság érdemsorozata. 10. A főgym-
násium alapítványi ösztöndíjas, segélyezett és jutalmazott 
tanulói. 11. A főgymnásium statisztikája: 413 tanuló közöl 
r. kath. 292, gör. kath. 19, ref. 24. ág. 12, izraelita 66. 
12. Évzáró ünnepély. 13. Tudósítás a jövő iskolai évről. 

* A zircz-cziszterczi-rend pécsi római kath. főgym-
násiumának Értesítője az 1890/1. iskolai évről. Pécsett, 
1891. 8-r. 93 1. 

Tar ta lma: 1. A pécsi artézi kut dr Ágh Timóthtól. 
2. Tanárikar. 3. Tankönyvek, tananyag. 4. Könyv- és 
szertári növekedés. 5. Iskolai egyesületek. 6. Ösztöndíjáé, 
jutalmazott tanulók. 7. Erdem-sorozat. 8. Statisztikai 
táblázatok. 9. A tanintézet életének főbb mozzanatai az 
1890/1. tanévben. 10. Tájékoztató Incsédy Dénes igazga-
tótól. 348 tanuló közöl róm. kath. 325, gör. kath. 1, gör. 
kei. 3, helv. v. 1, ág. v. 2, israelita 16. 

— "A Miasssonyunkról nevezett szegény iskolanénék 
vezetése alatt álló kalocsai érseki tanitónő-képző intézetek, 
nőnövelde, árvaház, felső- és elemi népiskola és óvoda 
Értesítője az 1890/1. iskolai évről. Kiadja az igazgatóság. 
Kalocsa, 1891. 8 r. 30 1. 

Tartalma: 1. Az intézet szervezete. 2. Adatok az 
intézet történetéhez az 1890/1. tanévben. 3. Az intézet 
személyzete. Igazgató Petrovács József, főnöknő Frans 
Mária Terézia. 4. A polgári és felső népiskolai tanitó-
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képezde. 5. Elemi tanitónő képző intézet. 6. Óvó-tanitónő 
képezde. 7. Belső növelde. 8. Az árvaház. 9. A polgári, 
felső nép- és elemi tanitónő képezde s a belső növelde 
statisztikai kimutatása. 10. Az elemi iskola. 11. Az óvoda. 
12. A fióTchásak tanügyi állapotának kimutatása az 1890/1 
tanévről. 

V E G Y E S E K . 
— X I I I . Leo pápának encyclicája, melyet a mun-

kások helyzetéről közrebocsátott, nemcsak a különböző 
országok főpásztorainak nyilatkozatai utján, hanem külön 
katholikus gyűlésekben is mind mélyebbre vájja a társa-
dalom újjászervezésének medrét. Francziaországban és 
Belgiumban már eddig kilencz városban tartottak gyűlé-
seket, melyekben a legnevesebb szónokok ismertették a 
pápai körirat tanításait. E helyi s vidéki gyűlések után 
fognak következni az egyes országok katholikusainak 
nagygyűlései augusztus hó végén s szeptember hóban, 
melyek után jő majd a nemzetközi általános katholikus 
gyűlés Malínes-ban, Belgiumban. A Osservatore Ro-
mano" méltán tehette azt a megjegyzést, hogy XIII . Leo 
encyclicájára megmozdult a föld és hullámzik az em-
beriség. 

— Vallásháboritás czimén a m. büntető-törvény-
könyv IX. fejezetében foglalt §-ok alapján a magyar 
királyi főügyésznek pört kellene indítania a Nagy-Károly-
ban megjelenő obskurus református lapocska ellen, amely 
a pécsi székesegyházról a Religio-ban megjelent ismerte-
tés ellen polemizálván oly durva káromlással igyekszik 
guny tárgyává tenni a kath. egyház dogmáit és szertar-
tásait, oly piaczi faragatlansággal iparkodik csufo t űzni a 
katholikusok legszentebb érzelmeiből, és amellett oly ha-
tártalan tudatlansággal szól a magyar nemzet dicső múlt-
járól, hogy tisztességes lap nem foglalkozhatik a dü htől 
tajtékzó fanatizmus e förmedvényével. Nagyon ajánljuk 
ezt elvtársaink figyelmébe, mivel annál alkalmasabb ol-
vasmány nincsen, hogy minden jobb érzésű ember elfor-
duljon attól, amit az a református lap képvisel. 

= A főváros katholikus köreiben egy az egész or-
szágra kiterjesztendő katholikus szövetkezet van alakuló-
ban, melynek czime : „Országos keresztény szövetke-
zett." Lapunk szerkesztője meghívót kapott a szövetkezet 
f. hó 23-ára kitűzött értekezletre, mely elé a következő 
tervezet lőn elterjesztve: A szövetkezetnek czélja a meg-
állapodáshoz képest volna: 1. A katholikus népirodalom 
terjesztése, egy katholikus irányú lap szerkesztése, ima-
és más katholikus szellemű könyvek kiadása az egész or-
szágban leendő terjesztése által, az alvófélben levő val-
lásos szellemet ébreszteni, fenntartani és ápolni. 2. A most 
jelzett czèlok eléréséhez szükséges ipari vállalatok, u. m. 
könyvnyomda, könyvkereskedés, könyvkötészet és esetleg 
más vállalatoknak a fővárosban és az ország minden ré-
szében leendő felállítása által oda törekedni, hogy e ke-
reskedelmi és ipari vállalatok felvirágozzanak, s hogy 

azok, kik e téren működni óhajtanak, kiképeztessenek és 
kiképeztetésük után nekik biztos és becsületes megélhetési 
mód nyujtassék. 8. A takarékosságot takarék-betétek által 
előmozdítani. 4. A tagokat mérsékelt kamatok mellett 
kölcsönökben részesíteni. 5. Minden tisztességes üzlet és 
ipari vállalat közvetítése által oda hatni, hogy a tagoknak 
vagyoni gyarapodása elősegittessék, és a szegény sorsú 
népnek megélhetési viszonyai becsületes keresetforrás 
nyújtása által könnyebbé tétessenek. E katholikus szövet-
kezetnek tagja lehet minden tisztességes római és görög 
katholikus egyén, ki legalább egy üzletrészt (részvény) 
aláir. Egy üzletrész 20 forint. — Jóakaró figyelemmel 
kisérjük a több előkelő és nagyérdemű férfiú által támo-
gatott törekvést, s kívánjuk, hogy siker koronázza a 
fáradozást. 

— A nők választóképessége mint eszköz egy kath. 
nép további elnyomására ! Amióta a botrányos Parnell-pör 
után az írországi katholikus párt szerencsésen lerázta a 
nyakáról ezt a protestáns vezérét, a Salisbury-kormány 
nyíltan párt ját fogja ez utóbbinak a katholikusok ellené-
ben ; de nem sikerülvén általa nagyobb szakadást előidézni 
Írországban, az angol kormányelnök most a „tudatlan" 
Írországi parasztok választóképességét megszorítani s 
ehelyett bizonyos feltételek mellett a nőket akarja vá-
lasztójoggal fölruházni, azt hivén, hogy ezek majd csupa 
hálából oly képviselőket fognak a parlamentbe küldeni, 
akikkel a katholikusok kiirtását Írországban könnyű szer-
rel befejezhetné. Hátha számítása meghiusul és a nők 
majd véget vetnének a háromszáz éves anglikán ön-
kénynek ? ! 

— A franczia köztársaság elnöke közelebb ünnepé-
lyesen fogadván Ferra ta, az uj párisi nuncziust, ennek 
beszédére adott válaszában többi közt igy szól: „Önnek 
tulajdonságai . . a siker zálogát adják önnek békés 
missziójára nézve, amely jóakaró támogatásban fog része-
sülni a köztársaság kormányától ; erről biztosithatja a 
szent atyát, köszönetet mondván neki ama jó kivánato-
kért, melyeket ön által Francziaország jóléteért tolmá-
csoltatott, és ismételvén azon üdvkivánatokat, melyeket 
mi viszont személye iránt megujitunk." Az olasz liberális 
lapok magukon kivül vannak dühökben e szívélyes érint-
kezés miatt . . . 

— Nemzetközi katholikus kongresszus lesz Belgium 
prímásának székhelyén, Malínesban szeptember hó végé-
vel ; Gossens érseken kivül elnöke lesz Jacobs Viktor, ki 
Belgiumot a berlini nemzetközi munkásvédelmi értekez-
leten képviselte; másod-elnöke Woeste, volt miniszter; 
szónokokul fölkérettek Turinaz nancy-i püspök, továbbá 
d'Hulst, a kath. tudósok kongresszusának főtitkára és. 
mások. 

f g 5 Felhívás előfizetésre. ^ M 

A jelen félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 
kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 
a hátralevőktől a szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor , k. m. tud . egyetemi ny. r . tanár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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? Előfizetési dij : 
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küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása:B\idsL~ 
: pest, VI., Bajza-utcza 
: 14., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: deménv czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

ir. postahivatalnál ; 
iudapesten a szerkesz-

nél, és Rndnyánszky 
. könyvnyomdájában, 

V., Papnövelde-utcza 
i. sz. alatt, hova a ne-

áni reclamatiók is, 
>érmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, augusztus 1. 9. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vallás és a bünügyi statisztika. — A lelki tehetségek összbangzó, vallásos kiképzése 
nélkül nincs, nem is lehetséges valódi műveltség. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Az egyház helyzete Magyarországon. — 
F r a n c z i a o r s z á g : Lavigerie biboros érsek a „Rerum novarum" kezdetű encyclicáról. — Irodalom: Ajtatossági Gyakorlatok. — 

Vegyesek. 

A val lás és a bünügy i statisztika. 
(Folytatás.) 

III. Erkölcs-statisztika. 

5. A házassági elválások és törvénytelen szü-
letések s tat iszt ikája kiegésziti a prostituczióról s 
öngyilkosságokról közölt kimutatásokat , mi által 
teljes képet nyerünk a hitvallások, nevezetesen 
a katholiczizmus s protestántizmus valláserkölcsi 
befolyásának gyakorlat i eredményeiről, vagyis a 
praktikus kereszténységről. 

„Való lehet ugyan, hogy a kath. Spanyol- s 
Olaszországban az ipar nem áll a fejlődés ama 
fokán, mint a protestáns Angliában vagy Szász-
országban (holott a katholikus Francziaország s 
Belgium méltó versenytársai ezeknek); az is 
lehetséges, hogy a porosz iskoláztatási kényszer-
rel több gyermek tanul olvasni s i ra i : vájjon 
azonban ipar és olvasni-irni tudás helyes fok-
mérője-e valamely nép boldogságának? Én jobb 
fokmérőt tudok, ez az öngyilkosságok szám-
aránya. Mert ezek nemcsak a vallás s erkölcsiség, 
hanem a sziv megelégedettsége tekinte tében is 
az ellenkezőről tesznek tanúbizonyságot. Hason-
litsuk tehát össze a (katholikus) Olaszországot 
[millió lakosra évenkiut eső] 38 öngyilkosságával 
és (a protestáns) Dániát 255-tel; (a katholikus) 
Írországot 17 öngyilkosságával és (a protestáns) 
Thuringiát 305-tel; (a kath.) Spanyolországot 
13 öngyilkosságával és (a prot.) Szászországot 
276-tal s 334-gyel. Ami pedig i l leti az igaz mű-
veltséget, vagyis a kereszténység igazságairól 
ápolt élő és szilárd meggyőződést, semmi kétsé-
get sem szenvedhet, hogy Írország, Spanyol- s 

Olaszország bizony még megmérkőzhetik Meklen-
burggal, Pommerániával vagy Brandenburggal." *) 

A hitvallások befolyásának eme különböző 
eredményeit protes táns részről véletlen esetle-
gességnek akar ták tu la j donitani, a statisztika 
azonban a házassági elválásokra és a törvény-
telen születésekre nézve is hasonló jelenséget 
állapit meg. Öttingen,2) a protestáns morál-
statisztikus, érdekes adatokat nyúj t e tekinte tben 
nevezetesen Poroszországra és Svájczra nézve; e 
két állam, mint protestáns hegemónia alat t álló 
országok, ahol a protestánt izmus minden képzel-
hető állami s társadalmi előnyben bőven része-
sül, éppen ez oknál fogva klasszikus bizonyitékul 
szolgálhat. 

Poroszországban 1860—1864. évben házas-
sági elválás i rán t beadott keresetek következőleg 
oszoltak meg a különböző vallású tar tományok 
közt : 

Brandenburg (protestáns) 1721 
Porosz-Szilézia (prot. többség) 1104 
Pommeránia (protestáns) 755 
Szász tartomány (protestáns) 754 
Pozen (vegyes vall.) 371 
Wesztfália (katholikus) 41 
Rajnavidék (katholikus) 4 

Maga a protestáns Öttingen teszi ehhez azt 
a megjegyzést, hogy „a római-katholikus ta r to-
mányok i t t is az extensive és intensive legala-
csonyabb frekvencziát mutat ják ." 

„E tény legújabban Svájczra nézve is csat-
tanósan bebizonyult. Az ot tani statisztikai hiva-

') Hammerstein, i. m. 345 s köv. lap. 
2) Moralstatistik, 3. kiad. 149 lap. 
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t a l hiteles közleménye szerint például 1879. 
évben a Wall is s Uri ka thol ikus lakosságú ke-
rületekben nem fordult elő házassági elválás. A 
pro tes táns lakosságú területek közöl 

tízezer házasságkötésre 
Graubündenben . . 222 házassági elválás esett, 
Neuenburgban . . 567 „ » » 
Zürichben . . . . 834 „ ,, „ 
Thurgauban . . . 953 - „ „ „ 
Schaffhausenben . . 1440 „ „ „ 

„Mily rémi tő szocziál-ethikai különbség nyil-
vánul e számokban ; i r ja a fönidézet t morals ta-
tisztikus. Mialat t Svájczban a p ro tes táns lakosság 
ugy aránylik a kathol ikus népességhez, m i n t 
3 : 2-höz, addig a házassági elválások 1879-ben 
a 8 : 1 arányában oszoltak meg a protestánsok 
(695) és katholikusok (86) közt. A vegyes val-
lássu házaspárok közöl a mondo t t évben 84 el-
válás monda to t t ki.1) 

Elszászban a német hódi tás óta a protes-
táns német elemek oda özönlése folytán évről-
évre szaporodnak a házassági elválások. És pedig 
a biróságok házassági elválást k i m o n d o t t a k : 

1874. évben 21 esetben: ' ) 
1875. „ 33 
1876. „ 5 1 
1877. „ 66 
1878. „ 87 

A következő 1879-diki évben azonban a 
házassági elválások száma 85-re szállott alá. 

Svájczra visszatérve, meg kell jegyeznünk, 
hogy mióta az 1874. évi szövetségi a lkotmány 
25. §-a a házasfelek megegyezését elégséges há-
zasassági váló-oknak ki je lentet te , a hitvallások 
közt i különbség azóta még hatványozot tabb 
mér tékben érvényesül. Az alábbi t áb láza t 3 ) a 
házassági elválásokat a fennálló házassági fri-
gyekhez viszonyitva 1887. évről kantonok szerint 
m u t a t j a be, zárójel közt fö l tünte tvén az egyes 
kan tonok vallási viszonyait. 

1000 házasságra esett 
1. Innerhoden-ben (kath.) 0 házassági válás, 
2. Obwalden-ben (kath.) . 0 „ 
3. Wallis-ban (kath.) . . 0'13 
4. Zug-ban (kath.) . . . 0"28 
5. Uri-ban (kath.) . . . 0'34 „ „ 
6. Freiburg-ban (kath.) . 0"35 „ „ 
7. Tessin-ben (kath.) . . 0"37 „ ,, 

1) Öttingen, i. mű. 3. kiad. 108. lap. 
2) Lu thard t „Ev. luther. Kirchenzeitung. " 1881. évi f. 525. lap. 
3) „Freiburger Zeitung." 1888. évi nov. 21. szám. 

8. Luzern-ben (kath.) . . <3"5l házassági válás, 
9. Nidwalden-ben (katb.) 0'59 

10. Schwyz-ben (kath.) . . 0"62 
11. Bázel vidékén (prot.) . 0"80 
12. Aargau-ban (prot.) . . 1'29 „ „ 
13. Waadt-ban (prot.) . . 1*66 „ » 
14. Graubündenben (prot.) 1 *69 „ „ 
15. Solothurnban (prot.) . L83 „ „ 
16. Schaffhausenben (prot.) 1'84 „ „ 
17. Bern-ben (prot.) . . . 2.01 
18. St. Gallenben (v. vall.) . 2"63 
19. Neuenburgban (prot.) . 2"77 „ „ 
20. Bázel városában (v. vall.)2'86 „ „ 
21. Zürich-ben (prot.) . . 3'06 „ „ 
22. Ausserhodenben (prot.) 3 14 . „ „ 
23. Thurgau-ban (prot.) . 3-16 
24. Glarus-ban (prot.) . . 3"29 
25. Genf-ben (prot.) . . . 3'92 

A tiz legkedvezőbben álló svájczi kan ton t 
tulnyomólag, és ezek közt az első öt kan ton t 
ma jdnem kizárólag kathol ikusok l ak ják ; a leg-
több házassági elválás a tulnyomólag protes tán-
sok ál tal l ako t t kan tonokban fordult elő. Ha a 
ké t első kan ton tó l el tekintünk, ahol házassági 
f r igy fölbontása egyáltalán nem tör tén t , akkor 
is a harmadik kath. kan ton körülbelül a har-
minczadik részét m u t a t j a a házassági elválások-
nak, melyek az öt utolsó protes táns kan ton 
mindegyikében külön-külön f ö l m e r ü l t e k . A hi t -
vallások befolyásának i t t számokban kifejezett 
eme különbsége annál inkább megérdemli a 
figyelmet, ha t ek in te tbe veszszük, hogy ugy 
Poroszországban, min t Svájczban az életviszonyok 
és tá rsada lmi külső ál lapotok közt nincs lénye-
ges különbség a kathol ikusok és protestánsok 
közt, aminthogy az állami biróságok is mindkét 
hitvallás hiveire nézve ugyanazon polgári házas-
ság-jogot alkalmazzák. A külső élet-körülmények 
ez egyenlősége mel le t t csakis belső okokban kell 
annak magyaráza tá t keresni, hogy a pro tes tán-
soknál a házassági elválások oly a rányta lanul 
nagy számban fordulnak elő, a katholikusok közt 
pedig ugy szólván kivételképpen. E belső okot 
a ka thol ikus tanelv a házasság szentségéről, és 
a kath. házasságjog a házasfrigy fölbonthat lan-
ságáról n y ú j t j a : a házasság-kötés sokkal nagyobb 
megfontolással tör ténik, ha a felek abban szent 
s f'öloldhatlan köteléket lá tnak és az i ránt a 
morál-stat iszt ikusok va lamin t az államférfiak s 
politikusok nem táplálnak kétséget, kivéve a 
doktr inér liberálisokat, hogy a házassági elválás 
lehetősége a tá rsadalomra bomlasztólag hat. 

') Hammerstein, i. mű. 323. lap. 
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A polgári házasság hiveit Magyarországon 
külön is szabadjon figyelmeztetni a fönebbi ada-
tokra . A házassági elválás mindenkor egy csa-
ládi tűzhely, az állam s társadalom egy-egy 
alapvető támaszának fölbomlását j e len t i ; á l ta la 
a nemzet erkölcsi vagyona oly változás alá esik, 
min t a midőn az ingat lan fölcseréltetik ingó-
bingó jószággá, vagy amidőn az el idegenithetet-
len hi tbizomány ér tékét bizonytalan vál la latokba 
fek te tnék . Azonkivül a gyermekek ethikai érzü-
lete már zsenge korukban megzavar ta t ik a szü-
lők példája ál tal , mely nevelésükre, t ehá t jel-
lemképzésükre t agadha ta t l anu l igen há t rányos 
befolyással van. És amidőn egyik neves tudó-
sunk, min t fönebb idéztük, az állam ál tal bün-
t e t e t t cselekmények szaporodásának okául az 
erkölcsi nevelés, a jellemképzés elhanyagolásában 
talál ja , és e két ponton kivánja a re form emel-
tyű jé t a lkalmaztatni , m e r t csak igy remélhe tn i 
egy jobb jövő t : 1 ) bizonyára szeme előt t á l lot t 
a föloszlás ama képe, mely a házassági fr igy 
fölbonthatósága következtében a s tat iszt ikai ada-
tokban is elénk tárul , amelyek kétségen kivül 
helyezik, hogy az ál lami s tá rsadalmi szervezet 
azt az alap-sej t jét , melyet családnak nevezünk, 
a modern állam és a p ro tes tan t izmus nem képes 
oly szilárddá a laki tani s vele ama nemzet tes t 
szoros összefüggését s hatályos összműködését 
annyira biztositani, min t a kathcliczizmus. 

E tapasztalást a törvénytelen születések sta-
t isz t ikája is igazolja. Poroszország t a r tománya i -
ból 1860—64. évekről a következő ada toka t 
t a lá l juk ; és pedig ese t t 2 ) 

Brandenburgban . . 7-81 törvényes születésre 1 törvénytelen 
Sziléziában . . . . 7*91 „ „ 1 v 

Pommerániában . . 9'23 „ „ 1 „ 
Szász tar tományban . 9'55 „ „ 1 ,, 
Pozenben 14-11 „ „ 1 ,, 
Wesztfál iában . . . 25 01 „ „ 1 „ 
Rajnavidéken . . . 25'48 „ „ 1 „ 

A négy első t a r tományban , melyekben tul-
nyomólag, ma jdnem kizárólag protes tánsok lak-
nak az arány a legkedvezőtlenebb; ezekben 
ugyanis minden 8—10-dik gyermek törvényte len ; 
a vegyes vallású Pozenben minden 15, és a ka-
tholikus Wesztfál iában s Raj na-vidéken már csak 
minden huszonhatodik gyermek törvénytelen. 

Valóban meglepő jelenség, hogy az erköl-
csi fogyatkozásoknak i t t k i m u t a t o t t tünetei , a 
házassági elválások s a törvénytelen születések, 

') Földes B. „A bünügy statisztikája." 
2) Öttingen, i. m. 150 lap. 

nemcsak lépést t a r t a n a k egymással, hanem az 
öngyilkosságok ismeretes számadataival is. A 
tu lnyomólag kathol ikusok ál tal lakot t vidékek 
minden tek in te tben fölényban vannak a protes-
táns lakosságú területrészekkel szemben. Ennek 
magya ráza t á t föl tét lenül a kathol ikus t á r sada lmi 
szervezetben t a l á lha t juk föl, annál is inkább, 
minél nagyobb poli t ikai , kűlső-társadalmi s 
anyagi előnyökkel birnak a protes tánsok neve-
zetesen Poroszországban és Svájczban a kathol i -
kusok fölött , k iket minden téren lehetőleg hát -
térbe szor i tanak ; és ha ipar s műveltség vagy 
tudomány dolgában az o t t an i protes tánsok — 
min t Magyarországon is uno t t -un ta lan mondo-
g a t j á k hitsorsosaik és bizonyos poli t ikusok — 
csakugyan túlszárnyal ják a porosz kathol ikusokat , 
akkor az erkölcs-s tat iszt ika adata i számokkal 
igazolják, hog}7 e túlsúly csak külső máz, színes 
álcza, belső t a r t a lom és szilárd e thikai a lap 
nélkül. Egyébi rán t a kathol ikus czent rumpár t és 
sa j tó poli t ikai tevékenységével , va lamin t a po-
rosz ka th . tudósok s irók tudományos működé-
sével szemben épp ugy kudarczot val lo t t a 
„protes táns magasfoku műveltség (ewangelische 
Hochkul tur )" és a val lástalan bölcselet összes 
fegyvereivel fo ly ta to t t ugy nevezet t kulturharcz, 
min t ennek vezére, Bismarck, „a fölvilágosodás 
századának első s legdicsőbb ál lamférfiuja," ami-
dőn tíz évi s iker telen hadakozás u tán kénytele-
nek voltak mind meghajo ln i a kathol ikusok 
erkölcsi s hi tbel i szilárdsága előtt , elismervén 
ezt „bevehete t len várnak." 

Ez is egy adat az erkölcs-statisztikából, m e r t 
a pro tes táns zászló a l a t t (ámbár a valóban ke-
resztény s a gyakor la t i életben vallásos pro-
tes tánsok ellenére) az ál lami mindenhatóság 
minden eszközével s a francziákon kivívot t győ-
zelem mámoros e lkapato t t ságával fo ly ta to t t kul-
turharcz a különböző vallás-erkölcsi elvek csatá ja 
volt, amelynek ma themat ika i bizonyossággal és 
következetességgel a r ra az oldalra kel le t t dőlnie, 
amelyen^ m i n t az öngyilkosságok, házassági elvá-
lások és tö rvényte len születések stat iszt ikai 
adataiból lá t tuk , már e harcz előt t az ethikai 
erő, az erkölcsi rend és a keresztény szocziál-
organizmus az életben s gyakorla tban hatályo-
sabbnak, á térzet tebbnek és k i ta r tóbbnak bizonyult. 

A porosz katholikusok nagy diadalához te-
há t a kulcsot az erkölcs-stat iszt ika szolgáltat ja , 
amely nem egyéb a vallásos hi t elveinek gya-

9* 
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kor la t i a lkalmazásáról összegyűjtöt t adatok ki-
muta tása , amelyből a tanulságot , min t következ-
te tés t a lényeges részből az egészre, mindenki 
önmagától megta lá l ja . (Folytatjuk). 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallás as 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Es ebben azután nem csekély oka rejlik annak, 
hogy az nem ritkán ad helyet az a fölött való kétkedés-
nek, vájjon csakugyan abban áll-e az ember igazi hiva-
tása, s talán a hirhedt sophistával, az ermenonvillei 
magány embergyűlölő lakójával, ő is kárhoztatója leend 
a tudományoknak és Európa nagy garral ') hangoztatott 
előmenetelének „vágtatva haladásának" 2) a fontolva ha-
ladást a nyeregből gyorsan kiütő, s azért sokaktól mél-
tán a lázbetegség symptomájának tar tot t szertelen előre 
törekvésnek minden áron, vigyen bár akár az elnyelő 
örvény felé? — Mert vajmi ingatag ám az emberek Íté-
lete, mely gyakran rászedi az élénkké fejlesztett képzel-
met, ez pedig az értelmen zsarnokoskodva, megtéveszti az 
akaratot, ha csak azt egy soha csalni nem tudó, az óhaj-
tott czél felé egész biztossággal vezető utat megmutató 
iránytű nem szabályozza! . . . 

A mivel azonban éppen nem azt mondók vagyunk, 
hogy vissza kell mennünk régi állapotainkhoz . . . Nem ; 
mert, a mint igaz, hogy az ember lelki nemesedésében 
találja becsét s ér tékét : ugy az ő szellemtehetségeinek 
folytonos és soha nem szűnő kiművelésében kell keres-
nünk az emberi nem hivatását és annak megfelelő bol-
dogságot. Valaki az ellenkezőt állítaná, az bizonyára 
figyelmen kivül hagyná, hogy a minket e tehetségekkel 
fölruházott Teremtő czéltalanul mitsem tőn, sem magával 
ellenmondásba, semmi körülmények között, nem j ö h e t . . . 
Különben is az egyedeknél, nemzeteknél egyaránt a szel-
lemi, erkölcsi, anyagi téren beállott tespedés már hanyat-
lás, maga a halál. De . . . és itt akarnók, hogy Jean 
Paullal ki-ki átérezné, és átértené, miképp e kis „de" 
szócskában egy egész philosophia3) rejlik. Ennek a „de" 
szócskának kell megmagyaráznia, hogy minden irányú 
nemzeti fejlődéshez, haladáshoz, tökélyesüléshez szükséges 
táplálék megválasztásában a legnagyobb hivatottságot, 
körültekintést kell tanúsítani, sőt oda még bizonyos ut-
mutatás is okvetetlenül szükséges . . . S minthogy a baj, 
mint a vízár, melyből az ember kilábolni óhajt, egyre 

') A vastag érzékiségre vivő puszta natural ismus apostolával, 
a kiégett szivü Rousseauval. V. ö. Emile. 

2) Ha valaki már ez u j áramlat kiveit sürgésök-forgásuk 
közepette megállitaná, és kérdezné tőlök, hogy hová sietnek, merre 
tar tanak, mi után száguldanak ugy ? feleletök az lesz : ,hir után, 
taps után, kincs és kényelem után. ' Mást nem tudnak válaszolni, 
mer t tényleg életök legnagyobb részét, a melynek pedig egyedüli 
czélja, hogy az Istent megismerjük, szeressük, vele egyesüljünk, 
lelketlenül elpazarolják. Ékesen szól erről dr Haynald L. a kalo-
csai érsek szék elfoglalásakor mondott magvas beszédében. 

3) V. ö. Levana, oder Erziehungslehre. 

nő ; minthogy a közvetetlen nyomában járó veszedelem, 
miként a tűzvész, egyre több és több erkölcsi s anyagi 
javakat emészt föl, ugy, hogy már nemcsak egyeseknek, 
de magoknak a nemzeteknek is, a mennyiben a hajdankor 
ama népeit utánozzák, melyek a mentő bárkát készitgető 
jósok intéseire mitsem hajtottak, önlétökért kell aggód-
niok : nem természetes-e, hogy az emelkedettebb czéltudat 
emberei a mindinkább fenyegető bajnak gyökerei után 
kutassanak, hogy azok eltávolításával és a beteg társada-
lom testén rágódó kóranyag ellen szükséges orvosság 
megjelölésével a szánalmas állapotokon lehetőleg segítse-
nek? . . . „Occurrendum igitur dugescentibus vitiis et me-
dendum est." x) 

Ily szándék vezérelvén ez igénytelen sorok íróját is, 
a kinek, mint a komoly tanulmányok egyik csekély erejű 
hívének, fülében folyvást zengnek a nemzetek apostolának 
ez intő szavai: „Opus fac evangelístae,"2) azt véljük, 
nem tévedünk, ha himezetlen nyíltsággal kimondjuk, hogy 
az ezen szellemi-tehetségeknek, az érzékiséget a közép-
pontba helyező, divatos paedagogia haugoztatta, egyoldalú 
müvelése, mint a mely, a mennyiben rajta áll, megsem-
misítené az igazi czivilizácziót mindazon fényoldalaival, 
jótéteményeivel, melyeknek az az embert birtokába he-
lyezte; elzárná a józan haladás útját , és pedig nemcsak 
az erkölcsi, hanem a physikai, sőt még a szorosan vett 
anyagi renden belül is, tehát éppen azon kiváltságtól 
fosztaná meg az embert, melyre eddig, mint szellemi s 
anyagi vívmányainak „magna chartajá"-ra, oly méltó 
büszkeséggel hivatkozott és hivatkozhatott is, — minden 
vészek kútfeje, a melyre csakugyan alkalmazhatók Venusia 
nagy költőjének ezen szavai: 

„Ex hoc fonte derivata clades 
In pát r iám populumque fluxit." 3) 

Nem csupán fölszólalásunk megokolásaul, hanem 
annak tárgyára nézve is fölemlitendőnek gondoltuk ezt, 
egyaránt távol az álszerénység hivalkodásától, valamint 
az önbizalom fontoskodásától. 

Verulámi Báconak ily érzeményü mondása, hogy a 
féltudás eltántorít Istentől, az egész tudás, a mélyreható, 
rendszeres tudomány pedig egyenesen hozzávezet,4) mint-
egy bibliai alaposságánál fogva méltón lőn nevezetessé. 
Es abból a napjaink szokatlan, majdnem árkotásó körül-
ményei fölött komolyan tűnődő elme azt is beláthatja, 
hogy az ember szellem-tehetségeinek összhangzatos és az 
örök igazsággal, az Istennel, kit már az antik világnak 
szebb lelkű bölcsei, 5) és még inkább a krisztusi tan által 
fölvilágosított férfiak, 6) ugy tekintették, miként a physikai, 

!) V. ö. Plin. IX. ep. 87. 
'•0 V. ö. II . Tim. 4, 5. 

V. ö. Horat . Carm. lib. III. c. 6. 
4) „Philosophia obiter l ibuta a Deo abducit, penitus exhausta 

ad eum reducit" V. ö. Sermon, fidel. 
5) V. ö. Cic. Tusc. Quaest. I. 13. De legib. I. 14. Verg. Aene. 

3, 165. Seneca benef. 4, 19. Horat. Carm. 1. 3. od. 6. Cat. Dist. VI. 
2. Ovid. Metam. 8, 724. Ex Ponto 2, 8. 

6) V. ö. Móz. I. 17, 1. 18, 14, 35, 11. II. 3, 14. IV. 11, 28. V. 
8, 18. Kurt. 14, 6. Zsolt. 13, 1. Izai. 40, 26. Jób. 12, 7, 35, 4. Makab 
II. 7, 22. Bölcs. 9, 16. Rem. 1, 30. S. Ang. Tract, in Joan. 90. De 
vera relig. c. 44. n. 76. 
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értelmi, erkölcsi életnek, szóval miként az egész nevelés 
és művelődésnek "napját, melynek világító, melegítő suga-
raira az embernek fejlődhetésére okvetetlen szüksége 
v a r i i — ig egyező kiképzése, amely föladatául nemcsak 
azt nézi, hogy a növendék elméjét ismeretekkel töltse 
meg, hogy kedélyét a szép iránt lelkesedésre gyulaszsza: 
hanem azt is, hogy az akaratot a megismert és meg-
szeretett jónak buzgó követésére indítsa, abban gyámo-
litsa és megerősítse, — az ideig s örökké tartandó bol-
dogságnak, a melyre oly élénk s elfojthatatlan vágyat 
érez szivünk, alapja . . . Ki ne látná be, hogy az e tekin-
tetben való öntudatlan, még inkább szándékos tévedés 
mondhatatlan sok rossznak szülő oka, töméntelen sok 
bajnak fészke és a veszedelmek igazi Pandora-szelen-
czéje? . . . (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius hó 31. Az egyház helyzete Magyar-

országon. — 
Szomorú, nagyon szomorú ez a helyzet. A katholi-

czizmus esküdt ellenségei ugyan azt állítják még mindig, 
hogy a katholikus egyház ma is az uralkodó egyház 
Magyarországon, de ez állitás csak azoktól az irigyektől 
származik, akik nem képesek nyugodni addig, amig a 
katholikus vagyont nem bocsátja rendelkezésükre az elv-
telenségében s rövidlátásában szánalomra méltó politika. 

A tények azonban nem engednek semmi kétséget 
az iránt, hogy a magyar katholikus egyház ma már nem 
bir jogbiztossággal, mert jogai s igazai kivétel nélkül 
folyton-folyvást megrövidíttetnek s megsemmisíttetnek, 
legfölebb még azzal dicsekedhetik, hogy „kegyelemből" 
megtöretik, és az „apostoli király" nevében lassú, de kö-
vetkezetes államosításnak van alávetve. 

Sokkal komolyabb ez a helyzet, semhogy tovább 
halogatni lehetne annak teljes egészében való mérlegelé-
sét s az ebből folyó lelkiismereti kötelességek szoros tel-
jesítését, nem tekintve se jobbra, se balra, hanem ki-
mondván az igazságot s a valót, akár tetszik oda fönt 
vagy ide lent, akár nem. 

Az 1868. évi LUI. törvényczikk óta egész sereg 
törvény s miniszteri rendelet idézhető, mely a katholikus 
magyarság jogainak s igazainak megrövidítését, fosztását 
s megsemmisítését következetesen s fokozatosan, nagyban 
s kicsinyben, rendszerré s állami czéllá emelte s a gya-
korlatban keresztülvitte. A vallásközi törvényektől s mi-
niszteri rendeletektől kezdve, a népiskolai, középoktatási 
törvényen s rendeleteken keresztül, az elkereszteléseknek 
nevezett hercza-hurczáig mint vörös fonal kirí e törekvés 
az összes kormányi intézkedésekből, ugy hogy teljes jog-
gal mondhatjuk, hogy az önkény-uralmon alapult Bach-
korszak nagyobb tisztelettel viseltetett a jog s igazság 
iránt, mint az alkotmányos magyar kormányok, e vérünk-

') Eszünkbe ju tnak i t t hazánk mélyen érző államférfiának 
szavai : „Az embernek való becse nem az észnek, hanem akaratá-
nak erejétől függ." Kiben az hiányzik, azt az elmebeli tehetségek 
csak gyöngébbé teszik, és nincs szerencsétlenebb, sőt néha alább-
való teremtés a világon, mint a nagy ész, a melynek a jellem meg 
tiem felel ?" V. ö. Eötvös J. b. „Gondolatok" cz. müvét . 

bői való vér, mely minél több jogot elkoboz s elharácsol, 
annál több terhet rak a polgárok vállaira. 

Nagyon különös, sőt jellemző tünete az ennek a 
korszaknak, hogy amig a kormányok egyre-másra azt 
hajtogatják, hogy az emiitett jogfosztást az „apostoli lú-
rály beleegyezesével és rendeletére" folytatják, addig hí-
veiknek nagy része naz állam mindenhatóságátu emlegeti 
mint legfőbb jogszabályt. 

Az „apostoli király patronatusa" czimén az utolsó 
huszonöt év óta több jogot elvettek a katholikusoktól 
Magyarországon, mint amennyit háromszáz év óta kap-
tak ; mert például az erdélyi katholikus Status iskolái 
ellen folytatott hajsza arról tesz tanúbizonyságot, hogy 
az erdélyi protestáns fejedelmek sem voltak oly kegyet-
lenek a katholikusokkal szemben, mint az „apostoli 
magyar király" expoziturája ott az ugy nevezett vallás-
ügyi, máskép kultusz-minisztériumban, amely az erdélyi 
katholikus iskolák autonómiáját meg akarja semmisíteni ; 
vagy az a vallásügyi miniszteri rendelet, mely a katholi-
kus papokat arra akarja kötelezni, hogy a vegyes házas-
ságban élő szülőknek beléjük helyzett bizalmát megcsalva 
az általuk keresztelt gyermekeket oly vallás papjának 
szolgáltassák ki, amelyben ezt a gyermeket saját édes 
szülei nem kívánták megkereszteltetni s neveltetni. Ha 
ez „apostoli pátronátus," ugyan milyen lehetne annak 
ellenkezője? Karóba húzatná, megnégyeltetné, lovak far-
kára kötve agyonkinzatná a katholikusokat ? ! 

És az a liberális állami mindenhatóság, mely a 
katholikusokuak hitágazatait s lelkiismereti szabadságát 
miniszteri rendeletekkel akarja rendszabályozni, megen-
gedni vagy eltiltani, magában véve is a legzsarnokibb 
fallácia, ugy önmagában véve, mint ama magyarországi 
jellege miatt, mely a magyar katholikusok jogait egyre 
nyirbálja s nyesegeti, egyúttal pedig ujabb meg ujabb 
terheket ró reájuk, ellenben a protestánsok autonómiáját 
folyton növeli s hozzá még az össze3 adófizetők véres 
verejtékéből egyre nagyobb segedelemben részesiti. Yér-
lázitó eljárás az nemde, midőn a katholikus iskola-fentar-
tókat azzal fenyegetik, hogy tanintézeteiket államosítani 
fogja a kormány, ha lényegtelen szerelvényekben nem 
szereznek be ízibe annyit, amennyit az oktatásügyi kor-
mány kapkodó experimentácziói évről-évre nagyobb s 
egymásnak ellentmondó változatban rájuk írnak, ellenben 
a fogyatékos protestáns tanintézeteknél minden hiányt, 
sőt visszaélést elnéznek s eltussolnak, vagy ha már orszá-
gossá lett a botrány, állami fizetéssel, vagyis az összes 
adófizetők terhére oly tanárokat „neveznek" ki oda, kiket 
a protestáns iskolafentartók kiszemelnek ; és az oktatás-
ügyi kormány annyira engedelmes ezek iránt, hogy min-
den vizsgálat nélkül szolgailag lemásolja azt a kinevezést 
s minősítést, melyet amazok eléje terjesztenek. 

Ezen szégyenletes gyöngeségeért a kormány azután 
az „apostoli király" czimén a katholikus intézetek, katho-
likus iskola-fentartók elleni hatalmaskodásban keres elég-
tételt. 

Minden katholikus érzi e helyzet tarthatatlan voltát 
és jól tudjuk, hogy a fönebbiekkel korántsem mondunk 
nekik ujat, de még el sem mondtunk mindent. El kellett 
azonban ezeket mondanunk, hogy a helyzetet a maga 
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valóságában lássuk és egy perczig se tétovázzunk e hely-
zetnek követelményeivel szemben. 

Ha „az apostoli király pátronátusá-nak" czime alatt 
arra akarják kényszeríteni a katholiczizmust Magyaror-
szágon, hogy abdikáljon ezer éves jogairól, lemondjon 
hazafias tevékenységéről, önkényt hajtsa nyakát caudiumi 
igába : akkor nem szabad s nem lehet tovább halogatni 
ennek a pátronatusnak a revízióját. Jól tudjuk ugyan, 
hogy sokan és némi alappal állítják azt, hogy ama pátro-
nátus éppen nem pártfogolja ama törekvéseket, sőt még 
a megtörtént hatalmaskodásokat is határozottan elitélte. 
Ámde ez a helyzeten mit sem változtat. Mert ha ama 
czélzatok s túlkapások hatalmasabbak, mint maga az a 
patronátus, akkor nyiltan s férfiasan azon kell lennünk, hogy 
a patronátust hatalmasabbá tegyük azok ellenében, akik 
visszaélnek vele, vagyis gondoskodni kell oly eszközökről 
s módokról, melyek a jogoknak megfelelő kötelességek 
teljesítését biztosítsák, esetleg a súlypontot visszakelyez-
zék a maga helyére. Mint ez II. József korában megtör-
tént, midőn a magyar katholiczizmus a protestánsok 
nélkül, sőt ellenükben megtörte az önkény-uralom hatal-
maskodását és az egyház jogaival visszaszerezte a magyar 
nemzet ősi alkotmányát. 

Nem elég fejleszteni kath. intézeteinket és gyarapí-
tani azoknak erkölcsi s anyagi erőit ; e tekintetben a 
legutóbbi harmincz év alatt több történt, mint azelőtt 
száz év lefolyása alatt, az eredmény mégis az, hogy in-
tézményeink nagyobb mértékben megfogyatkoztak, mint 
például a török uralom alatt, amidőn Pázmány oly nagy 
sikerrel megcsinálta az ellen-reformácziót. Es ez eredmény 
nagyon fájdalmasan esik a katholikusoknak, midőn tekin-
tetbe veszik az óriási áldozatokat, melyeket az oktatás-
nevelésügy, a jótékonyság s felebaráti szeretet, a tudomá-
nyok s művészetek, és a közérdek terén minden viszont-
szolgálat nélkül hoztak, ugy hogy rajtuk a szó szoros 
értelmében beteljesült, hogy jóért jót ne várj. 

A belga katholikusok soha sem buktatták volna 
meg a szabadkőműves uralmat, a porosz czentrumpárt 
soha sem fordított volna oly nagyot a protestántizmus 
által sugalt kulturharczon, és a franczia katholikusok 
korszakot alkotni hivatott mostani mozgalma soha sem 
remélhetne sikert, ha ellenfeleit nem keresi föl ama téren, 
hol legerősebbeknek vélik magukat; mert ha lehet mi-
nisztérium Francziaországban a szabadkőmivesek kegyel-
méből, miért ne lehessen a nagy katholikus többségnek 
is kormányt alakítania, vagy ha van Magyarországon 
miniszter a protestáns kisebbség teremtménye képében, 
ugyan miért ne lehessen oly minisztert is kapni, aki a 
katholikus többségre támaszkodnék és az apostoli király 
pátronatusának ősi dicső fényét visszaállitaná ? ! 

Avagy lehetetlen volna ez ? 
Akkor a katholikus elv nem volna kormányképes ; 

akkor a katholiczizmus, mely a magyar államot szülte s 
dajkálta, mely a nemzetet legnagyobb dicsőségéhez vezé-
relte, elévült s elavult volna; akkor ellenségeinek igazuk 
volna, hogy csak a sekrestyébe való legyen ? 

Nem ! a leányzó csak alszik . . . Majd jönni fog, 
mert jönnie kell, aki feltámasztja . . . 

Francziaország. Lavigcrie biboros érselc a „Berum 
novarum " kezdetű encyclicáról. — 

Lapunk jul. 25-diki számában jeleztük, hogy a 
főpásztorok legtekintélyesebbjei s leghivatottabbjai a pá-
pának a munkások helyzetéről szóló köriratához további 
részletes útmutatásokkal szolgálnak a különböző országok 
viszonyaihoz képest. Ugyanakkor közöltük Manning west-
minsteri biboros érsek »yilatkozatát, melyet a Daily 
Graphic képviselője előtt tett ; most adjuk Lavigerie, 
algeri s karthágói biboros érsek főpásztori levelét ugyan-
azon tárgyban, s folytatólag adni fogjuk a többi idevo-
natkozó, jelentősebb nyilatkozatokat, hogy olvasóink teljes 
képet nyerjenek arról a korszakot alkotni hivatott moz-
galomról, mely Rómából sz. Péter kathedrájáról kiindulva 
az egész müveit világban mind mélyebb medret vág a 
társadalom újjászületésének. 

Lavigerie biboros-érseknek eredeti fölfogásu főpász-
tori levele némely lényegtelen kihagyásokkal igy szól: 

A magányban töltött órák alatt elmélyedhettem a 
minket kormányzó nagy pápa tanításaiban, csodálhattam 
müvének bölcseségét s összhangját, és behatolhattam ha-
tályosságába. Ez a kihatása magában véve is nagy; még 
nagyobb lesz talán a betetőzés által, melylyel azt XIII. 
Leo az imént megkoronázta. 

Álmatlan éjeim alatt gyakran elképzeltem magam-
nak a látványt, melyet az egyház a mostani világban 
nyújt, midőn a hullámok tornyosulnak, a viharok mindent 
elnyeléssel fenyegetnek, az emberek szelleme a töpren-
kedésben eltévelyedik, és amidőn a gyóg/szerek, melye-
ket bajaink ellen ajánlanak, rövid idő alatt csak még 
nagyobb katasztrófákat idézhetnek föl. Ámde ez általános 
fölforgatásban, a neki vadult hullámok közepette, oly 
számos szirtek között, tizenkét év óta látunk egy aggas-
tyánt szilárdan s rettenthetetlenül kimagasodni a mystikus 
bárkából, halljuk hatalmas szavát, telve világossággal és 
reménynyel, jelezvén, hogy hol vannak a veszélyek és 
miként lehessen azokat elkerülni, biztos kézzel rámutat-
ván a révpartra, hol az üdv int felénk. 

Ez az a látvány, melyet XIII. Leo nyújt, K. T. ! 
az a pápa, kit a Gondviselés föntartott a mostani százév-
nek, hogy vezérelje lefolyása végén és bevezessen egy uj 
százévbe. 

E gondolatokkal eltelve akartam át- meg átolvasni 
a szentatya tanításait s elmélkedni fölöttük. Elővettem 
egyiket a másik után a leveleket, melyeket pápasága 
kezdetétől fogva a világhoz intézett; mindnyájában meg-
találtam az önmagáról biztos lángszellemet és az Isten 
sugallta bölcseséget népének kormányzására ; csodáltam 
oktatásait a politikai szuverénitásról, az emberi szabad-
ságról, az államok keresztény szervezetéről és más nem 
kevésbé időszerű tárgyakról. 

Annyi elvakult szenvedély közepette, melyből csak 
a khaosz látszik bekövetkezhetőnek, XIII. Leo látta, mi-
lyen az emelkedő áradat és hová fog vezetni e mérhetet-
len zajlás. Ez áramlat a diadalmaskodó demokrácziának 
árja, és holnap talán a demagógiáé, orvosolhatatlan rom-
lást készitvén elő szemben az ellenkezéssel, melylyel az 
elvakított nemzedékek részéről találkozik. A pápa meg-
értette, hogy a féket vesztett ár ellenében nem lehet 
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többé gátat emelni és hogy ezentúl igyekezni kell medret 
vájni számára, amelyen a kikötőbe ér majd a hajó, mely 
az egyház jövőjét viszi. 

Ö kezdettől fogva hirdette, hogy oktatásai egy uj 
világhoz intézvék, melynek áspiráczióit látja, melyekkel 
nemcsak nem ellenkezik, hanem hogy azokat támogatni 
akarja, emlékeztetvén mindenkit a jogosság, felebaráti sze-
retet és való szabadság törvényeire, hogy ekképpen az 
annyi erővel rohanó árnak jótékony irányt adjon. Még 
kevéssel azelőtt csodálkoztak azon, hogy én gyöngeségem 
mellett határozott visszhangul szolgálok ily nagy eszmé-
nek ; azt kérdezték, nem forog-e itt fönn képzelődés vagy 
tévedés. Nem, K. T. !; az nem volt egyéb, mint XIII. 
Leo lángszellemének visszhangja. En a mi Francziaorszá-
gunknak átküldtem a pápa szavát ; ez maga a mi Urunk-
nak a szava, aki Jeruzsálemben az ezt fenyegető zavarok 
közepette mondá : Ha tudnád, és a mai napon, mely a 
tied, hogy mi biztosithatná neked a békét ! „Si scires et 
in Tiae die tua quae ad pacem tibi! 

A biboros-érsek ezután körvonalozza a Herum no-
varum kezdetű encyclica tanításait s igy folytatja : 

„Mily leczke ez nekünk, Uraim s kedves Munka-
társak ! Ha valóban meg akarjuk hódítani ezt a társadal-
mat, mely alakulóban van és amely már mutatkozik a 
szemhatáron: szeressük az alacsonyakat s szegényeket, 
tekintsük ugy magunkat, mint övékét, inkább mint máso-
két, ha ez lehetséges. Kétségen kivül ne menjünk odáig, 
hogy káromoljuk a gazdagokat ; a Gondviselés szándékai-
ban a gazdagok nem átkozandók ; de fölvilágosítani kell 
őket, áldani, amidőn betöltik gondviseléses szerepüket, azt, 
hogy szeretik a szegényeket, hogy segitik őket szoron-
gattatásaikban. 

Nekünk azonban pásztoroknak, kiket az életkor 
folyama fentartott a nagy s rettenetes válság számára, 
mely át meg áthatja s megrázkódtatja a világot, nekünk 
a nép emberei, a munkások, természetesen kell, hogy 
drágábbak legyenek. 

Mi az ő körükből származtunk, hogy az oltárhoz 
lépjünk és pásztorokká legyünk. 

Száz év előtt Francziaországnak majd minden püs-
pöke a nemességhez tartozott. Isten óvjon meg attól, 
hogy feledjem az erényeket, melyeknek ők akkor minta-
képei valának. De azt elmondhatom, hogy erényeik, a 
bátorság, a nemeslelküség, méltóság, állhatatosság, fajuk-
nak veleszületett tudajdonságai valának. 

Nekünk azonban, Uraim és kedves Munkatársak, 
mindenek fölött kell a testvéri szeretet a szegények iránt, 
élénk jogérzet, minden ember közti egyenlőség érzete, 
ezért vagyunk mi mind a nép fiai ; és ha százév előtt 
Francziaország főpásztorai közt alig lehetett találni püspö-
köket, kik a nép köréből származtak, ma hazánk püspöki 
székein alig lehetne találni olyat, ki nemesi származású 
volna . . 

IRODALOM. 
— Ajtatossági Gyakorlatok. Imádságok és egy-

házi énekek a középiskolák róm. kath. ifjúsága számára. 
Szerkesztette PoTcorny Emanuel, főgymn. hittanár. Az 

esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Ára 
80 kr. Budapest, 1891. 

A kath. imakönyv-irodalom terén ujabb időben fel-
tűnő pangást észlelünk. Évek múlnak el míg egy jóra-
való imakönyvet jelez a napi sajtó, különösen a tanuló 
ifjúság részére irt imakönyvek ritkák a könyvpiaczon. 
Pedig ez nem volt mindig igy ! a mult században majd-
nem minden évben jelent meg egy-két, részint magyar, 
részint latin nyelven irt imakönyv; a nagyszombati je-
zsuiták könyvnyomdája ez irányban igen termékeny volt, 
nagyobb könyvtárainkban egész polczokat találunk ily-
nemű kiadványokkal megrakva ; de később is a tanitó-
rendek mintegy egymással versenyeztek, hogy melyik bir 
jobb imakönyvet nyújtani a tanuló-ifjuságnak. E század 
második felében azonban egyszerre beállt a pangás — és 
Szepessy, Tárkányi és Graeffel kiadványain kivül alig 
jelent meg számbavehető imakönyv, melyet középisko-
láinkban üdvösen használni lehetett volna ; csak is leg-
újabb időben Bogisich Mihály jeles kiadványaival kezd 
ismét e téren frisebb élet támadni, és szerencsére, a ki-
tűnő mesternek nyomban támadtak követői. Az előttünk 
fekvő „Ajtatossági Gyakorlatok" jeles szerzője Bogisich-
nak méltó tanítványa, ki e kiadványával nagy hálára 
kötelezte maga iránt a középiskolai tanuló ifjúságot, mert 
e munkájával oly imakönyvet adott ezek kezébe, mely-
nek segélyével lelki üdvüket hathatósan előmozdíthatják, 
de egyúttal az érdemes szerző e müvével szép jelét adta 
szakismeretének és paedagogiai tapintatának is! 

Az imakönyv két részből áll, az első az imákat, a 
második az énekeket foglalja magában. 

Az első részre vonatkozólag megjegyezzük, hogy a-
szerző az imádságokban a lehető legnagyobb egyszerű-
ségre törekedett, mellőzve a fölösleges szóvirágokat, a 
melyek — mint ő maga helyesen megjegyzi — csak az 
áhil&t bensőségének rovására vannak. Nagyrészt oly imád-
ságokat választott, melyeket az egyház búcsúkkal tünte-
tett ki. Az ilyen imádságok a könyvben csillaggal vannak 
megjelelve ; utánok pedig meg van nevezve a hozzájok 
kötött bucsu és az azt engedélyező pápa. 

A második részbe Gyurmán Andor (Podolini) buda-
pesti főgymnasiumi tanár szakavatott fölül bírálata és se-
gédkezése mellett csak oly ének darabok kerültek, melyek 
a magasabb igényeket is kielégítik. 

A vegyes karra irt négy szólamu énekek Podolini 
eredeti összhangósitásain kivül, a melyek többnyire már 
az ifjúság számára irt „Ima és Ének-könyvben" (Buda 
1866.) megjelentek, Zsasskovszky. Szepesi> Bogisich, 
Kothe Bernát, Lück István, Kloss J . F. és Möhr József 
munkáiból vaunak átvéve, és pedig részint egészen, ré-
szint átdolgozásban. Néhány éneket a kalocsai Jézus-tár-
sasági intézet énektárából is kapott a szerző. 

Ezeken kivül az ünnepies sz. misékre Möhr József 
„Manuale Cantorum" czimü jeles munkájából három rend-
beli sz. Gergely-féle mise énekcsoportot találunk e gyűj-
teményben, még pedig az olvasás könnyítése végett a 
most divatos hangjegyirással. És ezt helyesen tette a 
derék szerző, mert, teljes igaza van, midőn mondja, hogy a 
középiskolai ifjúsági énekkarok legalkalmasabbak ily irányú 
énekek előadására, és mihelyt az ifjúság által megismertet-
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tűk a közönséggel az istenitisztelethez leginkább illő ko-
moly karéneket, meg fog változni a műizlés is annyiban, 
hogy a divatos világi ének mellett becsülni fogja az igazi 
egyházi éneket is. A mint az imádság különbözik a kö-
zönséges beszédtől, ugy különbözzék az egyházi ének is 
a világitól. Legyen a templomban fenhangzó ének az, a 
minek lennie kell: valóságos imádság! Ilyen pedig leg-
inkább a tiszta sz. Gergely-féle ének. Vajha mennél 
előbb megérnők az időt, mikor legalább nagyobb váro-
sainkban csakis a sz. Gergely-féle karének fog felhangzani 
az ünnepies sz. misék alatt a templomokban. Ennél job-
ban alig járulhat valami hozzá az ájtatos hangulat eme-
léséhez s a sz. cseklekmény átértéséhez. 

A mi az imakönyv nyelvezetét illeti, az teljesen 
kifogástalan, s elejétől végig zamatos magyarsággal van 
megirva. így minden tekintetben csak dicséretest mond-
hatunk e műről, s bátran ajánlhatjuk azt a középiskolai 
tanuló ifjúságnak. Csak egy óhajtásunk volna : ha a derék 
szerző imakönyvéből második kiadást rendez, a mi — 
ugy hiszszük — nem sokára meg fog történni, akkor vegyen 
fel még gyűjteményébe néhány imát Jézus sz. szivéről, s 
szaporitsa meg a nagyböjti énekeket, mert ezekből keve-
set választott; végül pedig adjon könyvének kisebb 
alakot, mert hiába a tapasztalás azt mutatja, hogy a 
deák — akár mennyit beszéljünk is neki — imakönyvét 
rendesen zsebében hordja, s ha az oda nem fér, otthon 
feledi, vagy gyakran elhagyja, már pedig egy tanévben 
kétszer vétetni imakönyvet egy tanulóval vajmi nehéz, az 
ember szintén örül, ha a szülők azt egyszer megveszik. 
A könyv kiállítása különben igen csinos, a kötés Ízléses 
és erős, s az ára igazán csekély ! Novak Lajos. 

V E G Y E S E K . 
-f- Samassa József egri érsek ur ő nmltósága 

levelet intézett Kissingenben az egri főkáptalanhoz, a 
melyben kijelenti, hogy az érseki egyházmegye czéljaira 
összesen 65,000 frtot ád püspökké szentelésének huszadik 
évfordulója alkalmából. A 65,000 frt igy oszlik meg : A 
szegényebb ellátású lelkészek javára tett 40,000 frtos 
alapítványát az érsek 70,000 frtra, a kántortanítók segé-
lyezésére tett 30,000 frtos alapítványát 50.000 frtra, a 
segédlelkészek javára tett 20,000 frtos alapítványát 35,000 
frtra emelte. 

— Keresztények és keresztyének. A nagyváradi ipa-
ros ifjak zászlójukra a kereszténység jelvényét tették, hogy 
megnyerjék Schlauch Lőrincz püspök ur pártfogását ; 
emiatt az ottani kálvinista prédikátor és vele Révész 
Bálint debreczeni szuperintendens visszaküldték a zászló-
szögeket, melyekkel őket a nevezett iparos ifjak megtisz-
telni akartak. Vájjon a kereszttől fáznak ugy, vagy pe-
dig annyira becsülik a magyar iparosokat, hogy a kereszt 
védelme alatt még szóba sem állanak velük P 

— Mivel foglalkozik á német császár, mint summus 
episcopus ? . . . Legújabban azt döntötte el, hogy micsoda 

nevet lehet keresztnévül a születésekről szóló polgári 
anyakönyvekbe bevezetni. Keresztnév és — polgári anya-
könyv, ez persze, már maga is illő tárgy a „császári ke-
reszténység" summus episcopatusához. Nos, hát milyen 
keresztneveket (!) lehet a porosz polgári anyakönyvekbe 
bevezetni ? II. Vilmos császár rendelete szerint csak oly 
neveket, melyek a kalendáriumban és a bibliában foglal-
tatnak, vagy a melyeket a haza fejedelmei és hősei visel-
tek. Vilmos császár evvel a rendelettel a szoczialistákra 
ütött egyet, a kik gyermeköket Lassalle, Robespierre, 
Bebel, Liebknecht, Hasselmann s más ily keresztnévvel 
(Vorname) jegyeztetik be a polgári anyakönyvbe. Ke-
resztelésről — az ily szoczialistáknál szó sincs. Ez aztán 
az igazi — „keresztyénség!" Keresztség nélküli — „ke-
resztyénség!" Magyar protestáns atyámfiai! Még nem 
nyilik a szemetek ? Még nem látjátok, hova mentek a — 
„keresztyénségben ?" 

— Szerzetes rendeink életrevalósásága abban áll, 
hogy tudnak az uj viszonyok igényeihez alkalmazkodva 
szolgálatot tenni a keresztény elvek diadalának. Például 
a benczések ősi rendje Illinois állam területén az Egye-
sült-Államokban egy nagyszerű intézetet alapítanak, a 
melyben a humaniórák számára collegium és kereskedelmi 
szakiskola leszen. Szerzeteseink, az elemi iskoláktól kezdve 
felfelé, a tanítás minden fokozatát ismét hatalmukba kez-
dik keríteni ! 

— Ifjak zarándoklata sz. Alajos sírjához. A „Szent 
Imre önk. egylet" római zarándoklatának támogatására 
ujabban a következők adakoztak : Gróf Károlyi Gyuláné 
ő mltga 50 frt, Bende Imre püspök ur ő mltga 10 frt, 
dr Schopper György püspök ur o mltga 10 frt, dr Ros-
koványi Ágost püspök ur ő mltga 5 frt, Bubics Zsigmond 
püspök ur ő mltga 50 frt, özv. Mailáth Györgyné ő 
mltga Rakóczáról 100 frt, Zichy Viktoria grófnő ő mltga 
10 frt, gróf Zichy Ferencz ur ő mlga 10 frt és Vaszary 
Kolos főapát ur ő mlga 50 frt. Összesen 295 frt. Hozzá-
adva ezen összeghez a már nyugtázott 35 frtot, a zarán-
doklat czéljaira befolyt összesen 330 frt. Fogadják a ne-
mes szivü adakozók a „Szent Imre önk. egylet" nevében 
hálás köszönetünket. Kelt Budapesten, 1891. julius 31-én. 
Petrus N. János, a „Szent Imre önk. egylet" jegyzője, 
Szányi Béla, a „Szent Imre önk. egylet" titkára. 

— Manning bibornok a compostellai (Santiago) ér-
sektől sz. Jakab apostol egy ereklyéjét kapta, hogy az a 
londoni sz. Jakab-templomban a hivek tiszteletére kité-
tessék. 

— Ilyen katholikus hivek kellenek nekünk is ! Né-
metországban a kultuszminiszter jelentése szerint a kath. 
ilivek templomi czélokra 1890-ben. 1.412,000 márkát aján-
dékoztak, míg a protestánsok, kik többségben vannak, 
ugyanazon idő alatt csak 972,000 márkával szerepelnek. 

KSè^ Felhívás előfizetésre. 
A jelen félévre szóló előfizetés a lap czime mellett 

kifejtett módon történhetik. Annak gyors megtevését kéri 
a hátralevőktől a szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . t anár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK 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, augusztus 5. 10. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vallás és a bünügyi statisztika. — A lelki tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése 
nélkül nincs, nem is lehetséges valódi műveltség. — Egyházi Tudósítások : R ó m a : A magyar i f júság zarándoklata sz. Alajos sírjához. — 

O l a s z o r s z á g : A szabadkőművesség mocskos kezei. — Vegyesek. 

A val lás és a bünügy i stat iszt ika. 
(Vége.) 

IV. A legfőbb szocziális kérdés. 

A szocziális problémák egész özönét zudi-
to t t a az emberiségre a Francziaországból kiindult 
és a többi nemzetek körében elburjánzott inter-
náczionális „ szabadéi vüség" ál tal tovább plántá l t 
forradalmi szellem, mely rohamosan fölforgatva 
a hagyományos állami s társadalmi intézmé-
nyeket, u j állapotokat t e r e m t e t t a politikában, 
közgazdaságban, köz- s magán-életben, holot t 
maguk a népek még mindig a régi életviszo-
nyokhoz ragaszkodtak, és szitanak ma is, lévén 
ezeknek kiinduló pon t j a a népszellem, dajkája 
az ebből kifejlődött nemzeti jellem és fentar tó ja 
a hagyomány s erkölcs. A nemzeti élet e té-
nyezőit nem lehet egy csapásra át idomitani , 
amint az eszkimót hiába helyeznék át egy nap 
ala t t a legcsiszoltabb polgárisodás közepébe, ő 
nem becsülné semmire ennek legfinomabb s leg-
ingerlőbb élveit, hanem visszakívánkoznék egy-
szerű életmódjához, min t az igéret földje felé 
zarándokló izraeliták a für jek s manna mellől 
Egyptom illatos hagymáihoz. 

Ebből támadtak mindama kérdések, melyek 
az állami s társadalmi életet alapjaiban megráz-
kódtatják. 

Égető a munkás-kérdés, mely a munka vi-
szonyainak egészségesebb szabályozását elodáz-
hatat lanná teszi, valamint az ipar s kereskedelem 
társadalmi viszonyaiét is, melyek közt az egy-
bevágó összefüggést nem szabad szem elől té-
veszteni. 

Sürgősnek ismeri a szocziologia az agrár-
kérdés megoldását, melynek viszonyai szintén 
k i te r jednek a nemzetgazdaság, a pénz, hitel s 
forgalom összes vonatkozásaira a köz- s magán-
életben egyaránt. 

Nagy társadalmi jelentőséggel bir a házaso-
dási kérdés, az ugy nevezett kénytelen agglegény-
és hajadonnő kérdés ; továbbá a cseléd-kérdés, a 
női munkakör problémája, és más hasonló társa-
dalmi válságok, melyek semmivel sem csekélyebb 
fontosságúak a közönségesen szocziálisoknak ne-
vezett kérdéseknél, tekintve azt a fő-fő körül-
ményt, hogy társadalmunk voltaképpen a ke-
reszténység által a rabszolgaságból keresztény 
családanyává emelt nő társas ál lapotán nyugszik. 

Mindezeknél azonban fontosabb, sőt legfőbb 
jelentőségű a vallás-erkölcsi kérdés: ez a legfőbb 
szocziális kérdés. 

A közönséges értelemben vett szocziális 
kérdéseket ezzel nem szállitom le kihatásukban, 
sőt ellenkezőleg még magasabbra emelem; ezek 
azonban tulajdonképpen az emberi társadalom 
anyagi s társas viszonyaival foglalkoznak, és ha 
szükséges is a jog s méltányosság határa i közt mi-
előbb orvosolni ez egészségtelen s ferde viszonyo-
kat , azt még sem lehet tagadni, hogy nemcsak 
kenyérből él az ember. Azért nagyon tévedne, aki 
azt állitaná, min t a szocziál-politukosok közöl 
igen sokan vélik, hogy a szocziális kérdés men-
ten meg volna oldva, ha valamely országban oly 
állapotok uralkodnának, hogy a lakosság tul-
nyomólag tehetős telkes gazdákból állana, sze-
gények alig akadnának, mer t mindenki elegendő 
munkát s jó munkabért talál, a nők s gyerme 
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kek nem dolgoznak házon kívül s bérért , és az 
utóbbiak rendesen lá toga t ják a nyilvános iskolát . 
Ehhez hasonló á l lapotokat még több országban, 
legalább vidékenkint kisebb-nagyobb számmal 
föl lehet találni , anélkül, hogy a szocziális kér-
dés következményei kevésbé érezhetők volnának. 
A nyugat i á l lamokban a vagyonosság gyarapo-
dása maga u tán vonta a munkak iná la t s mun-
kabér emelkedését, annyira , hogy beleszámítva a 
lakás és élelmezés drágulását is, aránylag mégis 
anyagi javulást lehet e téren megál lapí tani ; azt 
azonban nem lehet mondani , hogy például a 
munkás-kérdés ezzel elvesztet te volna éles jel-
legét. I t t megint ismétlődik a régi mondás, hogy 
akezió mindig reakcziót szül: a szövetkezett 
kapi tal izmus egyedura lmára bekövetkezet t a szö-
vetkezet t munkások ellenhatása, mely kölcsönös 
viszonthatást idézett elő, aszerint, hogy aki 
bir ja , mar ja . Az egyensúly helyreál l í tásá t csak 
a vallás-erkölcsi kérdés megoldásától lehet re-
mélni, vagyis a vallás és erkölcs elveinek érvé-
nyesítésétől a köz- s magánviszonyok minden 
körében. Ez ál ta l leghatályosabban előzhető meg 
a szocziális forradalom, kiengesztelhetek a nép-
osztályok közt i e l len té tek; ez ösztökéli a sze-
gényt szorgalomra, t akarékosságra s mérsékletre , 
a gazdagot pedig kötelességérzetre, méltányos-
ságra és jó tékonyságra ; ez vezeti a szegényt s 
gazdagot legbiztosabban a zavartalan örök bol-
dogságra a túlvilágon, hol ma jd minden társa-
dalmi kérdés végső megoldásra talál. 

A legfőbb szocziális kérdés eme megoldásának 
égető szükségét legérezhetőbbé teszi mégis a 
bünügyi s ta t isz t ika . Mint az előző fejezetekből 
ki tűnik, a legsúlyosabb bűn te t t eké r t el i tél t go-
nosztevők legnagyobb része, ami az á l ta lános 
tanköte lezet tség mellet t valóban meglepő, any-
nyira hiányos vallási i smeretekkel bírt , hogy 
ugy szólván enyhitő körülményül szolgálhat bűn-
te t te ik megítélésénél, minden esetre azonban 
kiáltó vádat képezhet a társadalom, az á l lam s 
kormányok ellen. Ámde azt is lá t tuk, hogy az 
iskola és műveltség magában véve nem nyú j t 
óvszert a bün te t t ek s vétségek számának roha-
mos szaporodása ellpn, minthogy csökkenés leg-
fölebb az élet elleni bűnte t teknél tapasztalható. 
Az ál lami megtor ló törvények szigora vagy eny-
hesége, mely annyira különböző az egyes álla-
mokban és épp ennélfogva némi támaszt nyúj t 
a két mér ték ha tásának észlelésére, szintén nincs 
befolyással a bűnügyek számának csökkenésére: 

a félelem az állami igazságszolgáltatás sújtó 
k a r j a elől nem volt képes a bün te t t ek szaporo-
dását föl tar tóztani , amin t az enyhe megtorlás 
sem, ellenkezőleg, amió ta a bűnte t tesek vissza-
eséséről rendszeres s ta t i sz t iká t vezetnek, a visz-
szaesők számánál is csak növekedést lehet meg-
állapítani . 

Ha a bűnügyek számának az a szaporodása, 
melyet az I. fejezetben Francziaországról kimu-
t a t t u n k , csak az eddigi arányban tovább tar t , 
akkor a keresztény időszámítás szerinti 2000. 
esztendőben minden százezer lakosra 2161 bűn-
t e t t fog esni, vagyis minden negyvenhetedik (47.) 
emberre egy ; eszerint minden százezer becsületes 
ember viselni fogja a 2161 bűnte t tes összes bűn-
nyomozási, vizsgálati, tárgyalási és i télési költsé-
geit, az ebben működő csendőri, rendőri, bírósági 
és fogházi személyzet dí jazásait és a szükséges 
törvényszéki s fogházi pa loták építésére s jó 
ka rban t a r t á s á r a szükséges kiadásokat , végül az 
összes rab ta r t ás i k ö l t s é g e t . A k i ebben konjek-
turál is s ta t i sz t iká t lát, a r ra ta lán elég hatással 
lesz ama tény, hogy m á r t izenöt év előtt min-
den 101 lakosra egy bűn t e t t és ennek összes 
költsége esett . I ly „fin de siècle" t a l án lesz 
annyi meggyőző erővel minden gondolkodó em-
berre, bogy a vallástalan iskola, a hitközönyös 
műveltség, az egyházellenes törvények s kor-
mányza t eme következményei től eliszonyodva 
velünk együt t erélyesen követelje a legfőbb szo-
cziális kérdés megoldását. 

Az öntudatos kormányzók, akik nemzetük 
jólétét nem tekin t ik sa já t ha ta lmi és személyes 
érdekeik szemüvegén ; az államférfiak, akik az 
ál lambölcseletet nem alapi t ják az esetlegességek 
zagyvalékára és a nemzetek életfolyásának ala-
kulásá t nem következtet ik a has igényeiből; va-
lamin t a gondolkodó politikusok, akik az állami 
törvényhozó s végrehaj tó ha ta lom fe ladata i t nem 
lá t ják k imer i t e t t eknek a napi folyó ügyek fol-
tozásával : bizonyára aggodalommal észlelik az 
erkölcsök ezt az e l fa ju lásá t ; nagyon szomorú 
volna, ha nem tennék és nem látnák be, hogy 
a je lenkor nagy anyagi vívmányai mellet t az 
ál lami s tá rsadalmi élet rohamos hanyat lásnak 

!) Francziaországban 100,000 lakosra az 1830—1885. években 
esett 601 bűntet t , vagyis minden 178. lakosra egy ; 1876—1880-ig 
százezer lakosra már 991 (-f- 390), vagyis minden 101. lakosra e g y ; 
hasonló arányban a növekedést 40 évenkint véve esik : 1920-ban 
(991 + 390) 1381 bűnte t t százezer lakosra ; 1960-ban (1381 + 390) 
1771 b ű n t e t t ; 2000. esztendőben már (1771 + 390) 2161 bűnte t t 
esik százezer lakosra, vagyis minden 47 emberre egy. 
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indul és hogy az a szellemi irány, melyet a 
XIX. százév fölvilágosodásának szoktak nevezni, 
va jmi keserű gyümölcsöket hozott . Méltán el-
várha t juk azonban, hogy azok a poli t ikusok is, 
akik semmi súlyt sem látszanak f ek t e tn i a ke-
resztény vallás befolyására az ál lami közrend 
terén, kellően fontolóra fogják venni a statisz-
t ikának azt az érdekes tanulságát , hogy az állam 
s kormányok tekintélye nagyon megcsappant a köz-
tudatban. És ez természetes és ma themat ika i 
következménye ama közönynek, mely a vallás-
ta lan bölcselet u t j á n a törvényhozások s kor-
mányok rossz példájára mindinkább t e r j ed a 
népek összes rétegeiben a vallásos tényező i r án t ; 
mer t a ker. hi telvek mellőzése vagy üldözése az 
ál lam részéről, maga u tán vonja azt, hogy az 
a la t tva lók hasonlót tesznek az erkölcscsel, mely 
nélkül állami tek in té ly ál landóan nem biztosi t-
ható, mivel a köztudat és legbensőbb egyéni ér-
zelem nem képes az erkölcs elveit elválasztani 
a t tó l a vallástól, mely azokat legnagyobb tö-
kélyükben t an i t j a , a jánl ja és még a földi életen 
tul is érvényeseknek hi rdet i . 

Ezt a tények igazolják. 
Nemcsak az ál lami bünte tő- tö rvénykönyvek 

által ál lami megtorlással sú j to t t mindennemű 
bűnügyeknek k i m u t a t o t t roppant növekedése 
bizonyit ja á l ta lában az állami igazságszolgáltatás 
tekintélyének fo lytonosan növekedő csökkenését, 
hanem különösen az állam s hatóságok elleni 
vétségeknél muta tkozó te temes emelkedés *) a leg-
szorosabban összefügg az állam s hatóságok (tiszt-
viselők) iránti tisztelet fokozatos fogyatkozásával . 2) 
E baj elharapózásának veszélyét a modern 
állameszme hivei annál kevésbé vonha t j ák két-
ségbe, minél kizárólagosabban á l lanak az á l lami 
tekinté ly mindenhatóságának alapján ; azok a 
szomorú adatok, melyeket a bünügyi s ta t isz t ika 
minden irányban szolgáltat , va jmi kevés támasz t 
nyúj tanak ahhoz az elbizakodottsághoz, mely a 
bűnügyek számának e rémületes szaporodására 
azzal felel, hogy a modern á l lamnak mindig elég 
ha ta lma lesz a bármikén t növekedő bün te t t ek 
s vétségek megtorlására. Lesz-e ? Ebben ta lán 
szabad kételkednünk, l á tván máris, hogy az álla-
mok lakosságának egy része a tömlöczökben van, 
másik része e tömlöczöket őrzi, a ha rmadik rész 

') Földes B. A bűnügy stat iszt ikája . 
-) Il est indéniable que la progression in in ter rompue des 

délits accuse un amoindrissement du respect pour le principe 
d'autorité. Tarde i. m. 

pedig a két előbbinek e l ta r tására adózik véres 
verejtékével, és még sincs biztositva a közrend, 
a lakosok élet- s vagyonbiztossága. 

Nagyon a ján la tos tehát , hogy az ál lam-
férfiak, sőt a főiskolákon s egyetemeken a 
nemzet jövendő ér te lmességét kiképező összes 
tudományszakokban behatóan foglalkozzanak a 
legfőbb szocziális kérdés mielőbbi megoldásával. 
Ennek pedig csak egyetlen egy módja van és 
ez a keresztény vallásos hit . Amint pedig 
fonebb 3) k imu ta t t uk , hogy vallásosság nem létez-
het ik vallás nélkül, lévén amaz ennek gyakor-
lat i kifejezése, ugy a valláserkölcsi legfőbb szo-
cziális kérdés megoldását sem lehet képzelni 
pozitiv vallási tan elvek nélkül ; vagyis a meg-
oldás e lengedhete t len fö l té te le az elméleti s gya-
kor la t i kereszténység t isz te le te s ápolása.2) 

Milyen kereszténységé Er re nézve uta lunk 
az előbbi fejezetre, mely a kathol ikus s protes-
t áns vallás el térő befo lyásá t m u t a t j a ama bűn-
t e t t ekné l s vétségeknél , va l amin t egyéb erkölcsi 
fogyatkozásoknál , melyekre az ál lam nem szab 
megtorló in tézkedés t : a vadházasságoknál, a 
prost i tucziónál s öngyilkosságoknál , ugy szintén 
a házassági elválásoknál s törvényte len születé-
seknél is. Az erkölcs-stat iszt ika a fokmérője a 
p rak t ikus keresz ténységnek; ez pedig kétségbe-
vonha ta t l anu l a katholiczizmus javára dől. 

A pro tes tán t izmus érzi ennek egész súlyát 
s k ihatását . Stöcker , a) Beyschlag, Tre i t sckke 4 ) 
ezen s ta t isz t ikai számadatokon alapuló nagy érv 
ellen azzal védekeztek, hogy ráfogták a kath. 
nemzetekre az á l lampoli t ikai s erkölcsi züllött-
séget, azt ál l i tván, hogy ezeknél a lázongások és 
forradalmak gyakor i előfordul asa a katholiczis-
mus ellen tanúskodik. E l tek in tve attól , hogy 
lehet-e józanul a f ranczia s olasz for rada lmakat , 
mint a mul t század végével lezaj lo t t f ranczia 
revolucziót, vagy a szabadkőművesekét 1830-ban 
és 48-ban, vagy a gar ibaldis tákét s p iemont iakét , 
vagy a spanyol ka tona i lázongásokat a katho-
liczizmussal összeköttetésbe hozni ; csak arra 
uta lunk, hogy Lu the r s Kálvin reformáczióját 
á l ta lános európai forradalom-özön követ te s An-
gliában köztársasági u r a lomra veze te t t ; ezeket 

L. I. fejezet. 
2) Illing : Für die Volkskiassen, aus denen unsere Strafan-

stal ten sich vornehmlich rekrut i ren, deckt der moralische Sinn sieh 
vollständig mit dem religiösen. (Zeitschrift des kön. preussisch. 
Statist . Bureau's, 86.) 

3) Evang. Lutherische Kirchenztg. 
*) Preu8s. Jahrbücher. 

10* 
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mindenki t udha t j a a tör ténelemből , amin t Stöcke- | 
réknek azt is kellene tudniok, vagy ha tudják , | 
nem szabad feledniök, hogy 1848-ban nem a j 
porosz protes tánsokon mul t , hogy a berlini, 
f r ankfu r t i stb. poroszországi for radalmak kudar-
czot val lot tak és a porosz vagy német köztár-
saságot meg nem a lap i to t ták . Ezzel azonban 
korántsem akar juk kétségbevonni a for rada lmak 
valláserkölcsi mozzanatának jelentőségét ; minden 
esetre azonban meg kell á l lap i tanunk azt a tör-
t éne t i tényt , hogy a ka thol ikus népek forradal-
mai t megelőzték a protes táns revolucziók, és 
hogy a királygyilkos angl ikán rémura lom volt a 
Dantonok mintaképe, a német bocskor (Bund-
schuh) lázadás pedig a communistáké. 

Ezzel kapcsolatban azonban aktuál isabb ér-
dekkel bir az a kérdés, vájjon a hi tval lásoknak 
van-e s milyen befolyásuk a szocziáldemokráczia 
mozgalmaira? A pro tes táns Angliában van az 
úgynevezet t Internationale székhelye, mely anyagi 
t ek in te tben fölöt te áll az európai száraz föld 
szocziálista pá r t j a inak . A kathol ikus Franczia-
országban s Belgiumban leglármásabb ugyan ez 
a pár t , de inkább eszköze a szélső radiká l i soknak 
s szektár iusoknak, semhogy önálló pol i t ikai te-
vékenységre képes volna. Nem ugy a p ro tes táns 
többségű Németországban, hol a szoczialdemo-
k r a t a p á r t főképpen a pol i t ikai küzdő té ren 
éreztet i ha ta lmát , de i t t is igen nagy részben 
pro tes táns elemekre támaszkodik. Igy az 1884-
dik évi birodalomgyülési képviselőválasztásoknál 
szocziáldemokrata je löl tekre szóló érvényes száz 
szavazatból beada to t t : 1 ) több min t 3 /4-részben 
katholikus lakosságú választó kerüle tekben 2-2 ; 
V . — - r é s z b e n katholikus lakosságú választó ke-
rületekben 2*7; í /2—3 /4-részben protestáns lakos-
ságú választó kerüle tekben 7'9; több m i n t ké-
részben protestáns lakosságú választó kerületek-
ben 15-3. 

A német lutheranus-szocziálpolit ikai kon-
gresszus t i tkára , Göhre lu theránus pap, min t már 
emii te t tük, három hónapot ford i to t t arra, hogy a 
német lutheránus munkások érzületét kipuha-
to l j a ; e czélból á l ruhát ö l tö t t s beál lot t mun-
kásnak a tu lnyomólag pro tes táns többségű ipar-
telepeken s mindenben az o t tan i munkásokhoz 
a lkalmazkodot t , akár egy detekt iv. Kuta tása i 
eredményét egy könyvben közzétette,2) melyből 

L) „Deutsche Reichszeitung, " 1885. 86. sz. — Hammerstein, 
i. h. 289. lap. 

2) Göhre : Drei Monate Fabricksarbeiter . Berlin, 1891. 

a német pro tes táns munkások jellemzésére egyet-
más t átveszünk. Szerző kijelenti , hogy elrémült , 
midőn lá t ta , mi ly e l te r jedés t vőn a szoczialista 
eszme a munkások körében; öregek s if jak, tu-
da t lanok s ér telmesek, nősek és nőte lenek, os-
tobák s okosak, idevalók s idegenek, u jak s 
régiek, lus ták és dolgosak, a munkás-vi lág ösz-
szes osztályai, összes csoport ja i merészen szo-
czialistáknak val l ják maguka t és hisznek a 
szoczialista t anokban , min t egy u j evangél iumban. 
A munkások sokszor mond ták : „Az, ami Jézus 
Krisztus volt valamikor , az lesz Bebel és Lieb-
knecht egykor Németországnak." A szoczializmus 
m i n t u j hit , min t a jövőnek vallása jelentkezik 
a m u n k á s osztályok körében. És milyen ez az u j 
vallás! A legelvetemültebb és a szégyenérzetből 
tel jesen k ive tkőzöt t anyagelviség foglalja el a 
régi h i t he lyé t ; a keresztény érzületnek még 
nyoma is kiveszett e népségből és a szoczializ-
mus tabula rasá-t csinált a múltból , s helyébe 
lépe t t a legbrutál isabb önzés s élvhajhászás. 
Azért Göhre igen sö té tnek lá t ja Németország 
jövő jé t : „most ugyan nem gondol még a nép 
forradalomra, de erkölcsi á l lapota olyan, hogy 
e for radalom minden pi l lanatban kitörhet ." 

A n é m e t pro tes táns munkások ez érzületét 
a kathol ikus néme t munkásoknak csak csekély 
része osztja, min t azt már maga Bismarck elis-
mer t e s m in t k i tűnik abból is, hogy a német 
ka thol ikus munkások több képviselővel sza-
por í to t t ák a kathol ikus czent rumpár to t , köztük 
Hi tze- t is, a ka thol ikus munkás-egyesületek fő-
t i t k á r á t is ők küldték a német pa r l amen tbe ; 
a p ro tes táns Stöcker ellenben, ki Berlinben s 
egész Poroszországban lu theránus mánkáspár to t 
a k a r t szervezni, a szoczialista képviselőjelölt el-
lenében megbukot t s a császárnál is kegyvesz-
t e t t let t . 

* 

A számok és tények, e minden beszédnél 
ékesebben szóló bizonyitékok, melyeket a fön-
nebbiekben lehetőleg könnyen á t t ek in the tő képpé 
csopor tos i to t tunk, minden kétségen kivül helye-
zik azt, hogy a szocziális kérdések legfőbbike a 
vallás-erkölcsi kérdés ; de egyút ta l a r ra is adnak 
mathemat ika i bizonyosságu fölvilágosítást , hogy 
e legfőbb szocziális kérdésnek sürgős megoldása 
mily u ton haladjon, nehogy czélt téveszszen. 

Es e számokon s tényeken alapul a gya-
kor la tban a katholikus szocziálpolitikusok az a 
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meggyőződése, hogy az összes szoeziális kérdé-
seket egyedül a ka tho l ikus egyház képes meg-
oldani, amin t XIII. Leo pápa legutóbbi encykli-
k á j a a z egész müvei t világ csodálatára ki-
fej tet te . 

Mert csak egy lehet a hit, mely boldogit 
i t t s tú lnan . 

Azért szivleljük meg s kövessük, ami t a 
szent a tya oly mester i éleslátással e körlevelé-
ben tan i t , ezeket m o n d v á n : 

„Vajha minden h iva to t t munkához fogna, 
hogy ekként az óriásilag fe lszaporodot t bajok 
gyógyulását elérhessük, nehogy a halogatás á l ta l 
még nehezebbekké vál janak. Az á l l amkormányok-
nak kell előljárniok jó törvényekkel és intézmé-
nyekkel . . . s mivel, min t azt kezdetben kifej-
t e t tük , a vallás az, mely a szomorú á l lapotoknak 
megszüntetésére egyedül van az a lkalmas módok 
bir tokában, kell, hogy mind jobban erősödjék az 
a meggyőződés, hogy mindenekelőt t a keresztény 
gondolkozásmódnak és erkölcsöknek visszaálli-
tása szükséges, melyek nélkül bármily bölcs in-
tézkedések sem eszközölhetik a gyógyulást . Ami 
pedig az egyházat illeti , ez egy p i l lana t ra sem fe-
ledkezik meg a minden oldalra k ivánatos segély-
ről, s tevékenysége annál jobban nyer ha tá -
sában, minél több szabadság ada t ik számára a 
munkálkodásban. Fonto l ják ezt meg leginkább 
azok, akiknek az ál lamok üdve kezükben van. 
A papság minden t ag j a a Ti vezetéstek a l a t t T. 
T!, fejtse ki tel jes erejét és buzgalmát a nagy czélra 
s követve a Ti példátokat , a szent evangélium 
igazságait hirdetve és beleedzve a tá r sada lmi 
osztályokba, minden rendelkezésre álló eszközzel 
törekedvén munká ln i a nép javát , mindeneke lő t t 
a szeretetet , az erények e ki rá lynéjá t , megőriz-
vén önmagukban és fölkel tvén másokban, a ha-
ta lmasoknál és ügyefogyot taknál egyarán t . Az 
orvoslást csak a szeretetnek, azon Krisztusi sze-
re te tnek tel jes tevékenységétől várha t juk , mely 
az evangéliumi parancsok rövid foglalataképen 
kész magá t mindenkor feláldozni ember társa i 
üdveért, mely igazi ellenmérge a világ elbiza-
kodásának és önzésének s melynek is teni képét 
és munkálkodásá t szent Pál apostol e szavakkal 
fes te t te : a szeretet kegyes, nem keresi a magáét , 
mindent elszenved, minden t elvisel." Ugy legyen! 

Csippék Ferencz. 

') De conditione opificum. 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Hogyan, mily lábon állunk mi e részben, azt tar t -
juk, szellemi ügyünk sáfárai, a hiterkölcsi alapú, az esz-
ményieket is felölelő és igy igazán léleknemesitő műve-
lődésnek előmozdítására hivatottak előtt nem t i t o k . A z 
a mind közönségesebbé való egyoldalúság, a mely, a mér-
legelhető súlynál egyéb súlyt nem igen ismerő, napjaink-
ban csakugyan számosaknál, a kik, mint tudjuk, a kor 
ezen kórjának nem ellene, hanem részére dolgoznak, 
annyira ment, hogy az embernek a legmagasztosabb eszmék 
és reményekre való fogékonyságát, magát a léleknek — 
a mely az ő szemökben Spinozájuk, az úgynevezett böl-
csész szerint, nem más, mint önmagát haj tó gép, az 
erkölcs az, a mi hasznot hoz, jó pedig a kielégített vágy,2) 
— halhatatlanságában és azon lénynek, a kiről, mivel, 
bár nemzetek s népek szállanak sirba, és az idő folyama 
feltartóztathatatlanul siet az örökkévalóság végtelen tenge-
rébe, de az elvonulók milliói fölött ott ragyog változat-
lanul az ő eszméjének napja, a szellemek egén, és szünet 
nélkül visszhangzik a teremtmények öntudatában : „Én 
vagyok a te Urad." 3) — a mily szépen, oly igazán énekli 
honunk ünnepelt lantosa. 

„Léted világit , m in t az égő 
N a p *)" 

Istennek, kit hogy a világnak urául valamiképen ne 
kelljen tartaniok, hiu erőlködéssel a parányok vonzásából5) 
igyekeznek a mindenségnek eredetét kimutatni, létében 
való hivés képességét is mellőzhetőnek vélik, és azt, ha 
tőlük függene, az emberi tehetségek fokozatos müvelés-
folyamatából végképpen száműznék.6) Tehát azon titok-

*) Nagynyomatéku e t ek in te tben Jézus Krisztus földi hely-
t a r tó jának , a népek Megszabadítója legyőzhetetlen helyettesének, a 
dicső XIII . Leónak e mondása : „Miután a vallás természetfölött i 
igazságait időnkben, mint népelleneseket, meg támadták és elvetet ték, 
lassankint maga az emberiség Teremtője és Üdvözítője is szinte 
észrevétlenül száműzetett az egyetemekből , lyceumokból, gymna-
siumokból, és az egész nyilvános életből . . . Végül, miután a túl-
világi örök életnek ju ta lma és büntetése feledésbe mer i t te te t t , a 
boldogság utáni forró vágy a földi elet határai közé szorí t tatott . 
V. ö. XIII. Leónak 1878. karácsony hetében megjelent körlevelét. 
— Sőt még Dit tes Paedagogiumában is ezt olvassuk : „Az emberi-
ségnek mind inkább s inkább Is ten templomává kell válnia, de a 
mely időnkben, midőn még a tudomány t rónjára is a palesztinai 
bor ju t helyezték, nem egyéb, mint egy kalmárbolt , melyben csak 
a földi érdekek irányadók." V. ö. 1881. III. füz. 

2) V. ö. Trac ta tus theologico-philnophicus. 
3) V. öT Móz. 5, 6. 
4) V. ö. Berzsenyi D. „Fohászkodás" cz. versezetét. 
5) A mi t pedig már Cicero is elitéi ebben : „Si mundum 

efficere potest concursus a tomorum, cur porticum, cur templum, 
cur domum, cur urbem non potest, quae sunt minus operosa et 
mul to quidem faciliora ?" V. ö. L. 6. 1. de na tu r Deer. 

6) V. ö. Broglie Le Positivisme et la Science experimentale. 
Beneke : Neue Psychologie. Schweizerische Lehrerzeitung 1881. 
Diesterweg : Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer. Herbar t 
Encyclopädie der Philosophie. Locke The reassonebleness of Chri-
stianity. Har tmann Gesammelte Studien und Aufsätze. Bacon Opu-
scula philosophica. — Talán nem lesz helyén kivül jelezni azon 
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teljes táplálékot, a melyből a valódi értelmi nagyság 
párosultan az örök igaz, szép és jó iránti érzékkel, éltető 
nedvét szivja ; azon alaperőt és tehetséget, a mely minden 
eszes teremtménybe a legmélyebben oltatott, a mely ön-
tudatának tulajdonképi magvát teszi, és a mely, kisza-
kittatva szellemi létünkből, az egész embert és világot 
egy összhangzás nélkül való örökös dissonantiákban kin-
lódó, magával és az egész mindenséggel, jelene- és jövőjével 
meghasonlott boldogtalan erkölcsi rommá változtatja . . . * ) 
Mert a ki kiveszi a halat a vizből, az megfosztotta azt 
az élet föntartására múlhatatlan szükséges föltéttől ; ha 
elszakasztod az embertől az Istent, az örök igazságot, a 
léleknek e légkörét, az emberi szellem, a testi s erkölcsi 
degenerálás ama sötét rémeitől, a melyek szüntelen kö-
rülte ólálkodnak, meg nem menekszik, és az úgynevezett 
népboldogitók ábrándjainak hálójába jutva, a legveszé-
lyesebb tévedések zátonyát ki nem kerülheti ; ha elzárod 
a földtől az eget, elzártad az emberi életben annyira 
szükséges igaznak, szépnek, jónak csemetéit, valamint az 
eszményiekben való hitet, az ideálismusért való lelkesedést 
íöntartó, ápoló isteni harmatnak forrását is . . . 

Ha már áll, pedig nagyon is áll, hogy a physikai 
világban azon törvény érvényesül, a mely szerint vala-
mennyi test a föld középpontjához vonzódik : ugy méltán 
mondhatjuk, hogy az emberi léleknek oly középpontja 
az örök eszme, a végetlen lény. 2) Csupán ez képezi neki 
czél- S nyugvópontját, a melyre irányulnak aspirátiói, és 
a mely felé viszik epedő lelkesedésének szárnyai, annyira, 
högy teljes joggal tekinthetjük az emberiség szive föl-
dobbanásának, lelkiismerete közös szózatának Afrika nagy 
és szent püspökének azon szavait: „Magadnak teremtél 
engem, Uram ! és nyugtalan az én szivem, miglen te 
benned meg nem nyugszik" . . . 3) Azért próbálja csak 

fokozatokat, melyeket a legalaposabb gondolkozásuak megállapí-
to t ták bölcselet lelki eletünk fejlődési menetének mintegy határaiul 
kijelölt. A lelki munkásságnak hatásköre ez, t . i. az érzéki, az ér-
zékileg szellemi és tisztán szellemi. Ez utóbbiba, melyet a valódi 
'érteme'nyben vett ész működése, szent vagy eszményi érzelmek s a 
nevére, méltó szabad akara t jellemeznek, fölemelni az emberiséget, 
föladatául ismeri a kereszténység szelleme. Ezért csengünk epedő 
fohászszal mindennapi imánkban, mondván : „Jöjjön el közénk a-
te országod, a szellemi tökélyesség állapota !" V. ö. Stapf Pädagogik 
im Geiste der ka th . Kirche. 

') Vagy hogy a lelkes iró, Gruiolnak szép szavait használjuk : 
„A tudományok nem czél, csak eszköz. Ezek fejlesztik az emberi 
szellemet, hogy az Istenhez közelebb vigyék, föltárván előtte a 
teremtés szépségei által a Teremtőnek végetlen bölcseségét. Ezek 
nem egyebek ő előttük, min t azon becses fémek, melyeket a föld 
az embernek jelen élete gazdagitására és szépitésére szolgáltat, de 
a- melyek a rosszulhasználás által épp oly gyakran gyászos ered-
mények szülőivé válhatnak. Bizonyára a nagy tehetség, a lángelme 
sokkal becsesebbek, mint az ezüst vagy arany. De, ha Isten orszá-
gának világossága nem világítja meg, és nem szabályozza azok 
használatát : az értelemnek minden kincsei nem szolgálnak egyébre, 
mint hiúságra, csalódásra, hazugságra, haszontalanokká válnak az 
üdvösségre, és csak meddő üreá fénynyel veszik körül azon tudat-
lanokat, a kik megfeledkeznek ama végczélról, melyre ezen javak 
nekik advák. Mindazon emberek valóban hiuk, mondja az írás 
(Bölcs. 13, 1.), kikben nincs meg az Istennek tudománya. - ' V. ö. 
Jésus Enseignant . 

2) „Pondus meum, kiál tá föl a kegyelem csodája, amor meus, 
eo feror, quocumque feror." V. ö. Aug. De civ. Dei. 

3) S. Aug. Confession. 

magának megfejteni az ember saját léte talányát az 
örökkévalóság, Isten nélkül — Akiben, nemesebb természe-
tének sugalmát követve mintegy a lelkek törvénye sze-
rint, Ahhoz vonzódik, a kiben sz. Pál mélyreható mon-
dásaként: „benne élünk, mozgunk és vagyunk",1) s aki 
őt is alkotta és atyailag föntartja : 2) az ily vakmerő 
kísérletben éppen nincs mit csodálkozni azon, ha szám-
talan ragyogó elmetehetség, ha még elég jókor meg nem 
szívlelte az ó világ koszorús költőjének e szavait : 

„Parcus deorum cultor et infrequens 
Insanientis dum sapientiae 
Consultus erro, nunc retrorsum 
Vela dare a tque i terare cursus 
Cogor relictos " 3) 

a legfensőbb Lénytől eltávolodván, irányt vesztetten majd 
ide, majd oda fordula, hasonlóan a hajóhoz, a mely, de-
lejtüjétől megfosztva, tájékozatlanságában nem egyszer 
igyekvék menekvést keresni az örvénynek csábos Sirén-
hangtól visszhangzó mélyében, vagy hasonlóan a vas és 
aczéldarabokhoz, a melyek, ha mágnesök vonzó köréből 
kivétetnek, csörömpölve hullanak alá, — lelte már buká-
sát, és készite magának örök boldogtalanságot, kárho-
zatot . . . (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. A magyar ifjúság zarándoklata sz. Alajos 

sirjához, — 
Az ifjúság védő szentjének háromszáz éves ünnep-

sége alkalmából Magyarország részéről tanúsított lelkes 
résztvevés, Rómában, hová azokban a napokban a világ 
minden részéből tengernyi fölirat özönlött, nem csekély 
figyelmet keltett. A magyar hódolat-nyilvánitások fogad-
tatásáról és a magyar ifjúság szeptemberi római zarán-
doklatáról a következőket irja az ottani bizottság tagja a 
magyarországi rendezőhöz : 

Nunc magis ad rem veniens, dicam tibi in primis 
me omnia accepisse a legato Regis Hungáriáé, qui est in 
Palatio dicto a Venetiis, scilicet tria illa pulcherrima Vo-
lumina: dixi pulcherrima, nempe intus et foris, et merito, 
quia talia revera sunt et ab omnibus sic existimata, adeo 
ut in hac demonstratione honoris et amoris erga S. 
Aloysium, primum locum cum Croatia obtineat Hungaria 
super omnes alias nationes : certe pulcra volumina venerunt 
etiam ex Bohemia, ex Germania,4 ex Anglia etc., sed, 
credas mihi, inter omnia ' existimata sunt omnibus pul-
criora et pretiosiora volumina Hungáriáé, Croatiae et Car-
niolae : interim scias quod, praecise ob hanc causam, 
volumina Hungáriáé simul cum illo Croatiae, ego volu1, 
praesertim die octavo a festo S. Aloysii (quia pro die 
festo non adhuc vénérant), manerent in loco distincto 
ante sepulcrum dicti Sancti et primum situm haberent 
ante altare, ita ut omnes possent ilia specialiter con-
templari ; haec volumina simul cum aliis manebunt postea 
in perpetuum in cubiculis ubi habitavit S. Aloysius in 
Collegio Romano, vulgodictis — le Cappellette — in 
armerio affabre confecto, et sic de anno in annum innu-

V. ö. Ap. csel. 17, 28. 
2) Máté 6, 26. Luk. 12, 22. 
3) V. ö. Hor. Carm. lib. 1. cz. 34. 
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meris peregrinis qui saepissime in anno invisunt illa 
cubicula (cito videbis et tu cum tuis. si Deo piacebit), 
erunt eloquens testificatio et monumentum pietatis Hun-
garorum et aliorum erga S. Angelicum Juvenem, et 
magnum animum suggeret posteris qui quartam saecula-
rem memóriám ab ejus obitu celebrabunt ut et ipsi fa-
ciant quod nos fecimus, qui eos ante saeculum praeces-
serimus, et etiam amplius, si velint. Scias etiam quod 
volumina Hungáriáé simul cum aliis pulcrioribus, omnia 
quamprimum deferemus ad Papam, et jam a priori 
dico tibi quod valde contentus erit et magnam admira-
tionem habebit de Ulis ; haec etiam est ratio inter alias 
rationes cur volebam expectare ad respondendum, quia 
scilicet volebam antea omnia referre ad S. Pontificem. 
Caeterum noli dubitare, statim ac Papa ea viderit, referam 
tibi quid senserit de illis, ad hoc ut tu possis Hungaris 
nuntiare : praesertim faciemus Papae observare pretiosam 
illam paginam, in qua est nomen Josephi Archiducis cum 
familia. Alia ratio etiam cur volebam expectare adhuc 
aliquantulum ad respondendum haec erat, ut scilicet 
possem tibi amplam relationem mittere de festis révéra 
miraculosis et incredibilibus Romae peractis, et quia res 
longa esset si egomet ipse omnia singillatim vellem hic 
tibi scribere hac super re, ideo rogo te ut velis patien-
tiam habere adhuc per aliquot dies, asquedum possim in 
meum habere exemplar quoddam historicum festivitatum 
Aloisianarum Romae et statim ac habebo mittam ad te, 
et tu poteris Hungaris referre quae hic acte sunt. 

Alia tandem erat ratio induciarum mearum, ut possem 
scilicet satisfacere aliis tuis justissimis postulatis ; porro 
etiam istis non possum statim respondere ; expecta ergo 
tantisper, et haec etiam omnia simul cum aliis notitiis 
ad te mittam. Interim quoad inscriptiones puerorum scias 
quod his diebus festis octavae Aloisianae prope 1.000,000 
numerabuntur, quorum 700,000 ex solo imperio Austr.-
Ungarico (quod, ut patet, honores primos omnino in hoc 
habet); et ex Hungáriáé puto quod sint nunc prope 
140 000, ex Croatia et locis vicinis prope 150,000, ex 
Boemia plus quam 300,000 et sic multae etiam ex aliis 
Imperii provinciis, licet minores numero quam in ante-
dictis : sic ex. gr. ex Sabacensi dioecesi in Carniola 
30,000 plus minusve. Ex Anglia habuimus 12,000 et ultra, 
inter quos 2,000 dicebant se simul esse congregatos ad 
rogandum S. Aloysium pro conversione Anglorum, et 
aliqui pueri Protestantes erant inter eos, qui se devove-
runt S o Aloysio. Sic habuimus quasi 56,000 ex Mexicana 
republica, quasi 46,000 ex Hispania, quasi 10,000 ex Ger-
mania: etiam ex Brasila, ex Grecia, Bulgaria, Constanti-
nopoli, Statibus Unitis etc. etc. 

Multa alia volumina inscriptionum expectentur ex 
multis locis; forsitan multa venient cum peregrinis mense 
Septembri. Gratias interim quam maximas de omnibus-
quae gessisti ad majorem Dei gloriam in Hungaria pro 
S. Aloysio et quae facere decrevisti : expecto tantis-
per : ego intra paucos dies spero te reddere satisfactum 
quoad omnia requisita in epistolis tuis. Vale, vale, Reve-
rendme Dom. 

Romae 1/7. 1891. Tuus in fim. in X. ser vus 
Aloisius Nanner ini S. J. 

Olaszország. A szabadkőművesség mocskos kezei. — 
Amidőn XIII. Leo pápa Humánum Genus kezdetű 

encyclikájával 1884. ápril 20-án a kath. világnak tudo-
mására hozta a szabadkőművesség gyalázatos fondorlatait» 
a felbőszült liberális hirlapok mintegy közös parancsszóra 
a pápa ellen támadtak, túlzásról s rémlátásról beszéltek ; 
egekig magasztalván a sötétben bujkáló szabadkőműves 
szekta jótékonyságát s érdemeit. Azóta azonban egyet 
fordult a világ és most már a tények világánál láthatja 
kiki, mily érdemekkel birnak a hárompontos testvérek. 
Most már maguk a liberálisok is kezdenek igazat adni a 
pápának s lapjaik a szabadkőművességről bizonyos szi-
gorú igazságokat szellőztetnek, melyekkel szemben szó 
sem lehet többé arról, hogy az idézett pápai körirat túl-
zásba esett volna 

Lássuk mindenek előtt, mi történik Olaszországban? 
A pápa-ellenes liberális lapok is a legnagyobb el-

keseredéssel szólanak a szabadkőművesség alávaló fur-
fangjairól s mesterkedéseiről. 

Igy a Giornale di Borna, mely kezdettől fogva 
ellenséges állást foglalt el a pápa világi hatalmának visz-
szaállitásával szemben, most valóságos hadjáratot inditott 
a szabadkőművesség ellen anélkül, hogy fölhagyott volna 
emiitett katholikus-ellenes álláspontjával. 

Legutóbb is ujabb leleplezéseket közölt, melyeket 
annál kevésbé lehet hallgatással mellőznünk e becses 
lapok hasábjain, minél nagyobb s mélyebb hallgatásba 
merül a magyar liberális sajtó, midőn a szabadkőműves-
séget a maga szennyes meztelenségében és mocskos mes-
terkedéseiben leleplező dolgokról van szó. 

Az idézett római liberális lap utalván arra, hogy a 
szabadkőművesség a könnyenhivők elámitására és a nagy 
közönség félrevezetésére ugy beszél s irat magáról, mintha 
erkölcsi nemes küldetést teljesítene, igy folytat ja: 

„A Nagy-Oriens, azaz Lemmi Adorján (Adriano) 
nagymester vezetése alatt a szabadkőművesség pártfogása 
alá vett oly embereket, oly dolgokat s oly intézményeket, 
akik s amelyek gyalázatossága semmivel sem volt kisebb 
közveszélyes gonoszságuknál s elkövetett bűntetteiknél. A 
szabadkőművesség jóváhagyta, helyeselte s törvényesítette 
a legpiszkosabb üzelmeket; megsértették a családi szen-
télyt: elárulták a házassági frigy hűségét; lábbal tipor-
ták a házasság föloldhatatlanságát ; a polygamiát s poly-
andriát a polgárosult élet rendszerévé emelték és szabad-
kőműves szertartással jóváhagyták. Ugyan furcsa módja 
ez az erkölcs terjesztésének !" 

„A legszemtelenebb atheizmus — folytatja a neve-
zett római liberális lap — a lélek halhatatlanságának 
tagadása, az anyag istenitése, minden természetfölöttinek 
kigunyolása, a forradalom apotheozisa, az istenség elleni 
lázadás mint a czivilizáczió legfőbb tökélyének hirdetése : 
mindez ünnepélyes elismerésben, támogatásban és jutal-
mazásban részesült a szabadkőművességtől. Nem akarunk 
neveket idézni, mivel elhunytakról van szó, nem akarváu 
megzavarni a sir nyugalmát; amennviben pedig még élet-
ben lévőkről van szó, szintén mellőzzük a neveket, mert 
nem akarjuk ellenük a nyilvános gyűlöletet s megvetést 
fölidézni. Nem is kell őket név szerint említenünk, mivel 
neveik úgyis közszájon forognak. Es mégis nekik áll 
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fölebb azt állítván, hogy ők az emberiség magasabb (!) 
eszményeiért hevülnek és magukhoz akarják emelni (!) a 
tömegeket. Ily emberek mernek igy szólani!" 

„Crispi t . \ vezetése alatt a szabadkőművesség a kor-
mány eszközévé lőn ; de másfelől elözönlötte az állami 
hivatalokat, a legbefolyásosabb és legjövedelmezőbb álláso-
kat maga s tagjai számára kaparitván ; a szabadkőmű-
vesség adta a kész törvényjavaslatokat a kormánynak, 
sugalmazta a törvényhozást és vezette s csinálta a kép-
viselőválasztásokat. A szabadkőművesség amaz ember 
(Crispi) szolgálatára bocsátotta légióit, aki elsőnek mert 
szembeszállni a képviselőválasztási s törvényhozási szava-
zások Ítéletével, meghamisítván ezeknek eredményét oly 
galádsággal, mely rövid idő alatt az összes tisztességes 
emberek fölháborodását idézte elő, akik nem is késtek őt 
január 31-én eltemetni." 

Különösen figyelemre méltó, amit a Giornale di 
Roma amaz előnyökről mond, melyeket a szabadkőmű-
vesség Crispi alatt Rómának nyújtott . Az építési láz 
krachját, az értékpapírok rohamos hanyatlását, a kész-
pénz eltűnését s roppant megdrágulását, a munka-hiányt, 
a nagy kivándorlást, az éhínséget ismeri a világ, melyet 
a szabadkőművesség emez uralma Olaszországra s Rómára 
hozott, amiről az európai zsidó-liberális sajtó nagyot 
hallgat. Érdekes azonban a fönidézett római lap után 
megállapítani azt is, hogy Crispi s a szabadkőművesség 
megcsalták a humanitást, meglopták a szegényeket. 

A Giornale di Roma ugyanis igy ir : 
„Ami illeti a közjótékonyság terén foganatosított 

haladást s elért vívmányokat, elégségesnek véljük, ha 
bárki is kérdést tesz erről az első szegénynél, koldusnál 
vagy betegnél, aki szeme elé kerül. A községi s tarto-
mányi törvény, a kegyes alapítványok reformja (értsd : 
elkobzása s elharácsolása), az egyházi kongregácziók s 
testvérületek javainak elvétele s a Rómára vonatkozólag 
hozott külön törvény : mindezen rendszabályok, melyeket 
a jó szabadkőművesek tanulmányozták, készítették elő, 
dolgozták ki és szavaztatták meg, máris meghozták sze-
rencsétlen gyümölcseiket. A kórházakban visszautasítják a 
betegeket és e szegény ügyefogyottak sehol se találják 
meg azt a segélyt ma, melyre a kongregácziók- s testvé-
rületeknél azelőtt mindenkor bizton számíthattak. Az 
éhező szegények sehol sem kapják az életük fentartásá-
hoz oly annyira szükséges darab kenyeret. A fiatal leányok 
nem remélhetnek többé hozományra, mióta az állam 
rátette kezét bizonyos alapítványokra, melyek a szegény 
leányok férjhez menését elősegítették, ellátván őket némi 
segélylyel a házi tűzhely megalapítására: és ez aunyira 
elvette bátorságukat, hogy ama szabad s emanczipált élet-
módnak adják magukat, melyet a szabadkőműves erkölcs-
nek megfelelőleg Crispi maga fölmagasztalt s pártfogolt, 
és amelynek apostola Lemmi Adorján, a szabadkőművesek 
nagymestere. Lehet-e ezek után csodálkozni, ha most 
mindenütt Olaszországban egész kara emelkedik a kár-
hoztatásnak a szabadkőművesség, annyi nyomor s inség 
okozója ellen ? Meglephetne-e már most valakit a nép-

I szerütlenség áradata, mely elnyeléssel fenyegeti? Mi nem 
hiszszük." 

Igy végzi czikkét ezúttal a Giornale di Roma: pedig 
a sorok közt mindenki olvashatja, hogy ez a liberális lap, 
mely a pápaságot minduntalan támadja, még most sem 
meri kimondani az egész valóságot, amely még sötétebb, 
mint a fönebbi kép, melyet a Giornale di Roma a világ 
elé tár. 

De ezzel a nyomorúsággal még nincs a helyzet tisz-
tázva, még a múltra nézve sem. 

Ki felelős ugyanis a szabadkőművesség által Olasz-
országra hozott nyomorért? A szavoyai ház, mely a 
szabadkőművességgel már negyven esztendeje szövetségben 
van, hogy a legitim jogot együttesen kifoszthassák. Ha 
ma a szabadkőművességre szeretnék az egész felelősséget 
hárítani, ez csak annyit bizonyítana, hogy még a szabad-
kőművesség, e hü szövetséges is, aki a hatalom előnyei-
ben részt követelt s vett is magának, elárultatik s felál-
doztatik, hogy minden pusztulást rá lehessen kenni s őt 
bűnbakul odaállítani. 

Ennek még lesz következménye. 
A trónok és ezek támaszai pedig ez olasz legújabb 

példából okulhatnak, hová viszen tulajdonképpen a szö-
vetkezés a szabadkőművesekkel. 

A népek s igaz barátaik szintén tanulságot merít-
hetnek belőle. X. Y. 

V E G Y E S E K . 
-f- Ft. Vályi János eperjesi püspök négy ezer frt 

költséggel az eperjesi gör. szert. kath. templomot uj s az 
eddigieknél nagyobb harangokkal ékesitteti, miután szé-
kesegyházának újból való befedését s egyéb tatarozását 
már foganatba vétette. 

= A közvélemény különös meghatározását adta 
Vadnay Andor képviselő ur a „t. ház" jul. 4-diki ülésé-
ben, amidőn a szélsőbal által a közigazgatási javaslat 
ellen országszerte teljes gőzerővel indított kérvényezési 
mozgalom csekély eredményére utalván, ezzel szembe 
állította ugyan a sokkal nagyobb számú kath. kérvénye-
ket, valamint a pápához jubileuma alkalmából küldött 
fölirat 1,400,000 aláírását, de — a M. Állam szerint — 
megjegyezte volna, hogy „a kérvények sokasága nem 
jelent közvéleményt, csak mesterségesen előidézett moz-
galmat." No, no! Talán az etetés-itatás, szavazat-vásárlás, 
s hivatali hatalmaskodás a képviselő-választásoknál, vagy 
a sajtóbeli klikkel kapaszkodó üzelmei alkotnák meg a 
közvéleményt? Vadnay ur ismerhet olyan képviselőket is, 
akik időszakok s közelebb álló okok szerint más és más 
közvéleményt tisztelnek. Tisza Kálmán s egész protestáns 
gárdája más közvéleményt ismert a fúzió előtt és mást 
mint miniszter, amikor olyan közvéleményt csinált ma-
gának, amilyet akart, még a szélsőbalon is, melynek 
számerejét előbb a Sennyey-párt, később a mérsékelt 
ellenzék ellenében mesterségesen emelte, míg végre a 
szélsőballal a Kossuth-kérdésben kötött paktuma nyakát 
szegte. Ez volt a mesterségesen előidézett közvélemény, 
és ez még javában burjánzik az ob'strukczióban . . . 

— EJiinában a katliolikusokat egyre üldözik ; a moz-
galom élén magas állású személyek hozzátartozói állanak. 
Mily sok vértanuja van az egyháznak Khinában ! De a 
nagy római birodalom békés meghódítása is sok vérbe, 
üldözésbe s időbe került. Khina Ázsiában épp oly szere-
pet fog játszani, mihelyt a kereszténység ott jobban 
elterjed, mint Róma Nagy-Konstatin alatt s utána. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor . k. m. t u d . egyetemi ny. r . tanár 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A vallás szerepe a társadalmi kérdés 
megoldásában. 

A társada lomnak számra nézve négy sar-
kalatos alapköve vagyon: a vallás, a család, a 
közhatalom és a tu la jdon jog szentsége. 

A három utóbbi szilárd és megmás í tha ta t -
lan tényezője ugyan a tá rsadalomnak, azonban 
min t nélkülözhetetlen biztosí tékra, a vallásra, 
m in t legelső és legfőbb társadalom-alkotó és 
védő tényezőre kényte lenek támaszkodni , más-
különben a levegőben függő dolgokká válnak s 
nyomban ki vannak téve annak a veszélynek, 
hogy az emberi szenvedélyek első rohama előtt 
tehete t lenül összeroskadnak. 

A család, vallás nélkül, a szabad szerelem 
fertőiben vész el ; a közhatalom, az isteni félelem 
zabiája nélkül, féktelenséggé, anarchiává vagy 
despotismussá f a ju l ; a tu la jdon bir toklás , a val-
lásosság t ámoga tása nélkül, az anyagi jólétnek 
vagy az erőszaknak egyszerű tényévé alacsonyul, 
a mely épp ennél az oknál fogva, szakadat lanul 
ki van téve a legelső ügyesebb vagy erősebb 
szerencsés ragadozásának. 

A földi javak, ős eredetükben, mindenki 
közös b i r toka valának, mindaddig, mig egyik is, 
másik is, az első elfoglaló által tulajdon b i r tokba 
vétetve, emennek javára megte remte t t ék a bir-
toklásban való elsőbbségi jogot. 

Idő folytán, ez a jog á t származot t másokra, 
adomány, örökség, adás-vevés, szóval, az á t ru-
házásnak valamely jogos mód ja által. Alapjában 
véve tehát , a mi t tu la jdonjognak nevezünk, az 
nem egyéb, min t valaminek birása, avval az 
erkölcsi felhatalmazottsággal , hogy tu la jdonunka t 

I s ten tő l k i rendel t czéljaink elérésére használjuk.1) 
Azért garant i rozza maga az Isten a tu la jdon-
jogo t a t izparancsola t 7-ikében, a mely nem 
egyéb, min t a te rmésze t i erkölcs-törvényben 
nyi lvánuló örök is teni törvény. 

És váj jon az emberi törvények, milyen súlyt 
fek te tnek a tu la jdonjog szentségére? 

Megvallom, én nem akarom az ember i tö r -
vényhozást e t ek in t e tben sem kicsinyleni, sem 
félre to ln i ; de azt az egyet kényte len vagyok 
megjegyezni , hogy az emberi törvények, még a 
leghata lmasabb s legelőrehaladot tabb ál lamok 
törvényei is, nem érnek annyi t , min t a meny-
nyire sokan becsülik, nem bi rnak oly jelentős-
séggel, m i n t a milyet nekik némelyek tula jdo-
ní tanak. Ha van a tu la jdonjog védelmére vagy 
szabályozására vonatkozó emberi törvényeknek 
valami erejök, ez csak akkor és annyiban van, 
a mennyiben ezek az emberi törvények nem 
egyebek, min t ama fensőbb is teni tö rvénynek 
alkalmazásai . Ez oly anny i ra igaz, hogy az em-
beri törvények éppen ugy nem ron tha t j ák le a 
tu la jdonjogot , a m in t azt lé t re nem hozhat ták, 
mivel az őke t megelőzte. Ember i törvények a 
tu la jdonjogot csak elismerhetik, — és ez azután 
kötelességök, — szentes i thet ik és legfölebb sza-
bályozhat ják annak használatát . Ha ezenkivül 
egyébre törekszik valamely állami törvényhozás, 
azonnal szoczialisztikus, zsarnoki je l leget ölt 
magára . Ilyen törvények vol tak, például, az egy-
házi javak ellen némely országokban hozott 
saecularizáló, vagyis elkobzó törvények, a me-

x) lus proprietatis est — ius utendi re aliqua tamquam sua. 
A római jog ius abutendije nagy aberráczió. Visszaélésre jog — 
nincs. 

11 
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lyekben egy körömnyivel sincs kevesebb jogsér-
tés, min t a szoczialisztikus klubbokban for ra l t 
egyetemes expropriáczió tervében. A tula jdonjog, 
melylyel az ember a fölöt t rendelkezik, a mi az 
övé, a min t az Isten törvénye ér te lmében j ö t t 
létre, épp ugy az Isten törvényének ol ta lma 
a la t t áll, vagyis, a tu l a jdon jogo t nem valamely 
par lament i többség konvenczionális p rok lamá-
cziója vagy valamely fejedelem piacet-je teremti , 
me r t az minden emberi tö rvény t megelőző, 
Isten ál tal rendel t és védett jogkör, hasonlóan 
a családhoz és a közhatalomhoz, melyek az ő édes 
testvéreinek mondhatók az erkölcsi vi lágrend 
hierarchiájában. 

Vagy, — vagy! Vagy el ismertet ik a t a l a j -
donjog isteni-jogi (ius divinum) jellege, vagy a 
mi t tu la jdonjognak nevez az emberiség, puszta 
szójáték és nem jog. Ugy van ! Miért ? Mert ha 
nem ius divinum a tu la jdonjog gyökere, akkor 
az — puszta emberi konvenczió, az emberek 
szabad a k a r a t a megegyezésének eredménye. Mint 
i lyen, az emberi alkotások és insti tucziók min-
den viszontagságának, a gyökeres vál tozandóság 
minden esélyeinek ki van téve. Es akkor jognak 
lehet ugyan nevezni, min t mindazt , a miben az 
emberek szabad aka ra ta egyezőleg megállapodik; 
de há t hiányzani fog belőle a szent és az em-
beri szabad aka ra tok ra nézve sér thete t len ama 
jogalap, mely az anyagi javak jogos bir toklását 
megrendi the te t len sziklaalapra helyezi, melyen 
minden ember i önkény, akár egyesek akár a 
közhatalom részéről jöjjön az, megtör ik , meg-
semmisül. A tu la jdonjog, m in t pusztán emberi 
jogalkotás eredménye, inkább csak jognak neve-
zet t álarcz, hogy az illetők, a kik e theor iának 
hivei, a legalitás, a törvényszerűség szinével lás-
sák el a dolgot, t . i. a b i r toklásnak anyagi, 
mondha tnám brutál is tényét. 

Az ily tu la jdonjog nem egyéb mint az 
oroszlán joga a zsákmány fölött , melyet karmai 
közé ker í te t t , mindaddig, mig egy másik, erősebb 
oroszlán nem jő és el nem veszi tő le : akkor 
aztán ezé lesz a tulajdonjog, mer t nála van a 
dolog. Vagy ha jobban tetszik valakinek a kö-
vetkező hasonlat, há t akkor az ily tu la jdonjog 
nem egyéb, min t a róka joga az ő Ízletes fa la t ja 
felett , mindaddig, mig egy ravaszabb róka koma 
nem jön és el nem csalja tőle. A modern ra-
czionalisztikus, atheiszt ikus tulajdonjog, valóban, 
nem lelki ismeretbe vágó dolog, a min t minden 
igazi jognak kell lennie, hanem egyszerűen a 

nagyobb erő vagy nagyobb ravaszság puszta 
ténye, se több, se kevesebb, épp ugy mint az 
állatok bir toklása szokott lefolyni. Es ime, ez 
az elmélet, ez a meggyőződés teszi napja ink 
szoczializmusát oly félelmessé az ő törekvéseiben 
és azoknak felforgató következetességében. 

A szoczializmustól, igazán, nem azért kell 
félni, mer t például kozmopoli ta jelleggel bir és 
millió és millió ka rok állnak rendelkezésére. 
Még a vérontás is, melylyel fenyeget, nem oly 
re t tenetes , bogy olyat a világ még nem lá to t t 
volna. Az emberiség sok forradalmat , sok fel-
fo rga tás t élt már á t ; de olyat még nem látott , 
m in t a milyennel a modern szoczializmus fe-
nyeget. Ez a szoczializmus azért oly ret tenetes, 
m e r t mel le t t e van a logika, a következetesség 
ha ta lma, mely já t szva ragadja magával a népet 
s vele mindent . A mi t a raczionalisták, a mo-
dern hi te t lenség és val lástalanság pát r iarkhái , 
az emberi elme és aka ra t -teljes önállóságáról és 
függet lenségéről kieszeltek, s a mit a modern 
liberalizmus, a raczional is táktól véve át a szót, 
a közhata lom isteni eredetének tagadásában, 
ember i eredetének á l l í tásában s ebből folyólag 
a családjog saecularizácziójában, a házasságnak 
t i sz tán polgári szerződéssé való elkorcsositásában 
megkezdett , — azt a szoczializmus az egész, ma-
gán és társadalmi emberi élet széltében folyta tni 
és minden i rányban következetesen keresztül 
vinni akar ja , kivál t a b i r toklás és élvezés terén. 

Nincs csábítóbb és éppen azért veszedelme-
sebb tan, min t a szoczializmus. „Nincs se Isten, 
se ur," t ehá t semmiféle kor lá t ja nincs az em-
beri tetszésnek és akarásnak az élet javainak 
élvezésében : ez a szoczializmus re t tenes prae-
missája, a melyből bóditó következetességgel 
folyik a minden létező lerombolására hivó és 
izgató — hajrá! Oh vajha megér tenék ezt azok, 
kiknek kezében van még valami az emberiség 
békéjének, a tá rsada lom jólétének és haladásá-
nak legfőbb tényezőjéből, a konszerváló hata-
lomból ! 

Ha az Isten törvénye csakugyan puszta agyrém 
s klerikális ámitás volna, a min t a raczionalizmus 
és liberálizmus nyomdokain következetesen ha-
ladó szoczializmus t a n i t j a ; ha a jog pusztán 
emberi akara t fo lyománya; ha a tulajdonjog, épp 
ugy min t az ál lami fenség és hata lom a család-
dal együtt , egyszerűen csakis az állami hata lom 
alkotása és institucziója : akkor világosan követ-
kezik, hogy mindez megvál toztatható és az 
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emberi akara t á l ta l gyökerestől fel is forgat-
ható. Ez a szocziálizmus Damokles-kardja, éppen 
a „müvei t" emberiség feje fölé kifüggesztve. 

A népek zsir ját kiszivó és eltékozló mili-
tar izmusnak a föld hata lmasai Európában élve-
halva mindent feláldoznak, de nagyon csalód-
nak, ha azt hiszik, hogy a ha ta lom a jövő felet t 
az ő kezükben vagyon. „Nincs se Isten, se u r" , 
— ez a re t tene tes elv mindinkább á tmegy a 
munkás osztály, a nép vérébe. A nép kor rumpá l t 
lelkébe, az uri hata lom, a tekintély, szóval az 
urak t isz te le té t csakis az képes visszavivni, a ki 
képes visszavinni a munkás osztály, a nép lel-
kébe az isteni félelem élénkségét, t . i. a keresz-
tény vallást, a min t azt a ka th . egyház őrzi, 
ápolja és terjeszti . 

Ezt jegyezzék meg maguknak azok a ne-
vükre oly büszke magyar ál lamférf iak és tör-
vényhozók, kik a kathol ikus h i t és vallásosság 
gyötrésében, há t t é rbe szorí tásában fáradoznak s 
például a — polgári házasság behozásán tö r ik 
jobb sorsra érdemes, nemesebb munká ra rendel t 
el m éj őket. 

„Discite ius t i t i am moni t i et non temnere 
divos !" *** 

A római kérdés. 
A kozmopolita-liberális sajtó egyre azt hangoztatja, 

hogy nem létezik már római kérdés ; amiben hiven kö-
veti az olasz kormánynak utasitásait. Es mégis folyton 
beszélnek s irnak e kérdésről; miként lehet olyasmivel 
oly gyakran foglalkozni, ami „nem létezik ?" A „Pester 
Lloyd" is nagy garral kijelentette egykor, hogy a római 
pápa „egyszerű pappá" (einfacher Priester) változott, és 
évenkint mégis legalább husz-harmincz vezérczikkelyt szo-
kott hozni a római pápáról, encyclikáiról és római kér-
désről. Ugy vannak vele, mint a nappal : ha be is huny-
ják szemüket, az mégis világit s meleget áraszt a jókra 
s gonoszokra egyaránt. 

Ugy van vele Crispi is, a volt olasz miniszterelnök, 
ki bukása óta már a második hosszú czikkelyt eresztette 
meg e kérdésben az angol Conterporary Rewiew folyóirat 
hasábjain. A czikkelyt a napi sajtó Magyarországon kivo 
natilag már ismertette; mi azonban fölöslegesnek tart juk 
annak közlését, mivel ami benne uj, szóra sem érdemes, 
ami pedig nem uj, azt t. olvasó-közönségünk amúgy is 
ösmeri. 

A czikkelynek tartalma ugyanis az, hogy a Vati-
kán a franczia köztársaságtól remeli az Egyházi Állam 
visszaállítását, és ebben a reményében Francziaország 
több izben megerősítette ; holott a bukott olasz minisz-
terelnök szerint a pápának kötelessége volna Olaszország-
gal kiengesztelődni, melynek kormánya elegendő biztosí-
tékot nyújtott a pápának lelki hivatása gyakorlására, és 

a kath. vallásnak nagyobb előnyöket nyújt mint bármely 
más kultusznak. 

Mindkét vád olyan régi, mint Róma bitorlása az 
olasz forradalmi királyság által. Megirta azokat Bonghi, 
volt olasz oktatásügyi miniszter már Crispi előtt, de épp 
oly kevéssé találtak hitelre, mint most. 

Igaz ugyan, hogy ujabban a diplomácziai körökben 
és a sajtóban sokat beszéltek a Vatikán franczia politi-
kájáról, de épp ugy beszélhettek volna anuak idején a 
római Kúria porosz politikájáról, midőn XIII. Leo I. 
Vilmos német császárral oly szives leveleket váltott és 
Bismarckot kitüntette ; épp oly alapon lehetett volna szó 
a szentszék spanyol politikájáról, amidőn a pápa a 
madridi nunczius ut ján a karlista érzelmű spanyol papság 
ellen szólalt föl. 

Egyébiránt a hivatalos Olaszországnak s barátainak 
legkevésbé volna jogukban a Vatikán úgynevezett fran-
czia politikáján fenakadni. A szentszék soha sem ismerte 
el az Egyházi Állam elrablását és azért teljes joga van, 
ott keresni a segélyt korábbi birtokállapota visszaállítá-
sára, ahol azt elnyerhetni reméli. Más kérdés azonban, 
vájjon a Vatikánban komolyan gondolnak-e ily tekintet-
ben Francziaországra, melynek kormánya csak eszélyes-
ségből türi az egyházat ugy, ahogyan. A „L'Osservatore 
Romano" czikkelyei, melyeket a magyar napilapok is távira-
tokban ismertettek, e tekintetben nem bizonyítanak semmit 
sem ; mivel ellenök idézhetnők a legtekintélyesebb párisi 
lapok nyilatkozatait. így — hogy csak egyet-kettőt be-
mutassunk — a Journal des Débats Crispi czikkéről ír-
ván, kijelenti, hogy „csodálatos módon hamisan kell 
ítélnie és mások ítélő gyöngeségére számítania annak, aki 
el akarja hitetni a világgal, hogy a köztársasági Fran-
cziaország csak egv pillanatra is arra gondolhatna, hogy 
az 1849-diki expedicziót újból megindítsa s a pápát régi 
állarraiba visszahelyezze;" — hasonló módon nyilatkozik 
a Temps, hozzátévén, „mennyire kell bámulni, hogy 
Crispi azt állítja, hogy ez volna egyedüli oka az olaszok 
bizalmatlanságának Francziaország i ránt ; ha Crispi csak-
ugyan hiszi, amit mond, kísértetbe kell jönni, amaz epi-
thetonokat alkalmazni, melyek diplomácziai stylusbau 
nem szokásosak ; és ha nem hiszi azt, amit mond, mily 
fogalma lehet neki a nemzetközi közönségről általában 
és az olaszról különösen ; és a franczia kormánynak éven-
kint nagyobb fáradságába kerül, csak a Vatikán melletti 
nagyköveti állást fentartani a budget-tárgyalásoknál, sem 
hogy egyébre gondolhasson." 

A Vatikán természetesen nagyra becsüli Franczia-
ország jó indulatát, mivel a keleti missziók ennek párt-
fogására utalvák, és mivel Francziaország katholikus 
állam mindamellett, hogy a vallás-elleni törekvések a 
kormányzatban mindinkább érvényesitvék. A mostani 
franczia köztársaságra azonban a Vatikán nem számit; 
merész diplomácziai álom volna is az, mely a pápát s 
Rómát ezen köztársaság kegyelmétől függővé tenné s az 
egyetemes egyház üdvét annak sorsával kötné össze. Azt 
maga XIII. Leo jelentette ki, hogy ő nem hisz a mo-
narchikus revindikácziók jövőjében; és habár az a katb. 
párt, mely a köztársasági alapon az egyház s vallás 
jogainak visszaszerzését czéljául tűzte ki, még csak most 
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éli keserves vajúdását, és messzebb esik az e párt által 
újjászervezendő konzervatív köztársasági kormányzat, de 
az átalakulás a közvéleményben már folyamatban van s 
előre veti árnyékát a kormányzat külügyi akcziójában. 

A római kérdés megoldása a szentszék s egyház 
elévülhetetlen jogainak megfelelőleg, emberi számítás 
szerint nem függ Francziaországtól, hanem rendkívüli 
magasabb eseményeknek a következménye, melyek máris 
vajúdnak egész Európában. Francziaországnak ezekben 
nagy része lesz, mert ezen nemzet képezi az interna-
czionalis politika középpontját. Crispi is erre mutat, mi-
dőn mások nyomán Francziaországhoz köti a római kér-
dést. Amidőn ugyanis azt mondja, hogy az olasz hivatalos 
világ csatlakozása a hármas szövetséghez abban leli okát, 
mivel attól tart, hogy Francziaország vissza fogja adni a 
pápának az Egyházi Államot: nyilván készakarva túloz, 
ámde e túlzásban jelentkezik ama másik és főczél, hogy 
Közép-Európát eltávolítsa a szentszéktől. 

A jövő konklavéről közelebb hozott czikkelyünkben 
rámutattunk a hivatalos Olaszország aspiráczióira, ame-
lyeket a hármas szövetség segélyével a pápaság jövendő 
alakulására nézve valósítani akar. I t t találja magát azután 
szemben Francziaországgal, melynek mostani radikális 
kormánya mellett sem lehet érdekében, hogy a katholikus 
francziák oly pápában találják fejüket, aki az olasz poli-
tika eszköze volna ; s ebben Francziaország bizton számit 
Belgium, Spanyolország, sőt még Svájcz teljes támoga-
tására, amely országok kormányai — mint nekünk franczia-
országi barátaink írják — máris lépéseket tettek ez irány-
ban Párisban ; ha tehát Olaszországnak csakugyan sikerült 
volna a hármas szövetség részéről a mondott tekintetben 
Ígéretet kieszközölni — amit Ausztria-Magyarországra 
nézve nem lehet egyszerűen valónak hinni — akkor 
ebben a három szövetséges hatalom szembe találja magát 
a nevezett nyugati hatalmakkal, és esetleg Oroszország-
gal, mely Francziaországgal való viszonyánál fogva és 
politikai eszélyből is ezekhez fog csatlakozni ; minthogy 
pedig a pápát választó konklavében a protestáns porosz 
befolyás épp oly semmis, mint Oroszországé, ellenben a 
nyugati hatalmak ezen kiválóan katholikus kérdésben 
nagy számmal lesznek ott képviselve, Olaszország pedig 
oda be nem nyúlhat : nyilvánvaló, hogy Olaszországnak 
tervei a konklavére nézve mit sem nyertek a hármas 
szövetség föltételezett támogatása által, annál kevésbé, 
mivel az éjszak-amerikai Egyesült-Államok, továbbá Ka-
nada s a békében élő dél-amerikai államok katholikusai 
máris értesülvék az olasz csínyről és bizonyára fognak 
az ellen oly akcziót kifejteni, mint azelőtt már több 
izben, sőt az Egyesült-Államokban határozottan részükre 
áll az egész közvélemény, lévén ott még mindig nagy az 
ingerültség a new-orlansi-i események s az Olaszországgal 
emiatt támadt viszály benyomása alatt. 

E világra szóló mozgalomban Francziaország fogja 
a vezérszerepet játszani. 

Bismarck s a római bitorlók azt remélték, hogy a 
köztársasági Francziaország a latin katholiczizmus sírjává 
lesz ; azt hitték, hogy a köztársaság szembe állíttatván 
az egyházzal, össze fogja morzsolni e félelmes verseny-
társat, azután magát emészti meg polgári hábornkban. 

Ámde Francziaország sok ballépés után föltalálta hagyo-
mányos szellemét a köztársasági alakban is. és ma ismét 
Európa élén halad, holott Németország ifjú császárja ide-
oda kapkod, egyre szaladgál, hogy a Phönix-ként u j s 
szebb életre kelt franczia nemzet ellenében biztositsa az 
1870/71-diki vívmányokat, és Bismarck Crispivel együtt 
kénytelen megérni azt. hogy a franczia köztársaság mái-
közeledett a Vatikánhoz az internaczionalis politika kér-
dsseiben ahelyett, hogy — mint e nagy államférfiak re-
méltek — egymást emésztették volna föl, vagyonukat 
amazoknak olcsó prédának hagyván. 

Nem ! A jövő ugy alakul, mint azt XIII. Leo láng-
elméje előre látta s nagy részben vezette és vezeti. 

A köztársasági Francziaország napról-napra erősbö-
dik a pápával s pápa által, aki a czivilizáczió demokra-
tikus alakulását a helyes irányba terelte, amely irányban 
félelmetesebb s hatalmasabb, mert békén halad hóditó 
útjában ott, hol a viszonyok azt ugy hozzák magukkal, 
mint Olaszorzzágban is már láthatni kezdetét. 

A római kérdés pedig uralkodik az összes nemzet-
közi események fölöt t! -f-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , augusztus hó 8. Isten-Tcisértés állami 

aktussal. — 
Az egész ország ismeri már az Ugron-Uzselácz 

ügyet s annak vonatkozásait, és ez méltán fölmenthet 
minket attól, hogy apróra elmondjuk ezt a legújabb 
botrányt, melylyel miniszterválság is áll kapcsolatban, ami 
a dolgot még botrányosabbá teszi. Mi ezzel bizony nem 
foglalkoznánk e lapban, ha az ügyet nem kellene a leg-
szentebb elvek magaslatáról szemügyre vennünk. 

Isten-kisértés, hittagadás, törvénytiprás : ezzel kell 
ezt a botrányt a maga valóságában minősíteni. 

Arról van ugyanis szó, hogy a kormány, a hadsereg, 
sőt még a korona is oly határozatot kívánnak a képvise-
lőház mentelmi bizottságától kierőszakolni, mely Ugrón 
Gábor képviselőt kötelezné s kényszerítené, hogy Uzselácz 
századossal párbajt vívjon! 

Igy áll ez a dolog ; a többi mind sallang. A képvi-
selőház fogja mentelmi bizottságának határozatát felül-
vizsgálni és ekkor fog eldőlni, vájjon a törvényhozás, a 
végrehajtó hatalom, az egész állam hivatalosan megszegi-e 
Isten parancsolatát, a valláserkölcsöt és a saját törvényét ? ! 

Amig az Ugrón és Uzselácz közt fönforgó ügv a 
két nevezettnek magán-ügye volt, addig a kérdés semmi-
ben sem különbözött más párbaj-históriáktól, például a 
Gajári-nak ismeretes „becsületbeli" ügyeitől. Amióta azon-
ban a protestáns vallású Fejérváry báró, honvédelmi 
miniszter, hir szerint, a közös hadügyminiszter fölhívására 
és a korona tudtával magáévá tette Uzselácz ügyét, azt 
állítván, hogy Ugrón fegyveres elégtétellel tartozik a 
nevezett századosnak, többé már nem lehet szó privát 
kérdésről, annál kevésbé, minél bizonyosabb az, hogy 
gr. Szápáry miniszterelnök mindent elkövet, hogy a kor-
mánypártot és mentelmi bizottságot megnyerje a honvé-
delmi miniszter emez álláspontjának. 

Ha a kormánynak sikerül majd a mentelmi bizott-
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•ságot és pártját ez álláspont elfogadására birni, akkor 
Ugronnak párbajt kell vivni Uzseláczczal és pedig az 
összes állami tényezők hozzájárulásával, sőt erőszakolására. 
Ez a kérdés ; a mentelmi bizottságon és a képviselőházon 
áll most meggátolni e világra szóló botrányt. 

A mentelmi bizottságnak s utána a képviselőháznak 
ki kell jelentenie, hogy a képviselőnek mentelmi joga 
védi a szólásszabadságát és tiltja a fegyveres elégtétel 
adását. Való ugyan, hogy magok a képviselők sem tisz-
telték egymás e jogát és többen megverekedtek éppen a 
képviselőházban kimondott szavakért ; ezzel rossz példát 
adtak magok a honatyák ; de a képviselőház e párbajo-
zást nem helyeselte soha, annál kevésbé szentesitette azt 
hivatalosan a törvényhozás, ellenkezőleg a legtöbben kár-
hoztatták vagy legalább puszta magán-dolognak tekintet-
ték. Most azonban nem elégséges a passziv magatartás, 
mióta az ügy az egész parlament hivatalos ügyévé lőn a 
képviselőháznak ama határozata folytán, mely Beöthy 
Ák os interpellácziójára és a miniszterelnök indítvá-
nyára elbírálás s jelentéstétel végett a mentelmi bizott-
sághoz utasította az Ugron-Uzselácz ügyet. E hivatalos 
határozatra a bizottsági hivatalos jelentés fog következni, 
mire a ház szintén hivatalosan s végérvényesen fog az 
ügy érdemében dönteni. Ha már most a bizottság s utána 
a ház azt fogja határozni, hogy ez ügyben nem forog 
fönn a mentelmi jog kérdése s hogy tényleg a képviselő-
ház ez ügyben semmi irányban sem intézkedhetik, hanem 
egyszerűen tudomásul veszi a dolgot vagyis napirendre 
tér fölötte, akkor ez annyit jelentene, hogy köteles fegy-
veres elégtételt adni Uzselácznak, ha ez utóbbi ragasz-
kodik kihívásához, miután Ugrón kijelentette, hogy nem 
vonja vissza szavait. 

Aki Isten parancsolatait ismeri, aki tiszteli az er-
kölcsöt és szem előtt tart ja a büntetőtörvénykönyvnek 
a párbajozok büntetéséről szóló szakaszait, az egy per-
czig sem fog kétségben maradni az iránt, amit fönebb 
mondtunk, hogy ugyanis hivatalos állami aktussal Isten-
kísértés, hittagadás és törvénytiprás van készülőben, 
melynek elejét kell venni a magyar nemzet becsülete, 
vallásos érzülete, az állami törvény iránti tisztelet, és 
Isten parancsolatai iránt köteles engedelmesség nevében. 

Az osztrák-magyar hadsereg is bűnrészessé lenne, 
ha fő hadvezénylete idáig juttatná a dolgot ; mert ha a 
kérdést kihüvelyezzük a sok fityingből, melybe azt min-
denünnen burkolták, nem marad belőle más, mint a 
szoldateska elbizakodottsága, mely Ugrón képviselőn meg 
akarja torolni a merészségét, hogy egy katonatiszt eljá-
rását kritizálta. Ezért oly égbekiáltó bün volna most ez 
a párbaj, melyet a hadsereg nevében követelnek, minőt 
a monarchia fennállása óta nem ismert. Pedig az osztrák-
magyar hadsereg még hires volt istenfélelméről, mint 
vitézségéről ; de szerencsétlenségeit ez a párbaj nem fogja 
ellensúlyozni, ellenkezőleg ez lesz a legnagyobb szeren-
csétlensége. 

A legfőbb hadúrnak, a koronának kell itt veto-ját 
gyakorolnia ; mert akármint híresztelik is, hogy az ural-
kodó a honvédelmi miniszternek fönismertetett álláspontját 
osztja, mi ezt nem hiszszük s nem hihetjük. 0 felsége 
— ki saját hadseregébe vette föl azt a két katholikus 

tisztet, akik kiléptek a porosz hadseregből, mert nem 
akartak párbajt vivni — bizonyára nem fogja megengedni 
azt a szörnyűséges hivatalos Isten-kisértést, mely az adott 
viszonyok közt hivatalos lázadás Isten s örök törvényei 
ellen. 

Mert ha már a párbaj lehetővé, sőt — mint láttuk 
— kötelezővé tétele ily nagy felelőséggel járó hivatalos 
szörnytett, mint kellene vélekednünk, ha e párbajban vala-
mely fél elesnék, ami nincs kizárva? Nem volna-e ez 
hivatalos vérengzés, az állam összes tényezői által rende-
zett égbekiáltó gyilkosság? 

Es mi czélból? Az ugy nevezett katonai becsület 
megmentéseért! Ezt ugy sem vonta kétségbe a nemzet; 
még Ugrón Gábor sem kritizálta e tekintetben a hadse-
reget, mely utóbbit pedig ugy a parlamentben, mint 
delegácziókban a honatyáknak joguk, sőt kötelességük 
birálni annak összes tábornokaival s tisztjeivel együtt. 
Egyébiránt a katonai becsületen sérelem nem ejtetett s 
ha ejtetett volna is, az Uzselácz privát ügye, de nem az 
országé, nem a nemzeté, nem a hadseregé, nem a királyé, 
hogy abból hivatalos Isten-kisértést csináljanak, a vallás-
erkölcsöt kigúnyolják és a fennálló állami törvényeket 
arczul üssék, és pedig törvényhozási aktussal, mint a 
képviselőház tárgyalásából kitűnik. 

Nincs szó a szótárban, melylyel kellően kifejezhet-
nők borzalmunkat, melyet a tervezett merénylet fölött 
megrendült lelkünk mélyében érezünk, amelyhez hasonlót 
csak a mult századbeli franczia forradalom merészkedett 
elkövetni, midőn detronizálta az Istent, hogy egy hetaera 
képében az „ész^ t dicsőítse; nálunk viszont Isten pa-
rancsolatát törölnék el állami aktussal, ami a gyakorlat-
ban azonos amazzal. 

Vajha még idejekorán meggátolnák ezt a tervezett 
rémtettet, mely Isten átkát s büntetését vonhatja nemze-
tünkre, a hazára s trónra ! 

Félünk — aggódva várjuk a fejleményeket ; sőt még 
legjobb esetben is attól tartunk, hogy maga a tervezett 
szörnytett kísérlete pusztító s romboló hatással lesz a 
közerkölcsökre; az a köztudat ugyanis, hogy az állami 
főtényezők közel állottak ahhoz, hogy tultegyék magukat 
Isten parancsolatán, a valláserkölcs szabványain és a 
tételes állami törvényen, nagyon könnyen megingathatja 
a tiszteletet ugyanezen parancsolatok iránt, alááshatja az 
erkölcsi érzületet és megrázkódtatja a bizalmat az állami 
főtényezők irányában. 

Borzalommal s rettegéssel nézünk a jövő elé, mely 
ily jelen után következik. 

Azért igyekezzünk kiengesztelni a megsértett Isten-
séget, expiálni az Isten-kisértést, és ha szükséges, orszá-
gos engesztelő ima-napot kell kitűzni a megbántott Leg-
főbb Törvényhozó megkérlelése s haragjának távoltartása 
végett. -(-

Onnan, a honnan, augusztus 1. Választási vissza-
élés. — Hogy parlamentáris életünknek 25 éve alatt a 
katholiczizmus Magyarországon mily óriási veszteségeket 
szenvedett, hogy evvel szemben a liberálizmussal szövet-
kezett protestántizmus, mily óriási módon emelkedett, 
hatalomban ugy, mint ennek következtében befolyásban 
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az ország minden, de főleg egyházpolitikai ügyeinek veze-
tésére, irányára nézve : azt ugy hiszem nem kell bővebben 
fejtegetni azok előtt, kik e 25 évet átélték, annak ese-
ményeit figyelemmel kisérték és a katholiczizmus múltját, 
annak jelenével, helyzetével, a kormányok és a többség-
nek mindenkor vele szemben tanusitott bánásmódjával 
összehasonlítják. Lát juk, keservesen érezzük, hogy üldöz-
tetünk és el vagyunk nyomatva ; de még élünk, lélekzetet 
vehetünk, és ha megembereljük magunkat még erőhöz 
juthatunk, hatalmunk, befolyásunk egyházunk ügyeinek 
megvédésére és igy a keresztény Magyarország visszaállí-
tására még ismét megizmosodhatik. Ezt jól tudják azok, 
kik az ország ügyeit intézik, és azért ujabban oly csapást 
készülnek ellenünk intézni, hogy többé ne legyünk képe-
sek lábra állani. 

Hogyan ? hát egyszerűen ugy, hogy lehetetlenné 
akarják tenni a katholikus pártnak képződését az ország-
ban. Ugy van, nem kívántatik hozzá valami genialis 
kombináló ész, hogy e tervet kiolvassa azon törvény-
javaslatból, melyet az igazságügyi miniszter ur a kúriai 
biráskodásról a választási ügyekben a képviselőházban 
beterjesztett, a lóláb nagyon is kilátszik belőle, bár-
mennyire eltakarni igyekezett is a czélzatot a kormány 
általános szólamokban ; hiszen nálunk Magyarországon 
ugy szokás a törvényeket fogalmazni, hogy azoknak sza-
vai általánosságban hangozzanak, de azokkal mindig és 
egyedül a katholiczizmus sujtassék. Midőn Bismarck 
katholikus üldöző javaslatait beterjesztette, nyiltan meg-
jelölte a katholikusokat, nálunk pedig mindig általánosan 
a .felekezetek'-ről beszélnek, de specifice csak a katholi-
czizmust értik alatta. 

Igy vagyunk a fennebb emiitett törvényjavaslattal 
is, melylyel biztosítani akarják a képviselői választásokat a 
visszaélések ellen, de ugy, hogy a ,felekezeti' és ,a há-
zasság jogi intézményének' általános szólama alatt, a 
katholiczizmus agyonüttessék ; mert jegyezzük meg jó 
előre, hogy a javaslat ide vonatkozó része, lehetetlenné 
teszi valamely képviselőnek, hogy az kath. programmal 
lépjen fel, hogy igy megválasztassék és a kath. ügyet az 
országházban védelmezze. 

A javaslatnak ide vonatkozó része ugyanis követke-
zőleg hangzik: „3. §. érvénytelen a választás és ennek 
megállapítása kérvény utján kérhető . . . 7-ik pont, ha a 
képviselő a 6. pontban meghatározott módon, időben és 
czélból, valamely . . . hitfelekezetet a másik ellen gyűlö-
letre izgatott ; úgyszintén, ha . . . a házasság jogi intéz-
ménye ellen izgatott." 

A javaslat ezen intézkedései, kombinálva a hivatott 
6-ik ponttal lehetetlenné teszik, hogy valaki katholikus 
programmal lépjen fel képviselőjelöltnek, mert ezen pro-
gramra elmondása, vagy nyomtatásban terjesztése a 6-ik 
pont szerint érvénytelenné teszi a megválasztást. Mert 
kérdezem, hogy ugyan mi az, mire rá nem sütik manap-
ság a felekezetek elleni izgatást, ha esetleg valakinek 
eszébe jut a kath. ügyet védelmezni ? It t van p. o. az 
áldatlan elkeresztelési ügy, mi katholikusok, a mi sérel-
meink megszüntetését követeltük és nem azt mondták-e, j 
hogy mi a íelekezetek ellen izgatunk, hogy a felekezeti i 
békét háborgatjuk? És ha most valamelyik jelöltnek : 

eszébe jutna, hogy feltárja választói előtt az egyházpoli-
tikai helyzetet szóval és Írásban, hogy kifejtse előttük 
mily súlyos elnyomatás alatt nyög a katholiczizmus ha-
zánkban, hogy elitélje az elkeresztelés ügyében kiadott 
miniszteri rendeletet, a papságnak ebből származott hal-
latlan üldöztetését, vájjon ki hiszi, hogy mind erre, bár 
a leghiggadtabban elmondva, nem fogják rásütni a feleke-
kezetek elleni izgatás bélyegét ? 

De van ennek a javaslatnak még egy más pontja is, 
melylyel nem szabad a jelöltnek összeütközésbe jönni és 
az ,a házasság jogi intézménye.' Nevezetes egy pont ez, 
mert ez a jövő intézkedésnek előre vetett árnyéka. Hogy 
a miniszter a fennebbi kifejezés alatt nem a kath. házas-
ságot érti, az világos abból, hogy ő nem dogmaticus, 
nem is egyházjogi, hanem csak .jogi' intézményről beszél, 
de világos abból is, hogy a miniszter a polgári házasság 
barátja és azért már nem egyszer emlegette az ,egységes 
házassági jogot, ' itt is tehát bizonyos, hogy a házasság 
jogi intézménye alatt nem mást ért, mint a polgári há-
zasságot. Ha tehát a miniszternek sikerülni fog a polgári 
házasságot behozni, a képviselőjelöltnek nem szabad a 
kath. álláspontra helyezkedni, nem lesz szabad a polgári 
házasság ellen beszélni, és igy nem szabad oda törekedni, 
hogy a keresztény házasság visszaállittassék ugy, mint 
hazánkban mindig volt, vagy ha mégis teszi, ugy megvá-
lasztatása érvénytelenittetik. 

A miniszter tehát javaslatában nem csak a jelent 
foglalja le, hanem a jövőt is lefoglalni törekszik jó előre, 
a liberalizmussal szövetkezett protestantizmus részére és 
előre is lehetetlenné akar tenni minden kath. actiót, ille-
tőleg azt már csirájában akarja elfojtani. Legyenek ennél-
fogva bármily nagyok a katholiczizmus sérelmei, azokat 
felemlíteni a jelöltnek nem lesz szabad, mert e felemlités 
nem, mint jogos katholikus önvédelem fog tekintetni, ha-
nem minthogy a kath. álláspont a prot. állásponttal 
ellentétes, e felemlités mint a protestantizmus ellen inté-
zett és igy mint felekezeti izgatás, mint választási vissza-
élés fog megbélyegeztetni. 

Ily körülmények közt — és ez jó számitás a mi-
niszter részéről — melyik képviselő fogna tisztán csak 
az úgynevezett alkotmányos kiadások fedezésére is vál-
lalkozni, midőn jól tudja, hogy a katholiczizmus mellett 
ejtett egyetlen legigazabb szó is megsemmisítheti man-
dátumát és igy kiadásai, fáradozásai mind hasztalanok, 
mert czélját, hogy a katholiczizmust az országházban 
védelmezze, nem érheti el? Igaz ugyan, hogy a javaslat 
szerint, a mandátumot a kúria csak akkor mondhatja ki 
semmisnek, ha az kérvénynyel támadtatik meg ; de a jelen-
legi katholikus-ellenes áramlat mellett, nem kell-e okve-
tetlenül feltenni^ hogy a liberális kormánynak lesz rá 
gondja, hogy ily kérvény beterjesztessék és ő a kath. 
szellemű képviselő alkalmatlankodásától a kúria ítélete 
által megmentessék ? Ki vonja kétségbe ennek lehetőségét, 
mikor minden téren csak elnyomatást tapasztalunk ? 

A jelen ime nem kedvező, a jövő láthatárán pedig 
a katholiczizmusra nézve csak sötét felhők emelkednek 

i hazánkban, fog-e a jó Isten rajtunk könyörülni ? ! nem 
kell-e még a mult mulasztásáért sokáig bűnhődnünk ? e 
tekintetben sok, nagyon sok függ a katholikusoktól, vagy 
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életre valók lesznek a jövő választásnál, mihez már most 
kellene hozája fogni és akkor a fenyegető veszedelem el-
múlik, vagy ha nem, ugy a kegyelemdöfést a liberáliz-
mus a katholiczismusnak a legközelebbi jövőben meg 
fogja hazánkban adni és lesz a regnum Marianumból, 
regnum protestanticam. Dr Veterán. 

Páris. A „Berum Novarum" kezdetű ency etika. 
A párisi egyháztartomány összes püspökei, élükön a 

párisi biboros-érsekkel a következő föliratot intézték a 
pápához : 

Szentséges atya! 
Összegyültünk a czélból, hogy együttesen bemutas-

suk Szentségednek mély tiszeletünk hódolatát s fiúi csat-
lakozásunkat a tanításokhoz, melyeket a munkások hely-
zetéről szóló csodálatraméltó körlevelében a világnak az 
imént adott. 

Nincs kérdés, mely oly élénken fogva tartaná most 
mindenkinek a figyelmét. De hála legyen Istennek, hogy 
•önt, szentséges atyánk, helyezte az apostoli székbe, hogy 
az élet s üdv igéit intézze az aggódó társadalomhoz. Péter 
utódját illeti meg, hogy kellő világosságba állítsa a meg 
oldásnak amaz elveit, amelyek megegyeznek a jogossággal 
és méltányossággal. 

Elolvasván a Berum Novarum kezdetű encyclicát, 
mindenki meg fogja érteni, hogy szentséged joggal mond-
hat ta : „Mi e tárgygyal teljes biztossággal s ahhoz való 
jogunk tudatában foglalkozunk, mert az izgalmas kérdés 
oly természetű, hogy, hacsak nem folyamodunk az egy-
házhoz, soha sem lehet azt hatályosan megoldani." 

Szentséged valóban bebizonyítja azoknak az erő-
feszítéseknek hiábavalóságát, melyeket megkisérlettek az 
evangéliumi elvek mellőzésével, amelyeknek letétemé-
nyét híven megőrizte az egyház. Mialatt a szoczialisták 
az orvoslást agyrémszerü egyenlőségben és anyagi élvek 
birtokában keresik, megcsalják a népet hazug Ígéretekkel 
és teljesithetlen vágyakat keltvén, mély ellentétet támasz-
tanak a felső s alsó néposztályok közt : addig az egyház 
mindenkihez az igazság szavával fordul s mindenki iránt 
állandó gondoskodást tanusit. 

Az egyház emlékezteti az embereket, hogy rendel-
tetésük nem szorítkozik csupán a földi élet szük határai 
közé; senki sem képes igazán fölérteni a halandó életet, 
sem megbecsülni ennek való értékét, ha nem emelkedik 
föl ama másik élet gondolatához, mely halhatatlan. Ezek 
Szentségednek saját szavai. 

A munk a s fájdalom, a vétek következményei, soha 
sem lesznek száműzve e földről; Krisztus Urunk meg-
szentelte azokat saját személyében és azokból tanítványai 
számára az erények s érdemek forrását fakasztá. 

Továbbá, követvén a Gondviselés rendelkezéseit, az 
egyház nem szűnik azon munkálkodni, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a gazdagokat s szegényeket, szemük elé 
tartván kölcsönös kötelességeiket: a gazdag becsülje a 
szegényt, akiben az ember- s a kereszténynek méltóságát 
tiszteli ; a szegény, kit Jézus Krisztus szegénysége meg-
nemesitett, nem viseltessék irigységgel a gazdag iránt. 
Mindketten testvérek, és egy atyának fiai, aki maga az 

Isten ; szeretik s tisztelik egymást, iparkodván egymást 
kölcsönösen támogatni. 

Szentséged nem elégszik meg azzal, hogy ekképpen 
kellő világításba helyezze ama jogok s kötelmek viszo-
nyait egymáshoz, melyeket a keresztény bölcselet tanit. 
Ön azonfelül fölhívja mindazokat, akik a világ előtt sür-
getően jelentkező társadalmi nagy kérdés iránt érdeklőd-
nek, hogy iparkodásukkal s tevékenységükkel közremun-
kálkodjanak annak szerencsés megoldásán : a kormányokat, 
a munkátadókat, a gazdagokat, és magokat a munkásokat 
is. Bámulatos biztossággal a tanelvekben meghatározza 
ön kinek-kinek a kötelezettségeit és cselekvése határait, 
ameddig ez jogos. 

Ön megállapítja a család jogait és az egyéni tulaj-
don jogosságát. 

Ön kimutatja, miként kell az államnak gyakorolnia 
felügyeleti jogát, elejét veendő a visszaéléseknek a gaz-
dagok részéről, és fölszabadítandó az elnyomás alól azo-
kat, akik sokkal gyöngébbek, semhogy magukon segíthet-
nének ; ön azonban emlékezteti egyszersmind a mérsékletre 
s óvatosságra e joga alkalmazásában, hogy ekképp tisz-
teletben tartsa a család isteni intézményét és a jogos 
egyéni szabadságot. 

Ön folytatólag szemlét tart a különböző intézkedések 
fölött, melyeket meg lehet tenni a munkások helyzetének 
javítására ; milyen a testületi szervezkedés, a balesetek s 
betegség vagy aggkor esetére biztosító intézmények, a 
kölcsönösen segélyző pénztárak; és egyúttal élénk s tiszta 
világításba helyezi az elveket, melyeket e különböző in-
tézmények alakítása- s igazgatásánál követni kelljen. 

Szentséges Atya ! Mi ekképpen nagy hálával egybe-
foglaltuk szentségednek szavait. A mi kötelességünk s 
erőnk leszen, azok fölött elmélkedni, azokat a ránk bízott 
népekkel megismertetni, és bátorítani, mint ön is méltóz-
tatik tenni levelében, mindazokat, akik szivükön viselik 
az egyház s társadalom érdekeit, hogy nemeslelküen mun-
kához lássanak. 

Vajha láthatnók, mint ismétlődik az a látvány, mely 
a kereszténység föllépésekor bámulatba ejté a pogány 
világot és vajha a felebaráti szeretet a tevékenység és 
áldozatkészség uj csodáit müveiné, hogy ekképpen a tár-
sadalom összes osztályait egyesítse. 

Fogadja stb. 
(Következnek az aláírások.) (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-j- A jó egészség könyve a magyar nép számára. 

Irta Kontúr Béla, az összes orvostudományok tudora. 
Ez a czime annak a valóban hézagot pótló munká-

nak, melyet a Szent-István-Társulat népiratkái folyamában 
közrebocsát, beváltván ezzel azt a mondást, hogy „omne 
túlit punctum, qui miscuit utile dulci." Csakugyan hasznos 
munkát végezett vele dr Kontúr Béla, midőn a magyar 
népnek mintegy dióhéjba szorítva adja mindama szak-
szerű tanácsokat, melyeknek követésé a jó egészség ápo-
lására elengedhetetlenül szükséges, vagy betegség, sze-
rencsétlenség esetén az első segedelem nyújtását lehe-
tővé teszi. 
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Dr Kontur Béla máris szép nevet vivott ki magának 
az ifjabb irói nemzedék körében. Nagyobb dolgozatai, 
mint a „Sic fata tulere. A végzet" czimü regény, továbbá 
„Hegy mögül" cz. 12 darab novella és „Orgona-ág" cz. 
költemények, igen szép pártolásban részesültek, mert Író-
juk a modern szépirók ismeretes stylusával — ami erős, de 
gyönge oldala is egyszersmind — igen avatottan tudja 
összeegyeztetni a vallásos érzület ápolását, melyet ugy 
szólván észrevétlenül csepegtet olvasói szivébe-lelkébe. 

A jó egészség könyvével most ez a jó nevü fővárosi 
orvos a mindennapi élet égető szükségleteinek terére 
lépett, és tudományos készültsége, valamint gyakorlati 
tapasztalatainak tárházát megnyitván, röviden s velősen, 
jó magyaros nyelven adott útmutatásaival kész házi orvost 
állit a magyar nép rendelkezésére, a Szent-István-társulat 
pedig az igen olcsó kiadás által mindenkinek lehetővé 
teszi annak megszerzését. Nem is szabad e könyvecskének 
hiányzania egyetlen egy családban sem, mint kitűnik 
szerzőjének czéljából, melyet az elüljáró beszédben követ-
kező szavakkal fe j teget : 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus! A megváltó Isten-
nek, a mennyei orvosnak nevében üdvözöllek magyar nép, 
aki meggyógyitá a kafarnaumi százados szolgáját és az 
inaszakadtat, életre költé Jairus leányát, s figyelmeztetett 
az ötödik parancsolatra, mely azt mondja : ne ölj ! Eme 
parancs ellen nemcsak akkor vétkezel, ha felebarátodnak 
vagy önmagadnak élete ellen törsz, de az esetben is, ha 
egészségednek tudva, készakarva ártasz akár heves harag, 
akár mértékletlenség, ártalmas étel-ital, gondatlanság, 
túlságos munka vagy erkölcstelen élet által. En e köny-
vecskében arra akartalak tanitani, miként kerülheted el az 
egészség romlására vezető alkalmakat, és hogyan s mikép-
pen választhatod ki magadnak azokat, melyek egészsé-
gednek javára szolgálnak, és nem arra, miképpen s ho-
gyan kell a betegségeket gyógyítani. A jó egészségnek 
örvendő ember, ha valami betegségbe talál esni, sokkal 
könnyebben fölépül, mint az, ki gyöngélkedik. Az egész-
séges ember többet dolgozhatik, s testének minden része 
rendben lévén, sokkal elégedettebb. Aki beteg, gyógyít-
tassa magá t ; Sirák fiának könyvében írva vagyon „A 
Fölséges a földből teremtette a gyógyszereket és az okos 
férfiú nem iszonyodik azoktól." 

A könyvecske ajánlására elégségesnek véljük ezek 
után annak tartalmát közölni, amint következik: 

I. A test s az élet. Mozgás és helyváltoztatás : csontok 
izmok, mozgató idegek. Az öt érzék. Az agynak műkö-
dése. A bőr. A vérkeringés. A lélekzés. Az emésztés. — 
II. A táplálkozás. Egészségtani szabályok a táplálkozásról. 
Az élelmi szerek : hus, tej, sajt, vaj, tojás, liszt és kenyér, 
a krumpli, hüvelyes vetemények, zöldségek és gyümöl-
csök, mérges növények és gombák, fűszerszámok. Az 
italok : viz, szeszes italok, kávé és téa, eczet. — III . A 
lakás. A talaj, melyen a ház épült. Az épület falai. A 
szobák. A lakás tisztántartása. Világítás. Szellőzés. Fűtés. — 
IY. A fertőző betegségek. A gyakrabban előforduló fertőző 
betegségek. Tífusz. Kolera. Skarlát. A kanyaró. A himlő. 

Bárányhimlő. A szamárhurut. Torokgyik és penész. A 
száraz betegség. A hideglelés. A sebfertőzés. A gyerme-
kek hasmenése. Az egyptomi szembetegség. Az állatokról 
emberre ragadó betegségek. Az élősdiek. — V. Rögtön 
keletkezett veszedelmes megbetegedések. Az ájulás. A guta-
ütés. Veszélyes vérzések. Orrvérzések. Sebekből származó 
vérzések. Vérzés a tüdőből. A gyomorvérzés. A megful-
ladás. A széns. lev. fuldokló mentése. Akasztott ember men-
tése. A légcsőbe jutot t idegen testek által okozott ful-
doklás. A vizbefulás. A földdel elborított ember mentése. 
A fulladás bányalégben. Megfagyás. Az égetett sebek. A 
csonttörés, ficzamodás, rándulás. A villámcsapás, napszú-
rás. Nyavalyatörés. A mérgezések. — VI. A test ápolása 
és fejlesztése. A tisztaság. Pihenés. Az öt érzék ápolása. 
Foglalkozás és munka. A betegápolás. A csecsemő táp-
lálása és gondozása. — VII. Az éghajlat, a levegő, a 
napfény befolyása az egészségre. A levegő hőmérséke. A 
levegő nyomása. A levegő nedvessége és mozgása. A 
„czug." A nap fénye. — VIII. (Mint függelék). Házi 
gyógyszertár berendezése. 

Megjegyezzük még, hogy „A jó egészség könyve" 
már sajtó alatt van s közelebb megjelenvén 18 krajczáron 
lesz kapható. 

V E G Y E S E K . 
— Péchy Tamás kettős mértéke. Ez a lutheránus 

felekezeti fő és a Tisza-korszak inventáriumos maradványa-
képpen a képviselőház elnöke a ház jul. 4-diki ülésében 
többször megrótt egy képviselőt, sőt azzal is fenyegette, 
hogy megvonja tőle a szót, mert a zsidókról nem szólt 
ama tisztelettel, melyet a modern aranyborju-imádás 
„parlamenti kötelező szokássá" tőn. Bezzeg, midőn az 
elkeresztelési vita alatt vagy legutóbb Ugronnak a fő-
pásztori székek betöltése ügyében tett interpellácziója 
alkalmával a „t. házban" a katholikus hitágazatokat, a 
pápát, püspököket s lelkészeket valóságos effronteriával 
megtámadták, akkor jó Péchy Tamás nagyot hallott s 
még nagyobbat hallgatott. Egyébiránt addig járta ez a 
kétféle rőf, mig betelt a mérték, mert egyik befolyásos 
miniszter tanácsát már a lapok is közlik, azt ugyanis, 
hogy „menjen Péchy Tamás hüselni s adja át a helyét 
másnak." 

— Nemzetiségi egyházak Magyarország fővárosában. 
A minap alkalmunk volt látni három rendbeli keresztle-
velet, melyeknek elsején a föliratban s pecséten olvastuk 
„Magyar ágostai evang. (lutheránus) egyház Budapesten;" 
a másikon „Német-magyar (!) egyesült evangelikus egy-
ház Budapesten;" a harmadikon „Tót evangelikus egyház 
Budapesten." Ugy halljuk, hogy Budán van egy negye-
dik is „német evangelikus egyház." íme a hitszakadás 
egyik dicsőséges eredménye. Bizonyos hírlapok mégis a 
budapesti katholikus plébániákat vádolják „germanizá-
czióval." És bagoly mondja a verébnek nagyfejű. 

— Betlehemben a görög-keletiek folyton háborgatják 
a katholikusokat a Nativitas bazilikájában, ugy szintén 
az alatta lévő sziklabarlangban ; emiatt a súrlódások na-
ponkint megujulnak, és nagyobb bajtól is lehet tartani, 
ha a hatalmak közbe nem vetik magukat, hogy ekképp 
meggátolják a keleti kérdésnek ez oldalról való kitörését. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . t anár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Gsippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. s 

„Isten és ember." 

Ha nagy eszme által ihletet ten és nagy 
szükséglet által meghatva ragad a költő lantot 
és lelke ta r ta lmának kiöntésében népe lelkének 
mélyéből merí t i dalának a hangját , alkotásának 
az érczét és a lakjá t : akkor az ily szerencsés 
körülmények közt született akár kisebb, akár 
nagyobb költői mü mindenkor számot tesz a 
maga nemében és időt jelez nemzete tör téne-
tében. 

A magyar nemzet ébredése és izmosodásnak 
indulása korszakából, például Berzsenyi Fohásza 
és Ódája a magyarokhoz, Kölcsey hymnusza, 
Vörösmarty szózata és Zalán futása, Arany Tol-
dyja, Petőfi riadói és hazafias dalai, b. Eötvös 
búcsúja, Tompa bus dala a gólyáról, és hogy 
többet ne emlitsek, Mindszenty tüzes egyházi 
szózatai és ömlengései, — valóságos időmérők 
Magyarország élete, törekvése, vergődései és 
közhangulata történetének tanulmányozásában. 
A mi a szivekben forrongott , az tö r t u t a t ma-
gának a nemzet ihletet t költőinek ajkain át, az 
nyert minden idők számára emlékezetes alakot 
ama költeményekben, melyeket a nemzet politikai 
vagy vallási közéletének megfigyelése s igazi 
magyar szivvel való megszivlelése inspirál t a 
költők lant jába. 

Ilyen, a maga nemében számot tevő s hazai 
irodalmunkban pár já t nem lelő költői mü az, 
mely kath. egyházi költőnk, Kemenes tollából e 
nyáron napvilágot lá tot t . „Isten és ember", ez 
a czime, és pedig igen találóan. Mikor először a 
kezembe került , alighogy felnyitám, — tar ta l -
mának élvezése mint valami varázsital elbűvölt, 

s ne adj Isten hogy le tehet tem volna addig, 
mig el nem olvastam az egészet. Egy sajátságos 
költői alkotással á l l tam szemben, melynek ke-
restem pá r j á t a különféle nemzetek irodalmában, 
és szerettem volna hamar ki találni a genusát és 
speciesét, vagyis azt, hogy az irásmüvészet me-
lyik válfajához lehetne ezt a sajátságos költe-
mény-füzért sorozni. Első ismertetésemben azt 
mondám, hogy ez egy — magyar zsoltáros könyv. 
Hónapok elteltével, sokszoros át- és átolvasás 
u tán maradok annál a gondolatnál, a mi lelkem-
ből először k ipa t tant . Ez egy igazi magyar zsol-
táros könyv, egy hivő keresztény lélek, egy 
magyar katholikus ember szózata ódákban, 
hymnuszokban, tankölteményszerü elbeszélések-, 
leírások- és oktatásokban kortársaihoz, kikre az 
oktatás és lelkesités a keresztény hi t kátéjában 
előadott fenséges dogmák és erkölcsi elvek kul-
tuszára és követésére nézve bizony igen ráfér. 
Korunk müveit osztályát legdrágább örökségé-
nek, legbecsesebb kincsének, keresztény katho-
likus vallásának, e vallás fenséges igazságainak 
s kiapaszthatat lan áldásainak ismeretére csak-
ugyan minden módon és eszközzel ösztökélni 
kell napjainkban, ugy kifogyott ez a müveit 
magyar katholikus világi közönség az ő kath. 
hitének ismeretéből és megbecsüléséből. Szerzőnk 
a költészet varázsát választotta eszközül. Ő köl-
teményekben hirdeti az evangelium örök igéit, 
ismertet i a keresztény cziviláczió nagy epocháit. 
Tartalmának, vagyis az egyes költemények czi-
meinek kiirása mindenki előtt kézzelfoghatóvá 
fogja tenni, hogy i t t egy Hoványi „Fensőbb 
katholiczizmus"-ához hasonló alkotással állunk 
szemben. A különbség köztük sok és nagy, de a 
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becs és az érdem egy. Amaz remek prózában és 
hitvi tázó alakban van irva ; ez a tárgy fenséges 
természetének megfelelően magasröptű poézis a 
ker. kathol ikus vallás dogmáiról, morál járól és 
tö r t éne t i epocháiról Isten imádására , Jézus di-
csőítésére, az egyház t iszteletére és követésére 
hangolva az olvasó lelkét, ha az fogékonysággal 
bir még e fenséges dolgok élvezése i ránt . Nem 
mondok sokat, hanem éppen találót , ha azt mon-
dom, bogy ez a sok t ek in te tben nagybecsű ma-
gyar költői mű egy ha ta lmas kiá l tás a magyar 
nemzet, névszerint a magyar katholiczizmus 
fülébe, a mely k iá l tásnak rövid t a r t a l m a és fog-
la la t j a is — ez: Credo-Crede ! Adoro-Adora!" 

De lássuk a t á r g y m u t a t ó t részletesen. Fohász 
u t án a Szentháromsághoz két kötetben és a ké t 
köte t hat-hat részében előadja szerző nagyjában 
mindazt , a mit egy keresztény kathol ikus em-
bernek, ha igazán müvei t és fenköl t gondolkozású 
akar lenni, hinnie és gyakorolnia kell, ugy hogy 
igazán elmondhatni , hogy Kemenes költői mü-
vének első része valóságos apologia és dogma-
tica Christiana, telve philosophia his tór iáé gene-
ris humanivel , a második kö te t pedig valóságos 
ethica chr is t iánának s a keresztény czivilizáczió 
ká té jának nevezhető. 

Az e l ső kö te t 1. része mintegy bevezetésül 
szól az angyalok eséséről öt énekben. így csak 
a szóló művészet t á rgya lha t j a a szellemi világrend 
első for rada lmát s annak puszt i tásá t ; festőmű-
vészet azt nem teheti , a mi t Kemenes tolla. 

A második rész czime: Teremtés. I t t a kö-
vetkező, külön-külön önálló költői alkotás be-
csével biró darabok következnek: Is ten I —IV. 
(énekben.) Ember. Kinyi latkoztatás . Sátán I—II. 
(énekben.) Bűnbeesés I—III . (énekben.) Ó-világ 
I—VII. (énekben.) Bálványozás. Nyomorúság. Jö-
vendőlés. Törvény. Gondviselés I—III . (énekben.) 
Jóslók rivallása. Látók lá tomása. Lángelmék só-
haj tása. Druidák éneke. Szibillák t i tka . Népek 
várása. 

A harmadik rész czime : Megváltás. Tárgy-
mu ta tó j a : Isten és ember. Az Ige megtestesü-
lése I—II. (énekben.) Jézus születése. A gyermek 
Jézus. A si já tban ') ri valló. Jézus és a sátán. 
Isten igéje I—II. (énekben.) Jézus és a kisdedek. 
Jézus és az u j világ. Jézus és a bűnös. Jézus 
szenvedése. Jézus halála. Az áldozat. Jézus fel-
támadása. Jézus és az egyház. Jézus mennybe-

') Pusztában-

menetele. Jézus istensége I—V. (énekben.) Jézus 
örök dicsősége. A világhős vallomása I—VI. 
(énekben.) 

A negyedik rész czime: Szentlélek uralma. 
T á r g y m u t a t ó j a : A Szentlélek vezetése I—II . 
(énekben.) Uj világrend. Apostolok. Vér tanuk 
emlékezete. A szinkör oroszlánja. Róma emlé-
keinél. Szentek I—II. (énekben.) Egyház. Pápa-
ság. Uj világ. A hi t ereje I—IV. (énekben.) 
Egyházatyák. Hi th i rdetők I—IV. (énekben.) A 
zsidónép. Is ten országa elvétele. Elvek. Világ-
vész. Megtérés. 

Az ötödik rész czime: Lélek. Tá rgymuta tó j a : 
A lélek nagysága I—III . (énekben.) Szabad aka-
rat . Tudás. Lelki ismeret I—II. (énekben.) Halha-
ta t l anság I—IV. (énekben.) Lélek-jelenés. A fel-
t ámadó halot t . Pé te r és Baján vitéz. Bűnbánó 
fohászok I—VI. (énekben.) 

A ha todik rész czime: Végezet. Tárgymuta-
t ó j a : Halál I—IV. (énekben.) Halo t tak emlékezete 
I—II. (énekben.) Világ vége I—IV. (énekben.) 
Jövő élet. Fe l támadás I—II. (énekben.) í télet . 
Kárhozat I—II . (énekben.) Tisztitó tűz I—II . 
(énekben.) Mennyország I—II. (énekben.) Örökké-
valóság. 

Mondja most már valaki, hogy ez nem tel-
jes Theologia fundamentá l is és dogmatika, lehe-
tőleg a h is tór ia revelat ionis keretében előadva! 
Kemenes t Dantehoz méltó gondolat inspirál ta. 
Conceptiói pedig az Is tentől ihle te t t Dávid con-
ceptióiig emelkednek, sőt bőségben azokon jóval 
tu lmennek, a mennyiben az u j szövetség egész 
t a r t a l m á t nagyjában felölelik. 

És eddig t a r t a nagy költői műnek dogma-
t ika i , elméleti része. Következik a második 
k ö t e t b e n a gyakor la t i rész, a — morál. És 
pedig : 

Az első rész czime : Az Atya-Istenhez. Tárgy-
I m u t a t ó j a : Magasztaló énekek I—X. (énekben.) 

Reggel. Este. Hit . Szeretet I—II. (énekben.) Ál-
dás I —V. (énekben.) Szülő. Haza. Fejedelem. 
Ezer év emléke. (Még ez is ! Dicső katholikus 
hazafiság !) Ezer év ünnepén. Isten országa. Irga-
lom. Sorsunk intézése. Végső kegyelem. Isten 
birása. A dicsőülés kegyelem. Küzdésben. Nagy-
ság, boldogság, dicsőség. Bánat . Belső lelki élet. 
Jellem. Jótevők. 

A második rész czime: A Fiu-Istenhez. 
Tárgymuta tó ja : Jézus a tengeren. Jézus a vilá-
gosság. Jézus és a vak. Jézus és a halott . A 
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megbocsátás kegyelme. A gyermek- i f júság I—II. 
(énekben.) Beteg. A köny felajánlása. Az Üdvö-
zitö engesztelése. Az ol tár i Szentség. Az i té lő 
Jézus. Az Üdvözitö élete. Az Üdvözitő édessége. 
Jézus édességem. Jézus nyolcz boldogsága. 

A harmadik rész czime: A Szent-Lélek-Isten-
hez. Tá rgymuta tó j a : A lélek békéje. H i tünk bá-
tor vallása. Világosság. Az egyház. Az ihlet és 
tanács lelke. A veszélyben forgók. Könyörgés. 

A negyedik rész czime : A boldogságos Szent-
szűzhöz. Tá rgymuta tó j a : A szenvedők vigaszta-
lása. Közbenjárás. A fá jdalmas Szűzhöz. A Szent-
szüz dicsőitése I—II. (énekben.) A Szentszüz 
szépsége I—II. (énekben.) Virághó ünnepe. Ma-
gyarország Nagyasszonyához. 

Az ötödik rész czime: Az angyalokhoz. I t t 
e czim ala t t négy darabból álló énekfüzér van 
közölve. 

A hatodik rész czime : Utóhangok. Tá rgymu-
t a tó j a : Á tö r t éne t Istene. Az emberiség. A min-
denség éneke. Hitvallás. Az egyházhoz. Diadal-
ének. Az ének gyönyöre. Az egyház élete. A 
Megváltó és az emberiség. Tanok és egyház. 

Ez a gyakorlati , a morális, a második köte t 
t a r ta lma. 

Azzal teszem le most az i smer te tés tol lá t , 
hogy Magyarország kathol ikus papsága büszke 
lehet reá s alázatosan hálát adha t az Is tennek, 
hogy egyik tag ja Istenről és az emberről ily fen-
séges köl teményeket tud irni. 

A mélyen t isztel t nagyérdemű szerző meg 
fogja a „Religio"-nak engedni, hogy bőven me-
rítsen az ő aranyos magyar zsoltáros könyvéből. 

Hadd ismerjék meg ezeren és százezeren, 
micsoda kincs rejlik e tüneményes könyvben. 

Most, első muta tványképp , közöljük belőle 
Nagyboldogasszony napjára a következő darabot . 

* 
* * 

A Magyarok Nagyasszonyához. 

Tied, tied e hon, oh Isten anyja, 
Tied e hon nyolcz század óta: 
Békében és a harczok viharában 
Kezed árnyéka védte, óvta : 
Ez az árnyék van életébe szőve, 
Mikép a szivbe az örök remény . . . 
Áldd meg hazánkat, áldd meg oh Nagyasszony ! 
Midőn vigad a béke ünnepén. 

Tied, tied e nemzet szívverése, 
Neved imádság itt e honban ; 
Ah, mert tied az érdem, hogy magyar van : 
Neked köszönjük, hogy el nem temették 

A vérözönbe roskadó romok . . . 
Védd meg hazánkat, védd meg áldott, szent Szűz ! 
Ha lángszekéren a vész felrobog. 

Te vagy, te vagy e nemzet édes anyja, 
Te hintesz fényt bus homlokára : 
A szeretettől reszket, ég fölötte 
Anyaszemed anyasugára ; 
S majd szent örömmel, majd rettegve nézed, 
Midőn kezében egy-egy munka ég . . . 
Áldd meg hazánkat, áldd meg Boldogasszony ! 
Hogy kedvét lelje benn' a föld s az ég. 

Te vagy az ének e hős nemzet ajkán, 
Te vagy, te, égi védő őre : 
A szellem, eszme harcziban magasztos 
Nevedet zengve mén előre ; 
S tettekre gyúlva, sürgő nemzetekkel 
A koszorúért szent versenyre kel . . . 
Aldd meg hazánkat felséges királynénk ! 
Hogy a dicső bért néped nyerje el. 

Oh annyit küzde e nép a jövőért ! 
Vérfergeteg volt ifjú élete: 
A harczmezőkön és a párttusákban 
Minden nyomán uj gyász, baj érte ; 
Miért a múltban annyi sziv szakadt meg, 
Es e hon annyit vérzett, szenvedett . . . 
Áldd meg szerelmünk, szűz Anyánk ! virágzó, 
Boldog jövővel e hü nemzetet. 

Mindenható kéz jegyzi utainkat . . . 
Minden népnek van küldetése ; 
Történetébe a magyar egyet már 
Hős fegyverével rég bevése ; 
De im e kéz most újra int s a nemzet 
Uj küldetésben jár, és küzd, halad . . . 
Áldd meg hazánkat, áldd meg oh reményünk ! 
Hogy légyen e nép nagy, dicső, szabad ! 

Keresztény politika. 
A franczia lapok után a német s magyar liberális 

napisajtó kivonatot közölt Fava, grenoble-i püspök „po-
litikai katekizmusából." A kivonatolás ugy, mint a fordi-
tás arra indított minket, hogy kérdést tegyünk franczia-
országi személyes barátainknál a dolog mibenléte felől, 
és ezek megküldték nekünk a főpásztori körlevél egy 
példányát, mely kateketikus alakban, kérdések s felele-
tekben adja a keresztény politika velejét; e hiteles szö-
veg alapján itt közöljük azt, amint következik : 

ELSŐ FEJEZET. 

Jézus Krisztus isteni királysága. 

Kérdés : Vájjon Jézus király-e ? 
Felelet : Igen, Jézus mint Istennek Fia a királyok 

királya. 
Kérdés: Kicsoda nyilatkoztatta ki a világnak, hogy 

Jézus Istennek a Fia ? 

Még csak a költő beszélhet ily világosan ! A szerk. 
12* 
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Felelet: Isten, az ő Atyja . 
K. Hogyan történt ez a kinyilatkoztatás ? 
F. Miután az Atya Isten négyezer éven át hirdette 

a Megváltónak azaz Krisztusnak eljövetelét, aki hivatva 
vala uralkodni a földön, Onnönmaga eljőve őt elismerni 
Fiának a Jordán partjaira és Tábor hegyének magas-
latára. 

K. Idézd az Atyának szavait. 
F. Jordán folyónál az égből hallatszék a szózat, 

mely mondá : „Ez az én szerelmetes Fiam, kiben nekem 
kedvem telt." (Máté, III. 17.) ; Tábor hegyén pedig a 
felhőből hallatszék a szózat, mely igy hangzot t : „Ez az 
én szerelmetes Fiam, kiben nekem jó kedvem telik, őt 
hallgassátok." (Máté, XVII. 5.) 

K. Vájjon Jézus maga mondta-e, hogy ő Isten Fia 
és király ? 

F. Igen, Jézus gyakran mondta magát Isten Fiának 
s királynak : nevezetesen Kaifás és Pilátus előtt ; hallgas-
suk őt. 

K. Akart-e Jézus uralkodni a földön ? 
F. Igen, Jézus akar uralkodni a földön halála után 

a keresztfán, mert maga mondá: „Es én ha fölmagasz-
taltatom a földről, mindent magamhoz vonzok." (Ján. 
XII. 32.) 

K. Es uralkodott-e Jézus ? 
F. Alighogy az apostolok megkapták s Szentlelket, 

azonnal Jézus evangéliumát hirdeték a világnak, és a 
világ elismerte őt Isten Fiának és imádja vala őt. 

K. Vájjon véget ér-e Jézus országa? 
F. Nem, Jézus országának nem lesz vége, mivel 

földi uralkodása után tovább uralkodik a mennyekben az 
igazak fölött. 

K . Hol tartaimaztatnak ez igazságok ? 
F. Az apostolok hitvallásában. 
Mondd el az apostoli hitvallást. 

MÁSODIK FEJEZET. 

Jézus Krisztus apostolai. 

K. Kiket kell értenünk Jézus apostolai alatt ? 
F. Jézus apostolai azok az emberek, kiket Jézus vá-

lasztott ki, hogy hirdessék az evangéliumot, és akiknek 
fejévé Pétert tette meg. 

K. Ki volt Péter utódja s az apostoloké ? 
F. A pápa s a püspökök. 
K. A papok is meg vannak bizva, hogy az evan-

géliumot hirdessék ? 
F. Igen, a püspökök hatósága alatt. 
K. Vájjon a világiaknak is Jézus apostolainak kell 

lenniök? 
F. Igen, meg van parancsolva kinek-kinek, aki va-

lamely hatalommal bir e földön, hogy Jézus apostolává 
legyen : és pedig az atya s az anya a családban, a gaz-
dák s gazdasszonyok házukban, a tanitók s tanitónők az 
iskolában, a mester s ur a műhelyben, a fölebbvalók alá-
rendeljeik irányában stb. 

K. Vájjon mindenikünk köteles-e apostolnak lenni? 
F. Igen. mindenikünk köteles, hogy apostola legyen 

felebarátjának, mert apostolnak lenni annyit tesz, mint 
munkálkodni embertársaink boldogságán, megismertetvén 

velük, mint kelljen szeretni s szolgálni Jézus Krisztust, 
akiben egyedül van üdvösség. 

K. Kötelesek vagyunk-e foglalkozni felebarátunkkal? 
F. Igenis ; „Isten parancsolta mindenkinek, hogy 

gondja legyen felebarátjára." (Prédik. könyve, Ecclesiastes, 
XVII. 12.); aki tehát azt mondja : Hát őre vagyok-e én 
testvéremnek ? hasonló a testvérgyilkos Káinhoz. 

K. Mit eredményez az apostolkodás ? 
F. Megismertet a keresztény törvénynyel, megtanit 

az erény gyakorlására a világban általában, a családban, 
mindenütt ; ebből származik a rend, a béke. 

K. Részesülnek-e jutalomban Jézus apostolai ? 
F . Igen, nagy jutalom várja Jézus apostolait; igy 

az a boldogság, hogy az isteni Mesternek, sziveink kirá-
lyának tetszését megnyerjük ; azután az öröm, melyet 
afölött érezünk, hogy jót miveltünk embertársunkkal, 
családunkkal, hazánknak, amelyeknek jólétét s dicsőségét 
biztosítjuk ekképpen ; végül, ott a mennyek országa. 

K. Kell-e tehát Jézus-Krisztus apostolának lennünk ? 
F. Igen, minden eszközzel, mely hatalmunkban áll. 

HARMADIK FEJEZET. 

Az apostolkodás eszközei. 

K . Melyek az apostolkodás legfőbb eszközei ? 
F. Az ima, a szó, a cselekedet, a jó példa. 
K. Mért eszköze az apostolkodásnak az ima ? 
F. Mivel, ha Istent kérjük, 0 megteszi, hogy azok 

az emberek, kikért esedezünk, megismerjék s megszeres-
sék a Jézus Krisztust, az 0 Fiát, aki az élet; egyszers-
mind a többi malasztban is részesiti őket, amelyre szük-
ségük vagyon. 

K. Kell-e az emberekhez szólani ? 
F. Igen. szólani is kell az emberekhez, hogy meg-

tanítsuk őket a keresztény vallásra, mely a katekizmusban 
van összefoglalva. — Aki nem tudja a katekizmust, annak 
azt halálos bün terhe alatt mielőbb meg kell tanulnia. 

K. Vájjon jót cselekszünk-e, ha a gyermekeket 
megtanítjuk a katekizmusra? 

F. Ez a legjobb, amit cselekedhetünk. 
K. Vájjon hiba-e az, ha valaki megakadályoz mást 

abban, hogy megtanulja a vallást? 
F. Ez gyalázatos bűn ; mert ha valakit meggátol-

nak abban, hogy ételt vegyen magához, ez megöli a tes-
tet, amaz pedig a lelket. 

K. Vájjon súlyosan bünösek-e azok, akik akár irott, 
akár élő szóval apostolai a rossznak ? 

F. Azok, akik gonosz könyveket, gonosz újságokat 
vagy más istentelen irodalmi termékeket, torzképeket s 
hasonlókat irnak, szerzenek, elárusítanak vagy terjeszte-
nek, azok a botrány-okozók, kikről a mi Urunk haraggal 
szólott s kiket a pokol tüzével fenyeget vala. 

K. Kell- e cselekedettel is apostolkodni ? 
F. Igen, cselekedettel is kell apostolnak lenni ; 

mert a mi Urunk mondá: „Nem minden, aki mondja 
nekem : Uram, Uram ! megyen be a mennyek országába ; 
hanem aki Atyám akaratját cselekszi, ki mennyekben 
vagyon, ez megyen be mennyeknek országába." (Máté, 

I VIL 21.) 
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K. Melyek azok a cselekedetek, melyek szükségesek, 
hogy apostolok legyünk ? 

F. Hallgatnunk kell lelkiismeretünkre és szivünkre, 
mely megmondja nekünk, mit cselekedjünk. 

K. A példa-adás is egyik eszköze az apostolko-
dásnak ? 

F. Ez a leghatalmasabb az ima után, és nélküle a 
szó s a cselekedet sokat vészit hatályosságából. 

K. Ki legyen apostolkodásunk főtárgya ? 
F. A bűnösök, Jézus Krisztus példája szerint ; to-

vábbá a gyermekek, a szegények, betegek, az ifjúság és 
a munkások, akiknek nincs elég idejük, hogy tanuljanak. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

A képviselő-választások. 

K. Vájjon a választások is az apostolkodás eszkö-
zeihez tartoznak ? 

F. Igen, a különböző választások, különösen az 
országgyűlési képviselők s szenátorok választásai hatalmas 
eszközül szolgálnak abban, hogy Jézus Krisztus apostolai 
legyünk. 

K. Mi oknál fogva? 
F. Azon oknál fogva, mert a képviselők és szená-

torok alkotják a törvényeket és alakítják az ország kor-
mányát. Ha az általuk hozott törvények megfelelnek az 
igazságosságnak és tiszteletben tartják a katholikus hit-
elveket : akkor e törvények jók : ha nem, akkor a törvé-
nyek igazságtalanok s istentelenek, és a kormány rossz. 

K. Mit kell tartanunk azokról a választókról, akik 
tudva s akarva oly képviselőket s szenátorokat választa-
nak, kikről tudják, hogy a katholikus hitelvek ellen kell 
szavazniok ? 

F. Azt kell tartani róluk, hogy ezek a választók 
súlyos vétket követnek el Isten ellen, s hogy Előtte 
felelősek mindazért a rosszért, amit az általuk választott 
képviselők s szenátorok mivelnek. 1 * 

K. És mi oknál fogva ? 
F. Mivel a választók, amidőn ily képviselőket és 

szenátorokat választanak, maguk közvetlenül nem bántal-
mazzák ugyan Jézus Krisztust s egyházát, de igenis 
sértetik, bántalmaztatják s káromoltatják az általuk vá-
lasztott emberek által. * + 

K. Vájjon jobb volna-e, részt sem- venni a válasz-
tásokban ? 

F. Minthogy a választások egyik eszközét képezik 
annak, hogy Jézus Krisztus apostolai lehessünk, és mint-
hogy általában könnyen lehet részt venni a választások-
ban, a választásokat Isten előtt kötelezőknek kell te-
kinteni. 

K. Mit kell tenni, ha nincs katholikus képviselő-
jelölt? 

F. Tanácskozni kell testvéreinkkel s barátainkkal és 
ily jelöltet kell fölléptetni. 

K. Ez sokba kerül és pedig különböző módon. 
F. Igen, sokba kerül, de Isten ellenségeinek is, 

mégis találnak hozzá pénzt. Egyesüljünk s mi is fogunk 
találni. 

K. Vájjon a püspökök s papok belevegyülhetnek-e 
a választásokba ? 

F. Igen, mivel a törvény elismeri őket választóknak 
s választhatóknak és biztosítja nekik a polgár összes jo-
gait, melyekért viszont ők minden kötelezettséget telje-
sítenek. 

K. Vájjon a papság a külföldön foglalkozik-e a vá-
lasztásokkal ? 

F. Igen, Belgiumban, Németországban, Angliában, 
Amerikában, mindenütt foglalkoznak a püspökök s papok 
a választásokkal, minthogy ők inkább, mint a közönséges 
polgárok, kötelezvék arra, hogy Jézus Krisztus apostolai, 
az egyház jogainak védői, a nép atyái, az erkölcsök őrei 
és a nemzeti dicsőség hivei legyenek. 

K . Ha tehát a választások közelednek, előre kell 
készülni azokra ? 

F. Igen, el kell készülni azokra mint oly eseményre, 
melytől az ország boldogulása, jóléte s jövője függ. 

Éljen Krisztus, ki szereti a frankokat ! 
Grenoble, 1891. jul. 11. * Amand József. 
Jegyzet. A keresztény politikának ez összfoglalatját 

ugy kell tanítani egyházmegyénkben, mint a katekizmus 
taníttatik. 

E bölcs oktatás Francziaországon kivül is megte-
remné jó gyümölcseit . . . -j-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t 
A P O S T O L ALAJOS. 

A bányavidéki róm. kath. esperes-kerületi papság a 
maga, a verespataki hivek és a rokonság nevében a fáj-
dalom legmélyebb érzetétől sújtottan tudatja, miszerint 
főtisztelendő Apostol Alajos ur bányavidéki esperes, ve-
respataki plébános f. év julius hó 26-án éjjeli órakor 
hosszas szenvedés után, a haldoklók szentségeinek ájtatos 
felvétele mellett, tanári és papi működésének 30-ik és 
életének 54-ikr évében az Urban elszenderült. A pillanat, 
melyben az Ég hatalmat szózata magához hivá lelkét ; 
az óra, melyben a föld keblébe zárandja hosszas szenve-
désektől gyötört testét : sziveinkben a részvét és fájdalom 
sokáig tartó sajgó érzeteit ébreszték fel. De vigasztal 
azon tudat, hogy a megboldogult a Nagy apostol szerint 
„jó harczot harczolva, csak azért költözött jobb hazába — 
hogy a szent apostolok társaságában elnyerje az igazak 
koronáját. A megboldogultnak kihűlt tetemei f. hó 28-án 
d. u. 2 órakor fognak a verespataki róm. kath. temetőbe 
örök nyugalomra helyeztetni, lelkéért pedig az engesztelő 
mise-áldozat ugyan-e hó 29-én d. e. 10 órakor fog a 
verespataki róm. kath. templomban megtartatni. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, augusztus hó 12. A megismert igazság 
elleni tusakodás. — 

Az Ugrón s Uzelácz közti párviadal ügye még 
mindig függőben van; a mentelmi bizottság f. hó 11-én 
terjesztette a képviselőház elé a többség jelentését, vala-
mint a kisebbség különvéleményét, melyek az aug. 13-án 
tartandó ülésre tűzettek ki napirendre. Mindkét jelentésnek 
a veleje a fenforgó ügyre az, hogy a jelen esetben nincs 
szükség intézkedésre. 
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A jelentés megállapítván az ügy tényállását, kétsé-
gen kivül állítja, hogy a nevezett cs. és kir. százados két 
ízben követelt segédei, szintén közös hadseregbeli tisztek 
által fegyveres elégtetelt Ugrón Gábortól ; és pedig, 
miután ez utóbbinak segédei, a több képviselő által párt-
különbség nélkül tartott tanácskozás folytán irásbau kije-
lentették, hogy felük „a magyar parlament szólásszabad-
ságának sérthetetlensége érdekében lovagias elégtételadásra 
nem köteleztetik," Uzelácz segédei újból fölkeresték 
Ugront és tőle, mint magán embertől kértek fegyveres 
elégtételt. 

A jelentés továbbá kiemeli, »hogy Uzelácz cs. és 
kir. százados csakis (!) az ő személyére mondott, általa 
sértőknek talált kifejezésekért kivánt elégtételt," és ezért 
„a mentelmi bizottság nem látja szükségesnek, hogy a 
ház az eddig általa követett gyakorlattól eltérjen és a 
fenforgó esetben a mentelmi jog szempontjából intéz-
kedjék." 

A kisebbség különvéleménye ezzel szemben azt ál-
lítja, hogy Uzelácz „azon ténye, mikép elégtételt köve-
telt, a mentelmi jog megsértését képezi — minthogy 
azonban további lépéseket nem tett*) . . . a fenforgó 
esetben további intézkedésnek szüksége fenn nem forog." 

A két jelentés többi nyilatkozatai pusztán akadémiai 
értékkel birnak, legfölebb arra valók, hogy a fenforgó 
kérdést a múltban követett s jövőre nézve ajánlott eljárás 
szőrszálhasogató fejtegetésével elnyomják. 

A Religio, mely előző számában ez ügyre nézve 
hozott czikkével a sajtóban egyes-egyedül képviselte a 
vallás-erkölcsi álláspontot teljes kihatásában, ma is, saj-
nálattal bár, de ugyanazon álláspontról, mely alkut nem 
ismer, kénytelen föntartani ama czikkét összes követel-
ményeivel együtt. 

Azonfelül mély fájdalommal kénytelen megállapítani 
azt a szomorú tényt, hogy a mentelmi bizottságnak 
egyetlen élitélő szava sincsen a párbajra való kihivás 
fölött, sem a fenforgó, sem a múltban előfordult hasonló 
esetekben. Valószinü, hogy a képviselőház többsége a 
holnapi ülésben elfogadván majd a mentelmi bizottság 
többségének javaslatát, hasonlókép hallgatással fog elsik-
lani eme cselekedet fölött, melyet az isteni törvény bűn-
nek, de az állami büntető-törvénykönyv is büntetendő cse-
lekménynek minősit. Es ha a katonatisztre a polgári 
büntető-törvénykönyv nem alkalmazható, ott van a ka-
tonai törvénykönyv, mely szintén büntetést szab a pár-
bajra és arra való kihívásra. Mindkettő fölött áll azonban 
az Isten törvénye, melyet semmiféle emberi törvény meg 
nem változtathat, sem emberi tekintetek fel nem füg-
geszthetnek. 

Visszaélés, Isten-kisértés, a megismert igazság elleni 
tusakodás az, amit a fönforgó esetben, s általában a pár-
baj terén ugy polgárok, mint katonák részéről tapaszta-
lunk. Mindenki beismeri : video meliora proboque, dété-
riora sequor ! 

Annál hangosabban kell a Szentlélek ellen való eme 
bűn miatt fölszólalnunk, mivel fájdalommal kell megálla-
pítanunk a statisztika bizonyította azt a tényt, hogy Ma-
gyarországon a párbajozok 80%- a katholikus, köztük leg-

') Hát te t t leg kellett volna inzultálnia U g r o n t ? 

több a katholikus képviselő, író s hivatalnok. Depravatio 
optimi pessima. 

Ez a rákfenéje a magyar katholikus társadalomnak, 
melynek orvoslása annál szükségesebb s sürgetőbb, minél 
inkább terjed az a fölfogás — mely egy visszaeső pár-
baj-hős esetéből támadt — hogy az egyházi hatóságok 
elnézésére mindenkor számithatni. 

Mi ezen felfogás ellen tiltakozunk, de magát a föl-
tevését nem vagyunk képesek eloszlatni : ez az egyházi 
hatóságok joga s kötelessége, annál is inkább, minél gya-
koriabbak a párbajok a katholikusok közt s minél keve-
sebb történt eddig az isteni törvény szoros követelmé-
nyeinek alkalmazására. 

Ezek tekintetbe vételével fölmerül már most az a 
kérdés: mily eszközöket kell alkalmazni a megismert igaz-
ság elleni ezen tusakodás megszüntetésére, nehogy a 
Szentlélek elleni e súlyos bün részességével az érte való 
felelősség is ránk nehezedjék? 

A sajtó, a szószék, a gyóntató-szék, társadalmi érint-
kezés és mindenek fölött Isten parancsolatainak s az egy-
ház lelki fenyítő hatalmának szoros tiszteletben tartása 
és tartatása, minden emberi tekintet és conniventia mel-
lőzése — mely Istent káromló játékká aljasitja a lelki 
hatalom gyakorlását — és a kath. hitelv kötelességhü 
lobogtatása : ezek a közelebbi eszközök a baj orvoslására. 

A kath. sajtónak nem szabad mentegetni, sem szé-
pítgetni ezt a botrányt, akár a katonaságnál, akár a 
polgároknál ; annál kevésbé szabad ily botrányra alkalmat 
szolgáltatni ; mert — mint az Üdvözítő mondá — jobb 
lett volna neki, ha malomkövet kötnek a nyakára és 
vizbe vetik . . . 

A többire nézve ajánljuk a dolgot azok megfonto-
lására, kiket illet. Dixi et salvavi animam meam. -f-

Páris. A „Rerum Nov arum" encyclika. — Vallásos 
oktatásügy. — 

A párisi egyháztartomány főpásztorai által Rómába 
küldött (lapunk mult számában közölt) hódoló föliratra 
a pápa következőleg válaszolt Richard párisi biboros-
érseknek czimére. 

XIII. Leo pápa. 
Kedves fiunk, tisztelendő testvérek, üdv s apos-

toli áldás. 
A Hozzánk intézett együttes leveletekben kifejezett 

gondolatok s érzelmek valóban olyanok, amilyeneket hite-
tektől, buzgóságtok- s jámborságtoktól várhattunk. 

Olvasásánál örvendezénk látván, hogy ti is elismeré-
tek az ügy fő-fő fontosságát, melyet ez évi május hó 
15-diki encyclikánkban tárgyaltunk. 

Igen kedves előttünk, hogy ti nem gondolkoztok 
másképp mint Mi a legjobb eszközről a nehéz probléma 
megoldására, melynek keresztülvitele mindenütt aggasztja 
a tömegeket és amely nem ok nélkül sokaknál félelmet 
kelt zavargások és fölkelések iránt. 

Ti azonfelül, hogy még kedvesebbé tegyétek föllé-
pésteket, oly üdvkivánatokat csatoltatok hozzá a siker 
iránt, melyek reményt nyújtanak, hogy munkánk termé-
keny s üdvhozó lesz. 

Különösen azonban komoly vigaszt nyújtottatok Ne-
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Isiink ama készséggel, melylyel siettetek tudatni Velünk, 
hogy el vagytok készülve a munkára, megígérvén Ne-
künk közremunkálástokat az iránt, hogy tanításaink azon 
hivők tudomására jussanak, kiknek ti vagytok fejei, és 
hogy mindazok az emberek, kik szivükön viselik az egy-
ház érdekeit s az állam üdvét, bátorságot merítsenek, 
tehetségeikhez képest nagylelkűen alkalmazandók az Álta-
lunk megjelölt gyógyszereket mindama bajokra, melyek-
nek forrása az a kérdés lehetne. 

Adjon Isten szerencsés sikert a Mi erőfeszítéseink-
nek s a tieiteknek, hogy ekképp a népek épen mene-
kedjenek a nagy veszedelemtől, melytől Mi meg akartuk 
őket óvni, és hogy azok az emberek, akik minden igazság 
ellenére az egyházat azzal vádolják, hogy a visszavonás 
zsarátnoka, valahára ismerjék el azt, hogy semmiféle más 
intézmény sem nyújt hasznosabb s előnyösebb segédkezet 
az emberiség békéjéhez s egyetértéséhez. 

Az égi kegyelem zálogául, melyet rád, szeretett 
fiunk, és rátok, tisztelendő testvérek, a gondjaitokra bizott 
papságra s hívőkre esdünk, adjuk nektek az apostoli 
áldást. 

Adatott Rómában, a szent Péternél, 1891. évi julius 
hó 11-én, pápaságunk tizennegyedik évében. 

XIII. Leo pápa. 
— A vallásos oktatásügy az idén is diadalt aratott 

a semlegesnek nevezett vallástalan tanítás fölött. A most 
végződött tanév befejezéseül Páris összes lyceumainak s 
gymnáziumainak versenyénél tartott díjkiosztás alkalmá-
val ismét egy vallásos tanintézet, a papok által vezetett, 
,«z. Szaniszlóról nevezett középiskola nyerte el a legtöbb 
dijat és pedig negyvenkilenczet ; ennél azonban még az is 
tekintetbe veendő, hogy a Szaniszló-kollegium 250 hall-
gatói között oszoltak meg e dijak, holott az ugyané ver-
senynél második helyet kivívott vallástalan tanintézet 
500 nál több tanulója mindössze negyvenhét dijat nyert ; 
vagyis, amíg a katholikus középiskolának minden ötödik 
tanulója lett kitüntetve, a vallástalan intézetnél csak min-
den tizenkettedik. A többi kath. iskolák is szép eredmé-
nyeket vívtak ki. Ily sikerek után nem lehet csodálkozni, 
hogy a franczia közoktatásügyi miniszter jelentése hiva-
talosan kénytelen azt a tényt megállapítani, hogy négy 
év óta az állami középiskolákon állandóan csökken a 
tanulók száma. Igy 1887. nov. 1-én ez intézeteket 89,902 
tanuló látogatta, és pedig 53,816-an a lyceumokat, 
36,086-an e gymnáziumokat, folyó évi május 1-én az 
összes állami középiskolák már csak 83,716 tanulóval 
birtak, és pedig a lyceumok 50.746-tal, a gymnaziumok 
32,968-czal. Még nagyobb a csökkenés a szabadkőmives 
s raczionalisztikus befolyás által alapított magán-intéze-
teknél, melyeknek 1887-ben 20,174 tanulójuk volt, ma 
már azonban csak 15,855-tel birnak, és az ily iskolák 
száma is a mondott négy év alatt 302-ről leolvadt 250-re. 
Mind a kétnemű intézetek látogatottságának megfogyat-
kozása a vallásos iskolák javára válik, mivel ezek tanu-
lóinak száma évről-évre szaporodik. Ezzel szemben a 
szabadkőmives páholy kiadta a jelszót, hogy csak azok a 
tanulók bocsáttassanak állami vizsgáló bizottság elé vizs-
gálat-tételre, akik állami iskolát látogatnak ; hasonló 
módon akarják a katholikus egyetemeket is tönkretenni, 
mert tanulóik kénytelenek volnának állami vallástalan 
intézetekbe átmenni, hogy pályájukra képesítő oklevelet 
szerezhessenek, habár eddig is az állami vizsgáló bizott-
ságok előtt elég zaklatásnak voltak kitéve. 

KATH. RÖZTEVÉKENTSÉG. 
A kath. tanitói segély-alap é s árvaház-alap állapota. 

A) A magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. 
tanítók segélyalapja vagyonáról a kezelő egri főkáptalan 
által benyújtott, felsőbb helyen pedig felülvizsgált és he-
lyesnek talált 1890. évi számadás kivonata. 

Vagyonállás 1889. év végén. 
1. 5%-kal kam. magyar járadékkötvényekben forint 

(névérték szerint) 42000.— 
2. Egységesített osztr. államkölcsönkötvényekben 

(névérték szerint) 1100.— 
3. 6 db bazilika sorsjegy à 8.50 51.— 
4. Magán kötelezvényen 50.— 
5. Takarékpénztáraknál 5 % kamatra tőkésítve . 24000.— 
6. Készpénzmaradvány ; . 3408.68 

összesen . . 70609.68 

1. Fejezet. 1890. évi Bevétel. 
1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . . . 3408.68 

1. §. összege . 3408.68 
2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt : 

a) Az esztergomi érseki megyéből 303.70 
b) A kalocsai érseki megyéből 364.50 
c) Az egri érseki megyéből 289.74 
d) A beszterczebányai püspöki megyéből . . . 58.— 
e) Az erdélyi püspöki megyéből 176.50 
f) A győri püspöki megyéből 220.50 
g) A kassai püspöki megyéből 102.50 
h) A nagyváradi lat. szert, püspöki megyéből . 100.10 
i) A nagyváradi gör. szert, püspöki megyéből . 39.50 
k) A nyitrai püspöki megyéből 131.— 
1) A pécsi püspöki megyéből 32.— 
m) A rozsnyói püspöki megyéből . . • . . . . 55.— 
n) A székesfehérvári püspöki megyéből . . . . 12.— 
o) A szepesi püspöki megyéből 132.75 
p) A szombathelyi püspöki megyéből 330.— 
q) A váczi püspöki megyéből 30.— 
r) A veszprémi püspöki megyéből 155.— 
s) A pannonhalmi főapátság egyh. terül, részéről 11.50 

2. §. összege . 1544.29 
3. §. Tőkék (értékpapírok és takarékpénztári 

betétek) kamataiból 3463.49 
3. §. összege . 3463.49 

A bevételek összesitése : 
1. §. összege 3408.68 
2. §. összege 2544.29 
3. §. összege 3463.49 

összes bevétel . 9416.46 

~ II. Fejezet. 1890. évi Kiadás. 
1. §. Az 1890. évben felosztás alá eső (alapsz. 

6. és 7. §§.) összeg számlájára : 
a) A közp. bizottság által megszavazott ösztön-

dijak czimén kiadatott . . 2150.— 
b) Segély és gyámpénzekre, valamint a szegény 

sorsú tagok gyámolitására 2886.— 
c) Az orsz. kath. tanitói árvaházat illető hányad 

czimén az árvaház külön kezelt alapjába áttétetett 580.— 
1. §. összege . 5616.— 
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2. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. 
költségek) . . 

stb. for in t 
21.90 
21.90 

1. §• 
2. §. 

2. §. összege , 
A kiadások összesítése : 

összege 5616.— 
összege 21.90 

összes kiadás . 5637.90 
M é r l e g : 

Valóságos bevétel 9416.46 
kiadás 5637.90 

1891. évre átviendő készpénzmaradvány . 3778.56 
A segélyalap vagyonállása 1890. év végén: 

1. 5°/o'kal kam. magy. járadékkötvényekben 
(névérték szerint) 42000.— 

2. Egys. osztr. államkölcsön kötvényekben (név-
érték szerint) . . 1100.— 

3. Hat drb bazilika sorsjegy à 8.50 51.— 
4. Magán kötelezvényen 50.— 
5. Takarékpénztárakban 5 % kamatra tőkésitve . 24000.— 
6. Készpénzmaradvány 3778.56 

összesen . . 70979.56 
B) A létesítendő országos katholikus tanítói árvaház 

alapjáról a kezelő egri főkáptalan által benyújtott, fel-
sőbb helyen pedig felülvizsgált és helyesnek talált 1890. 
évi számadás kivonata. 

Vagyondllás 1889. év végén. 
1. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsön jegyben 

(névérték szerint) 100 
2. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésitve . 
3. Készpénzmaradvány 

összesen 

1. §• 
I. Fejezet 1890. évi Bevétel. 

A mult évi készpénzmaradvány . . 
1. §. összege 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt: 
a) Az esztergomi érseki megyéből 
b) Az egri érseki megyéből 

2. §. összege . 
3. §. A segélyalap 1890. évben felosztás alá es 

jövedelmeiből az árvaház pénztárába áttétetett 
A szabályszerű Vio rész czimén 

3. §. összege 
4. §. Tőkék kamataiból (nem vétettek fel) . . 

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

4. §. összege 
bevételek összesítése. 

5371 
189 

5660 

189 
189 

18 
70 

580 
580 

189 
88 

580 

Összes bevétel . . 857 
II. Fejezet 1890 évi Kiadás. 

1. A Tőkésítésre : 
a) Takarékpénztárnál 5 % kamatra tőkésittetett . . 769 

1. §. összege . . 769 
A kiadások összesítése : 

1. §. összege, egyszersmind főösszeg 769 
Mérleg : 

Valóságos bevétel 857 
„ kiadás * . . 769 

1891. évre átviendő készpénzmaradvány . 88 

Az árvaház alapjának állása 1890. év végén, forint 
1. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsönjegyben 

(névérték szerint) • . . 100 
2. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésitve . . . 6140 
3. Készpénzmaradvány 88 

összesen . . 6328 

V E G Y E S E K . 
-j- A budapesti német szinház botrányos ügye alkal-

mából meg kell jegyezni, hogy b. Kochmeister a fővárosi 
német-lutheránus hitközség feje ; tehát a capite foetet 
piseis. Említésre méltó ama körülmény is, hogy hir sze-
rint, melyet azonban eddig hitelesen nem czáfoltak meg, 
Vilmos német császár s lutheránus summus episcopus 
tetemes összeget adott a tervezett német szinház támo-
gatására. Kérdés már most, vájjon germánizáczió vagy 
lutheranizáczió czéljából tette-e ezt, vagy mind a két 
czélból, mint a germán-lutheranus Gustav-Adolf egyesület 
s a Schulverein szintén mind a két czélból segélyezi a 
magyarországi német-lutheranus hitközségeket és iskolái-
kat. Ugyancsak jól kell ez utóbbiaknak tudniok travailler 
pour le roi de Prusse, hogy meg nem unják ez alamizsna-
adást Berlinben ; de azoknak is, akik a hazai törvények 
ellenére szemet hunynak eme „kenetteljes" barátkozás 
fölött. 

f Gyászhír, A Szent Vincze-egyesület és a buda-
pesti Kath. Kör ügyében mint tisztviselő igazi vallásos 
lelkesedéssel fáradozó katholikus férfiutói érkezett hoz-
zánk a következő gyászhír, melyet teljes részvéttel ve-
szünk tudomásul, ajánlva az Istenben boldogultat és 
mélyen megszomorodott családját paptársaink szíves imá-
jába : „Alólirottak az összes rokonság nevében elszomo-
rodott szívvel jelentik szeretett s felejthetetlen neje, ille-
tőleg anya, leány, testvér és sógornő, Gabier Lajosné 
szül. Kajzer Riza. f. é. augusztus hó 4-én, reggeli 372 
órakor, életének 41-ik és boldog házasságának 18-ik évé-
ben, hosszas betegség és a haldoklók szentségeinek ájtatos 
felvétele után történt gyászos elhunytát. A drága halott 
földi maradványai aug. hó 6-án, délutáni fél 5 órakor 
fognak a gyászházban VIII. ker. Tavaszmező utcz. 1. sz. 
a róm. kath. egyház szertartásai szerint ünnepélyesen be-
szenteltetni és a kerepesi sírkertben lévő családi sírbolt-
ban örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise 
áldozat pedig pénteken aug. hó 7-én reggeli 8 órakor 
fog a józsefvárosi plebánia-templomban a Mindenhatónak 
bemutattatni. Budapest, 1891. augusztus hó 4-én. Áldás 
és béke lengjen drága porai felett ! Gabler Lajos, mint 
férje. Ifj. Gabler Lajos, Gabler Irén, Gabler Imre, Gabler 
Ödön, mint gyermekei. Bugát Ferenczné szül. Kajzer Irma, 
mint nővére. Gabler Pál. mint apósa. Gabler Pálné szül. 
Weinszeisz Borbála, mint anyósa. Gabler Anna, mint 
sógornő. 

— X I I I . Leo egyesület. Ily czim alatt Ausztriában 
kath. társaság van alakulóban, melynek czélja a német 
kath. Görres-társulat példájára, de még nagyobb keretben 
a tudományok s ismeretek terjesztésén közremunkálni. 
Reméljük, hogy a nemes törekvés sikert ér, czimének 
megfelelő tevékenységet fog eredményezni, és buzgalmá-
nak jótékony s kitartó lángja lesz, mely nem lesz „magyar 
szalmatüz." 

kiadótu la jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor . k. m. t ud . egyetemi ny. r . tanár 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippéjc Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendö. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 

ÖTVENEDIK 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, intézendök. 

Budapesten, augusztus 15. 13. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szent István napjának országos föltámadására. — Katholikus tani tók országos értekezlete. — 
Egyházi Tudósítások : B é c s : Az udvar és a hivatalos Olaszország. — R ó m a : Vegyes hirek az örök városból. — A „Religiou Tárczája : 
Egy lengyel hitvalló. — Kath. Eöztevékenység : A kath. tanitók országos értekezlete. — Irodalom: Adalék a városi kegyuraság jogi 

természetéhez. — „A nép igaz barát ja ." —• Iskolai értesítők. — Vegyesek. 

S z e n t I s t v á n n a p j á n a k 
országos föltámadására. 

Ah hol vagy, magyarok tündöklő csillaga, 
Ki voltál valaha országunk istápja ; 

Hol vagy István király ? 
T éged magyar kiván ; 
Gyászos öltözetben 
Te előtted sírván ! (Régi ének.) 

Méltóbban nem lehet első s apostoli szent 
királyunk áldásos emlékezetének országos ünnep-
lésére előkészülnünk, mint ha idézzük s szünte-
lenül elménkben forgat juk a Lumen de Coelo 
pápájának, korunk e fényes vezércsillagának re-
mek apologiáját, melyet Quod multum diuque 
kezdetű encyclikájában a magyar nemzet állami-
ságának szentül megdicsőült alapitójáról imígyen 
ir vala a magyarokhoz: 

Ipsa testis est Hungaria, munus a Deo nullum posse 
vei hominibus singulis vei civitatibus dari maius quam ut 
ejus benefieio aecipiant catholicam veritatem et acceptant 
cum per sever antia retineant. In eiusmodi munere per se 
maximo inest aliorum bonorum cumulata complexio, quo-
rum ope non solum homines singuli sempiternam in coelis 
felicitatem, sed civitates ipsae magnitudinem veri nominis 
prosperitatemque adipisci queant. Quod cum princeps Be-
gum Apostolicorum plane intellexisset, nihil a Deo con-
suevit vehementius contendere, nihil in omni vita aut 
laboriosius curavit aut constantius egit, quam ut ftdem 
catholicam toti regno inferret, ac stabilibus fundamentis 
vel ab initio constitueret. Igitur maturrime coepit inter 
romanos Pontifices et reges populumque Hungáriáé illa 
studiorum officiorumque vicissitudo, quam consequens aetas 
nulla sustulit. Statuit fundavitque Stephanus regnum, sed 
regium diadema non nisi a romano Pontifice accepit ; 
consecratus auctoritate pontificia est, sed regnum suum 
Apostolicae Sedi oblatum voluit ; Episcopales sedes non 
paucas munifice condidit, complura pie instituit, sed hisce 
meritis comitata vicissim est summa Apostolicae Sedis 

benignitas, et indulgentia multis in rebus omnino singu-
laris. A fide, a pietate sua hausit Bex Sanctissimus con-
silii lumen, optimasque gubernandae reipublicae normas : 
neque alia re nisi assiduitate precandi fortitudinem animi 
adeptus est earn, qua vel nefarias perduellium coniuratio-
nes opprimeret, vel oblatos hostium impetus victor refuta-
ret. — Ita religione catholica auspice nata civitas vestra; 
eademque custode et duce, non ad maturitatem solum, sed 
ad firmitudinem imperii gloriamque nominis pleno gradu 
pervenistis. 

Hová tün t e dicsőség, e nagyság? 

Virágos kert vala hires Pannónia, 
Mely kertet öntöze hiven szűz Mária, 
Katholika hitnek bő volt szép virága, 
Behomályosodott örvendetes napja. (Régi ének.) 

A hitegység megbontásával a szent István 
által oly szilárd alapokra fekte te t t Magyarország, 
Nagy Lajos s Hollós Mátyás világot rengető bi-
rodalma a visszavonás martalékául eset t : állami 
egysége megtört , nemzeti a lkotmánya a főurak 
nagyravágyásának áldozatul esett, népe szolga-
ságra ju to t t , miglen annyi pártvillongás Mohács-
nál sirba döntöt te a magyar dicsőséget s nagy-
ságot, rabigába ha j to t t a a félországot, pogány 
török hódoltság alá az elszakadt Erdélyt, és a 
fenmaradt rész a külhatalmak önző politikai czél-
jainak szolgálatában polgárháborúk által emész-
te t t e föl erőit, vallási sérelmek czimén pár to t 
ütvén koronás királyai ellen. A békét meghozta 
a félhold leveretése s kiűzése, melylyel a római 
pápák világra szóló támogatása folytán az apos-
toli szent király utódja majdnem kétszáz éves 
rabszolgaságból fölszabadította sz. István biro-
dalmát és a szatmári békekötéssel helyreáll í totta 
a békét a király s nemzet közt. 

A hit viszály azonban vajmi gyakran meg-
13 
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keseri té a béke gyümölcseit s folyton folyvást 
megakasztá az új jászülete t t Magyarország állami, 
társadalmi s anyagi fejlődését s fölvirágzását, 
válaszfalat emelvén magyar s magyar között, sőt 
az i smer t részről még a ragyogó mu l t nagy 
hagyományainak, a magyar nemzet legnagyobb 
dicsőségeinek ignorálására vagy nyi l t megtaga-
dására vezetett . 

István, első k i rá lyunkat megtagadván min t 
szentet s apostolit , a hálát lan fiak meg tagad ták 
az a tyá t , a magyar ál lam szülőjét! Augusztus 
20-án évről-évre ismét lődöt t ez a tünte tés , mely 
a dicső ősök örök érdemeit számba sem vévén, 
emléküknek hideg szivvel s megmerevedet t lélek-
kel vonakodot t leróni a fiúi s hazafias hála 
adóját . 

Amidőn mi, katholikusok korábban sereges-
tül, az utóbbi években már csak szórványosan 
— akár valamely kisebbszerü falusi búcsúra — 
zarándokol tunk ős Buda várába a „dicsőséges 
szent Jobb" t iszteletére, keservbe ön tö t t kegye-
lettel énekelte első királyáról a hozzá hű m a g y a r : 

Rólad emlékezvén csordulnak könyei, 
Búval ha rmatoznak szomorú mezei, 
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai , 
Nem szűnnek iszonyú sirástól szemei. 

Bizony sirhat , s ir jon is a magyar , amidőn 
gonosztevők gyanánt üldözik, vádlo t tak pad já ra 
h.urczolják, pénzbüntetéssel s fogsággal bünte t ik 
az ősi hi t papjai t , akik szent Is tván király és 
apostoli u tód ja vallására, egyházára keresztelik 
a sa já t édes szülők kivánságára ezeknek vegyes-
házasságából származó gyermekei t . . . 

De ta lán hajnalodik i m m á r ! 
Az idén első ízben lesz ismét országos s 

munkaszünetelő ünnep a sz. István napja Magyar-
országon. 

A törvényhozás megalkotá ezzel az első láncz-
szemet ahhoz az egységhez, mely a magyar nem-
zetet az első népek sorába emelte Európában, 
amelynek védelme a la t t hazánk ha tá ra i három 
tengerre nyúltak, és amelynek dicsősége Budára 
gyüj té a tudomány s műveltség lángoló szövét-
nekeit . 

Vájjon van-e hazafi széles ez országban, aki 
e nemzet i lelki egységet, mely az állami s poli-
t ikai egységnek legbiztosabb talpköve s ragasz-
téka, semmire sem becsülné és sz. István napján 
való nyilvánulásánál nem óhaj taná mielőbbi és 
minél teljesebb visszaáll í tását?! Van-e gondol-
kozó magyar fő és melegen érző hazafi sziv, mely 

nem lá tná be, hogy ez egység hiányából nőt t 
nagyra s táplálkozik az a nemzetiségi mozga-
lom, mely az állami egység ellen nem szűnik 
áskálódni ? ! 

Azért hála a magyar törvényhozásnak, hála 
gr. Andrássy képviselőnek — ki sz. Is tván napjá-
n a k országossá té te lére vonatkozó indí tványával 
boldogult nagy atyjáéhoz legalább is hasonló nevet 
b iz tos i to t t magának — hála gr. Szápáry Gyula 
miniszterelnöknek, ki ez indi tváuynak többséget 
szerzett, de egyszersmind hála Tisza Ká lmánnak és 
elvtársainak, hogy dicséretes buzgósággal s messze 
jövőbe kiható bölcseséggel egyesitették a magyart 

I a haza államisága Alkotójának együttes ünneplésében % 

Ez a m.illenium méltó megünneplésének kez-
dete . . . I 

Mély há lá t rebegünk azonban felséges urunk-
nak s királyunknak, akinek osztályrészül j u to t t 
szent s apostoli elődje, Is tván király emlékének 
országos ünneplését törvénybe ik ta tva szentesiteni. 

Vajha a magyar ősi egyház jelen gyásza 
mielőbb elmúlnék, hogy a jövő évben a sz. István 
osztat lan ünneplésében egyesült magyar nem-
zettel együt t a király is fohászkodhatnék a régi 
ének szavaival a magyar királyság Alapitójának 
nap ján : 

Előtted könyörgünk bus magyar fiaid, • 
Hozzád fohászkodunk árva maradékid : 
Tekints, István király, szomorú hazádra, 
Fordítsd szemeidet régi országodra. 

Reménységünk vagyon benned s Máriában, 
Mint magyar hazánknak hü királynéjában. 
Még éltedben minket ennek ajánlot tá l 
S a szent koronával együt t föláldoztál. 

Szűnjék meg a hitviszály és a nemzet régi 
dicső hagyományaiból kél majd a boldogabb 
jövő, mely Kárpá tok tó l Adriáig ne lásson i t t 
felekezeteket s szakadás t , hanem egységet s 
egye té r tés t szivben-lélekben, amelyen épül a haza 
nagysága és a t rón dicsősége ! 

Csippék Ferencz. 

Katholikus tanítók országos értekezlete. 
A tavaszszal nagyobb zajjal, mint tapintattal orszá-

gos kath. tanitói nagygyűlés rendezésére indított mozga-
lom a napokban fogja nyerni betetőzését „a katholikus 
tanítók országos értekezlete" által, melynek programmját 
alább közöljük. 

Majd meglátjuk az értekezlet tárgyalásaiból, vájjon 
az ügy jövőre jobb kerékvágásba jő-e, minden esetre 
azonban szükségesnek véljük a legnagyobb óvatosságot. 

! A tapasztalat bebizonyította immár, hogy elhamarkodás 
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által a legjobb szándék is kellemetlen következményekkel | 
járhat . 

Mi, akik már az első ált. országos tanitó-gyülés előtt | 
sürgettük a seggregálást, örömmel jegyzünk föl minden 
mozzanatot, mely az ügyet az összes tényezők hozzájáru-
lásával biztos sikerre vezetni alkalmas lehetne. így az 
értekezlet megtartását is helyeseljük, teljes szivünkből 
üdvözölvén a megjelenendő tanítókat, ámbár ugy halljuk, 
hogy a katholikus tanítóknak csak egy része lesz képvi-
selve az értekezleten. Minden kezdet nehéz, annál nehe-
zebb, minél kevésbé körültekintő vala az előkészület, 
amely azzal, hogy előzetesen nem biztosította az összes 
illetékes tényezők hozzájárulását, és hogy később nyilvá-
nos viszályt támasztott a sajtó terén s kerületi tanító-
egyesületek körében, koczkára tette magát azt az elérni 
óhajtott üdvös czélt, hogy ugyanis a katholikus szellemű 
összetartás és együttműködés felélesztése és ápolása által 
érdemes tanítóságunk annál nagyobb ügybuzgósággal, ér-
telemmel s odaadással szolgálja Isten, haza és a trón ügyét. 

Ennek elérése s egyúttal tanítóink szellemi s anyagi 
érdekeinek előmozdítása jövőre is a közös eljárás, váll-
vetett összműködés föltételétől függ, különben csak ver-
gődés az egész nagyratörő mozgolódás, amint csonka lett 
a napokban Budapesten tartandó „országos tcinitói érte-
kezlet." Miért „országos", amikor nem az, és amikor 
sokkal megfelelőbb s jelentősebb lett volna „a magyar-
országi kath. tanítók értekezlete" czim alatt kikerülni a 
guny ama nyilait, melyeket az ügy ellenei máris kezde-
nek röpitgetni reá ; és ez annak az oka is, hogy mi ki 
nem térhettünk e pont érintése elől, nehogy annak része-
sévé tegyenek ; egyébiránt elkerülhetetlenül szükségesnek 
is találjuk annak nyílt s őszinte kijelentését, hogy ily 
visszásságokkal azt a jó és hasznos ügyet ne veszélyeztessük. 

A kath. tanitói értekezlet tanácskozásainak tárgy-
sorozata közt természetesen legérdekesebb a tervezett 
kath. tanítók nagygyűlésének ügye, valamint ennek a 
nagygyűlésnek programmja. 

Az előkészítő bizottságnak nyilván eltökélt szándéka 
a most tartandó értekezlet által határozatilag kimondatni 
a nagygyűlés megtartását, kitüzetni annak idejét s tanács-
kozásainak tárgysorozatát, melyre vonatkozó határozati 
javaslatait már készen terjeszti az értekezlet elé, amely 
elfogadván azokat, oly helyzetet teremtene, melyet a 
mostani viszonyok közt nagyon is fontolóra kell venni. 

Mint ugyanis ismeretes, a magyarországi katholi-
kus egyház ez idő szerint gyászba borult : a primási 
szék és a kalocsai érseki szék üresedésben van. A ma-
gyar püspöki kar ez idő szerinti feje, az egri érsek ur 
ő exczellencziája pedig egyelőre határozottan kijelentette, 
hogy a tervezett kath. tanitói nagygyűlés megtartásához 
helyeslésével nem járulhat. 

„Azon joghatósági viszonynál fogva — irja ugyanis 
1624/1891. szám alatt — mely szerint a katholikus tan-
ügy általános érdekű mozzanatainál az intézkedés és ve-
zetés joga kizárólag a püspöki kart illeti ; és a kath. 
tanítóknak, mint akik missziójukat különösen is a főpász-
toroktól nyerik, a kath. tanügyet egyetemleg érdeklő 
nyilvános eljárásukra nézve a püspöki kar elhatározásá-
ban kell utmutatást találniok : első és elengedhetetlen 

feltétel az ily gyülésezésnél is, hogy ha az valóban ka 
tholikus s országos jellegűnek akar tekintetni, már a kez-
deményezés a püspöki kar egyetemének összhangzó elha-
tározása, illetőleg előzetesen kinyert engedélye alapján 
induljon meg. Állásánál fogva a püspöki kart illeti meg 
tehát nemcsak a gyűlés időszerűsége kérdésének megíté-
lése, de azon módozat és szervezet megállapítása is, mely 
mellett a joghatóságuk alatt álló kath. tanítók egy or-
szágos gyűlésben részt vehetnek, s mely szerint magának 
a gyűlésnek alakulnia kell. E lényeges előfeltételből folyó 
követelmények figyelmen kivül hagyása mellett, bármi 
jószándéku egyéni buzgólkodással létrehozott gyülekezés 
nem lenne a katholikus tanítók egyetemes gyűlésének 
tekinthető és üdvös siker helyett könnyen a fegyelmezet-
lenség veszélyeit mutatná fel . . . S azért részemről is 
teljesen osztom a kalocsai bibornok érsek ur ő eminen-
cziájának ez ügyet érdeklő . . . kijelentését ugy a kiindu-
lási alapra, mint azon aggodalmakra nézve, melyeknek 
egy . . . kellőkép elő nem készített gyülekezés lefolyásá-
val szemben kifejezést adott. Mert az illetékes tényezők 
egyhangú jóváhagyása, irányítása nélkül egybejövő és 
sem szervezetében nem szabályozott, sem munkássága 
keretére nézve nem rendezett gyűlés, mely alaposan elő 
nem készített . . . terjedelmes s nagyfontosságú kérdéseket 
venne elő: valóban nélkülözné a jogos tekintély súlyát; 
s előreláthatólag kitűzött feladatával meg nem bírva, 
nemcsak közvetlen czélját sem érhetné el, de a meghiú-
sulás szégyene és zavara által hátrányos kihatással lehetne 
magára az országos katholikus tanitó-gyülés eszméjére is, 
s annak pártolóiban lehangoltságot, elidegenülést keltene : 
— mit pedig az ily gyűléshez fűződő fontos érdekek meg-
óvása végett az ügyszeretet minden gondosságával ke-
rülni kell." 

Ily körülmények között „a kath. tanítók országos 
értekezlete" nem mondhatja ki határozatilag egy katho-
likus tanitói nagygyűlés megtartását, időpontjának kitű-
zését és tanácskozási tárgysorozatának megállapítását; 
legfölebb oly határozatot hozhat, melyben az általa ki-
küldendő bizottságot utasítja, szerkeszszen egy minden 
tekintetnek megfelelő emlékiratot, amelyet az értekezlet 
nevében a nm. püspöki karhoz terjesztene jóváhagyás és 
országos kath. tanitó-gyülés engedélyezése iránti köteles 
kérelemmel. 

Ez felel meg a székesfehérvári püspök ur ő méltó-
sága azon tanácsának, melyet f. é. ápril 20-án az elő-
készítő-bizottságnak adott s melyben „körvonalozta elvál-
lalt védői tisztenek feladatát; e feladat: kérelmezni a 
nm. püspöki karnál a kérelmező bizottsággal, mint Krisz-
tus munkása, munkálkodni . . ." egyúttal buzdítván a 
bizottságit , „hogy munkájukat a katholikus szellem lengje 
át mindenben" és kiemelvén különösen, hogy „a nm. püs-
pöki kar s annak joghatósága iránt folyton tiszteletet s 
engedelmességet tanúsítsanak." 

Csak ily módon fog létrejönni a kath. tanítóknak 
czéljaiban oly áldásos nagygyűlése, melyen — mint remél-
jük s óhajt juk — tanítóink katholikus öntudata megannyi 
szives buzdítást, tanügyünk kath. szellem s a tudományos 
fejlődés tekintetében egyaránt annyi lendületet fog nyerni. 

+ 
10* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BéCS, augusztus hó elején. Az udvar és a hivatalos 

Olaszország.— 
A hármas szövetség megújításával, különösen azon-

ban Crispí-nek a Contemporary Rewiew-ban megjelent 
ismeretes levele óta. amely — mint a Religio helyesen 
megjegyezte — a szentszéket Francziaországgal összeve-
szíteni s egyúttal a középeurópai hatalmaknál gyanúba 
keverni akar ja , de már azelőtt is az olasz szabadkőműves 
saj tó és utána valamennyi liberális lapjaink bizonyos 
rendszerességgel szoktak oly hireket világgá bocsátani, 
melyek, ha igazak volnának, a katholikusokat Ausztria-
Magyarországban mélyen megszomoritanák. 

Már a mult év nyarán irta a római Tribuna, hogy 
az osztrák s magyar uralkodó most már komolyan fog-
lalkozik azzal a szándékkal, hogy visszaadja Umber to 
királynak a látogatást Rómában. Nem sokára rá ismét 
azt jelentették, hogy Károly Lajos főherczeg, királyunk 
öccse fog ennek helyébe látogatást tenni Rómában. Rö-
vid idő múlva a római Fanfulla táviratot közölt Bécsből, 
mely szerint Ferencz Ferdinánd főherczeg s praesumtiv 
trónörökös fogná az olasz udvart meglátogatni. Mindeme 
szenzácziós hirekben mégis a római Riforma igyekezett 
túltenni minden versenytársán, amidőn azt hirlelte, hogy 
Viktor Emánuel , olasz trónörökös jegyet fog váltani 
Habsburg Margit főberczegnővel. 

Fölötte meglepő az a jelenség, hogy ezek s hasonló 
vak híresztelések mindig az olasz szabadkőműves lapok-
tól erednek, és hogy még félhivatalos olasz lapokban is 
gyakran találkozunk oly föltevésekkel, melyek arra en-
gednek következtetni, hogy az olasz kormány nem riad 
vissza az osztrák-magyar uralkodóház tagjai t is merész 
kombinácziói tárgyává választani, mint Crispi miniszter-
elnöksége alatt szinte tolakodó módon megkiséreltetett . 
Ezek a megujuló kísérletek, melyekkel ezen dynastiára 
oly szerepet akarnak ráerőszakolni, minőt az nem akar 
játszani, nemcsak sérelmesek a szövetséges" monarchiára, 
hanem arról is tanúskodnak, hogy a hivatalos Olaszország 
körei még erőszakos pressziótól sem riadnak vissza sötét 
czéljaik előmozdítására. Helyesen jegyezte meg egy bécsi 
udvari mél tóság: „. . . die scheinen Das erzwingen zu 
wollen, was sie so gerne wünschten " Ez elég világos vá-
lasz arra a folytonos híresztelésre. 

Hogy miként gondolkozik az uralkodó az 1870. évi 
szept. 20 diki rablás felől, az iránt nem lehet kétség, 
habár liberális részről vajmi gyakran gyanút akartak 
kelteni e tárgyban. Beust, Ausztria-Magyarország külügy-
minisztere következőleg irt 1870. szept. 13-ról mon-
archiánk diplomácziai képviselőjéhez Rómában : „A csá-
szár, a mi felséges urunk élénken el van foglalva a szent 
atya helyzetével. A személyes biztosság és a szükséges 
függetlenség lelki hatalmának gyakorlására, a mi legte-
vékenyebb szorgoskodásunknak a tárgya. Egyébiránt azt 
hiszszük, hogy az olasz kormány teljesen elismeri, meny-
nyire érinti a római kérdés azokat a nagy érdeke-

l) E levelet igen avatot t kézből veszszük s külön is fölhiv-
juk rá a figyelmet. — A Religio hely. szerk. 

ket, melyeknek rendezése nem csak egy hatalomra van 
bizva." *) 

Annyi bizonyos, hogy az uralkodó nagy tisztelettel 
csügg az egyház fején, mint a mayerlingi katasztrófáról 
ismeretes, hogy ő felsége legelőször a szent atyával tu-
datta annak a drámának részleteit, iránta határtalan 
bizalmat tanúsítván, viszont a pápa hosszas levélben 
vigasztalta a lesújtot t atyát. Ez oly megindító kép a 
világtörténelem lapjain, melynek benyomását mi sem 
képes kitörölni. 

Másfelől az események eléggé világosan bizonyítják, 
hogy a bécsi udvar óvatos szorgossággal kerül minden 
lépést, mely a pápát kellemetlenül érinthetné. Nyolcz éve 
már ide s tova, hogy Umber to király nejével Bécsben 
jár t . A szokásos viszontlátogatás azonban mindeddig 
elmaradt , és ez a tény szinte kétségbe ejti az olasz pápa-
ellenes köröket . Ezek nagyon óhaj tanák látni az apostoli 
királyt karöltve Umbertoval a sz. Péter- téren a Vatikán 
ablakai alatt . Mily sérelem volna ez a pápá ra ! Mily magas 
jóváhagyása volna ez a pápa kifosztatásának és lábbal 
t iprása a legrégibb legitimitás jogának ! — Ha legalább 
Monzába vagy Firenzébe jönne, akkor is meg volnának 
elégedve a liberálisok, mert könnyen lehetne abból a 
k ivánt következtetést levonni. De hogy még az olasz 
hadgyakorla tok idejét sem használja föl „a békés szövet-
ségessel" való találkozásra, ez már több, mint amit a 
képzelődő olaszok elviselhetnek. A politikus azonban 
tudja , miért nem történhetik meg e látogatás még a 
magán természetűnek vélelmezett katonai táborban sem . . . 

Mikor Ferencz Ferdinánd d'Esté, a praesumtiv t rón-
örökös Berlinben s Pétervárot t jár t , az olasz lapok egész 
bizonyossággal jelentet ték, hogy Umber to király udvará-
nál is vár ják — várják máig is, ha nem unták meg a 
várást. 

Kétséget nem szenved, hogy a diplomáczia ismé-
telten foglalkozott azzal a viszontlátogatással. Először, 
midőn az olasz királyi pár bejelentette Bécsbe jövetelét. 
Később apróra fejtegették a módozatokat, melyek alatt 
az osztrák-magyar uralkodó olasz területre lépne. Bizo-
nyos oldalról, melyről Crispi akkori miniszterelnöknek 
kedvében akartak járni, javaslatba hozták: Umberto hivná 
meg „a szövetséges uralkodót" a szokásos nagy hadgya-
korlatokhoz, lévén ez oly kivételes terület béke idején, 
melyet nem lehet politikai mérték szerint mérni. E javas-
latot azután a császár és király személyes elhatározása 
alá terjesztették, mert a diplomáczia visszautasított min-
den felelősséget az ebből folyó következmény ékért. Ebben 
volt a kérdés nagy komolysága. Mi volt légyen rá a 
válasz, azt a dolgok folyásából mindenki ismeri. 

Alig, hogy el volt határozva Ferencz Ferdinánd fő-
herczeg bemutatója Berlinben és Pétervárott , a diplomá-
czia ugyancsak törte a fejét rajta, mit csináljanak az 
olasz udvarral, lévén Olaszország ez idő szerint a német 
császár jóvoltából Ausztria-Magyarország szövetségese. De 
most sem találtak módot az itt egymással homlokegye-
nest szemben álló két tekintet kiegyeztetésére ; és a do-
log ismét elejtetett . 

l) „Archives DiplomatiquesPáris, Amyot kiadása. 
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Ausztria-Magyarország katholikusai nagyon jól értik 
az udvar gyöngédségét és hálásak is érte a császárnak és 
királynak, aki, ámbár nem gátolhatja meg a diplomáczia 
minden lépését — pedig ez már több izben megsértette 
a legitimitás elvét, melylyel e monarchia áll s bukik — 
mégis bölcs elhatározottsággal meg tudja előzni azt, hogy 
az uralkodóház politikai kalandorok játéklabdájává váljék. 

Az olasz Irredenta is sokban hozzájárul a status 
quo fentartásához. Bécsben jól tudjuk, hogy Olaszország-
ból az irredentista mozgalmat egyre szitják ; sem a mi 
kormányunk, sem a magyar minisztérium nem vallja be, 
mily álczák alatt bujkál ez az olasz forradalmi mozga-
lom Triesztben vagy Fiumében. De az udvarnál pontosan 
ismerik a helyzetet, és b. Bruck, Quirinál melletti nagy 
követünk éber szemmel ellenőrzi az olasz kormány két-
színű fondorlatait. 

Ezek a tekintetek megfelelnek ama szenzácziós hí-
rekre is, melyeket fönebb az olasz lapokból ismertettünk. 
Lehetséges, hogy a diplomáczia módot fog találni, hogy 
Ferencz Ferdinánd főherczeg az olasz udvarnál — talán 
valahol Felső-Olaszországban, melyet a megvert olaszok-
nak odaajándékoztunk — látogatást tegyen ; amint most 
is módot ejtettek arra. hogy Ferencz József ő felsége a 
hármas szövetség megújítása után az olasz hajórajt fo-
gadta az angol flotta után az osztrák-magyar monarchia 
vizein. 

Egyebekben marad a status quo ante . . . 

Róma, 1891. aug. 3. Vegyes hirek as örök város-
iéi -

Ngos s Főtiszt. Szerkesztő Ur ! 
Ritkán, de mégis vetődik valódi zarándok hazánkból 

is Rómába, aki mellőzve a vasúti utazást, zarándokbottal 
kezében indul a hosszú útra. Ily zarándoknő érkezett 
Rómába mult hó 21-én Beregszászról, uti levele szerint, 
Nagy Anna Mária, korára 58 éves. E jámbor lélek Bécs-
től Trieszten, Páduán, Bolognán, Anconán, Loreton és 
Solignon át, másfél hónap alatt gyalog tette meg zarán-
dok utazását. Itt, jó egészsége mellett, egyheti tartózko-
dása alatt meglátogatván a 7 főtemplomot és ezeken 
kivül még hat nevezetesb sanctuariumot, sikerült neki 
nagy örömére ő szentségét is láthatni, midőn a vatikáni 
folyosókon kertjébe séta útra, kis hordszékén vitetett. A 
szent atya midőn arról értpsült, hogy a folyosón térdelő 
3 zarándoknő, 2 lengyel és 1 magyar, áldását várják és 
kérik, közelebb érve hozzájok szent áldásában részesité 
őket. Ebből lelki erőt és bátorságot meritve, a mi magyar 
asszonyunk átvévén a pápai követségtől ajánló levelét, a 
„Loyd" nevü osztrák hajótársulathoz Brindisibe, a ten-
geren tul még hosszabb útra indult, inneii ismét gyalog, 
a szent földre. Hogy fogja megtenni ezt a merész válla-
latot Jaffától Jeruzsálemig száraz földön, ez a Gondvi-
selés müve ! Es midőn magam is ez iránt aggodalmamat 
fejezém ki előtte, azt mondta: tisztelendő atyám! „a 
kegyelem Anyja és megváltó Jézusom, mellém rendel 
valakit, mint ezelőtt két évvel, mikor Lourdesot gyalog 
megjártam." Ily nyilatkozatokra önként eszembe jutottak 
Krisztus Urunk eme szavai: „0 mulier, magna est fides 
tua !" 

Az elmúlt hó végére esőleg nevezetesebb ünnepek 
közé sorozható itt sz. Anna ünnepe, mely vasárnapra 
esvén, a Vatikán közelében levő diszes kis temploma 
nemcsak napján, hanem oktáváján minden nap zsúfolásig 
tömve volt. Megjegyzendő, hogy e kerekded kis templo-
mot gondozza a Vatikánban szolgálatot tevő személyzet, 
mint külön „Confraternitas" és azért mindennap egy-egy 
vatikáni praelatus tartotta benne az ünnepélyes misét és 
délután, szentség kitétellel a litániákat. 

Julius 31-én „Ál Gesù'-ban, a lehető legfényeseb-
ben tartották meg a jezsuiták sz. Ignácz alapitójuknak 
ünnepét. E nagy szentnek teteme itt nyugszik az evan-
gélium oldalon eső első mellék kápolnában. Az oltáron 
az ünnepelt szentnek nagy szobra, gazdag ornátusban 
vala feldíszítve és a kápolna pazarul kivilágítva. 

Augusztus hó elsején a vasas szent Péter tiszteletére 
emelt bazilikában „Ecclesia S. Petri ad Vincula" volt 
fényes ünnepély. E templomot az Esquilini dombon, kö-
zel a Colosseumhoz az Augustinianusok, Canonici regulä-
res gondozzák. 1877-ben sz. eml. IX. Pius pápa e tem-
plomban készíttetett remek „Confessio" oltárt, ahol szent 
Péter lánczai tartatnak. Az oltár háta mögött földüreg-
ben vannak a 7 machabeus testvérnek reliquiái egy külön 
oltár alatt, mely oltár, valamint a kápolna alakú üreg, 
ilyenkor virágokkal van feldíszítve és fényesen illuminál-
va. — Tegnap, aug. 2-án a szent Ferencz-rend templo-
maiban, az úgynevezett „Porciunculai" bucsuk engedé-
lyeztettek a szent atyától mindazon hívek'számára, kik 
e napon a kijelölt templomokban meggyónnak és meg-
áldoznak. 

Ő szentsége maga és vatikáni személyzete részére 
ezen czélból a szent Pál kápolnáját rendelte ki a Vati-
kánban. Ott mondott szent misét, melyen 3 bibornok, 
több praelatus és előkelőbb idegenek vettek részt, vala-
mint délután a vecsernyén is megjelent ő szentsége és 
számos városbeli és külföldi. 

Pápa ő szentsége nagy gondot fordit most arra, 
hogy a közeledő szeptemberben a zarándokok részére 
elegendő lakás legyen a Vatikán közelében ; igy az egész 
„Lazaretot, a sz. Martha melletti hospitium"-ot, az üresen 
álló fegyverraktárt, részint étkező helyiségül, részint 
dormitoriumoknak átalakíttatja. Azon hosszú folyosónak 
ablakait pedig, mely a Péter templom kültornáczának 
jobbján húzódik el egészen a piazzai oszlopokig, most 
látják el vasrámába foglalt üvegekkel; itt lesz a franczia 
munkások dormitoriuma. Temérdek költségbe kerültek 
már eddig is az ily átalakítások. 

Gmitter Alfons, 
pápai magyar gyóntató. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Egy lengyel hitvalló. 
Krakóban közelebb elhunyt az Urban egy aggastyán, 

kinek élete s halála ékesszóló kommentárt nyújt a kath. 
egyház állapotáról az orosz uralom alatt. Ez Krasinski 
Ádám Szaniszló, volt vilnai püspök, ki egyike volt azon 
három főpásztornak, kik egyidejűleg bírták ezen püspöki 



102 ilELIGIO. 

széket, amely a vértanúság előcsarnokának látszik lenni. 
Elődje még élt, számkivetésben, mikor őt nevezte ki a 
pápa ; őt hasonló sors érte ; és közvetlen utódja, Hrynie-
viczky szintén száműzetett alig néhány hóra, hogy a vilnai 
széket elfoglalta. A mostani vilnai püspök hős küzdelmet 
folytat az orosz szakadár fondorlatok ellen, melyekkel a 
muszka hatóságok hatalmukba akarják keríteni a hegyes 
torony nevezet alatt ismert szentélyt és abban a csoda-
tévő Mária-képet. 

Krasinski született 1810-ben nemes lengyel család-
ból, amely már adott püspököket s költőket hazájának. 
Az iskoláit kitüntetéssel végzett ifjú a sz. Benedek rend-
jét követő szkolap (scolapiae) atyák kongregácziójába 
lépett és tanulmányai végeztével hosszabb ideig tanárko-
dott Vilnában és Sz.-Pétervárott. Példás élete s tudomá-
nya előkészítették az utat a vilnai püspöki székre, melyre 
1859-ben hivatott meg. Ezt ő csak remegéssel fogadta 
el, s első pásztorlevelében kérte az Urat, ne rakjon rá 
oly terhet, mely még angyalok vallaira is félelmesen 
nehéz. Előérzete nem csalta meg. Ámbár pásztorkodásá-
nak első két éve viszonylagos békességben folyt le, de 
már 1861-ben a lengyel szabadságharcz zavart hozott az 
országba és az oroszoknak kivánt ürügyet szolgáltatott a 
vérengzésre és önkénykedésre, mely sehol sem volt oly 
nagy, mint Vilnában. A vad Muraviev, kineveztetvén 
Lithvánia kormányzójának, minden eszközzel a katholi-
czizmus és a lengyel nemzetiség kiirtásához fogott. A 
vérpad és az akasztófa állandóan föl voltak állitva, hal-
latlan zsarolások tönkre tették a népet, minden család 
gyászban volt, sirván kivégzett vagy Szibériába hurczolt 
tagjai fölött. Krasinski jó ideig bátran szembe szilit a 
viharral, de az izgalmak, az iszony s fájdalom aláásták 
egészségét ; az utolsó időben még hozzájárult az is, hogy 
az orosz hatóságok forradalmi üzelmekkel és a lengyel 
fölkelőkkel való czimborasággal vádolták ama czimén, 
hogy paulai sz. A'incze egyesülete, melyet Krisinski nagy 
gonddal terjesztett az iszonyú sanyaruság enyhítésére, 
államveszélyes (!) czélokkal bir. A püspök nem akart 
beleegyezni annak föloszlatásába, hanem jobbnak látta 
meggyöngült egészsége erősbitésére engedélyt kérni a 
nem messze fekvő tengerparton való rövid tartózkodásra. 
Még ő csodálkozott, hogy a polgári kormányzó oly gyor-
san kiszolgáltatta neki az elutazási engedélyt; de alig 
hagyta el Vilnát, az első állomáson már megkapta e 
sietség magyarázatát ; Dunaburgban ugyanis rendőrök 
körülvették waggonját és fogolynak nyilvánították. Hiába 
tudakolta letartóztatásának okát, még választ sem kapott ; 
és igy minden vizsgálat és birói eljárás nélkül elhurczol-
ták Viatkába, Oroszország szélső éjszaki részén, a fehér 
tenger mellett fekvő városkába. Keserűség nélkül tette 
meg a végtelenül hosszú utat, mely lakatlan sivatagokon, 
durva kozákok felügyelete alatt a legnagyobb nélkülözé-
sek közt hetekig tartott anélkül, hogy czélját tudta volna. 

Viatkába érve tudatták a püspökkel, hogy ezen-
túl ez lesz tartózkodásának helye és menekülés esetén 
halállal bűnhődik. Az élet különösen kezdetben igen ke-
serves, sőt kegyetlen volt. Megfosztva az értelmes embe-
rek társaságától, még a könyvek vigaszától is, a szellemi 
nélkülözések nagyobb szenvedést okoztak neki, mint a 

testiek. Csodás emlékező tehetsége azonban valóságos 
könyvtárul szolgált neki és pótolta a könyveket. Ekkor 
gyűjtötte össze az anyagot a lengyel nyelv synonim-
jairól, és ugyanekkor irta verses aforizmáit, melyek ke-
resztény szellem s költői lendület tekintetében maradandó 
becscsel birnak. Ez azonban nem volt első irodalmi kí-
sérlete; már korábban lengyel nyelven kiadta a kánon-
jogot, azonfelül több nyelven irt különböző költői s 
prózai dolgozatot, mert nyelvismeretei, kivált a francziá-
ban s latinban nagyon alaposak valának. I t t élt hosszú 
husz esztendőn keresztül a legteljesebb magányban, sza-
kadatlan szellemi munkával enyhítvén zord számkivetése 
kínjait. Emellett a kertészet szórakoztatá és nagy örömét 
leié abban, hogy ama hideg éjszakon némi gyümölcsöt 
bírt termelni ; e megszokás annyira megszeretteté vele 
számkivetése helyét, hogy midőn kisded házikója leégett, 
nagy sietséggel fölépítette újból, nem lévén többé remé-
nye, hogy onnan élve kiszabadulhasson. Erényei s szelíd-
sége megszerezték a félbárbár népség becsülését, mely 
eme mostoha vidéken elszórtan lakik. 0 maga is sze-
rette dicsérni az egyszerű benszülötteket, kik szivósan 
rakaszkodnak nemzetiségükhöz, mely merőben különbözik 
az orosz fajtól. Gyakran mondogatta, hogy természetes 
becsületességük eléggé megkülönbözteti őket a született 
oroszoktól, és a lopás annyira távol áll tőlük, amily álta-
lános a telivér oroszok közt. 

Husz évi számkivetés után, a Vatikán és az orosz 
udvar közt ideig-óráig létrejött részleges megegyezés, 
némi változást idézett elő Krasinski püspök életében. 
Megengedték neki, Viatkát elhagyni ama föltétel alatt, 
hogy örökre odahagyja a czárok birodalmát. Visszatérő-
ben megállapodott Czenstochovo-ban, e hires lengyel 
kegyhelyen, hogy hálát adjon a szent Szűznek nem re-
mélt megszabadulásáért ; áhítata s alázatossága könyekre 
indította a jelenvoltakat. 

Innen Rómába utazott, hol a szentatya ama nagy 
áldozatot kívánta tőle, mondjon le önként vilnai püspöki 
székéről, az orosz kormánynyal való megegyezés könnyí-
tésére. A jó pásztor, aki a legnagyobb válság közepette 
kész vala vérét s életét adni híveiért, most sem vonako-
dott meghozni a végső áldozatot, hogy nekik némi köny-
nyebbséget szerezzen. Heseboni czimzetes püspökké kine-
veztetvén, egy ideig még Rómában maradt, hogy merít-
hessen a lelki vigaszból, melyet az örök város nyújt, és 
hogy a szentatya lábaihoz letegye a vallásos hymnuszokat, 
melyeket költői ihlete s hitvallói áhítata sugallt, egyúttal 
pedig részt vegyen az Árkádok akadémiájának üléseiben, 
amely Phoceon Parmenis néven tagjának választotta. 

Miután igy felüdült volna a katholiczitás forrásánál, 
Galicziába utazott, Krakóban telepedett le, hol élete 
hátralevő éveit nyugalomban töltötte mint önönmagának 
árnyéka, kiaszott arczával s összetöpörödött testével arra 
a zsoltárra emlékeztetvén, mely a fájdalomtól összeszá-
radt csontokról szól. De ez összeesett testben legyőz-
hetetlen lélek lakozott, amely a test végső lehelletéig 
minden iránt élénken érdeklődött, ami egyházát s hazáját 
érinté, ami az irodalom s tudomány terén fölmerült. Sze-
retett könyvein kivül egyedüli szórakozását kis gyerme-
kek körében kereste, kiket magához hivott, mint isteni 
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Mestere. Keserűség, búskomorság nem fért e buzgó lélek-
hez, melyet a viszontagságok tüze megérlelt s megtisztí-
tott . A krakói tudományos s szépművészeti akadémia 
által tagjául választván, az aggastyán e kitüntetésben is 
csak ujabb inditó okot talált munkássága fokozására. 
Befejezvén a lengyel nyelvben előforduló rokonszavak 
szótárát, emlékiratainak szerkesztéséhez fogott, melyekben 
megbecsülhetetlen adatokat halmozott össze a katholiku-
sok üldöztetéséről Orosz-Lengyelországban. 

Védszentje, Szaniszló napjának előestéjén még fo-
gadta a krakói kitűnőségek hódoló tisztelgését és másnap, 
betegség és vivódás nélkül csendesen elszenderült az 
Urban. • ' 

Temetésére messze távolból sereglettek tiszlelői; 
Dunajevski biboros s több püspök vezetése alatt mérhe-
tetlen népsokaság kisérte a lengyel s kath. püspök-hit-
vallót utolsó útjában, a krakói várban, a Wawel székes-
egyházban tartott gyászistentisztelet után a temetőbe 
vitték felváltva a papság, az egyetem s az akadémia 
tagjai, hol Moravski Kázmér egyetemi tanár az akadémia | 
nevében mondott búcsúbeszédet. A temetésen jelen voltak 
Lithvániából is többen, kik óriás koszorút tettek hitvalló 
püspökük ravatalára. 

Krasinski magán vagyonát lengyel művelődési s 
jótékonysági intézetekre hagyta, de az orosz kormány 
amaz ürügy alatt, hogy a végrendelkezés előzetesen nem 
lett bemutatva az oroszországi hatóságoknak, elkobozta 
az elhunytnak orosz területen lévő tőkéit, azt adván okul, 
hogy a boldogultnak nem lévén egyenes ágon örököse, 
vagyona az orosz kincstár javára esik. 

Igy tölti boszuját a moszkó brutalitás a katholikus 
egyház hitvallóin és Lengyelország hű fiain. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A kath. tanitók országos értekezlete. 

A kath. tanitók f. hó 18—19-ére fogják megtartani 
országos értekezletöket. Az előkészitő-bizottság felhívja 
mindazokat,, kik az értekezleten résztvenni óhajtanának 
hogy ezt a bizottság irodájában (Koronaherczeg-utcza 17 
szám, I. emelet) mielőbb jelentsék be. Az értekezlet ideje 
ugy van megállapítva, hogy az aug. 20 iki ünnep, Szent 
István király ünnepe senkit sem akadályozhat meg a fel-
jövetelben, amennyiben 19-én már kiki visszautazhatik a 
fővárosból. 

A kath. tanitók országos értekezletének tárgysoro-
zata: Aug. 18. Kedd. Délelőtt fél 9 órakor Veni Sancte 
az egyetemi templomban. 9 órakor értekezlet a buda-
pesti kath. kör disztermében. Az értekezlet tárgyai : Meg-
nyitó beszéd. Jelentés az előkészítő biz. működéséről. A 
kath. tanitók nagygyűlésének ügye. (Az előkészítő biz. 
határozati javaslatának tárgyalása.) — Délután 3 órakor 
értekezlet. A budapesti kath. kör disztermében. Tárgyai: 
A jövő kath. tanítói nagygyűlés tárgyairól: 1. Az 1868. 
népiskolai törvény. Előadó: Endrődy Gyula. 2. A kath. 
tanítóképzés reformja. Előadó: Schultz Imre. 3. A kath. 
népiskolák tanterveinek revíziója. Előadó : Bertalan Vincze 

Aug. 19. szerda. Délelőtt 9 órakor értekezlet. (A 
kath. kör disztermében.) A jövő kath. tanító nagygyűlés 

tárgyainak folytatása. 4. A tanitók anyagi helyzete. Előadó : 
Ember Károly. 5-. Az orsz. központi kath. tanítói iroda. 
Előadó : Gyürky Ödön. A kath. tanitók orsz. árvaházának 
ügye. (Pénztári kimutatás. Győrffy Lajos előadása.) 

IRODALOM. 
—! Beküldetett : Adalék a városi kegyuraság jogi ter-

mészetéhez. Temesvár szab. kir. város tanácsához intézett 
felebbezvény az 1891. évi ápril hó 27-én megejtett plé-
bános-választás ügyében. Függelékkel. 

Ez irat főczélja, az emiitett plébános-választásnál 
részt vett mintegy 45 nem-katholikus képviseleti tag sza-
vazatának s igy magának a választásnak megsemmisítését 
a belügyminisztériumnál kieszközölni. Az itt szóban lévő 
eset ötletéből nem lehet a dolog érdemébe bocsátkozni, 
de azt sem lehet elhallgatni, hogy maga a kérdés már 
rég megérett a megoldásra, anélkül azonban, hogy azt 
magát a belügyminisztériumnak egyes esetekre vonatkozó 
és már ismeretes végzéseitől lehessen függővé tenni. 

= Vajay István „A nép igaz barátja" cz. folyó-
iratából vettük a II. füzetet. Ebben szerző „az alkotmá-
nyos, szabadválasztási népjog ellenségeivel" foglalkozik. 
Vájjon remél-e szerző erkölcsi javulást, midőn e füzet-
kében ő maga a népszerűtlen pártot akkép stigmatizálja, 
hogy az utóbbi által beadott „50 szavazat az uradalom 
lekötelezetteiből : papokból, kántorokból és korcsmáro-
sokból került ki ?" 

Iskolai értesitők. 
(Folytatás.) 

-f- Tudósitvány a kegyes tanitó-rendiek bndapesti 
főgymnáziumáról az 1890/1. tanévben. 

Az Értesítő élén Takács Sándor dr. kegyestanitó-
rendi áldozópap tollából 242 lapra terjedő tanulmány 
foglaltatik, mely ugy tárgyánál, mint ennek kegyeletteljes 
feldolgozásánál fogva teljes figyelmünket érdemli. „Benyák 
Bernát és a magyar oktatásügy" a czime ez avatott dol-
gozatnak, mely amint ujabb fényben mutatja a kegyes-
tanitórend hervadatlan érdemeit a hazai oktatásügy s 
nemzeti művelődésünk terén, épp ugy megvilágítja nem-
zeti történelmünk és irodalmunk egy egész korszakát. Ez 
életleirás egy egész korrajz annak összes értelmi és nyelvi 
vajúdásairól, amint Benyák Bernát maga is teljes szemé-
lyesitője vala korának, kinek működése maradandó nyo-
mot hagyott az utóvilágra. Óhajtandó volna, hogy Takáts 
Sándor dr példájára minél több ily életleirással dombo-
rítanák ki avatott tanférBak a magyarországi tanító-ren-
dek úttörő jeleseinek százévekre kiható tevékenységét, mi 
által hazai njevelés-történelmünk gazdagításán kivül a 
katholiczizmus ügyének is szolgálatot tennének. 

A lefolyt iskolai évről közölt adatokból örömmel 
látjuk, hogy a főváros és az egész ország ez egyik első 
rendű főgymnáziuma Lévay Imre igazgatása alatt egyre 
nagyobb "virágzásnak indul, ami teljes kezességet nyújt az 
iránt, hogy e sok s nagy érdemű férfiú alatt, kit rend-
társai bizalma és szeretete a jó hazafiak örömére a tar-
tományfő tisztére emelt, maga a kegyes tanitó-rend ujabb 
fénykorát fogja élni. Lévay Imre valóban rátermett arra 
a nagy föladatra s egész múltja zálogul szolgál rá, hogy 
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az iskola magasztos rendeltetésének megfeleljen az Isten, 
haza és király ügyének érdekében. Mert igaz marad min-
dig, amit Montalembert müveiben olvastam, hogy az 
államférfiú, ha hivatása magaslatára emelkedik, nemzete 
javát biztosithatja, de az iskola nyúj t ja neki hozzá a 
segéderőket, melyek nélkül a legzseniálisabb konczepczió 
is mankón kénytelen járni. 

A nevezett főgymnázium tanári kara állt 21 rendes 
tanárból ; ezenkivül rendkivüli tárgyakat előadtak 4-en. 
— A tanintézetnek van gyakorló iskolája, ének-iskolája. 
A tanszertárak örvendetes gyarapodása mellett külön 
említést érdemel a segélyző egyesület áldásos működése. 
A tanulók száma a nyolcz osztályban (köztük az alsó 
négy mind parallel-osztályokkal bírt) az év elején volt 
686, és pedig római katholikus 570, gör. katholikus 3, 
görög keleti 14, lutheránus 11, református 16, unitárius 
2, izraelita 21. Vizsgálatot tett 637. Érettségi vizsgálat 
3 izben volt: melyekre jelentkezett 68 tanuló, érettnek 
találtatott 57. A jövő 1891—92-iki tanév szeptember hó 
1-én veszi kezdetét. Erre a beiratások szept. 1, 2, 3-án 
történnek ; megelőzőleg, augusztus hó 29, 30, és 31-én 
tartatnak a javitó, pótló és magánvizsgálatok. A felvé-
telnél előnynyel birnak az első két napon az idevalók és 
katholikus növendékek, az idevaló más vallásúak, végre 
a vidékiek. 60-nál több tanuló egy osztályba nem véte-
tik föl. 

V E G Y E S E K . 
* XIII. Leo pápa a napokban fogadta kihallgatáson 

Loë grófot, a német katholikus kongresszusok főbiztosát. 
Ámbár a szent atya a nagy hőség miatt most ritkán ád 
kihallgatást, a gróffal mégis egy óráig társalgott a német 
katholikusok ügyeiről, kiknek buzgalmát később a bíbo-
rosok társaságában fennen kiemelte, kijelentvén, hogy 
amazok részben már megvalósították azon irányeszméket, 
melyeket a mostani viszonyok közt a közéletben egy 
katholikusnak sem szabad szem elől tévesztenie. 

— Uj pápai encyclika. XIII. Leo pápa apostoli kör-
levelet intézett Portugál püspöki karához, melyben ennek 
az ujabb időben sok viszontagságnak alávetett országnak 
legégetőbb bajait tárgyalja. Áz encyclikát közelebb egész 
terjedelmében fogjuk közölni, megjegyezvén azonban már 
most, hogy annak annál nagyobb jelentőséget kell tulaj-
donítani azon oknál fogva is, mivel Portugált a szabad-
kőművesség felülkerekedése hozta mostani szomorú hely-
zetébe. 

— Sz. István napján ős Buda várában az ünnepé-
lyes szertartást ft. Császka György, szepesi püspök ur ő 
nagyméltósága fogja végezni. 0 exczellencziájának jut 
tehát az a kegyeletes s megindító feladat, hogy az orszá-
gos ünneppé törvény által elismert nemzeti nagy napot a 
gyakorlatba bevezetvén azt ujabb ezerévre állandósítsa. 

-f- A magyar képviselőház tegnap, aug. 13 án kezdte 
az Ilgron-Uzelác ügyet tárgyalni és ma, pénteken foly-
tatja. A vita végét nem is lehet belátni, talán még a 
jövő hétre is átviszik. Akármint lesz is. a tárgyalás mind-

végig a körül foly, mily modalitások közt vívjon Ugrón 
képviselő párbaj t Uzelác századossal. Ily botránynak ha-
tása alatt fog állani az ország Nagyboldogasszony, Ma-
gyarország Pátronájának ünnepén s a rákövetkező vasár-
napon, talán még szent István napján is. Valóban mi sem 
hiányzik már ahhoz, hogy a képviselőház határozatot 
hozzon, mely szerint Ugrón a „t. ház" szine előtt köteles 
párbaj t vívni a nevezett katonatiszttel ! Még mindig re-
méljük, hogy a legfőbb liadur véget vet ennek a szerte-
lenségnek, mely épp apostoli király urunk ő felségének 
hatvanegyedik születésnapja előestéjén megkeserítheti hü 
s odaadó alattvalóinak örömét, de azért ő felségeért s az 
egész uralkodóházért mondandó hő imáikba fogják csa-
tolni azt a buzgó fohászukat is, óvná meg a Mindenható 
apostoli fejedelmünket s országát hasonló esetek ismétlé-
sétől, amelyek a vallásos érzelmet mélyen sértik. 

— F. é. szeptember 23-án az ifjúságnak, impozáns 
zarándoklata indul Rómába, hogy szent Alajos halálának 
300-ados évfordulója alkalmával korát jellemző hévvel és 
szeretettel vegye körül dicső példányképének hamvait s 
egyszer s mind megörvendeztesse gondokkal küzdő szent-
séges atyánkat. A „Szent Imre önképző-egyletu-nek máj. 
27-én hozott 4. sz. közgy. határozata értelmében ismé-
telten felszólítjuk ifjú elvtársainkat, hogy hozzánk csatla-
kozzanak s ebbeli szándékukról bennünket aug. 15-ig 
bezárólag értesiteni szíveskedjenek. S a kiknél ez lehe-
tetlen, ne feledjék az egylet több tagjánál jelenlevő, de 
tehetetlen jó szándékot, melynek támogatására nemcsak 
szent Alajosnak szolgál ad maiorem glóriám, sed etiam 
Domini. Útiköltség: Budapesten-Fiumen-Anconán át Ró-
mába és vissza a római 5 napi ellátást és társaskocsi 
közlekedést is beszámítva az első osztályon 96 frt, a 
másodikon 77 frt, melyből a jelentkezéskor 15 f r t fize-
tendő. Jelentkezések és pénzbeli adományok a „Szent 
Imre önk. egylet" elnökségéhez. Budapest, IV., Kecske-
méti u. 13. sz. alá kéretnek. Budapest, 1891. aug. hó. I f j . 
gr. Zichy János, a „Szent Imre önk. egyl." elnöke, 
Szányi Bela, a „Szent Imre önk. egyl." titkára. 

— A „L'Osservatore Romano" czikkei a hármas 
szövetségről Németországban kellemetlenül érintették a 
katholikusokat ; báró Schorlemer-Alst, a czentrumpárt 
egyik kitűnősége, Düsseldorfban a német kath. kereskedők 
szövetségének közgyűlésén elitélte a római lap eljárását. 
A protestánsok azonban dühöngenek miatta, nevezetesen 
a prédikátorok lapjai a jezsuitáknak tulajdonítják azt. A 
német katholikusok érzékenysége és a porosz protestánsok 
dühöngése egyáltalán nincs helyén, mert a Vatikán — 
mint ismeretes — nem szavatol a római kath. lapokért. 
Egyébiránt, ha a hármas szövetség támogatja a pápa 
legdühösebb ellenségeit, mint annak idején Crispit, igazán 
nem értjük, mi okon lehetne követelni, hogy a római 
lapok rajongjanak a hármas szövetségért, mikor napról-
napra szemük előtt van az olasz bitor uralom s összes 
pusztításai, a kiüldözött papok és apáczák, a bezárt s 
megszentségtelenített templomok, a kifosztott egyházi s 
jótékonysági alapítványok és a — fogoly pápa?! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor . k. m. t u d . egyetemi ny. r . tanár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Gsippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK 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, augusztus 19. 14. II. Félév. 1891. 
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AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS 

REGNI LVSITANI. 

DILECTIS FILIIS NOSTRIS 
IOSEPHO SEBASTIANO 
S. R. E CARD. NETO 
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EPISCOPO PORTVS CALENSIS 
AC VENERABILIBVS FRATRIBVS 

ANTONIO ARCHIEPISCOPO BRACALENSI 
ALIISQVE ARCHIEPISCOPIS 
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LEO PP. XIII. 
DILECTI FILII NOSTRI, 

VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Pastoralis vigilantiae, qua ad tuendam fo-
vendamque religionem vires intenditis, novum 
ac praeclarum Nobis argumentum praebuit con-

ventus illustris Bracarae Augustae nuper actus, 
quem feliciter absolutum renunciavit Nobis gra-
tissima epistola ab iis ex Vobis data qui in eo 
consessu adfuere. Equidem in ea perlegenda de-
lectati s u m u s t u m zelo et sedulitate Pastoris 
civitatis quae congredientes excepit, quippe qui 
rei gerendae praecipuus auctor fuit coetuique 
sic praefui t u t optatos haberet exitus, tum stu-
diis et pietate Antis t i tum qui sese eidem ad-
ianxere socios, vel graves misere viros vice sua 
perfuncturos in ea congressione, tum denique fre-
quentia ingenti lectissimorum hominum e clero 
populoque fídeli, doctrina, v i r tu te et auctori tate 
praestant ium. — Eo gratior autem conventus iste 
Nobis accidit, quod mira fuer i t animorum con-
sensio in iis decernendis, quae conferrent sum-
mopere ad Ecclesiae amplitudin em et rei catho-
licae profectum. Neque reticere volumus, inter 
alia quae opportune scita sunt suffragiis con-
cordibus pro temporis locique ratione, non me-
diocre Nobis attulisse solatium ea capita quae 
devotam prorsus huic Apostolicae Sedi declara-
b a n t v o l u n t a t e m coëuntium et S t u d i u m quo 
flagrant, ut debitus illi pro dignitate habeatur 
honor, neve quid de maiestate et iuribus eius 
minuatur. 

Bona, profecto Nobis spes inest fore ut ea 
quae conscita in eo coetu et consti tuta sunt, 
quum naviter constanterque peracta fuerint , ' lar-
gam effundant salutarium fructuum uber ta tem; 
at facere non possumus quin memoremus am-
plam adhuc prostare segetem quae operam poscit 
et industr iam vestram. Ob earn rem etsi non i ta 
pridem datis l i t teris Vos alloquuti sumus de 
statu rei catholicae eiusque necessitatibus in 

14 
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Lusitano regno deque rat ione ineunda ut iis 
commode prospiciatur, placet tarnen iisdem lit-
ter is nonnulla adiicere, quae pre t ium esse duci-
mus communicare Vobiscum, ne, quum ul t ro 
oblata Vobis sit scribendi occasio, videamur se-
gni ter officio Nostro defuisse. 

Haud Vos praeter i t , dilecti filii Nostri , Ye-
nerabiles Frat res , quod Bracarensi coetui opt ime 
comper tum fuit , eo deventum esse u t fides ipsa 
apud plures in discrimen vocetur, adeoque ca-
vendum pro viribus sit ne ignorant iâ vel socor-
diâ ex animis excidat aut elanguescat, sed curan-
dum u t haerea t a l te defixa cordibus et in bonis 
operibus cul tuque v i r tu tum lae tam gignat copiam 
et dulcedinem f rugum opt imarum. Certandum est 
adversus conatus hos t ium ver i ta t i s ne latius 
serpat mala labes quae ex eorum exemplis, pra- j 
visque doctrinis passim effusis p romana t . Multa 
sunt consananda vulnera, quae is torum labor 
improbus et calamitas t emporum gregibus in tu-
l i t curat ioni vestrae commissis, mul ta sunt ex-
ci tanda quae iacent, mul tae adhuc animas fidelium 
p r e m u n t necessitudines, quas, si peni tus tol l i 
nequeunt , leniri sa l tem oportet , 

Haec, quae, u t i diximus, curas flagitant et 
indus t r iam vestram plenius et comniodius effici 
po te runt si arct ior in dies in te r sacrorum An-
t is t i tes concordia fiat, eorumque sit opera con-
iunct ior in necessi tat ibus cleri et fidelium ex-
plorandis, in conferendis consiliis ac decernendis 
iis, quae communi ter visa fuer in t expedire cum 
singularum dioecesium rat ionibus, t um iis quae 
lat ius pa ten t et al t ius eminent , quippe quibus 
gentis universae prosperi tás et salus cont inetur . 
Arctioris huius consociationis in te r sacrorum 
Ant is t i tes oppor tuni tas minime la tu i t eorum 
pruden t iam qui Bracaram Augustam convenere: 
quare probat iss ima Nobis ea scita fuerun t illu-
stris coetus quae ad haue coniunctionem foven-
dam spectabant , per quam fidelis populus am-
pliora expectat eaque d iu turna benefacta a prae-
sulibus suis, quibus dueibus et rectoribus ut i tur . 

Atqui ad summám hanc diuque dura tu ram 
coniunct ionem afficiendam nihil praestabil ius est 
more et ins t i tu to in aliis regionibus iam reeepto, 
u t praeter congressiones quibus et iam laici 
fideles in te rsunt (cuiusmodi coetus Bracarensis 
fui t ) agan tur quotannis peculiares Episcoporum 
conventus, quem morem penes vos et iam induci 
et Vobis in votis esse novimus et Ipsi magno-

pere optamus, quum bona eius ope religioni 
pa r t a , mult ipl ici et cons tan t i eluceant experi-
ent iae tes t imonio. Sane ex huiusmodi conven-
tuum frequent ia p r imum ea sequitur, quam dixi-
mus, summa consensio et consociatio virium, 
quae una magnis ineeptis f'austos dare potest 
exitus, tarn coëuntium Ant is t i tum magis magis-
que incenduntur ad agendum animi, confirmatur 
fiducia, co l lus t rantur mentes collatis consiliis et 
invicem sapientiae luminibus communicatis . Ad 
haec per hosce coetus s te rn i tur via quodammodo 
cum ad dioecesanas et provinciales habendas 
Synodos, tum ad cogendum nat ionale concilium, 
cuius celebrat ionem Vobis in optat is esse mag-
nopere gaudemus, eam namque diuturna expe-
r ient ia u t i l i ta t i s e similibus praegressis captae 
vehementer suadet, et sacrorum canonum prae-
scripta maiorem in modum commendant . Porro 
ex annuis, quos diximus Ant i s t i tum conventibus 
illud e t iam opt imum sequitur u t laici tideles 
novis veluti stimulis admotis alacrius gradientes 
ea quam iniere via pe rgan t et ipsi conventus 
agere, consilia conferre, iunetisque viribus con-
ni t i ad communem tuendam religionis causam, 
ac dicto audientes Pas tor ibus suis ea studiose 
peragere quae ab ipsis docentibus et cohortan-
t ibus exceperint. Neque vero congredientibus 
Vobis in coetibus annuis negot iorum copia de-
fu tu ra est, quibus vos opor teat Studium operam-
que navare. Nam prae ter peculiaria negotia 
quae forte in singulis dioecesibus inciderint, 
quaeque rectius expediri potuer in t adhibit is com-
munis experientiae luminibus, amplam praebebit 
segetem prudent iae et consultat ioni vestrae de-
l iberat io et const i tut io eorum quae maxime 
p ro fu tu ra sint ad incendenda sacerdotum studia 
qui modo operan tur in vinea Domini, a tque ad 
a lumnos excolendos quos enitere aliquando oper-
tebi t in Domo Dei, solidae scientiae lumine, 
germani spir i tus ecclesiastici laude, omni demum 
sacerdotal ium v i r tu tum ornatu. I t em pa t e rnam 
vigi lant iam vestram exercebit diligens inquisit io 
eorum quae p lur imum conférant u t fidei rudi-
ment is populus recte imbuatur , eisque corrigan-
tu r mores, u t scripta vulgentur quae sanam 
doctr inam serant, et v i r tu tum germina foveant , 
u t opera ins t i tuantur quae benefacta car i ta t i s 
effundant, et quae iam condita sunt novis flo-
rean t incrementis . (Vége köv.) 
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Dr S c h 1 a n c h L ő r i n c z, 
váradi püspök 

beszéde a munkaskerdesrol, 
melyet a nagyváradi iparos i f júság önképző- és betegsegélyző-egy-
lete zászlajának ünnepélyes felszentelése alkalmából a székesegy-

házban ta r to t t . 

„A gazdag és szegény találkoznak ; 
az Ur a lkot ta mindaket töt ."(Péld. 22. 2.) 

„Ora et labora!" Imádkozzál és dolgozzál! ez a 
keresztény embernek életszabálya ; e kettőben foglaltat-
nak ama kötelességek, melyekkel Istenünknek, felebará-
tunknak és önmagunknak tartozunk. Imádkozni annyit 
tesz, mint eszünket, szivünket és egész valónkat Ahhoz 
fölemelni, Aki életünknek kútforrása és sorsunknak Ura. 
Dolgozni pedig annyit tesz, mint értelmi képességünket 
és erőnket azon czéloknak szentelni, melyeket Isten elénk 
tűzött. A jó Istennel kezdeni és 0 vele végezni a munkát 
és a szorgalom sikerében nem pusztán az emberi erőnek 
diadalát, hanem egyszersmind Isten áldását is látni : ez 
választja el a gondolkodó keresztényt a nem gondolkodó 
és kényszermunkát végző egyéb teremtményektől, ez emeli 
őt a magasabb rangra. 

Ora et labora!" Imádkozzál és dolgozzál! Ez az 
igazi keresztény munkásnak jelszava, czimerének körirata, 
mert a munkát csak a vallás nemesiti. Az Istenhez fel-
szálló gondolata mi más, mint magát a Teremtőt mintegy 
munkatársul, segítségül hívni ? hogy amit emberi erő ki 
nem vihet, azt Istennek hatalmas karja lehetővé tegye; 
ami a munkában fárasztó és keserves, azt a természet-
fölötti segítség tudata enyhítse és megédesítse; ami a 
munkában sikertelennek látszik, azt a mennyei jutalom 
pótolja. 

Szakitsuk el a munkától azt, ami abban isteni ; vá-
laszszuk el Isten gondolatától ! és nem marad egyéb, 
mint a mindennapi élelmét, kenyerét kereső boldogtalan 
teremtmény ; a munka lealázó lesz és a munkás önmagá-
ban fogja keresni életczélját, embertársaiban pedig a 
vetélytársat, kitől saját falatját meg kell óvnia ; vagy 
pedig mások kezében eszköz lesz, kik őt saját érdekeik-
ben kihasználják. 

A természet nem ismer szeretetet, csak ösztönt, 
mely vakon vonz és eltaszít. A szeretet isteni érzelem, 
mely öntudatosan magához öleli embertársát, kinek Isten 
hasonló magasabb rendelést adott. 

Mindnyájan munkások vagyunk. — Az egyik szel-
lemi tehetséggel, a másik anyagi erővel dolgozik ; de 
mindannyian emberek vagyunk, egymásra utalva, hogy 
egymást támogatva, szeretette] egyesült erővel valósítsuk 
az isteni Gondviselésnek tervét, az Isten akaratát. 

A munkaerő az észszel szövetkezve, ma bámulatra 
méltó dolgokat hozott létre, dolgokat, melyekről őseink 
nem is álmodtak ; s a jövő század ugyanazon uton terem-
teni fog oly életviszonyokat, melyeket ma gyanítanunk 
sem lehet. 

Boldogabbak vagyunk-e mi őseinknél ? Elégedetteb-
bek lesznek-e utódaink, mint mi ? 

Őseink az egyéni és nyilvános életben helyet adtak 

a vallásnak, helyet engedtek az igazságérzetnek, mely 
természetfölötti eredeténél, természeténél és hatalmánál 
fogva kiegyenlítette az ellentéteket, melyeket az élet 
teremtett. Az ur, a szolga, a gazdag, a szegény, a munka-
adó és a munkás egy magasabb kötelékkel voltak össze-
fűzve s a társadalom, ha küzdelemmel is, ha nem is volt 
utja mindig rózsákkal behintve, de Isten által vezetve, 
haladott és művelődött. De hol van ma ezen összekötő 
kapocs, hol van ma, nem mondom az igazság, hanem a 
méltányosság érzete, mely a földi javak elosztásánál meg-
fékezhetné a nagy vagyonnak, a tőkének hatalmát és ki-
csapongásait, vagy mérsékelné a munkásnak túlságos kö-
veteléseit, hogy ne mondjam irigységét? 

Elvesztettük a vallást, kiküszöböltük életviszonyaink-
ból a szeretetet, előtérbe állítottuk az érdeket, nagyobb 
súlyt fektetünk a rideg jogra, mint az igazságra. Csoda-e, 
ha az anyagi hatalomban nem találjuk meg a kiegyenlítő 
tényezőt ? 

Es ez adja nekem az alkalmat, hogy ma, midőn a 
nagyváradi iparos ifjak zászlójukkal megjelentek az Ur 
szentegyházában, hogy arra és önmagukra az Isten áldá-
sát kérjük, — a munkáskérdésről szóljak, hogy, ha rövi-
den is, előadjam : 

1-ször a vagyonnak (tőkének) és a munkának ter-
mészetét és mai viszonyait ; és kifejtsem 

2-szor mennyiben függ össze a munkás-kérdés a 
vallással s mennyiben működhetik közre a válság meg-
oldásában az egyház? (Folytatjuk.) 

Katholikus ifjúság. 
L'avenir appar t ien t à la jeunesse ; 

c'est elle qui me t t r a à fin la régéné-
ration de l 'ordre social du monde. 

Comte Albert de Mun. 

Francziaország katholikus-társadalmi mozgalmainak 
legszellemesebb s legékesebb szavú előharczosa, kinek 
szavait jelen czikkünk homlokára irtuk, küzdelmes de 
dicső pályája folyamában minden adott alkalommal az 
ifjúságra fordítja a figyelmet és az ifjakat bátorítva, ösztö-
nözve a nagy és szép feladatra, mely reájuk vár, kiutalja 
nekik a jövőt, annak minden dicsőségét s gyümölcseit, a 
mi munkánk összes eredményeit, saját munkálkodásuk 
sikereivel együtt. 

„Az ifjúság fogja betetőzni a kath. mozgalmat —• 
úgymond a mézes ajkú szónok, kit magunknak is szeren-
csénk volt hallani s csodálni ; — ő fogja megkoronázni a 
szabadítás müvét, ő fogja keresztülvinni a világ társa-
dalmi rendjének újjászületését." 

A szocziális kérdésben népgyűlések tartását sürgő-
sen ajánlván ismét az ifjúsághoz fordul, mondván : „Ezt 
mindenek előtt a fiatalok végezhetik ; náluk az erő, és 
nekik nem kell viselniök egy politikai mult terhét ; ké-
szüljenek tehát a munkához nagy elfoglaltságuk mellett 
is ; éppen a legelfoglaltabb férfiak tudnak mindenre időt 
szakítani." 

Néhány hónap előtt Louvain-ben a kath. egyetem 
hallgatóit lángoló szavakkal hivta föl a keresztény-társa-
dalmi munkára. „Tanulók •— úgymond e fáradhatatlan 

14* 
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bajnoka Isten s az emberiség ügyének; — tanulók! ti 
nem vagytok a brutális erőszak hivei. Ti nem tartoztok 
azokhoz, akik azt mondják, minden jól van ugy, a hogy 
van» és a kik nem törődnek a néppel. Senkinek sem 
szabad közönyösnek maradni, amikor a gyöngék s sze-
gények jövőjéről van szó. Kell-e tehát a néphez fordul-
notok és egészen s fentartás nélkül az ő jólétének maga-
tokat szentelnetek ? A hit, mely titeket lelkesít, kell, 
hogy igen-nel feleljen szivetekben. Nagy sokasága a meg-
terhelteknek s fáradalmasoknak van körülöttetek. Szán-
játok meg őket hasonlóul az Úrhoz, aki, látván az éhező 
sokaságot, imigyen szóla : Misereor super turbam ! Látta 
a tömeg szükségét, és ez elég volt neki, hogy segítsen 
rajta. — Sokszor elmondták ugyan már, hogy a nép 
rossz s követeléseiben telhetetlen. Ámde menjetek ehhez 
a néphez és meg fogjátok látni, hogy méltó a bátorításra 
és segélyre. Mutassátok s bizonyítsátok be a népnek, 
hogy szeretitek őt, mert épp az iránta való szeretetben 
vajmi keveset akar hinni. A tömegekben még van hon-
vágy a mennyeiek után, van iparkodás az igazság esz-
ménye i ránt ; igen, a nép szomjúhozza azt. Ne mondjátok, 
hogy meghalt a vallás, kiveszett a hit. Nem ; minden, 
ami körülöttünk történik, az ellenkezőt tanúsítja. Nem 
is oly rég, mikor voltak, kik szégyenkeztek hitükért, de 
most a hit már legyőzte az emberek félénkségét. Es 
vájjon az egyház nem csatlakozik-e társul a néphez ? 
Nem hallatta-e maga a pápa legfőbb tekintélyű szózatát, 
hogy kiegyenlítse a viszályt, mely az emberiséget két ellen-
séges táborra osztja ? Tanulók ! Fel munkára, lépjetek 
bátran az útra, melyet a pápa mutat és a vallás meg-
nyitott számotokra. If jak, merész bizalommal előre!" 

Gróf De Mun Albert e szavait szűnni nem akaró 
tapsvihar követé, akinek néhány napra rá Louvain kath. 
ifjúsága föliratban hálás köszönetét fejezte ki gyújtó be-
szédeért, és egyúttal azt a szilárd elhatározását is kife-
jezte, hogy hiven fogja követni intelmeit. „Amit ön oly 
fennen dicsőitett — irják ott az ifjak — azt mindenkorra 
meg akarjuk őrizni magunknak : bátorságot keresztény 
szent hitünk vallásában és merészséget kath. meggyőző-
désünk védelmezésében. Ebben találja a kath. ifjúság 
egységét s erejét. Hiven mindhalálig a keresztény s társa-
dalmi ügyhöz!" 

A belga tanulók föliratukban szót ejtenek a kath. 
ifjúság egyesítéséről. Ez a gondolat nem uj. 

A kath. tanulók nemzetközi szövetkezete nem sokára 
létre fog jönni. A kezdeményezés Francziaországból indult 
ki : ott jelent meg tavaly báró Montenach tollából egy 
füzet e czimmel : Organisation internationale de la jeunesse 
universitaire." (Az egyetemi ifjúság nemzetközi szervez-
kedése.) Balernában, Svájcz Tessin kantonjában volt 
azután a szűkebb előkészitő bizottság szervezkedő gyűlése, 
melyen a nevezett nemes bajnok hevével előadta az egye-
sülés czélját s módjait ; beszédét a Religio f. évi I. félévi 
folyamának május 18-diki 22. számában közöltem „A 
kath. ifjúság szocziális akcziója" czime alatt. 

A bolognai egyetem jubileuma alkalmával, amelyen 
Európa majdnem összes főiskoláinak tanulói képviselve 
voltak, elhatározták, hogy általános tanulói szövetkezetet 
alakitanak és e czélra Páris székhelylyel bizottságot kül-

döttek ki. E szövetkezet tagjai különösen idegen egyete-
mek látogatásánál tanácscsal s tettel támogatásban része-
sülnének, és ha szükségesnek mutatkoznék, őket megfelelő 
állásokra segítenék a külföldön. „Ily szövetkezet — igy 
szól a kiadott programm — mely az összes országok 
ifjúságának értelmi diszét egyesítené, nagyokat művelhetne 
a reformok terén. Mindenesetre azonban ez által az ifjak 
előtt, akik az államok legműveltebb osztályaihoz tartoznak 
és majdan bizonyos befolyással fognak birni a közügyek 
vezetésére, oly közös tér nyílnék meg, hol egymással 
találkozhatnának s egymáshoz közelednének, miáltal a 
jobb viszony helyreállításának az utja egyengettetnék a 
népek s országok között." 

Báró Montenach e kétségtelenül liberális irányú 
tanuló-szövetséggel szemben elengedhetetlenül szükséges-
nek tar t ja egy nemzetközi katholikus tanuló-egyesületnek 
a szervezését, és e javaslatának okadatolásában ezeket 
mondja a többi közt : 

„A tények hangos szóval beszélnek és minket is 
munkára sarkalnak. Alakítsunk jól fegyelmezett hadsere-
get ellenségeink ellen ! Ismerkedjünk meg egymással, 
közeledjünk egymáshoz, támogassuk egymást kölcsönösen, 
hogy az egyház vezérlete alatt Jézus Krisztus társadalmi 
jogait megvédhessük s visszaszerezzük. Ám szervezkedjék 
minden nemzet saját törvényei s szokásai s külön-külön 
viszonyai szerint ; de karöltve, mindnyájunknak kell, hogy 
mondhassuk : Mi mind faj-, nemzetiség- s határ-különbség 
nélkül a hivők családjához tartozunk ! Mindenekelőtt 
legyen lelkesedésünk a jó iránt ; e lelkesedés a mi 
életkorunk előjoga, ez egyúttal erőnk is. A szent atya 
Mermillod biboros közvetítésével kifejezte helyeslését 
törekvéseink felől s áldását küldé rájuk. A kath. világ 
tanulói ünnepélyes tüntetést fognak rendezni szent Alajos 
tiszteletére és Rómába fognak zarándokolni, és ha majd 
ott lobogóink Leo pápa lábainál, áldása alatt meg fognak 
hajolni, akkor a szent atya feledni fogja amaz ifjúság 
gúnyját, mely Bruno Jordán ünneplésére Rómába sietett. 
Résen legyünk ; ami nekünk hiányzik, az annak a helyes 
fölismerése, hogy elleneink miben törik fejüket s mit 
cselekednek azok, akik nincsenek velünk s ezért ellenünk 
vannak. Csakhamar elmúlnék gondtalan nyugalmunk, mi-
helyt összes terveik tudomására jutnánk. J a j nekünk, ha 
a döntés órájában, mely feltartóztathatatlanul közeledik, 
elleneink fegyelmezett hadsorai ellenében egy bátor ugyan, 
de szervezetlen s rendezetlen, és ezért jó önmagával tehe-
tetlen csapatot tudunk csak szembeállítani." 

Parocchi biboros, ő szentségének római helynöke f. é. 
május 10-ről báró Montenach-hoz intézett levelében elis-
merte a szükségét s hasznos voltát egy általános katho-
likus tanuló-szövetségnek és a legmelegebben ajánlotta e 
tervnek a megvalósítását. 

„Az ifjúság — mondja ő eminencziája többi közt — 
a jövőnek reménysége. Oly században, melyben minden 
határ eltűnni látszik, a katholikusok tevékenységének nem 
szabad egy ország határai közé szorítkoznia. Mindenütt 
nemzetközi kongresszusokat tartanak. A katholikusoknak 
alkalmazkodniok kell az idő viszonyaihoz és nem szabad 
azoktól elmaradniok. Vájjon ők, mint az egy anyaszent-
egyháznak gyermekei, melyet az isteni Mester parancsára 
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a föld minden népének hirdetni kell, nem hivatvák és 
nem alkalmasak-e különösen arra, hogy nemzetközi szö-
vetkezetet alakítsanak? Mily szép alkalmat nyújt e mü 
alapkövének letételére épp a jelen esztendő, amelyben a 
katholikus tanulók Rómába zarándokolnak és Gonzaga sz. 
Alajos sírjánál össze fognak jönni ! Az ifjúság e minta-
képétől s pártfogójától meg fogják tanulni azt, hogy az 
erény az egyedüli záloga a boldogságnak, és az örök 
városra való emlékezéseikben meg fogják találni az erőt, 
hogy mindenkoron a kötelesség s becsület utján halad-
janak." 

„Olaszország kath. ifjúsága" minden kath. testvéré-
hez intézett fölhívásában, melyet Mermillod, lausanne-
genève-i püspök is, mint ama társulat védnöke aláirt, 
következő megszívlelendő tnódon nyilatkozik : 

„Meggyőződve arról, hogy csak a kereszt tövében 
és a pápai tiara védelme alatt létezhetik valódi testvéri-
ség, megragadjuk az alkalmat, hogy katholikus if jakból 
békés keresztes hadjáratot szervezzünk ; meghívunk tehát 
titeket Rómába, hogy ott sürü csapatokba tömörülve, 
szent hitünket és kegyeletünket nyilvánosan bevalljuk és 
tanusitsuk ; légyottot adunk Nektek jövő szeptember 
havában Gonzágai szent Alajos dicsőséges sírjánál, a Va-
tikán rendithetlen sziklája tövében ; a ti jelenlétetek fénye 
és dicsősége több erőt és értéket fog adni kegyeletes 
tüntetésünknek. — Zarándoklásunkból mély vallásossággal 
és tettre kész — keresztségi fogadalmunknak megfelelőbb 
•— hittel fogunk visszatérni, bátrabbak leszünk, jobban 
felfegyverkezve a küzdelemre, a melyet az egyháznak és 
lelkünknek ellenségeivel kell vívnunk. Az egész világ 
katholikus ifjúságához szólunk ! I f jak , fogadjátok szívé-
lyes és sürgető meghívásunkat. Sokszorosodjanak soraink, 
ragadjátok magatokkal társaitokat, legyetek zarándokiá-
sunk apostolai ! Működjenek közre az összes katholikus 
körök, a szeretet összes társulatai, a különböző egyesüle-
tek, nemes tervünk kivitelében, a melyet oly melegen 
ajánl brévéjében legfőbb pásztorunk és atyánk. Mutassunk 
be a bámuló világnak keresztény életerőt, mutassunk be 
neki hivő ifjúságot, amelyet meg nem közelíthetnek a 
romlott tanok, amely felfogja az Üdvözítő által hirdetett 
boldogságot: „Boldogok a tiszta szivüek, mert ők meg-
látják az Istent." „Az ájtatosság, — mondja az apostol 
— mindenre hasznos ; ígérete lévén a jelen és a jövendő 
élet felől." Fel tehát Rómába, katholikus ifjúság/" 

„A római ifjúság egyesülete" mult évben, Kostka 
sz. Szaniszló napján fölhívást bocsátott közre egy intézet 
alapítása czéljából, mely a különböző országok katholikus 
tanulóinak penzionatusa volna, ahol azok teljes ellátást 
vagy csak lakást nyernének, mialatt Rómában tanulmá-
nyok czéljából hosszabb vagy rövidebb ideig időznének. 
Ez alapítványnak az a rendeltetése, hogy sz. Alajos 
halála 300 éves fordulójának emlékeül szolgáljon. E föl-
hívás többi közt igy szól: „Ebben a gonosz s erkölcste-
len korban a kath. ifjúságnak kötelessége, a vallás ellen-
ségeinek tettel is megmutatni, hogy lelkünkben még 
r a gy°gón s világosan tündököl az angyali ifjú szűzi képe, 
akit maga az egyház állitótt nekünk a szűzi szemérmetes-
ség s tisztaság példányképeül. Azon kell lennünk, hogy 
azok az ifjak, akik az örvendetes emlékünnepre a föld 

minden országából Rómába fognak jönni, itt meggyőző-
dést szerezzenek arról, hogy atyáink vallása s hite ben-
nünk még nem aludt ki. Es e gondolat bizonyára nagy 
vigasztalást fog nyújtani szentséges atyánk szivének is." 

Vigasztaló e jelenség a szorongatott pápára, de az 
egyház minden hü fiára is, amint sok reményre jogosít 
máris a kath. ifjúságnak valóban buzgó részvétele szent 
Alajos három százéves ünnepségén. „Ritka szép ifjúsági 
ünnep volt az — irja a szent egyik rendtársa ; ez azután 
szép, verőfényes s meleg nap volt annyi eső, hó s zivatar 
után ! Az ünnepély enyhe s üdve fuvallata bizonyára 
számos fiatal palántát fog kelteni s virágzásba hajtani az 
egyház termékeny talaján, ámde, miért nem jelenthetné 
az a tavasz kikeletét s a nyár gyümölcsözését ? !" 

Van még valóban katholikus ifjúság, mely telve 
van fogékonysággal s lelkesedéssel mindaz iránt, ami 
nagy s jó, telve eszményi fönséggel, hitbátorsággal és 
önzetlen, áldozatra kész s örvendező odaadással Isten szent 
ügye iránt. „Mi szebb a küzdő egyházban — mondja ismét 
az angyali szentnek rendtársa — mint az ifjú szivek ama 
virágzó csapata, mely sz. Alajos lobogóját követi ? Ez a 
kiválasztott csapat nemcsak disze s büszkesége a küzdő 
egyháznak, hanem ereje s reménye is. Ég s föld belőle 
szemelik ki és pótolják harczosaikat." 

Van-e azonban ily valóban katholikus ifjúság Ma-
gyarországon ? Vallásra nézve a magyarországi gymná-
ziumokba jár t tanulók közt latin s görög szertartású 
katholikus volt kerek számmal 16,000; reáltanodákban 
mintegy 5,000 ; a jogakadémiákon körülbelül 1,200, a két 
egyetemen s műegyetemen mintegy 2,200 : összesen 25,000 
a papnövendékekkel együtt. Ez egész hadsereg. Mennyi 
van azonban közte, aki számnak ugyan szám, de se nem 
oszt, se nem sokszoroz a kath. ügyben. Ámde ő maga 
nem tehet róla, nem felelős érte . . . De azért számon 
fogja kérni a Megváltó azoktól, akik nevelték s képezték. 

Sz. Imre herczegnek, a hősi erényekben sz. Alajos 
társának országában mindamellett van olyan kath. ifjúság, 
mely a magyar szentnek hazáját méltón képviselte a sz. 
atyához a háromszáz éves forduló alkalmából intézett 
hódoló föliratban, és a jövő hóban is méltón fogja kép-
viselni a római zarándoklatban és az egész világ kath. 
ifjúságának nemzetközi találkozóján Rómában. A magyar 
ifjúság s lelki vezérei nem mutathat ják ki jobban tiszte-
letüket szent István apostoli királyunk szent fia iránt, 
mint ha dicsőitik erényeit sz. Alajos erényeivel egy léleg-
zet alatt. 

Mert u j s nagy idő következik, mely uj s erős 
nemzedéket kiván, és ilyenre számit, találni is fog. Atyáink 
vére nem let t vizzé fiaink ereiben, ezek méltók lesznek 
atyáikhoz és emlékükbe idézve jámbor anyáik intelmeit, 
méltók lesznek franczia, német, olasz stb. hitsorsosaink 
ifjúságához is, amely nagy tettekre készül, mint a föneb-
biekből láttuk. 

A magyar sem fog hátramaradni. Aki teheti, men-
jen most Rómába : Magyarország becsülete követeli ezt ! 

Csippék Ferencz. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
London, augusztus hó elején. Az uj iskola-törvény. 
A törvényhozás mindkét háza elfogadta azt a tör-

vényjavaslatot, mely minden iskolának jelleg-különbség 
nélkül részt juttat az állami bevételek fölöslegéből és 
amely ez alapon bizonyos tekintetben hivatva van az 
ingyen oktatást behozni. 

Angliában van 20,000 államilag segélyezett iskola, 
ezek közt 4600 semleges (felekezetnélküli) és 15,000 sza-
bad vagy magán iskola. A Board Schools nevezett alatt 
ismert állami vagyis semleges iskolák az 1870-dik évi 
törvény alapján szervezvék és iskolaügyi bizottságok, a 
School Boards vezetése alatt állanak, melyek viszont a 
központi oktatás-ügyi hivatalnak, az Education Departe-
ment- nak vannak alárendelve. Ez iskolákat az adófizetők 
költségén építették s tartják fön ; állami segélyt a tanulók 
számának arányában és az állami tanfelügyelők által a 
tanulóknál megállapított miveltségi fokozat szerint kap-
nak ; e bevételeket kiegészítik a tanulók után szedett 
tandijak. 

A szabad azaz nem-hivatalos iskolák szintén tandi-
jakat szednek és ugyanazon aránylagos állami segélyben 
részesülnek, mint a hivatalos iskolák ; de felállításuk 
s föntartásuk költségeit a hitvallásos oktatás hivei önként 
viselik, vagyis inkább kényszerűségből, nem maradván 
más választásuk, mint saját zsebükből biztosítani a hit-
vallásos iskolákat, vagy teljesen lemondani gyermekeik 
vallásos tanítása- s neveléséről. Ez önkéntes kiadások 
rengeteg összegeket képviselnek évenkint. Igy 1890-ben 
a hitvallásos iskolák czéljaira nyilvános aláírások utján 
begyült összeg 757,528 font sterlingre rúgott, vagyis 
mintegy kilencz millió forintra, mely összegből az angol 
államegyház iskolái javára 589,640 font sterling esett, az 
úgynevezett angol iskolákra 79,723 font sterling, a 
Wesley-felekezeti iskolákra 17,253 font sterling, a kath. 
iskolákra pedig 70,911 font sterling, vagyis körülbelül 
800,000 frt. 

Hogy e rengeteg nagy áldozatok nem estek hiába, 
azt bizonyítja a hitvallásos iskolák tetemes látogatottsága 
a mult évben. Igy az angol állam-egyház iskoláit 
2,168,229 tanuló látogatta, az úgynevezett angol iskolákat 
329,732, a Wesley-felekezetbelieket 174,773, és a katholi-
kus iskolákat 255,777 tanuló; vagyis a konfessziona-
lis népiskolák tanulóinak összes száma fölülmúlja a 
3.500,000-et. 

A Board Schools ellenben, mindamellett, hogy szám-
talan bevételi forrással birnak és állami pártfogásban is 
bőven részesülnek, ugyanazon tanév alatt csak 1.915,182 
tanulóval bírtak. 

A hivatalos iskolák és a magán iskolák három rend-
beli forrással rendelkeznek, melyek közöl kettő közös 
mind a kettőnél. Az egyik az állam által a fönemlitett 
arányban nyújtott segély, a másik a szülők által fizetett 
tandíjak. E tandijak azonban nem mindenütt egyenlőek, 
hanem változnak vidékek és iskolák neme szerint. Álta-
lában véve a tandíj magasabb a városokban, mint falu-
helyen; nagyobb az ország éjszaki, mint déli részében; 

nagyobb a Weslev-felekezetbeli iskolákban, mint a többi 
szabad iskolában. 

A Board Schools vezetésével megbízott hatóságok, a 
School Boards könnyedén behozhatnák a teljesen ingye-
nes oktatást. Annál nagyobb nehézségekkel kellene küz-
deni a Wesley-felekezetbeli iskoláknak, amelyekben tanulón-
ként s évenkint átlag 16 shilling s 2 pence tandijat 
szednek, mivel ezen iskolák aláírások s gyűjtések utján 
nem szerezhetvén oly tetemes bevételeket, mint az angol 
államegyház iskolái, azért kénytelenek az iskolai költsé-
gek javarészét tanulóiknak szüleire hárítani. 

A katholikus iskolákban azonban a tandij sehol sem 
nagyobb évi hat shilling-nél, mert ezek az iskolák nemes-
szivü adakozóktól tetemes segélyben részesülnek és mert 
az iskolalátogatást mindenki számára lehetővé akarják 
tenni, legalább annyiban, amint azt a katholikus egyház 
állapota és a sajátos viszonyok Angliában megengedik. 
Különben pedig a katholikus egyházi hatóságok azért is 
állapíthattak meg ily csekély tandijat (6 shilling = mint-
egy 3 frt 30 kr. o. é.) mivel a szerzetes tanító-rendek 
által vezetett iskolák költségei soha sem oly nagyok, 
mint a világi tanerőkre bízottaké. 

Ez utóbbi oknál fogva is nagy volt a panasz a 
tandijak különböző nagysága miatt, melylyel szemben az 
egész országban hangosan nyilvánult az óhaj a népokta-
tás ingyenessé tétele iránt. 

Minthogy azonban a tandij nem volt mindenütt 
egyenlő, az ingyen oktatás évi 40 millió kiadást okozott 
volna, ami az állami bevételek fölöslegét jóval tulszár-
szárnyalja, az angol kormánynak azt a súlyos kérdést kellett 
megoldania, hogy miképpen lehessen a szülők terhein 
könnyíteni és pedig minden hitvallásnál egyenlő mérték-
ben. E nehéz kérdést azzal igyekezett a kormány meg-
oldani, hogy részleges ingyen oktatást tett lehetővé az 
által, hogy mindazoknak a szülőknek, akik gyermekeikért 
tandijat fizetnek, azonos segélyösszeget határozott jut-
tatni. Abban a törvényjavaslatban, melyet a törvényhozás 
két háza már elfogadott, az állam különbség nélkül min-
den hivatalos vagy szabad iskolának évi 10 shilling (azaz 
mintegy 6 frtnyi) segélyt biztosit minden 5 —14 éves 
tanulóért. E támogatással mindazok az iskolák, melyek 
eddig 10 shillingnyi vagy ennél csekélyebb tandijat szed-
tek, teljesen ingyen oktatást fognak nyújtani, holott a 
magasabb tandijat szedett iskolák ezentúl csak a 10 shil-
linget meghaladó különbözetet fogják a szülőktől kívánni, 
melyeknek gyermekei iskoláikat látogatják. Ahol azonban 
a szabad iskolát fentartó hatóság ennek az állami segély-
nek elfogadását megtagadja é9 ennélfogva a tandijat ed-
digi magasságban fogná szedni, vagy 10 shillingnél 
nagyobbat követelne, a törvény jogot ád a szülőknek, 
hogy a kormánynál hivatalos és ingyenes iskolák és fel-
ügyelő bizottságok állítását kívánhassák. 

Ez nagyjában az uj angol iskolatörvény tartalma, 
melynek alapján a szorosabban vett Anglia és Wales 
népiskoláit látogató tanulóknak legalább 33°/o-a ingyen 
oktatásban fog részesülni. 

A katholikus iskolákra is igen nagy haszon fog 
ebből háramlani, mivel nemcsak képesek lesznek népisko-
láikat minden szükségletnek megfelelöleg berendezni, 

J 
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hanem azonfelül biztos számítással neki foghatnak uj nép-
tanodák állításához, amelyekre nagy szükség van, de a 
melyek alapítása eddig a kath. lakosság nagy szegénysége 
miatt és egyéb segélyforrások hiányában elmaradt. 

Minél több iskolával fogunk pedig birni, annál 
extensivebb s intensivebb kiterjedést fog venni a katho-
liczizmus Angliában. Azért ezt az uj törvényt, habár 
némi zaklatásokkal is jár az állam részéről, ugy lehet 
tekinteni, mint egy uj korszak kezdetét, melynek kihatása 
ma még beláthatatlan, ha az angol kormány csakugyan 
— mint a törvény mondja — egyenlő mértéket fog alkal-
mazni minden hitvallás tekintetében. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Lourdes tudományos látópontról. 
Amióta Lasserre Henrik utánozhatatlan munkája a 

legenda báját összeköté a történeti valósággal Lourdes-ról, 
azóta e világhírű kegyhely számos könyvet sugalmazott. 
Ezek közt legtöbbnek lapjait a kegyelet irta ; mások 
megint visszhangoztatják a lelkesedést, mely a vallásos 
érzület kiömlése, mint azok a nagy zarándoklatok, melyek 
szüntelen ismétlődnek, s melyek utolsója, mely a mult 
hónapban Münchenből indult ki, egész Németországot 
lázba hozta. 

Ez épületes évkönyvek mellett eddigelé senki sem 
kisérlette meg az ott történt események tudományos ta-
nulmányozását: egy tudós sem vállalkozott arra, hogy 
azokat egyesitse, megrostálja, osztályozza, és ekképp 
megállapítsa ennek a csodának tudományos mértékét. 

Most ez Í3 megtörtént Boisserie orvostudor munká-
jában, melynek czime : Lourdes. Histoire médicale, par le 
docteur Boisserie. Paris, Lecoffre éditeur. (Lourdes orvos-
tudományi története.) 

A föladat nehéz vala ; mert nemcsak az idevonat-
kozó tények nagy számmal vannak, hanem értékük is 
nagyon különböző : egy részük homályos vagy kétes, 
mások csodás módon nyert kegyelem jellegével bírnak, 
mások végül teljességgel nem osztályozhatók a termé-
szetes tények rendjébe, hanem csak is a csodák közé. 

Azonfelül, mint szerzőnk mondja, Lourdes nem bir 
a legjobb hangzással a tudós akadémiák körében. Oly 
kérdést képez az, melyet a priori s vizsgálatlanul elitélnek 
azok, akik korunk tudományos és szellemi mozgalmainak 
élén állanak : a tudósok a theologusokhoz utasítják, 
akiknek bizonyos tekintetben hitelt volnának hajlandók 
adni, csak hogy ne kelljen vele foglalkozniok. 

Ámde azok az esetek nem szűnnek meg ismétlődni ; 
majd minden nap ujabb ténynyel gazdagitja az előbbiek 
sorozatát és a kérdés napról-napra súlyosabban nehezedik 
azoknak elméjére, akiknél a miveltség s tudomány nem 
ölte ki a lelkiismeretet és az igazság iránti vágyat. 

A közvélemény, különösen Francziaországban, hol a 
lapok mindenféle alakban közlik a Lourdesban időnkint 
végbement rendkivüli eseményeket, nem szűnik meg kérdő 
tekintetet vetni a tudomány szövétnekei felé, magyará-
zatot kívánván a Gave partján és a lourdes-i grottában 
történt esetekről. Nem is lehet ez másképpen, midőn az 

egész világról özönlenek az ájtatos zarándokok s a gyó-
gyulást kereső betegek ez áldott vidékre, és amidőn 
ámulattal látja őket visszatérni a rendkivüli esetek élő 
szem- s fül-tanui gyanánt. 

Egy orvos, aki maga is megrendült addigi közöm-
bösségében e látványra, következőleg vázolta a szellemi 
állapotot, melyben igen sok ember van a lourdes-i cso-
dákkal szemben : „A közt, hogy mindent hiszünk, vagy 
mindent tagadunk, vizsgálódás nélkül, csak az agyvelő 
legvékonyabb hártyájának a vastagsága van ; a türelmet-
lenség hadseregei az egyik vagy a másik mezőből szedik 
ujonczaikat." 

Boisserie orvos nem tartozik ezekhez : ő megannyi 
nehézség s ferdeség, annyi vállvonogatás és szánakozó 
lenézés ellenére hozzáfogott ahhoz a nagy vizsgálódáshoz 
s bíráláshoz, amely abban áll, hogy miután saját sze-
meivel látta s tanulmányozta az eseményeket, ezek szín-
helyét, szereplőiket, indító okaikat, kifejtse ennek ered-
ményét azzal a nyugodt s szigorú egyszerűséggel, melynek 
hatása nincs híjával a nagyságnak és amely sokkal meg-
győzőbb, mint a legékesebb szónoklat. 

E vizsgálódás kiterjed a következő tárgyakra : elő-
ször meg kell állapítani az ide vonatkozó események 
valóságát és szabatosságát, kiemelni az események tömegé-
ből a tisztán csodás jellegűeket, és világosságba helyezni 
azokat közőlük, melyek semmiféle természetes magyará-
zatot nem engednek. Ezt a czélt tűzte maga elé szerzőnk, 
aki különben tartózkodik véleményt nyilvánitani e tények 
bármelyikének csodás jellegéről, fenntartván ezt annak a 
hatóságnak, melyet az megillet. 

Szerzőnk igen találón megjegyzi, hogy ez alaposan 
és hosszasan folytatott vizsgálatok nincsenek a tömeg 
inye szerint. Sőt még szent életű lelkek is megbotrán-
koztak ily kutatások fölött, nem akarván fölérteni, hogy 
ily tárgyban nem lehet irányadó s döntő mozzanat a 
lelkesedés apprecziacziója, mi több azt tartván, hogy a 
csodák megtörténtéről fölvett hivatalos jegyzőkönyvek a 
vizsgálóbíró eljárásához való hasonlatosságuknál fogva 
sérelmet képeznek a hit ellen, s igy kárhozatosak vagy 
legalább haszontalanok. 

El kell azonban ismerni, hogy a jelen korban, az 
emberi szellem mai állapotában ez eljárás nemcsak hasz-
nos, de az apologetikusra nézve elkerülhetetlenül szük-
séges, mert nélküle azok a csodás események végbemen-
nének s elmúlnának anélkül, hogy lekössék azoknak a 
figyelmét, akiknek van szemük, még sem akarnak látni. 

Ezeknek az embereknek, pedig nagy számmal van-
nak ilyenek, szükségük van arra, hogy figyelmüket aka-
ratuk ellenére oda irányítsuk és odaszögezzük azokra az 
eseményekre, hogy ezekről kénytelenek legyenek tudo-
mást venni. 

Ekképpen a lourdes-i csodás barlang mellett lassan-
kint teljes orvosi iroda szerveztetett a rendkivüli esemé-
nyek megvizsgálására : az orvosok ott minden egyes rész-
letet följegyeznek s megvizsgálnak, egyúttal minden hoz-
záértőnek szívesen betekintést engednek vizsgálódásaikba, 
különösen pedig szívesen látják az orvosokat, külföldieket 
is, készséggel nyújtván nekik alkalmat a fölmerülő ese-
tek ellenőrzésére. Ámde kevesebben jönnek, mint a tudó-
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soktól várni lehetne ; mert az előítélet, az elfogultság 
visszatartóztatja őket, nehogy hinniök kelljen, amit el-
hinni nem akarnak. Az emberiség története itt ismétlődik. 
Valahányszor az Eg alkalmat adott a jóakaratú embe-
reknek ugy az ó, mint uj szövetségben, nemkülönben 
napjainkban, hogy ítéljenek s dicsőítsék az igazságot, 
tanúságot tegyenek Isten mindenhatóságáról : mindannyi-
szor csekély volt a jóakaratú emberek száma, vagyis 
azoké, akik lelke egyenes és értelme szabad. A nagy 
tömeg az előítéletek rabja ; és tény az, hogy az előítéle-
teknek nincsen szere-száma, az igazság pedig csak egy. 

A Boisserie orvos által bemutatott vizsgálódások 
legnagyobb része abban a szigorú módszerben van szer-
kesztve, amely a tisztán tudományos tanulmányoknál 
vezérelvül szolgál. Es ebben rejlik e nagy munkának 
különös jellege és főtulajdonsága. A csodálatos módon 
meggyógyított egyének előéletét, betegségük előzményeit 
s fejlődését alapos módon s kifogás alá nem eshető ada-
tokkal s bizonyítványokkal tá rgya l ja ; illetékes orvosi 
tekintélyek igazolványai tanúskodnak az illetők betegségi 
állapotáról, mielőtt ezek Lourdes-ba utaztak volna; igy 
egy ily csodás esetben hét orvosnak bizonyítványai meg-
állapítják a betegséget s minőségét teljes részletességgel, 
viszont hat orvos igazolja Írásban ennek a betegségnek 
gyógyulását s a betegnek teljes fölépülését. Azonfelül 
arra is nagy súlyt fektet szerző, hogy a csodás gyógyu-
lás összes körülményeit a lehető legteljesebb részletesség-
gel és kétséget semmiféle irányban sem engedő alapos-
sággal feltüntesse, kiváló tekintettel lévén arra, vájjon a 
csodás gyógyulás rögtön, egy pillanat alatt a grottában 
vagy azon kivül, visszatérőben vagy később történt-e ? 

Már ebből is láthatni, hogy „Lourdes orvostudo-
mányi története" számot tesz a tudományos világban, 
amint az ottani csodás események a tudomány megítélése 
alá esnek, melynek feladata az, hogy megállapítsa termé-
szetfölötti jellegüket a harmincz év óta, hogy a csodák 
nem szűnnek ismétlődni. Es ezt Boisserie orvos oly ava-
tottsággal végezte, hogy méltán mondhatjuk róla, miképp 
ő emelte a legszebb s legtartósabb tudományos emléket 
lourdes-i Miasszonyunk tiszteletére. 

Joggal végezhette tehát müvét eme ihletett sza-
vakkal : 

„Isten müvei bizonyára utánozhatatlanok és minde-
nikük a fönség s nagyság ugyanazon jellegével bir ; hiába 
keresek azonban a múltban, nem találok hasonlóra. A 
Szűz megjelen fénysugárözönben Lourdes-ban, bő kézzel 
osztja az égi kegyeket ; fejünk fölött széthasítja a felle-
geket, hogy tudassa velünk a Magasságbelinek parancsait 
és hogy reánk bizza legdrágább előjogainak titkát. Jóté-
teményein jobban fölismerjük \ j t , mint szavain. Harmincz 
év óta gyógyítja fizikai szenvedéseinket, hogy biztosabban 
érhesse szivünket s fölkeltse lelkünket. Az anyai szeretet 
e folyton ismétlődő hivó-szózatai, ez égi hangok megráz-
kódtatják országunkat, és a mostani legkomolyabb idő-
ben zálogát adják nekünk a természetfölötti és legyőz-
hetlen reményeknek." 

Azt a jót s üdvöset, amit „Lourdes orvostudományi 
története" művelni fog, azt alig lehet most még elkép-
zelni. A hivők abból épülni s édes elégtételt fognak 
meriteni; a többiek a legszigorúbb bizonvitékokkal körül-
vett csodás eseményekkel szemben kénytelenek lesznek 
megállapodni elfogultságukban és jóhiszeműségüknek sza-
bad folyást engedni. 

Mert a lourdes-i csodák oknyomozó s tudományos 
megállapítása, amint azt Boisserie müve nyújtja, halomra 
dönti a protestántizmus, raczionalizmus és materializmus 
összes hitetlenségét. Hogyan lehessen értelmes embernek 
kételkedni a csodákban, mikor Lourdes-ban az orvosi 
tudomány majd minden nap csodát konstatál?! 

„Lourdes orvostudományi történeteu minden kételke-
désnek véget vet. -j-

- V E G Y E S E K . 
4- Ft. Császka György, szepesi püspök ur ő nagy-

méltósága. aki f. hó 18-án király ő felsége születésnap-
ján a budavári helyőrségi templomban végezte az ünne-
pélyes istenitiszteletet és d. u. jelen volt a gr. Szápáry 
Gyula, miniszterelnök által adott díszlakomán, ez alka-
lommal hosszabban beszélgetett a kormány tagjaival a 
folyó ügyekről; ő exczellencziája azután berezeg Lobkovitz 
főparancsnokkal is behatóan értekezett. Általában minden 
oldalról oly szives hangulat uralkodott, mely nagy remé-
nyekre jogosit. 

-f- Ft. Schlauch Lôrincz, váradi püspök ő nagy-
méltóságának beszéde a munkáskérdésről, melyet fönebb 
kezdünk közölni, a kereszt diadalát jelenti, mint az előz-
ményékből ismeretes. Salve Crux, salvasti mundum, salva 
Hungáriám ! 

— Sz. István napjánali országos megünneplése ellen 
a protestánsok szövetkeztek a zsidókkal s együttes erő-
vel izgatnak most a „vallásfelekezeti érdekek e megsér-
tése" ellen. Mily következetlen ez elfogultság ! A protes-
tánsok megtagadják a tiszteletet a magyar állam szent 
alapitójától, de Károli Gáspár biblia-elforditónak szobrot 
emelnek s dáridót csináltak, melyen nagyokat is ivának 
a „bálvány-imádás" ellen azok, akik épp oly ellenségei a 
logikának, mint hő ápolói az önimádásnak. Ami pedig 
az izraelitákat illeti, ezek meg élő csodarabbi után fut-
kosnak és ereklye gyanánt tisztelik a liba-csontokat s 
kenyérhéjat, melyet amaz, étkezés után az asztal alá szo-
kott dobni. 

— A magyar ifjúság zarándoklata Rómába. „Ka-
tholikus ifjúság" czimü fönebbi czikkünkre itt külön is 
felhívjuk m. t. olvasóink figyelmét, egyúttal jelentve, 
hogy a zarándoklatra f. é. szept. 5-ig a közzétett feltéte-
lek mellett még mindig lehet jelentkezni ft. Robitsek 
Ferencz urnái. (Budapest, papnövelő-intézet.) 

— A megismert igazság elleni tusakodásnak ujabb 
következményei azok a párbajok, melyek az Ugron-Uselác 
ügyből folyólag tetemes sérülésekkel vívattak. E botrá-
nyokat tetézi az a körülmény, hogy többnyire ismét 
katholikusok a párbajozok. Ismételten föl kell hívnunk 
erre a figyelmet, mióta olyan visszaeső botrány-hősök, kik 
útonállók módjára az utczán tőrrel támadnak másokra, 
mentegetve és szépítgetve a kath. értelmesség ama bot-
rányait, legújabban galádul arra vetemednek, hogy a 
kath. egyház által anathemával sújtott és ehhez képest 
fenyített párbaj-mánia ellen felszólalóknak a becsületét 
akarják orvul elrabolni, azt a becsületet, melyet nem 
volt szükség ismételt verekedésekkel és görbe pisztolyok-
kal ki-kireparálni . . . 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . tanár 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : CsippéJc Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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(Vége.) 

Gravissimum denique argumentum delibe-
rantibus Vobis datura erit opportuni tas consti-
tuendi recipiendique in Lusitano Regno religiosas 
sodalitates, cuius rei periucunde vidimus sum-
mam fuisse curam omnibus qui Bracarae Augustae 
congressi sunt. Scilicet haec sodalitia non modo 
auxiliares quasi copias suggerent clero qui in 
dioecesibus vestris sacram Christi milit iam colit, 
sed etiam, quod plurimi est, sufficere poterunt 
Apostolicos viros qui sacrarum missionum obeant 
ministerium in regionibus t ransmarinis Lusita-
nae ditioni subiectis Huius autem perfunctio 
muneris cum ad amplificandum Christi regnum 
in terris erit profutura, tum ad Lusi tani nomi-
nis ornamentum et decus. Sane perennem adept i 
sunt gloriam Principes et maiores vestri quum, 
amplis quae la tuerunt regionibus detectis, evan-
gelicae doctrinae lumen una cum politiori hu-
manitat is cultu, favent ac iuvante Apostolica 
Sede, iis attulere. Verum u t praeclaris hisce in-
ceptis sua constet natura et vis, neque ea a 
pristina gloria et stabili tate décidant, n i tantur 
opertet constanti praesidio et vi r tu te praestan-
tium virorum, qui divino spiritu oppleti e t 

contra adversos acatholicorum conatus obniten-
tes, Studium omne suum et operám conferent 
ne omnino intercidant , sed novo indito vigore 
reviviscant ea bona quae in eas oras e Lusitana 
region e fluxerunt. Horum ce virorum erit conten-
dere ut qui iam crediderunt in Deum confirmen-
tur in fide; hanc qui firmiter tenent, prae se 
ferant et iam honestate morum, religionis cultu, 
summa in servandis officiis diligentia ; demum 
ut qui iacent adhuc in tenebris sese ad cogni-
tionem veri Dei et ad evangelii lucem accipien-
dam convertant . 

Iamvero plures huiusmodi viros sancto 
flagrantes zelo large praebere poterunt religiosae 
sodalitates quorum alumni, prudent ium virorum 
iudicio, cui ae ta tum omnium suffragatur experien-
tia, non minus feliciter quam laboriose perfungi 
consueverunt hoc ministerio salutis. Hos enim 
cum societatum quibus acldicti sunt ra t io et 
disciplina, tum sua cuiusque virtus constanti 
exerci tat ione exculta t an to pares operi prae 
ceteris solet efficere. 

Nobis profecto persuasum est fore u t Lusi-
tanum Gubernium prona excipiens aure consilia 
vestra eaque bona plurimi faciens quae ceteris 
antecellunt, ul tro amolia tur obices omnes qui 
religiosarum sodali tatum libertatem intercipiunt, 
ac potestate sua faveat studiis vestris quae eo 
spectant u t pleno robore vigeat lateque floreat 
cum avita gloria catholica religio in Lusitania 
locisque omnibus ditioni eiusdem adiectis. 

Hanc autem persuasionem eo facilius in-
duimus quod iam neminem la te t , prout et vobis 
compertum est, quaenam Nostra sint hac super 
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re consilia et vota. Haec scilicet, dum ad reli- J 
gionis bonum ferantur, intendunt pariter solidam 
Lusitanae gentis prosperitatem. Hoc enim mu-
nus, hae partes Ecclesiae a divino Conditore 
datae sunt ut in communi hominum societate 
vinculum pacis sit et salutis praesidium. Quare 
nihil detrahit Ecclesia de potestate eorum qui 
civitatibus cum imperio praesunt, illam imo 
tuetur ac roborat, dum legibus ab ea mananti-
bus sanctionem religionis addit, debitam magi-
stratibus observantiam inter officia a Deo im-
posita recenset, commonet cives ut a seditione 
et quavis rei publicae perturbatione abstineant, 
docet omnes virtutem colere et munia sedulo 
obire quae cuiusque statui et conditioni cohae-
rent. Est itaque Ecclesia morum magisterium 
optimum, cuius salutaris disciplina cives praestat 
probos, honestos, pios in patriam, fideles princi-
pibus iisque addictissimos, tales demum qui 
publici civitatum ordinis stabile firmamentum 
constituant, iisque vires praebeant invictos ad 
ardua quaeque et praeclara aggredienda facinora. 
Eapropter rei publicae salubriter utiliterque con-
sulitur quum Ecclesiae sinitur ea uti agendi 
libertati quam iure vindicat, eique amice via 
sternitur ut late explicare beneficas vires suas, 
et omnem quo praedita est instructum in com-
mune bonum valeat adhibere. 

Quae quidem sententia licet ad gentes om-
nes pertineat, aptissime tamen cadit in Lusita-
num populum, penes quem catholicae religionis 
pars tanta fuit iampridem in fingendis hominum 
moribus et ingenio, in fovendis scientiarum, lit-
terarum et art ium studiis, in inflammandis ani-
mis ad egregia quaeque domi militiaeque ge-
renda, ita ut videatur quasi parens et altrix 
divinitus data ad pariendum fovendumque quid-
quid in ea gente enituit humanitatis, dignitatis 
et gloriae. 

Fusius hac de re vobiscum egimus in me-
moratis litteris encyclicis quas dudum ad vos 
dedimus: hoc unum modo praestat recolere, 
religionis vim et virtutem nullum pati interitum, 
quia ea quae tradit principia doctrinae, Deo 
auctore, nullis temporum locorumve finibus coër-
centur, quippe ad salutem et solatium pertinent 
populorum omnium. Quare ea bénéficia maxima, 
et valida praesidia quae alias attulit praenobili 
genti vestrae potis est adhuc praestare ad eius 
salutem, prosperitatem et decus. Hoc praesertim 

tam iniquo tempore, quo tanta est animorum 
infirmitas vel perturbatio ut oppugnentur au-
dacter, nedum in incertum revocentur, summa 
principia quibus humanae societatis ordo et 
tranquill i tas continetur, nemo est quin intelligat 
quam necesse sit religionis ut i praesidio et 
sanctis quae ab ea t raduntur praeceptis ac do-
cumentis. 

Convenit enimvero inter cordatos omnes 
honestosque viros nullum certius esse aptiusque 
remedium ad versus mala, quibus nostra premi-
tur aetas et pericula quae impendent, quam 
doctrinam catholicam, si intégra excipiatur et 
incorrupta, eumque teneant homines vitae cur-
sum qui ad normam eius exigatur. 

Quamobrem non ambigimus, Dilecti Filii 
Nostri, Venerabiles Fratres, quin eo quo praesta-
tis pastorali zelo. animi vi et constantia manum 
admovere properetis operi quod Yobis commen-
davimus. I ta Yobis agentibus erit summae laudi 
iustaeque gratulationi quod optimi mereri po-
tueritis de religione? cui studetis summopere, ac 
de patria et gente vestra, cui vehementer opta-
tis non minus quam cupimus Ipsi, ut constet 
immota tranquillitas et cuncta ex sententia pro-
cédant. 

Deum interea adprecantes ut Yos suis mu-
neribus cumulet et vestra propitius incepta se-
cundet, Apostolicam benedictionem paternae ca-
ri tat is testem Yobis, Clero et fidelibus vigilantiae 
vestrae concreditiSj peramanter in Domino im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXY 
Iunii anno MDCCCLXXXXI, Pontificatus Nostri 
decimo quarto. 

LEO PP. XIII. 

Dr S c h l a u c h L ő r i n c z, 
váradi püspök 

beszéde a munkáskérdésről, 
melyet a nagyváradi iparos i f júság önképző- és betegsegélyző-egy-
lete zászlajának ünnepélyes felszentelése alkalmából a székesegy-

házban ta r to t t . 

(Folytatás.) 

I. 

Miből származik a természet rendje szerint a tulaj-
donjog és miképpen alakul a tőke ? 

Közönségesen a munka vétetik kiindulási pontul. Ez 
csak részben igaz. A tőkét nemcsak a munka teremti, 
hanem a takarékosság is. A munka csak egyik eszköz; 
mert ha a munkás mindazt, a mit munkájával keres, föl-
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emészti: soha tőkét vagy vagyont nem fog szerezni. A 
megtakaritott krajczárhoz adva a krajczárt, lesz belőle 
forint és a sok forintból lesz a tőke. 

A takarékosság pedig abban áll, hogy szabad aka-
rattal megfosztjuk magunkat némely élvezettől, melyeket 
különben magunknak megengedhettünk volna, mert mi 
szereztük. De szemünk előtt van a jövő, családunk, ezek 
kedveért lemondunk bizonyos dolgokról ; tehát a tőke 
szerzésében nagy része van a mértékletességnek, a lemon-
dásnak. — Amely ifjúban, amely családapában nincsen 
meg a lemondás, önmegtagadás erénye: az soha tőkére 
szert tenni nem fog ; s mivel a tőke egyszersmind vagyon, 
legyen az ingó vagy ingatlan ; a vagyonosság is az ön-
megtagadás, az önmegfosztás által jöhet csak létre. 

Nem értem itt azon vagyonszerzési módot, mely 
igazságtalan uton történik. Ez valamint nem nyújt birto-
kosainak nyugodt lelkiismeretet, ugy másrészről, miután 
azon Isten áldása nincsen, amint könnyű vagy bűnös 
szerrel szerezve lett, tán sokszor ismeretlen okból elvész ; 
de ami éppen figyelemre méltó, az igazságtalanul szer-
zett vagyon vagy tőke, tapasztalás szerint, nem száll nem-
zedékről-nemzedékre, hanem rendesen már az unokáknál 
elvész. Hanem értem a saját, becsületes szorgalom és 
takarékosság által szerzett és gyarapított vagyont. 

Előtérbe lép itt tehát az embernek személye és sze-
mélyes joga ; előtérbe lép az önérzet; ime ! amim van, 
önmegtagadásom által lett és maradt az enyém ; elkölt-
hettem, fölemészthettem volna ; de összerakosgattam és jo-
gom van hozzá ma éppen ugy, mint akkor, midőn azt 
munkám által megérdemeltem ; azaz : én a kis tőkémnek 
jogos tulajdonosa vagyok, a forint ma éppen ugy az 
enyém, mint enyém volt a krajczár, melyet elkölthettem 
volna. Ezen tőkémet gyermekeimnek, családomnak adha-
tom, — adhatom életemben, hagyhatom nekik végren-
deletben. 

Továbbá előtérbe lépnek a társadalmi természetes 
erények. Mert mihelyt az ember megtakarítás által némi 
jólétre tett szert, emelkedik a saját becsülésének és mél-
tóságának öntudata ; szűnik az irigység, az ember neme-
sebb élvezetek felé fordul ; az életfentartás gondjai nem 
oly nyomasztók ; szabadabban gondolkozik az ész, neme-
sebben érez a sziv, felébrednek a felebaráti érzelmek, 
terjednek és a mi mindezeknek diadala : helyet foglal a 
szeretet. 

íme ! ezekben van a vagyonnak, a tőkének, a tulaj-
donnak jogi és erkölcsi alapja. 

A kezdetben szerény tőke a szorgalmas és takaré-
kos ember kezében gyarapodhatik és kinőheti magát any-
nyira, hogy az illető tulajdonos már nem rendelkezik 
annyi erővel, hogy a tőke fentartására és gyarapítására 
— melyhez mindenkinek éppen ugy joga van, mint 
joga volt a tőkét teremteni — egymaga elégséges 
lenne anélkül, hogy másnak segedelmét igénybe venni, 
azaz munkást alkalmazni ne kényszerülne, akinek bizo-
nyos dijat vagy munkabért fizessen. A munkaadó és 
a munkás közt ez által bizonyos viszony áll be, — a szer-
ződés viszonya. Az egyik felajánlja munkáját, a másik azt 
dijazza. A dij magas ára attól függ, hogy a munkás akár 
szellemi képességével és ügyességével, akár anyagi erejé-

nek feláldozásával mennyire járul a tőke gyarapításához ; 
s ez a szabad munkának szabad felajánlása és a munka-
adó természetes szerződési joga által határozható meg. A 
szerződésnek alapját pedig vagy a méltányosság és igaz-
ságérzet, vagy a mai tudományban elfogadott „kereslet 
és kínálat"-féle elv képezheti ; azaz: vájjon a munkásban 
az Isten képére teremtett embert tekintjük-e, kinek joga 
van oly életfentartási eszközökhöz fordulnia, melyek se-
gítségével emberhez illő módon létezhessék ? vagy pedig 
puszta áruczikknek veszszük-e, aki ennek minden esélyét 
eltűrni kénytelen ? 

S ime! ebből származott a mai szocziális kérdés; 
azon kérdés t. i., hogy milyen és mennyi joga van a 
tőke urának és mennyi a munkásnak ? mely kérdés által 
szembe van állitva a tőke a munkával, a munkaadó a 
munkással ; s mindezekből oly harcz keletkezett, oly 
ellentétek származtak, melyeknek kiegyenlitését minden 
józan ember az emberiség érdekében óhajt ja. 

Nem lehet azonban feladatom e helyen nemzetgaz-
dászati elveket fejtegetni ; nem lehet czélom a munkás-
kérdésnek minden jelenségére kiterjeszkednem ; önök azt 
másutt bővebben és alaposabban tanulmányozhatják. Én 
csak két pontnak megvilágítását kísérlem meg s e két 
pont e rövid két mondatba foglalható: 

a) a munkásnak nem szabad igazságtalannak lenni; és 
b) a tőkének nem szabad erkölcstelennek lenni. 
Természeti jog, hogy mindenki szerezhet magán-

vagyont, tulajdonjogot vagy tőkét ; aki ezt megtámadja, 
megtámadja az Istentől alkotott természetjogot. Minden 
még a legszerényebb munkásnak is joga van megtakari-
tott filléreiből magának és családjának tőkét szerezni. Aki 
ma munkás, annak joga van holnap tőkepénzessé lenni. 
De ha a tőkének forrása a munkával összekötött takaré-
kosság : akkor ismét a tőke képezi a munkának forrását 
azok számára, a kik ilyennel nem birnak. Ha tehát rossz 
munkás az, aki nem igyekszik tőkét szerezni : akkor 
rövidlátó munkás az, aki azon forrást akarja megsemmi-
síteni, a melyből munkát nyerhet. A tőke és a munka 
tehát elválaszthatatlanul összefüggnek, miért is ezeket 
egymással ellentétbe állítani nem szabad. 

Továbbá nem lehet az ősi természetes állapotot 
visszaállítani, a melyben sem tőke, sem magánbirtok nem 
volt. — Ez megtagadása az emberi nem egész fejlődésé-
nek ; — évezredeket törülne ki az emberiség történelmé-
ből, lerombolna mindent, a mit tudomány, művészet és 
emberi szorgalom teremtett ; visszalökné az emberiséget 
oda, ahonnan szellemi fölényének teljes erejével magát 
kiküzdötte. S ha ez csakugyan, óriási felforgatás utján, 
sikerülne is és az emberek — képzeletben — egyenlőkké 
is tétetnének : mind ez legfeljebb egy napi vivmány 
volna. — Az emberi tehetségek különfélesége, az ész, a 
szorgalom egyenlőtlensége csakhamar ismét egyenlőtle-
nekké tenné az embereket és ismét beállana a tőke és 
munka közti ellentét. Ez tehát nem volna megoldás, ha-
nem csak czéltalan rombolás. 

A dolgokat ugy kell venni, a mint valóban állanak 
és az orvoslást másutt keresni. 

Ma van magán vagyon, ma van magán tőke ; ezek 
a természet törvényei szerint is jogosultsággal birnak. 
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Nem áll tehát az : ..amit munkámmal keresek, csak az 
az enyém." Mert a munka csak egyik tényezője a terme-
lésnek, az áruczikkek előállításának. A gabonának terme-
lésében például a nap, az idő, az eső, a munkaeszközök, 
a magnak előlegezése stb. mindannyi szükséges kellékek, 
melyek nélkül a munka meddő, de főalapját mindig a 
föld maga képezi, mely nem a munkásé. 

A gyárakban a tőkepénzes vagyona, az általa be-
fektetett pénzösszeg, a gépek, az általa nyújtott eszközök 
képezik az alapot. 

Es e befektetés koczkáztatással jár, mely egyedül a 
tulajdonosra háramlik. A piacznak esélyei, az áruczikkek 
késő eladása vagy értékük hanyatlása, s igy a bukásnak 
lehetősége nem a munkást sújt ják. 

Ugyanez áll, csak kisebb mérvben a kis iparosnál, 
a ki élvezi ugyan mint tulajdonos az ipar előnyeit, de 
viseli a kárt és veszteséget is. S ha az iparos a munkást 
nem teheti felelőssé és részesévé a vesztességnek : köve-
telheti-e jogosan az iparos munkás gazdájától például 
azt, hogy felezze meg vele nyereségét is ? 

Ez a nézet, t. i. a nyereményben való egyenletes 
osztozkodás a munkásra ugyan kecsegtető, de sem nem 
igazságos, sem nem kivihető. 

Nem igazságos, mert a betét nem egyenlő. Az, aki 
a tőkét adja, sokszor egész vagyonát koczkáztatja, mely 
ha elvesz, koldussá lehet ; a munkás ellenben a vállalat-
hoz járul eszével és karjaival, de ha az meg is bukik, ő 
sértetlenül kerül ki, megmarad anyagi ereje, melyeket 
tovább is, másutt értékesíthet, nem lesz koldussá, legfel-
jebb a vállalat megszűnte után rövid időre nélkülözni 
fogja munkadiját. De egyébiránt a munkadíj mi egyéb, 
mint a tőke kamataiban egyenletes arány szerinti részel-
tetés, melynek igazságos mérlegelése nagyon sok körül-
ménytől függ . 

De kivihetetlen is. — Nem minden vállalat hoz rög-
tön nyereményt, sokszor éveken át küzd változó szeren-
csével ; s ha ezen hullámzások közepette a vállalkozó, 
jobb idők reményében, nem szünteti be üzletét, hanem 
továbbra is fizeti a munkásokat : hol van itt az osztoz-
kodásnak jogosultsága? Ma egy vállalatnak sikere vagy 
bukása nem függ pusztán a helyi körülményektől, nem is 
egy ország kereskedelmi vagy iparviszonyaitól. Ma az 
ipar, a kereskedelem nemzetközi jelleget öltöttek; a so-
rompók, melyek nemzeteket nemzetektől elkülönítettek, 
lehullottak, a vasutak, távírda és más közlekedési eszkö-
zök, a szabad kereskedelem vagy a védvámok, — mind-
ezek a tőkét nagy veszedelemnek teszik ki. Ki viseli a 
koczkáztatásnak egész súlyát, a tőke-e vagy a munka ? 

Ilyen összebonyolódott viszonyok közt lehetséges-e 
azon elvnek keresztülvitele : hogy a munkás a nyeremény-
ben egyenletesen részesüljön? 

Nem kevésbé igazságtalan, sőt a kivitelre és külö-
nösen a munkásosztályra veszélyes azon, ujabban fölvetett 
eszme, hogy a munkaidő nyolcz órában állapittassék meg 
azon elv szerint : „nyolcz óra az alvásra, nyolcz az étke-
zésre és szórakozásra s nyolcz a munkára." 

Mindenekelőtt nemde az iparosok és munkások a 
többi politikai szabadságokhoz a munka szabadságát is 
követelik ? De ha ezen követelésök igazságos, aminthogy 

az : akkor ezen szabadságnak viszonylagosnak kell lenni, 
azaz : szükséges, hogy a munkaadó számára hasonló sza-
badság biztosittassék. Ha az iparosnak vagy munkásnak 
szabad munkáját csak nyolcz órára nyújtani : akkor a 
munkaadónak is szabadságában áll csak a nyolcz órának 
megfelelő bért adni, s ha találkozik munkás, aki maga-
sabb bérért több óráig akar dolgozni, akkor ismét a 
munkaadónak szabadságában áll a nyolcz órai munkást 
mellőzni és a kitartóbbat szegődtetni. 

De nem igy értik a szocziáldemokraták. Ok kény-
szertörvényt kívánnak, mely a munkaadót és a munkást 
is csak a nyolcz órai munkaidőre szorítsa, nem lévén sza-
bad a munkásnak hosszabb munkát elvállalnia. 

S ime ! itt kezdődik a veszély. 
Tudják-e, mi ez a maga valóságában? Nem egyéb, 

mint a rabszolgaság, csak ujabb formában. Régente, a 
hübérrendszer korszakában, a várak vagy a hűbérek urai 
határozták meg a munkát, annak időtartamát és bérét ; 
ma ugyanezt követelik a szocziáldemokraták az államtól; 
akkor az úrbéri kényszer uralkodott, ma is ez lesz kö-
vetkezménye ; — de következménye lesz egyszersmind a 
munkásosztálynak teljes elszegényedése és lealázása. 

Erezték ezt a mult évben Liverpoolban gyűlésezett 
munkások. It t élénken tárgyalták a munkaidő leszállítását ; 
de itt történt azon megtapsolt nyilatkozat is : „hogy ezen 
indítvány a gyávaság ténye és a munkások erkölcsi 
lemondása" (abdication.) — Erre mutat az 1883-ban 
Párisban megjelent munka, melynek czime: „A henyélés 
joga," melyben meg éppen azt mondatik, hogy a nem-
zetközi munkások szövetségének az lesz eredménye, hogy 
ezentúl már csak három órát fognak dolgozni. 

Melyik becsületes iparos vagy munkás nem fogna 
az ellen tiltakozni, hogy a nyolcz óra frázis alatt a henyé-
lés hajlama rejlik ? 

A munka szabadság; föltételezi, hogy a munkás 
annyi munkát vállalhat, amennyit önmegrontás nélkül 
elbír és amennyire szüksége van, hogy magát és családját 
tisztességesen fentarthassa. Mi jognál fogva lehet őt 
kényszeríteni, hogy csak nyolcz órát dolgozva, ne szerez-
hessen annyit, amennyire a megélhetés vagy a takarékos-
ság szempontjából szüksége van ? Mert kevesebb munka-
idő, kevesebb fizetés. 

Néhány év előtt az amerikai Egyesült-Államokban 
a munkásoknak egy részéről mozgalom indult meg a 
nyolcz órai munkaidő mellett. A munkaadók kijelentették, 
hogy igen készek ők azt hat órára is leszállítani ; de 
akkor váltó munkát hoznak be ugy, hogy a természetes 
nap, mely a munkára alkalmas, tizenkét órából állván, 
hat-hat órán át két rendbeli munkásokat fognak alkal-
mazni s mindegyiknek a fél napra eső dijat fizetni. A 
mozgalom megszűnt. 

A nyolcz órai munkának egyenlősítése és általáno-
sítása föltételezi a fizetésnek is ily módoni arányosítását. 
Ez pedig képtelenség. A vidéken a munkás olcsóbban él, 
mint a fővárosban. Milyen elv szerint fogna ez rendez-
tetni ? Aki magasabb szellemi tehetséggel, nagyobb ügyes-
séggel, több szorgalommal dolgozik, többet érdemel, mint 
az, aki ahhoz nem ért, amire vállalkozik. — Némely 
ember egy óra alatt többet dolgozik, mint más nyolcz 
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óra alatt. Yannak iparágak, melyek nagyobb értelmiséget 
tételeznek fel; minő jognál fogva állítják itt, ugyanegy 
iparhelyiségben, a tudatlan, tunya munkást egy színvo-
nalra a tanult és szorgalmas munkással ? Yannak ismét 
iparágak, melyeknél kényszermunka-szünet áll be, például 
az építészetnél vagy a mezőgazdaságban, ahol az idő zor-
donsága fölött sem a munkaadó, sem a munkás nem ren-
delkezik. Vannak iparosok, akik darabszámra dolgoznak 
és megfeszített szorgalommal többet igyekeznek szerezni. 
Mások még a rendes munka időn tul is akarnak dolgozni. 
Ki akadályozhatja őket ebben és mi jognál fogva ? Vagy 
talán rendőrileg fognak ezekre felügyelni, hogy a kény-
szernyolcz órán tul ne dolgozzanak ? Nem megsértése-e 
ez az egyéni szabadságnak? Nem ad-e jogosultságot arra, 
hogy e felügyelet ürügye alatt megsértessék a családi 
szentély ? (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 21. A nemzeti ünnep. — 
Magyarország törvényhozása a vasárnapi munka-

szünetről szóló törvényben „non obstantibus contradictio-
nibus aliquorum lutheranorum et calvinorum" nemzeti 
ünneppé avatta augusztus 20-át, sz. István első apostoli 
királyunk napját ; vagyis inkább a vasárnapi munkaszü-
netet kiterjesztette erre a napra, amelynek ünneplését 
mindeddig törvényesen fennálló, soha el nem törölt ki-
rályi dekretumok rendelik. 

Már sz. László király (Deer. Ladisl. 1. c. 38.) 
rendeli: „Istae vero festivttates servandae sunt per an-
num: . . . Saneti Stephani Regis." 

II. András (And. II. Decret. Art. 1.) meghagyta: 
„Statuimus, ut anunatim in Festő S. Regis nisi arduo 
negotio ingruente vei inftrmitate fuerimus prohibitif Albae 
teneamur solennisare ... Et omnes servientes qui voluerint, 
libere illic conveniant." Elrendelte egyúttal, hogy e napot 
az egész országban ünnepélyesen megüljék. 

A gyakorlat azóta századokon át nemzeti ünnepnek 
ismerte szent István napját, melynek országos megülését 
I. Ferencz király e század elején megerősítvén és szigo-
rúan megtartandó norma-napnak rendelvén, a Budán 
székelő királyi hatóságokat kötelezte, hogy az egyházi 
szertartáson testületileg megjelenjenek, hasonlót rendelvén 
országszerte ; egyúttal ugyanazt a nem-katholikusokra is 
kiterjeszté, kijelentvén, hogy szabad választásukra bízza, 
„an et quo religionis cultu memóriám Divi Proto-Regis 
in sacris suis aedibus celebraturi sint.u Ez ellen egyedül 
Borsod vármegye szólalt föl egész Magyarországon. 

Ezek a királyi rendeletek törvényerővel birnak ma 
is, nem lévén hazai törvény vagy kir. rendelet, mely 
azoknak intézkedéseit hatályon kivül helyezte volna ; és 
ennélfogva a helyes törvénymagyarázat az, hogy a vasár-
napi munkaszünetről szóló törvénynek az a rendelkezése, 
mely az ipari s mezei munkának szünetelését augusztus 
hó 20-dikára kiterjeszti, nyilvánvaló elismerését foglalja 
magában a szent István napjának országos megüléséről 
szóló királyi rendeletek s gyakorlat törvényes érvényes-
ségének. 

Ezt akartuk kiemelni laptársainkkal szemben, ame-

lyek az idei sz. István-napról czikkezvén, e napot első 
izben megülendő „nemzeti ünnepnek" mondták. Országos 
ünnep ez azóta, hogy első nagy királyunkat szentté avatta 
az egyház és királyaink annak általános megülését elren-
delék. Nem „felekezeti" tehát, hanem nemzeti, állami s 
országos ünnepnap vala ez kezdettől fogva és az ma is 
törvény s gyakorlat, nevezetesen pedig a vasárnapi mun-
kaszünetről szóló idei törvény idevonatkozó rendelkezései 
szerint is, melyet ily ünnepnapnak ismert s gyakorolt 
Magyarország Kárpátoktól Adriáig, sőt a magyar kan-
czellária, utóbb az ő felsége személye körüli minisztérium 
a császári s királyi udvar összes magyar méltóságai- s 
tisztviselőivel Bécsben is évről-évre hivatalosan megülte 
e napot, meg az idén is, hol a kapuczinusok templomá-
ban majdnem nagyobb fénynyel ülték meg ezúttal is, 
mint Buda várában. 

Amidőn tehát napilapjaink sz. István napi vezér-
czikkeikben e napot mint első izben tartott nemzeti 
ünnepet emlegetik, ez voltaképpen csak annyiban felel 
meg a valóságnak, amennyiben a vasárnapi munkaszünetet 
ezúttal e napon azok is törvény szerint kénytelenek voltak 
betartani, akik, mint némely nem-magyar nemzetiségeknél, 

, sz. István királyban a magyar államiságot gyűlölik, vagy 
akik, mint némely magyar protestánsok, sokkal elfogul-
tabbak, semhogy első királyuknak „meg tudnák bocsátani 
azt, hogy pápista és szent volt." 

Annál nagyobb örömmel állapítjuk meg azt a tényt, 
hogy a fővárosban megjelenő és komolyan számba vehető 
lapok egyhangúlag nemzeti ünnepnek jelezték e napot, 
megczáfolván ezzel a nem-magyar ajkú nemzetiségek 
némelyikének s a magyar protestánsok elfogult kisebb-, 
ségének emiitett berzenkedéseit. Magyarország közvéle-
ménye egyhangúlag a jogfolytonosság és atyáink nyolcz 
százéves gyakorlatának alapjára állva ezzel végleg eldön-
tötte ama kérdést, mely csak amaz előítéletesek előtt 
volt kérdés, hogy melyik napja az esztendőnek legyen 
nemzeti ünnep ; amelyen sz. István államalkotó erényeivel 
a király s nemzet kölcsönös szeretete s egyetértése or-
szágosan megülessék és ez évről-évre megujuló szövetke-
zésre a nagy s apostoli király közbenjárása által a ma-
gyarok Istenének áldása kéressék. 

Nem kell tehát keresni más napot nemzeti ünnep-
nek, mint teszik bizonyos nemzetiségi izgatók, vagy né-
mely protestánsok, akik a magyarok régi dicsőségét hűt-
lenül s oktalanul megtagadva márczius 15-dikét ajánlják 
nemzeti ünnepül, nem tudván a jámborok, hogy 1848-ban 
csak egy része a magyar népnek nyert jogot s szabadsá-
got, holott a nemzet maga már ősidőktől fogva élvezte 
azt, nevezetesen sz. István óta, kinek nagy érdemei ki-
lenczszáz év birálata alól erősödve s növekedve kerültek 
ki, és habár egyes polgári intézményei az idők folyamá-
ban a változott viszonyokhoz képest szükséges átalakulá-
son mentek s mennek is keresztül, az alap azonban, 
melyre sz. István a magyar államiságot fölépité, amelyen 
a török-tatár világot rengető hatalma s a Nyugat min-
dennemű beolvasztási áskálódásai mindenkor hajótörést 
szenvedtek, ez az alap ma, közel ezer év után is oly 
szilárd és tömör, mint amikor az első apostoli király azt 
a kereszténység atyjának támogatásával lerakta. Es ve-
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lünk van a dicsőséges szent Jobb, melylyel annyi jót tőn 
és melyet a Mindenható épen s rothadatlanul őrizett 
meg, hogy a magyarnak legyen látható s tapintható 
tanúbizonysága nemzeti hivatásának, melyet eléje a Gond-
viselés sugallatára első s szent királya tűzött. Augusz-
tus 20-dika ugyauis az a nap, amelyen halála után negy-
venöt évvel, 1083-ban sz. László király, az ország főrendei 
s megszámlálhatatlan népsokaság jelenlétében kiemelték 
koporsóját a sirból, melyben a teljesen feloszlott királyi 
test mellett egészen épségben találták a jobb kezét. Ez 
szent ereklye minden hivő kereszténynek ; de az is. 
aki nem akar egyet érezni sz. István király egyházával, 
érezzen egyet a katholikus magyarral mint nemzetének 
hü fia, és tisztelje a sz. jobbot, mintha saját édes atyjáé 
volna, lévén sz. István a magyarságnak atyja, apostola, a 
magyar államnak alapitója, a nemzetnek legnagyobb 
jótevője. 

Azért mély szomorúsággal kell fölemlitenünk, hogy 
az a nemzet, mely Deák Ferencznek diszes síremléket s 
szobrot állított, a magyar állam apostoli alapitójának 
emlékére nem tett semmit, még a dicsőséges Jobbnak 
sem emelt sz. Istvánhoz s magához a nemzethez méltó 
hajlékot. Pirulva valljuk be hálátlanságunkat. 

Sőt az állam s a főváros még a sz. István napi 
budavári ünnepélyesség emelésére sem tesz semmit ; 
ott volt ugyan gr. Szápáry Gyula miniszterelnök néhány 
főbb tisztviselővel, ott volt a főpolgármester s egyik pol-
gármester, továbbá néhány főtiszt, de bármily fényesnek 
tartjuk is az ország e méltóságainak a megjelenését, 
ezzel magával a nemzeti ünnep hivatalos megülését nem 
tartjuk kimeritettnek és szégyenkezve kell megvallanunk, 
hogy a kormány, de különösen a főváros akármilyen 
külföldi kongresszus Budapestre rándult kis csapatát na-
gyobb ünnepséggel fogadja és egész időzésük alatt körül 
szokott venni, mint a budavári nemzeti ünneplést. 

A nemzeti ünnep méltó megülése: nemzeti becsület 
kérdése. 

Csak törpe utódok nem képesek kellőleg méltatni a 
nemzeti mult nagyságát, mely a jövő legbiztosabb záloga. 

H-

Roma, augusztus hó derekán. A hármas szövetség. — 
A németországi s osztrák katholikusok közt akadtak 

néhányan, akik hivatottaknak érezték magukat pálczát 
törni a VOsservatore Romano, fölött ama czikke miatt, 
melyet a hármas szövetségről hozott. Anélkül, hogy e 
czikknek minden állításához hozzájárulnánk, el nem mu-
laszthatjuk utalni arra, hogy van abban sok, ami Olasz-
ország mult századokbeli államalakulásai és a mai züllött 
viszonyok szempontjából tekintve, teljes figyelmünket 
érdemli. Egyébiránt adom itt ama czikket hü fordításban, 
hogy a Religio avatott közönsége annak benyomásáról 
önmaga ítélhessen. A czikk igy szól: 

„Nem véletlen, sem hogy szenzácziós frázist csinál-
junk, hogy elneveztük s nevezzük „uj szent szövetség-
nek" azt a hármas szövetséget, melyet épp az imént 
újítottak meg. Annál is inkább megérdemli e nevet, 

l) Czélzás a f. százév elején fennál lot t szent szövetségre. 

! mióta elkezdtek oly többé-kevésbé szabatos s többé-kevésbé 
; teljes értesüléseket terjeszteni ama módosításokról, me-
I lyeket az eredeti fogalmazványon tesznek vala, amelyek 

szerint megalakult a két közép-európai birodalom szö-
vetsége és amelyek elhatározták a hivatalos Olaszország 
hozzájárulását ama kettőnek szövetségéhez. A közönség-
nek valóban elégséges tudomása van a különböző fázi-
sokról, amelyeken ez a hármas szövetség fennállásának 
egész ideje alatt keresztülment; az, amelyen most keresz-
tülmegy, mégis a legfontosabbnak látszik mindannyi közt. 
Mert a hivatalos Olaszország, támogatva ebben az angol 
kormány által, a szövetséghez való hozzájárulásának uj 
feltételeül felállította azt, hogy szövetségesei biztosítsák 
számára az általa elfoglalt területeken kivül a szavojai 
dinasztia fentartását is. Mint egy öreg diplomata mondja, 
Olaszországnak folytonosan szüksége van egy biztosító 
társaságra. Előbb biztosította a földjét az osztrák-német 
szövetkezetnél: azután a vizét biztosította az angol ház-
nál ; most pedig a monarchiát biztosítja magának az 
augol-osztrák-német társaságnál. Ily módon a hivatalos 
Olaszország az elfoglalt területeket, a tengerparti vidé-
keket, és a politikai intézményeket asszekurálta egy kül-
földi politikai biztosító társulatnál, amely ez idő szerint 
szemlátomást monarchikus s dinasztikus üzlettel foglal-
kozik. Más társulatok életbiztosítást űznek ; ez pedig 
különösen trónok biztosításával foglalkozik. Bizonyára 
nem valami kellemes s hízelgő kilátás Európa hatodik 
nagyliatalmasságának (Olaszországnak) nemzeti dinasztiá-
jára és nemzeti intézményeire ez az általános asszeku-
rálás az idegen társulatoknál ; és éppenséggel nincs össz-
hangban az olaszoknak annyira dicsőitett szeretetével s 
annyira híresztelt odaadásával a dicsőséges dinasztia iránt, 
mely az Alpesektől a tengerig egygyé tette Olaszországot, 
sem a tántoríthatatlanoknak kikiáltott liberális intézmé-
nyeinek állítólagos szoliditásával, amely intézmények most 
az olasz nép boldogságát képezik az Alpesektől a ten-
gerig. 

Egyébiránt bármilyen legyen a hivatalos Olaszország 
s az „uj szent szövetség" közt e tárgyban kötött egyez-
ség: nyilvánvaló, elvitathatatlan tény az, hogy amint a 
mostani Olaszországot idegen hatalom karja csinálta, épp 
ugy tartja fenn és hosszabbítja létezését idegen segede-
lemmel. Valamikor a pápákat vádolták — bár ok nélkül 
— hogy idegeneket hivnak be Olaszországba, hogy ezt 
külföldiek kénye-kedvére hagyják. Ezt a vádat sokkal 
nagyobb joggal lehetne emelni azok ellen, akik el tudták 
venni a pápától Rómát, de akik nem tudták s nem is 
voltak képesek kiűzni az idegent Olaszországból. Ily 
módon egy másik anakronizmus, amely nemzet-ellenes 
Olaszországra nézve, képződik egy időben azzal az anti-
politikus és anti-szocziális anakronizmussal, amely a szent 
szövetség feltámadásában áll. A hivatalos Olaszország 
csakugyan fölkelté azt a vészes gibellin fölfogást, amely 
lényegesen ellenkezik a guelf eszmével, lévén az első 
teutonikus s császári, a másik pedig pápai s olasz. Olasz-
ország történeti s nemzeti hagyományában, amely fennen 
él az olaszok szivében, mindamellett, hogy azt minden 
eszközzel iparkodtak kiirtani, e szép országnak erkölcsi 
és polgári élete mindig abban a synthesis-ben foglaltatott 
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s foglaltatik mindenkor, amely a pápák s demokrácziák 
egyetértéséből alakult. E megegyezés az olasz községek 
(köztársaságok) nagyszerű intézményének segélyével hosszú 
időn át biztosította az egyháznak az erkölcsi s politikai 
elvitathatatlan fenhatóságot a világ fölött ; egyúttal pedig 
biztosította Olaszországnak sok századon át a nagyságát, 
dicsőséget, gazdagságot s hatalmat, ami álomnak tetsz-
hetnék, ha nem volna történeti valóság. A hivatalos s 
forradalmi Olaszország politikusai, akik mostan egyedül 
azon iparkodnak, hogy Olaszországot vallási tekintetben 
a protestáns világ, politikában pedig a császári világ 
formájára mintázzák, nem veszik észre vagy nem is akar-
ják észrevenni, hogy éppen a német czezarizmus anti-
naczionális bitorlásai rombolták le a monarchikus hagyo-
mányokat Olaszországban, és hogy az olasz demokráczia 
csak egyetlen egy monarchiával tudott békében s biz-
tosságban élni. Ez az egyetlen monarchia a pápáké volt; 
történt pedig ez két nagy okból ; mert ez először lénye-
gében czézárizmus-ellenes ; másodszor, mert kitüntetőleg 
nemzeti. A hivatalos Olaszország tehát mérhetetlen hibát 
követett el, amidőn belépett az „uj szent szövetségbe;" 
amely politikai s történeti hiba idegen hatalmak fegyve-
rével akarja az örök városba erőszakkal behozott mon-
archikus intézményeket megszilárdítani, abban a Rómában, 
hol közel tizenkilencz százév óta létezik az ismert intéz-
mény, mely természeténél fogva világra szóló, földrajzi 
helyzeténél fogva olasz. Ez az egyedüli intézmény, mely 
a szabad községek (köztársaságok) demokratikus hagyo-
mányait összeegyeztetni képes a római pápaság tántorít-
hatatlan szilárdságára támaszkodó monarchikus állandó-
sággal. Igy láttunk a középkorban egy szabad olasz 
népet, mely kezdetleges magva volt az olasz nemzetiség-
nek, amely nép választott magának királyt, de a választott 
király volt Jézus Krisztus, kinek a római pápa csak 
helytartója, képviselője a földön. íme, igy egyezett meg 
és összhangzott Flórenczben s Rómában a népies demo-
kráczia és a pápai királyság ! 

Elhihetik nekünk, mert atyáink hite iráuti mély 
odaadás, és katholikus s olasz hazánk iránti igaz szeretet 
sugalja azt nekünk, hogy ugyanis amit a középkorban 
Olaszországért tettek Flórenczben a Rómában, azt nem 
tehetik meg sem Bécsben, sem Berlinben, sem Londonban." 

A „RËLIG10" TÁRCZÁJA. 

Vallásos jelvények s ereklyék. 

A protestantizmus türelmetlensége s megférhetetlen-
8ége napról-napra mind durvább s visszataszitóbb alakot 
ölt Magyarországon. Nemcsak a katholikus papság ellen 
elkeresztelések czimén folytatott gyűlöletes denuncziacziót 
idézzük, nemcsak a nagyváradi nő-egyesület körében 
lefolyt eset bizonyítja ezt, hanem legújabban a nagyvá-
radi iparos ifjúság zászlójának a kérdése is. A kath. 
papok és apáczák után a katholikus hölgyeket üldözték, 
most meg azokat a tisztes iparos ifjakat sértegetik, akik 
iparukat a kereszt védelme alá kivánták helyezni. Ne-
hogy azonban túlzással vádoljanak, az erre vonatkozólag 
ismert adatokhoz, hogy ugyanis a n.-váradi prédikátorok 

és velük együtt Révész Bálint szuperintendens sértő mó-
don visszaküldötték az ottani iparos ifjúság által felaján-
lott zászló-szögeket, idézetképp csatolnunk kell a pro-
testáns sajtó durva nyilatkozatait, melyekkel a n.-váradi 
iparosokat nem szűnik meg gyalázni. Igy, hogy csak egy 
példát mutassunk, a „Reformátusok Lapja" igy szól: 
„Hogy az iparos ifjúság minő jelvényt tüz a maga zász-
lajára, keresztet-é vagy félholdat (!), kakast-é vagy arany-
borjút (! !), ahhoz- nekünk semmi közünk,*) az az egylet-
nek tisztán belügye. De annyit talán a társadalmi illem (!) 
nevében megvárhatnánk attól az egylettől, valamint min-
den más hasonló egyletektől, hogy zászlójuk rúdját ne 
veressék be tetőtől-talpig szögekkel (Ugyan mi köze 
ehhez a társadalmi illemnek ? A Rel. h. szerkeszt.), és ne 
küldözzenek szét annyi szöget s ne alkalmatlankodjanak 
azzal mindenütt (Ahá !), még Kossuthnál is. Bármilyen 
jótékonysági egylet köteles respektálni bizonyos határt, 
melyen tul az adományozásokat (Ez fáj tehát!) nem 
erőszakolhatja." 

Ebből sokat tanulhat nemcsak az iparos ifjúság, 
hanem a hazai közönség is, főképp ha megtudja, hogy 
Révész Bálint s társai a zsidókkal szoros szövetségben 
állanak, mert az idézett lap tanúsága szerint „az ottani 
izraelita felekezet is nyilatkozott, hogy az egylet ünne-
pélyén nem veend részt." 

Természetesen a kereszt elleni gyűlöletben okvetet-
lenül egy gyékényen árulnak ily keresztyének a zsidók-
kal ! Révész Bálint nem hiába ölelkezett zsidó rabbinu-
sokkal. 

A kereszt, a feszület szúrta mindkettejük szemét ! 
A megváltás jelvénye volt tárgya megbotránkozásuknak ! 

Pedig csak Gönczre. hol Károli Gáspár szobra gú-
nyolja a protestáns kép- s szobor-irtózatot, Sárospatakra, 
Debreczenbe kell menni, és ott szemlélni a muzeumokat, 
amilyen szegényesek, mégis tanúbizonyságot tesznek 
arról, hogy a mai kereszt-gyűlölő protestánsok atyái más 
érzelmeket vallottak, s hogy sokan nagyon is szerették 
a keresztet, ha ezüstből-aranyból volt s drágakövek is 
ékesítették a „bálványimádás" e jelvényét. Mily tisztelet-
ben tartják ott a protestáns ereklyéket ; mily diadalér-
zettel mutogatják ezeket, és mily nagy értéket tulajdoní-
tanak egy-egy emléktárgynak. Ezt mindenki tudja, és ők 
mégis váltig szabadkoznak, hogy a kath. szentekre emlé-
keztető tárgyak iránti kegyelethez s tisztelethez hasonló 
„ocsmány imádásban" semmi részük. Az egészen más . . 

Nemesen s igazságosan gondolkozó protestánsok 
azonban másképpen gondolkoznak. Igy a neves német 
protestáns történettudós, Leo G. (Nominalistische Gedan-
kenspäne, Reden und Aufsätze. Halle. 27. lap.) igy szól 
hitsorsosaihoz : „Miért vonakodunk mi még most is, mi-
dőn a gyűlöletes harcz végre, néhány a protestánsnak 
látszani akaró hajszával megmételyezett személyeken 
kivül mindenkinél kialudt, miért vonakodunk mi, mint 
katholikus országokban, Krisztus-képeket állítani az utak 
s ösvények mellé ? Miért irtózunk még templomba lépés-
kor, áldásnál stbnél magunkat a kereszttel magával 
jelölni? . . . Botor emberek természetesen azt az ellenve-

Igaz kereszténynek ez nem lehet közömbös, de a félhold 
egykori czimboráinak utódjai tól egyebet alig lehet várni. 
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test teszik, hogy az összes Krisztus-képek csak képzele-
tiek ; egy kép, ha még oly régi is, még távolról sem 
igényelheti a való hasonlatosságot. Mintha a jelvénynél 
ez volna a fő ! Az egyház által elfogadott s általában 
mindennemű különbözőségeiben mégis hiven megőrzött 
Krisztus-typus sokkal inkább van itt helyén j és hü halotti 
fösz-lenyomat, amely az Urat végső leroskadásában rész-
letesen mutatná, épp oly kevéssé volna helyén, mint az 
a különösen szentimentális arczkép, melyet egy érzelgős 
(gefühlsverhimmelnder) festő vagy szobrász, tekintet nél-
kül az egyház által hagyományozott typusra, ma kikép-
zelne. Ám polemizáljanak, mennyit akarnak, feszületeink 
fizionomiájának helyessége ellen, az igazságot, e jelvény 
hagyományának mély s benső igazságát ezzel le nem 
fegyverzik." 

Lady Fullerton, a konvertita angol irónő, azt irja 
egyik utleirásában, hogy a protestáns fővárosok nagyon 
rossz benyorqást tettek r eá : az utczákon s téreken, vala-
mint templomokban is annyi a szobor, de mind hires 
királyokat, hadvezéreket, egy szóval embereket mutatnak, 
Istennek és müveinek azonban egyet sem ju t ta t a rideg 
protestáns vallás, megtagadván az Istentől, mit az embe«-
rek dicsőitésére pazarol. 

Ámde azért ott is nagyban el van terjedve az erek-
lyék, a protestáns ereklyék tisztelete. így a „Baden. 
Beobachter" a protestáns részről a trieri sz. köntös elleni 
lármával szemben utal ama cul tusra , melyet protestán-
sok s liberálisok az ő „szenteikkel" űznek. It t Német-
országban van például a Wartburg , hol Luther a bibliát 
forditotta ; itt a látogatónak egy lyukat mutatnak a fal-
ban, melyet ereklyére sóvár protestánsok kap'artak ki ; a 
monda szerint Luthert itt sokszor meglátogatta az ördög; 
így egyszer, mikor nagy dongó légy képében sokáig Luther 
teje körül röpkedett, ez haragosan megragadta a tén ta- . 
tartót és a dongó légybe bujt ördög felé hajitá, de nem 
találta, a téntatartó a falhoz vágódott, nagy téntafoltot 
hagyván hátra, amely azonban mindig látható (!) maradt, 
akármennyit meszelték is a falat. A protestánsok azután 
egymás után lekapartak valamit a téntafoltos falból, hogy 
a meszes homokot drága ereklyéül magukkal vihessék. 
Ekkép támadt a Lutlier-lyuk ! Ott csodálnak továbbá egy 
rozzant nyoszolyát, melyben Luther egyszer aludt, azután 
egy zsámolyt, melyen a reformátor lábai nyugodtak : mind 
nagy tisztelet tárgya a protestánsoknál. Hát ezek nem 
ereklyék ? A protestánsok egy másik bucsuhelye Worms 
városa. Más „ereklye" közt van itt a Luther-fa a szom-
széd Pfiffligheimban. A monda erről azt tartja, hogy két 
asszony vitatkozott ott afelől, vájjon Luther ujitásai sikert 
fognak-e aratni ; vitaközben az egyik egy gallyat ragadott 
s a földbe szúrta, mondván : „Amint ez nem fog zöldelni, 
ugy Luther tanitása sem fog tartani." De a gally kihaj-
tott, nőtt s igy keletkezett a Luther fá ja ! De a „csodás" 
fa elkorhadt, és ekkor egy furfangos wormsi ember kellő 
bizonyitványokkal hitelesittetvén a mondát, megszerezte a 
fát s ennek segélyével és a monda s hiteles okmányok 
alapján tőkét csinált belőle az által, hogy Lutherfa-erek-
lyéket gyártott belőle, mint tolltartókat, csecsebecséket és 
burnót-szelenczéket, melyeket nagy megilletődéssel vesz-
nek a jámbor protestánsok, akik Worms-ba jönnek. Es 
ezen nem akad fenn senki a protestánsok közöl — mi 
sem, irja a nevezett katholikus lap — de ellenünk 
vad hajszát folytatnak, ha meggyőződésünknek az erek- ' 

I lyék tisztelete által kifejezést adunk. Nagyban virág-
i zik ez az „ereklye-tisztelet" a német költők iránt. így 

Heidelbergben közelebb Scheffel költőnek botját s kalap-
ját állították ki nyilvános tiszteletre, s az emberek cso-
portosan oda zarándokoltak a csodára. Ennek a cultusnak 
fő-hőse mégis Göthe. Ennek a költőnek minden papirfosz-
lányát az égbe emelik, s Frankfurtban a Hirschgasse-ban 
valóságos árucsarnokot rendeznek be Göthe-ereklyékből, 
melyeket Németország minden zugából oda összeczepelnek. 
Hát még Weimarban — ott meglátogatnak minden 
talpalatnyi földet, melyet az ő lába érintet t ; a Göthe-
házban nem szabad egy széket kimozditani a helyéből, 
minden ugy marad, mint éltében volt, az ágytól a köpő-
ládáig, mind csupa „szent" dolog a „müveiteknek." Göthe 
házikertjében a fölvilágosodott urak s hölgyek leszakítják 
a leveleket a bokrokról, hogy szent Göthe-ereklye gya-
nánt magukkal vigyék. Ezek a ti ereklyéitek, liberális 
hősök, tiszteljétek azokat, mi nem zavarunk benne ; de 
tiltakozunk az ellen, hogy minket gúnyoljanak. Aki tisz-
teli a Luther-lyukat Wartburgban, annak nincs joga 
minket római-katholikus szokásainkért guny tárgyává 
tenni." 

Száz szónak is egy a vége : az Üdvözítőre, az általa 
ajánlott s szentjei által is gyakorolt erényekre emlékez-
tető jelvények, emlékek mégis csak külömbek a protestáns 
s liberális ereklyéknél! 

V E G Y E S E K . 
— Szent István napján Buda várában az esős idő 

mellett is megtartatot t a szokásos körmenet : már el 
akartak állani ennek megtartásától, sőt a kirendelt hon-
véd-szakasz el is vonult az eső miatt, de gróf Szápáry 
Gyula miniszterelnök határozott fölhívására a proczesszió 
elindult és az eső ekkor alábbhagyott, hogy azután, mikor 
a körmenet már bevonult a helyőrségi templomba, egész 
erejével zuhogjon a künn maradt sokaságra, mely azon-
ban bátran kiállotta a zivatart s türelmesen várta a kör-
menet visszaérkeztét, melynek elvonulásakor az ég már 
egészen kitisztult. Az esőnek az a haszna volt, hogy azok 
a tolakodó árusok és handlék nem zavarták a közönség 
buzgóságát s hazafias megilletődését a dicsőséges szent 
Jobb elvonulásakor, mint más években. 

— Ft. Császka György, szepesi püspök ur ő nagy-
méltósága, ki a szent István napi budavári sz. szertartást 
végezte, a kedvezőtlen időjárásban meghűlt és azután 
gyöngélkedett, de egészsége már teljesen helyreállt. 

— Ft. Krassy Bódog, gy öngyösi apát-plébános, a 
sz. István napi budavári szónok beszédét vettük s köze-
lebb közölni fogjuk. 

— A magyarországi kath. tanitók értekezlete f. hó 
18 s 19-én szép s örvendetes lefolyást vett. Az egyházi 
s világi kitűnőségek közöl nem jelent meg ugyan senki, 
ami az ismeretes előzmények után előrelátható vala, de 
az értekezlet érdemes elnökének, dr Komlóssy Ferencz, 
plébános s orsz. képviselőnek üdvözlő távirataira ft. Samassa 
József egri érsek ur ő exczellencziája és ft. Májer István 
püspök ur ő méltósága szives válaszban sikert kívántak 
a nemes iparkodásnak. Az értekezletre még visszatérünk. 

— Sz. Bernát születésének nyolcz százéves forduló-
ját fényesen ülik meg a nagy hittudós szülőhelyén, mint 
már jelentettük. A cziszterczita-rend majd minden zárdája 
képviselve volt, még Amerikából is jöttek rendtagok. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . t anár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Gsippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns-íky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Az iskolai év küszöbén. 

Már csak néhány nap, és* megnyílik az is-
kola az 1891/92. tanévre. 

Nagy esemény ez egy nemzet életében, 
sokalta nagyobb, mint egy törvény alkotása, 
különösen, ha ez a törvény a modern állam fe-
neketlen zsákját tömni h ivatot t közvetlen vagy 
közvetet t adóemeléssel örvendezteti meg a pol-
gárságot. 

Az iskola a nemzet jövőjének biztositéka, 
söt előkészítése, mer t valamely népnek a jövője 
maga a tanuló ifjúság, amely hivatva van a 
jövendő nemzedékek sorsát intézni, jólétét biz-
tositani, az ősök szent örökét fen tar tan i s tovább 
fejleszteni. Ehhez az iskola nyúj t ja az eszközö-
ket s módokat. A mul t s jelen magyarázatá t 
tehát nemcsak a külső események mezében kell 
keresnünk, még a tör ténet i rásnak sem, hanem a 
nemzet szellemének s értelmességének alapvető 
tényezőiben, melyek közt az iskola egyike a 
legelsőknek. Hasonlóképpen a jövőnek alakulá-
sához is ez adja meg a kulcsot. Mert már a 
régiek mondják vala: non scholae, sed vitae 
discimus. 

Hogyan van az mégis, hogy a népiskola 
vallásosabb, ennélfogva jellemesebb honpolgáro-
kat nevel, mint a közép- s felső tanintézetek, 
amelyekből a múltban s nagy részükben a jelen-
ben is kikerül t nemzeti értelmesség a feleke-
zetnélküliségnek nevezett vallástalanság jellem 
nélkül való jelszója után halad; mert nem lehet 
jellem az, aki Isten szent ügyében semleges 
marad. 

Nem emelünk vádat katholikus középisko-

láink ellen ; ellenkezőleg kész-örömest elismer-
jük középoktatásunk h iva to t t és hivatásuk ma-
gaslatán marad t tényezőinek nagy és sokféle 
érdemeit ; épp ezért azonban magyarázatá t s 
megfejtését kell keresnünk annak a nyilvánvaló 
szomorú valóságnak, hogy a katholikus serdülő 
nemzedék igen nagy része oly csekély fogékony-
ságot tanusi t Isten, egyháza, őseink szent örök-
sége és a magyar nemzet azzal összeforrott 
ezeréves géniuszának ápolása és fentar tása i ránt , 
holott a protestáns vagy izraelita i f júság az 
élet minden körülményei közt s minden pályán, 
minden téren szivósan ragaszkodik felekezeti, 
t ehá t a nemzetre nézve part ikulariszt ikus érde-
keihez, ezeket még az egész nemzet jól fölfogott 
érdekei ellenében is érvényesítvén. 

Ennek okát tudnunk s adnunk kell, ha nem 
akarunk lemondani a baj orvoslásáról és vele 
egy szebb jövő reményéről. 

Ugyanazon tanterv, azonos képesítési, taní-
tási módozatok; azonos iskolai rendszer s mód-
szer, azonos tan-anyag ; azonos előfeltételek, igé-
nyek ; azonos megítélés s felülbirálat ; azonos a 
mester kezébe adot t kiképzendő szellemi s ér-
telmi anyag, képesség s tehetség; azonos külső 
élet-körülmények és fejlődési, érvényesülési lehe-
tőség s valószínűség is; azonos hivatás és föl-
adat ; azonos eszközök s czélok : és mégis oly 
nagy a különbség! 

Ez hihetetlennek látszanék, ha minden nap 
megujuló tények nem hívnának ki az összeha-
sonlításra, és ha a valóság, az élet s gyakorlat 
el nem oszlatna minden kételyt. 

Érezzük is ezt mindannyian, bevalljuk egy-
16 
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másnak négy szem közt, panaszkodunk mia t t a 
magán társa lgás közben. 

A ba j mégis nő t tön nő. 
Lehet-e s szabad-e tovább hal lga tnunk a 

nyilvánosság t e rén? Szabad-e nekünk is a „néma 
ku tya" szerepét já tszanunk, midőn hivatásunk, 
melyet csak a rosszakarat vagy öntel tség tagad-
hat, bogy, mellőzve az emberi t ek in te t eke t s 
érzékenykedést , nem törődve a sárga kenyér-
irigység s kaján gonoszság ármánykodásaival , a 
nagy közönség körében fölkeltve a figyelmet, 
elterjeszszük a gyökeres orvoslás szükségének 
meggyőződését, melynek alapos volta minden 
kétségen felül á l l ; és bogy az iskolán kivül álló 
tényezőket is megnyer jük, a szülőket s hozzá-
ta r tozó ika t , va lamint mindama h iva to t t köröke t , 
amelyekkel való érintkezés az életben fo ly ta t j a 
s befejezi azt, ami t az iskola kezdett . 

Mert mi t l á tunk a gyakor la tban? 
Azt lá t juk s tapasz ta l juk mindannyian , hogy 

az iskola s a gyakor la t i élet közt éles el lentét 
muta tkozik . A tanuló if júság, mely a középisko-
lákon rendesen végzé vallásos kötelmeit , lelke-
sült az anyaszentegyház ügyeért , iskolai fölada-
t a iban s az önképző egyesület fölolvasásaiban 
oly biz ta tó reményeke t nyú j to t t , ez az i f júság 
t e h á t alig hogy az egyetemekre s akadémiákra , 
vagy előbb-utóbb szakpályákra, a gyakorla t i 
élet viszontagságos mezejére kerül, o t t any-
nyi ra megváltozik, hogy rá sem lehet többé 
ismerni, annyira az ellentéte lesz annak, ami 
előbb vala, hogy a szemlélő meglepetésében, 
ámul t ában s meghökkenésében igaztalan magya-
ráza t ra is haj landó annak a szellemi forrada-
lomnak megfejtésére, mely az i f jú lelkekben 
ledönté az előbb imádo t t o l tár -képet , k i tép te a 
szivekből a boldogitó hi tszerelmet, és gyökeres-
től k i i r to t t a az ér te lemben a vallásos igazság 
i rán t i meggyőződést, közönyössé és fásu l t t á tevén 
szivét-lelkét ama fönséges eszmény i ránt , mely-
nek vallásos buzgóságában, rajongó lelkesedésé-
ben és szent meggyőződésében rövid idő előtt 
örök hűséget esküvék. 

E szomorú á ta lakulás annál kiál tóbb ellen-
té tnek tűnik föl, ha szembe á l l i t juk a protes táns 
s izraeli ta if júsággal, melyet ugyanazon egyetemi 
tanulmányok vagy azonos szakpályák feltételei 
még buzgóbbá tesznek felekezete ügyének áldo-
zatkész támogatásában és amelyet a férfikor 
tapasz ta la ta i s az élet viszonyai még szívósabb 
ragaszkodással, r e t t en the t l en odaadással és ön-

feláldozó te t terővel tö l tenek el par t ikulár iszt ikus 
felekezet i érdekei i ránt . 

Vannak kivételek minden részen; — ámde 
ezek a kivételek is megerősitik a szabályt. 

Miben rej l ik t ehá t e ta lány oka? 
Az iskolában s az életben egyaránt . Az 

iskola nem vehet i eléggé s kellően számba az 
élet követelményei t , ha a gyakor la t oly gyorsan 
s majdnem ál ta lánosan halomra dönti azt, ami-
ből az ok ta t á s s nevelés egy hosszú életkorra, 
sőt még a siron tú l ra is szilárd s biztos világitó 
tornyot akar felépiteni, melyen a világ összes 
hul lámai s viharai megtör jenek. Az iskola nem 
az életnek, hanem az iskolának tani t , képez s 
nevel. Az iskola nem fordi t megfelelően követ-
kezetes gondosságot a jellemképzésre, nem nevel 
hitszilárd jel lemeket, hanem ingatag nádszálakat , 
melyek az első szélre megtörnek. 

Az életben pedig ka thol ikus t á r sada lmunk 
s ér telmességünk — va jmi csekély kivétellel — 
a je l lemre alig fekte t sulvt, megvet i a jellemes 
szegénységet, bűnnek t a r tván a szükölködést, 
megtagadván az elismerést az anyagi j avak 
h iányában külső cziczoina nélkül megjelenő te-
hetségtől , munkásságtól , bármily hosszú pálya 
nélkülözései s fá rada lmai ál l janak is mögötte . 
Társadalmunk csak egyet tisztel, egyet dicsér, 
egyet bálványoz és ez az anyagi siker, legyen 
az bár mások m u n k á j á n a k elrabolt véres verej-
tékéből, mások alávaló rágalmazásából és becsü-
letes iparkodásuk s tehetségük kifej tésére s érvé-
nyesítésére szükséges feltételeknek gonoszlelkü 
aláaknázásából összeharácsolva, összelopkodva, 
erkölcsi orgyilkosság elkövetésével összerabolva.. . 

Tagadha t j a ezt valaki ? Akkor mutasson 
élénken lüktető kathol ikus közéletet, virágzó 
kathol ikus kaszinókat, kathol ikus poli t ikai szer-
vezkedést, kongresszusokat, tudományos s művé-
szeti akadémiát , i rodalmi országos mozgalmakat 
s szaktanácskozmányokat , e l ter jedt s tekinté-
lyesnek ál ta lánosan elismert napisa j tó t , kath. 
egyetemet, kath. pár to t . 

Mi is lá t juk s nagy becsben t a r t j uk azt, 
ami van; ámde mi azt is tudjuk, ami nincsen, 
és gyönge erőnkhöz képest közre aka runk já -
rulni ahhoz, hogy Magyarország tiz milliónyi 
kath. népének, melynek virágzó vallásos egye-
sületei, tanitó-, legény- s egyéb számtalan egyletei 
s szövetkezetei tanúskodnak életerejéről s lelki 
vezéreinek fáradhata t lan buzgóságáról, hogy t ehá t 
sz. Is tván bi rodalmának az értelmessége is föl-
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ada ta magas la tá ra emelkedjék, a imál is inkább, 
minél bizonyosabb az, hogy az ér telmiség élvezi 
első sorban s legnagyobb mér tékben ama ked-
vezményeket, melyeket a sz. I s tván apostol i 
király ál tal a katholikus vallásnak szilárd alap-
j á r a épi te t t , immár közel ezeréves magyar ál lami-
ság bőven nyúj t . Csippék Ferencz. 

Dr S c h l a u c h L ő r i 11 c z, 
váradi püspök 

beszéde a munkáskérdésröl, 
melyet a nagyváradi iparos i f júság önképző- és betegsegélyző-egy-
lete zászlajának ünnepélyes felszentelése alkalmából a székesegy-

házban ta r to t t . 

(Folytatás.) 

Hogy mindennek mily kedvezőtlen hatása lesz a 
közgazdasági viszonyokra : könnyű kiszámítani. A nyolcz 
órai munkának általánosítása következtében a termelés 
egy évnek leforgása alatt tetemesen csökkenni fog. Keve-
sebb föld lesz megmunkálva, kevesebb áruczikk lesz elő-
állítva, kevesebb házat fognak építeni, a szabó kevesebb 
ruhát, a czipész kevesebb czipőt fog készíteni s igy menne 
ez tovább. Mi lesz ennek a következménye ? Az, hogy 
drágább lesz a gabona, drágább a kenyér, a ruha és 
minden egyéb; a vagyonosodás alább fog szállani, a sze-
génység pedig növekedni. 

De senkit sem fog ez annyira sújtani, mint a kisiparost. 
Ki képezi — kérdem — a kisiparosnak leghívebb rende-
lőjét ? talán a gazdagok ? Nem ; — hanem a szegényebb 
néposztály. De a szegényebb néposztály a drágaság által 
kényszerítve van csupán a megélhetésre szorítkozni, tehát 
nem tehet megrendeléseket s igy a kisiparos hanyatlani 
fog, tán el is vész. A munkást nem fizetheti, mert neki 
magának sincsen munkája, a munkás tehát ki lesz téve 
az életfentartás keserves küzdelmeinek. 

Azok, akik a mezőgazdaságot kiváltképpen Magyar-
országon ismerik, tudják, hogy van idő, amikor az éjjelt 
nappallá kell tenni, hogy amit a jó Isten adott, betaka-
ríthassa. Es népünk dicsőségére legyen mondva, hogy 
kivált aratás idejében, munkája, szorgalma, határt nem 
ismer. A gazdától kezdve a család legutolsó tagjáig, 
mindenki foglalkozik, tesz, gondoz és nem nyugszik, míg 
biztosítva nem látja egy évi fáradságának gyümölcsét. 
Ezen ősi szokással merően ellenkezik a nyolcz órai mun-
ka. — Tegyük fel, hogy a gazda kényszerítve van a 
nyolcz órai munka elvének elfogadására ; ekkor két eset 
állhat elő : vagy nem győzi betakarítani, a mit termelt, 
mert kifogy az időből, vagy az idők viszontagságának 
kénytelen átengedni azt, amin még néhány hét előtt sze-
mével, szivével, egész lelkével csüngött. Mindkét esetben 
kevesebb gabona fog a piaczra jönni, mit a drágulás 
miatt ismét a szegény fog legjobban megsinyleni. A 
gazda tán tönkre megyen vagy a rákövetkező évben ke-
vesebbre fog vállalkozni, elvégzi munkáját vagy maga, 
vagy állandó cselédjeivel s ahol lehet, gépekkel fog ma-
gán segíteni és ez fölöslegessé fogja tenni a munkásnak 
alkalmazását. 

Ugyan mit vétettek a jó magyar munkások, hogy a 
szocziáldemokraták ily módon és pedig kényszertörvény 
utján akarják őket tönkre tenni ? ! A nyolczórai munka-
idő első sorban a munkaadóra fogna nyomasztólag hatni, 
de azért ő még el nem vész ; hanem a munkásosztály 
teljesen tönkre megyen. Vajha átértené ezt a magyar 
iparos és munkás, hogy visszautasítaná azokat, kik ily 
hangokkal oly lejtőre akarják sodorni, melyen csak káru-
kat fogják találni ! Vajha megértenék, mily hazafiúi bünt 
követnének el, ha e hangok után indulnának ! Magyar-
ország földmivelő ország, ez képezte és képezi erejét ; 
ma az ipart is akarja fejleszteni ; mily bün az : ha ma-
gyar ember arra vállalkoznék, hogy ki nem forrt eszmék, 
nagy szólamok vagy veszedelmes tanok által oly útra 
engedné magát tereltetni, ahol hazájának kimondhatatlan 
károkat okoz. Nem, — Ti magyar ifjak ! reménye az 
ország jövőjének, Ti az ős és becsületes magyar iparosok 
méltó utódai, Ti őseitek nyomdokain fogtok haladni és 
az uj csábító eszméknek nem hódolva, hazátok dicsősé-
gére fogtok dolgozni ! 

De van egy körülmény, mely kiváló figyelmet igé-
nyel és ez a munkás osztálynak a lelkiismeretlen tőke 
általi kihasználása, mely amily igazságtalan, éppen oly 
veszélyes az államra, a társadalomra, sőt magára a 
tőkére is. 

Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy ma a nagy tőkének, 
illetőleg a nagy vagyonnak kevesek kezében való felhal-
mozása számtalan embernek nyomorát és szenvedését 
okozza. Amióta a gépek használata bámulatosan terjed 
és az emberi kéz munkáját fölöslegessé teszi; amióta az 
u j találmányok egyesek tőkéjének segedelmével tulajdo-
nosuknak rövid idő alatt váratlanul roppant nyereménye-
ket ju t ta t t ak : azóta mindinkább tágabb lesz a hézag, 
mely a munkaadót a munkástól, a tőkét a munkától 
elválasztja ; azóta mindinkább azon szomorú jelenségnek 
vagyunk tanúi, hogy milliók központosulnak egyesek, 
kevesek kezeiben, de millió ember sinylik, nyomorog és 
nincsen megélhetési módja. 

A munkás, aki e nagy vagyonnak előállítására keze 
munkáját adni kénytelen, fájdalmasan érzi a tőkének 
egyedáruságát, mert érzi, hogy személyisége elvész, mi-
vel nem értékesítheti ; érzi, hogy ezen egyeduralom meg-
fosztja őt még a reménységtől is, hogy valaha jólétnek 
örvendhessen vagy a maga ura lehessen ; érzi, hogy örök 
szolgaságra van kárhoztatva. Eszköz mások kezében, a 
gép mellett ő is géppé válik, nincsen szüksége értelemre 
vagy ügyességre és szakavatottságra ; egyforma munkát 
végez mindennap s mintha taposó malomban volna, elfásul, 
elsatnyul és-lealacsonvodik. Csoda-e tehát, ha a munkásban 
felébred az emberi méltóságnak tudata és önérérzete s 
javítani kívánván sorsán, a jelen állapotok megváltozta-
tására törekszik ? 

És lehet-e fölmenteni a tőkét ezen szemrehányás alól ? 
A birtokos jogos tulajdonosa tőkéjének, legyen ez 

akár ingó vagy ingatlan vagyonba fektetve ; de azért nem 
ura embertársa személyének, hogy azt önző czéljaira an-
nak megsemmisitéseig felhasználhassa; mert ez rabszol-
gaság volna, sőt rosszabb, és a természet Istentől adott 
jogainak lábbal tiprása. Továbbá ugyanazon természeti 
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vagy állami törvények, a melyek védik a jogos birtokost 
a tömegnek netáni erőszaka ellen, egyszersmind védik a 
munkásnak testét és lelkét, bogy az lelkiismeretlenül ki 
ne aknáztassék és az állam ne fosztassék meg lételének 
alapföltételétől, mely az egészséges népességben van ; 
bogy a munkás ne veszítse el megélhetési jogát s ne 
szoríttassák le csupán a legszükségesebbre és lealáztassák 
oda, a hol az ember elveszti méltóságát; hogy ne aka-
dályoztassák a munkás a becsületes családi élet alkotásá-
ban és ne idézze elő a családnak, mely már alapítva lett, 
elseny védését ; -mert a becsületes és egészséges családban 
fekszik az államnak erkölcsi kútforrása, ereje és fennállá-
sának létföltétele. Az egyiknek szerencséjéből nem követ-
kezik, hogy a másik szerencsétlen legyen ; és kevesek 
fényűzése nem tételezi fel a nagy sokaságnak nyomorát. 
A jog megszűnik jog lenni, mihelyt másnak jogát meg-
semmisíti: ez a megélhetés joga. 

A munka megelőzte a természeti rendben a tőkét 
akkor, midőn még természetes rend szerint szabályozták 
az életet ; az állami és politikai sajátságos viszonyok 
védelme alatt ma felhalmozott tőke a saját érdekében 
nem törekedhetik a munkások megtörésére vagy meg-
semmisítésére, mert bedugná saját életforrását. A tőke, 
mely lehetetlenné teszi a szerzemény azon részének megta-
karítását, mely a mindennapi élet fentartására nem elke-
rülhetetlenül szükséges, megakadályozza a jólétet, sőt irtóz-
tató elszegényedést idéz elő. A tőkepénzesnek nem szabad 
elfelednie, hogy a munkás a gép mellett is ember marad, 
nem szabad őt áruczikknek tekintenie, mert az ily tőke 
elveszti légjogát. 

A lelkiismeretlen tőke teremti azon veszélyes hely-
zetet, mely két részre osztván az emberiséget, felkölti az 
osztályok egymás elleni gyülölségét és az irigységet, a 
gazdagabb osztálynak telhetetlenségét és a szegényeknek 
kétségbeesését, keveseknek jólétét, millióknak nyomorát s 
igy meggyengiti a társadalmi kapcsokat. 

Ha mindezeket megfontoljuk, amiket mondottam ; 
ha meggondoljuk, hogy a nagy vagyonnak egyesek kezé-
ben való felhalmozása egyik tényezője volt Róma buká-
sának, ma pedig kiszámíthatatlan arányokban növeli a 
proletárok számát, kik már nemzetközi szövetkezetet ké-
pezvén, már nem egyes országok, hanem egész világré-
szek nyugalmát fenyegetik : akkor világos lesz előttünk, 
hogy társadalmunk nagy válságnak megy eléje. Es ez vezet 
engem beszédem második részére, t. i. : mennyiben függ 
össze a munkáskérdés a vallással ? s mennyiben működhetik 
közre a válság megoldásában az egyház? (Folytatjuk.) 

Egyházi beszéd, 
melyet Szent István első apostoli királyunk országos ünnepén mon-

dott Budán, a helyőrségi templomban, 1891. augusztus 20-án 

Krassy Felix 
sz. Péterről és Pálról nevezett ta ta i cz. apát, pa ta i főesperes, 

gyöngyösi plébános. 
Népemnek fogadlak . t i teket, és 

Is tenetek leszek. (Mózes, II. 6. 7.) 

A magyar nemzet sohasem feledte el tisztelete és 
kegyelete koszorúival megdicsőíteni azon jelesei emlékét, 
kik a haza javára vagy dicsőségére nagyott mivelének. 

Ezen dicsők között bizonyára a legmagasabb emelvényen, 
szive lelke legszentebb érzelmein hordja sz. István első 
dicső királyunk emlékezetét, és méltán, mert többet, 
nagyobbat ember hazájának már nem tehetett, mint ő 
tett : az ő vallásos és hazafiúi nagy erényein, honalapító 
nagy munkáján alapult és épült fel hazánk, nemzetünk 
minden további jövendője. Elismeri ezt a magyar nemzet 
és mélyen érzett hálájának különösen a mai napon adja 
magasztos kifejezését,/ midőn szent István áldott emlékét 
országszerte ünnepli. Az egész haza egy nagy templommá 
lesz ma, melyben mindenfelé sz. István dicsőítése hangzik 
föl az égbe ; az egyház oltárain szenteli meg emlékét ; a 
nép ájtatos körmenetekben, imákban és énekekben di-
csőíti ; még az a legöregebb magyar pór is, ki pedig 
már a szókban is fukar, e mai nap még az is énekre 
emeli hangját s a hála és kegyelet tüzével szemében te-
kintve fel az égre, édes, ősmagyar keresztény buzgósággal 
zengedezi: „Ah! hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
ki voltál valaha nemzetünk istápja, hol vagy István 
király, téged magyar kiván.!" Itt a haza szivében, az 
ország fővárosában, nemzetünk előkelősége, színe java, e 
szentelt hajlékok alá gyülekszik, hogy szent István nagy 
erényeinek és érdemeinek hódolva, iránta való igaz, benső 
kegyeletének adóját lerója, és fényes példája által szent 
István tiszteletét mindjobban éleszsze a nemzet millióinak 
szivében. Oh ! dicső szent királyunk, szent István, tekints 
le magas egedből hü magyar népedre, nemzetedre, gyö-
nyörködjél kegyesen hálánk, tiszteletünk ünnepségeiben 
és midőn látod, hallod, hogy dicsőitjük, áldjuk emlékedet, 
áldj meg te is szent jobboddal! 

En nem tudom, hogyan van, de midőn ma szent 
István emlékével kapcsolatosan, hazám, nemzetem múlt-
járól elmélkedem, egy gondolat áll lelkem elé, élénken, 
erősen, és ez az : talán nincs nép a világon, melyet 
Isten annyira szeretett volna, mint a magyart, és amelyre 
annyira rá illenének az urnák Izrael fiához intézett ama 
szavai : ,,Népemnek fogadlak titeket és Istenetek leszek, 
és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istenetek !" 
Ez eszme lesz mai elmélkedésem tárgya. Szent István 
szelleme légy velünk, mig erről elmélkedünk ! 

* 

Szerette Isten a magyar nemzetet, mert adott neki 
oly hazát, melynél szebb, jobb alig van a világon! Iste-
nem ! Mit vétett az a szegény nép, ott a fagyos északon, 
mely Ízetlen halakon tengődik, és csak akkor fütkőzhetik, 
ha a tenger hullámai megkönyörülve rajta, messze erdők-
ből kimosott fatörzseket hajigálnak ki jeges partjaira ? ! 
Mit vétett az a nép, ott a forró délen, melyet feketére 
süt és elcsúfít a nap égető heve, mely halálosan maró 
kígyók között lakik, és olykor ezrenkint pusztul a ronda 
mocsarak mérges gőzeiben ? ! Nem ilyen, nem ilyen a mi 
hazánk ! Kedves, kies fekvésű az, gyönyörű szép nagy 
hegységei vannak, sürü, vadakban bővelkedő erdőkkel; a 
hegyek gyomrában nemes, és egyéb érezek bősége ; 
termő földje három nemzetet eltarthatna hires gabonával ; 
legelőin milliónkint tanyáznak a hasznos állatok ; nagy 
nehéz hajókat hordanak folyamai, tengere ; kegyes, éltető 
az égalja, mely alatt növény, állat vigan tenyész, és száz 
esztendős emberek is élnek! Mi érdemet, mi érdemet tett 
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a magyar nemzet, hogy e szép, boldog hazát vehette 
birtokába ? A te kezed, óh Isten, nemzetek Istene ! érdem 
nélkül, ingyen kegyelmedből, a te kegyes kezed vezette 
e szép hazába őseinket, mert szeretted és kiválasztottad 
a magyar nemzetet ! 

Messze keletről rajzott ide e nemes faj, pogány er-
kölcsökben nevelkedett fiai a természetnek, kiknek fő 
szenvedélyök a viadal, melynek veszélyeit szereték, kere-
sék, rátörtek közel-távol nemzetekre, feldúlva, leverve 
mindent, mi kalandozásaik között utjokban állott. Hosz-
szas, vitéz, diadalmas harczaik után, egy gyászos napot 
jegyzett fel a történelem. A Lech melletti mezőkön össze-
törte magát nemzetünk, mint a szilaj mén, mely először 
érez erős féket. Eloszlott legyőzhetetlenségének varázsa, 
visszatorlást lihegő ellenei vérszemet kaptak ; még egy 
csapás, csak egy súlyos csapás még, melyet pedig várha-
tott, és elpusztul e nemzet a föld színéről, mint sok más, 
melyeket immár csak nevökről ismerünk. De ennek nem 
szabad volt megtörténnie : mert Isten szerette és kivá-
lasztotta a magyar nemzetet! Mit teszen ? Hogy Franczia-
országot megmenthesse, egy pásztorleányt hiv elé s állit 
a már csüggedő sereg élére, hogy azokat a világ bámu-
latára diadalról diadalra vezesse. A magyaron diadallal, 
csodával már nem segithet ; mit teszen tehát? Királyt ád 
az eddig kalandozó vezéres nemzetnek, és szent István 
első királyban, egy nagy, bölcs és hatalmas szellemet ! 
„Isteni kijelentéssel adatott a korona a magyar nemzet-
nek" vallja már IV. László királyunk; 1) és vájjon szere-
tetteljesebben, biztosabban gondoskodhatott volna-e nem-
zetünk megmentéséről, mint éppen a korona á l ta l?! „A 
királyság — mondja egy hírneves á l l a m b ö l c s é s z — 
kiválóan helyén van az erős és termékeny féktelenség 
korszakában, midőn a társaság alakulás, szabályozás után 
vágyik, de azt az akaratok önkénytes összhangzása által 
nem tudja elérni. Vannak idők, midőn egyedül a király-
ság képes a társadalom feloszlását késleltetni." 

Szent István feladatához a legjobban előkészülve, 
nagy bölcseséggel és vas akarattal hozzá fogott nemzete 
vezetéséhez. Ámde a kereszténység akkor már ezer esz-
tendős volt; pogány magyarsága mindenfelől erős hatal-
mas keresztény nemzetektől volt körülvéve ; mi jövő 
várhatott e mindenünnen gyanúval nézett, kelletlenül türt 
nemzetre, ha pogány elszigeteltségében továbbra is meg-
marad ? A legkétségbeejtőbb ! Szent István éles eszméje 
felismerte e veszélyt, és nemzeteért aggódó szivének immár 
nem volt hőbb vágya, mint az, hogy pogány magyarságát 
kereszténynyé tegye, azt a keresztény népek nagy csa-
ládjába bevezesse, és nemzete jövőjét a keresztény vallás 
mivelő, egyesítő, rendező erejével a leghatályosabban biz-
tosítsa. De dicső királyunk, hogyan fogod ezt eszközöl-
hetni? Képes leszesz-e e szilaj, büszke fajt a keresztény 
alázat igájába hajtani ? Harczi zajhoz szokott vitézeiddel 
megkedveltetni a keresztény szelídség, türelem, könyörü-
let erényeit? Képes leszesz-e elvonni őket őseik áldoza-
taitól, s oda vinni a kereszt lábához, halálos elleneik 
megfeszített Istenéhez ? Emberi erőt túlhaladó vállalkozás ! 
De épen itt tündöklik ismét Istennek a magyar nemzet 

1) Fejér. Cod. dipl. V. 
2) Guizot. Európa polgáriasodásának tör ténete . 

iránti nagy szeretete, és pedig abban, mert megadta a 
pogány magyarságnak a keresztény hitre való áttérés 
kegyelmét. Kiváló kegyelme volt ez ! Mért nem adta meg 
hát azt más nemzeteknek, kik még ma is a pogányság 
sötétségében tespednek ? Mért nem adta meg azt a törö-
köknek, kik pedig századok és századok óta birtokolják 
még azokat a csodák által megdicsőített szent helyeket 
is, hol a kereszténység bölcsője ringott, és akik, midőn 
mi ott a legszentebb öröm és fájdalom, szeretet, hála és 
imádás könyüit hullatjuk, e könyek becsét még ma sem 
ér t ik?! Es kimondhatlan becsű kegyelem volt az, mely-
nél becsesebbel Isten nem boldogíthatta volna a magyart! 
Nézzük csak, uiint is adott ebben nemzetünknek ? Min-
dent ! Mert hiszen e szent hitben, e szent vallásban le-
helte belé a magyar nemzet testébe a halhatatlanság 
lelkét, hogy soha többé el ne veszszen, hanem fejlődve, 
mivelődve örök élete legyen. Mivé lett volna a magyar, 
ha Isten a megtérés kegyelmében nem részesiti ; ha meg-
marad őseinek, a természeti erők tiszteletén és imádásán 
alapult vallásán, hol volnánk, hol tengenénk ? ! 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Onnan, ahonnan, aug. 17. Res protestanticae. — 
Bármennyire unalmasnak tűnjék is fel, hogy a „Religio" 
protestáns dolgokkal, jobban mondva a protestánsok által 
viselt dolgokkal gyakrabban foglalkozik, ez a foglalkozás 
nagyon is indokolt és igen szükséges ; indokolva van az 
ő viselkedésük által, szükséges saját tájékoztatásunk vé-
gett és végre is, ha ők nem követnének el ellenünk sza-
kadatlanul vérlázító tetteket, mi sem jutnánk abba a 
kellemetlen kényszerhelyzetbe, hogy tetteikre ujjunkkal 
mutassunk és önmagunkat védelmezzük. 

Másfél éve íme, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium kiadta rendeletét az elkeresztelések ügyében, 
ami annyit jelent, hogy másfél éve fokozódott dühvel foly 
az izgatás a kath. papság ellen a különféle protestáns 
gyűléseken és lapokban, másfél éve, hogy szakadatlan 
üldöztetésnek, büntetésnek van kitéve a kath. papság és 
igy másfél éve, hogy sikerült a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak, szerencsétlen rendeletével, az ugy — 
ahogy létezett vallási békét alaposan felforgatni, nem kis 
örömére a különben is uralkodó protestánsoknak. 

De ők mind ezzel ugy látszik nem elégesznek meg, 
a gyűlések, a lapok nekik nem elegendők, hogy szítsák 
a tüzet, a kath. papságnak bíróság elé hurczolása nekik 
még nem elég dühöknek és bosszuszomjuknak kielégíté-
sére, hanem a siker által vérszemet kapva, az üldözést 
még extensivebb módon akarják folytatni és e czélra 
imaházukba a szószéhre vitték fanatikus gyűlöletüket a 
katholikusok ellen. 

Igen, a „Pápán" megtartott, dunántuli evang. egy-
házkerület gyűléséről a lapokban megjelent tudósítások 
megjegyzik, hogy a tanácskozásokat istenitisztelet előzte 
meg, melyen Laucsék Jónás vadosfai lelkész, alsó-soproni 
esperes mondott politikai vonatkozású beszédet, fölhozván 
az elkeresztelések ügyét, az illetéktelen anyakönyvezéseket, 
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bizonyságául annak, hogy a protestánsoknak nem szabad 
részvétlenül elhanyagolni egyházuk ügyeit. (?) 

Sajnáljuk ugyan, hogy a levelező ily szük szavakkal 
közölte e kiválóan fontos eseményt, hogy nem részletezte 
ama beszéd tartalmat ; de maga a tény, hogy az elke-
resztelések ügyét a protestánsok most már a szószékre 
hurczolják, igen, ez a tény oly fontos esemény, hogy 
annak hordereje, következménye beláthatatlan, jól tudva, 
hogy mi sincsen veszedelmesebb, mint a protestánsok 
által nem egy izben a történet tanúsága szerint felgyúj-
tott vallási fanatizmus tüze. 

Ott vagyunk tehát, hogv, miután a katholikusok 
nem akarják vallási elveiket feladni, nyakukat önként a 
protestáns iga alá hajtani, a protestánsok hogy czéljukat 
elérjék, a legvégső eszközhöz folyamodnak, kitűzik elle-
nünk imaházaik szószékéről a lázitás zászlaját; mert 
legyünk készek arra, hogy ami ma megtörtént Pápán, az 
holnap meg fog történni Sárospatakon, azután Debre-
czenben és igy tovább. *) Az a szoro3 összeköttetés, mely a 
protestánsok közt létezik, egyesülve a katholiczizmus 
elleni gyűlölettel, maholnap meg fogja szülni, hogy az 
ország minden vidékéről fogunk hasonló tudósitásokat 
olvasni és tapasztalni fogjuk, hogy azok, kik irtóznak a 
kereszttel, az isteni szeretet és béke jelvényével feldíszí-
tett zászlótól, kiknek superintendense, pásztorai tüntetőleg 
nyilatkoznak az ily zászló ellen, azok nem fognak irtózni 
a lázadás zászlaját a katholikusok ellen az országban kö-
rülhordozni, azt a zászlót, mely 300 évvel ezelőtt is vér 
és pusztulás nyomait hagyta maga után az országban, 
mert gyűlöletük a katholiczizmus ellen sokkal nagyobb, 
mint szeretetük a haza iránt, hiszen ha ezt igazán szeret-
nék, ugy a gyűlölet tüzét nem szítanák a katholikusok 
ellen, jól tudva, hogy a visszavonás magvának elhintése, 
magának a hazának is nagy, igen nagy kárára történik 
és midőn a katholikusokat akarják sújtani, vele a hazát 
sújtják. 

Hogy azonban ők a hazával sem törődnek, azt a 
legújabb fellépésük is igazolja és e tény előtt nem sza-
bad szemet hunyni ; tény ugyanis, hogy a bevett vallás-
felekezetek közé degradált katholiczizmust, ma már az a 
kisebbség, melynek érdekében pedig csak egy századdal 
ezelőtt adta ki Il-ik József császár a türelmi rendeletet, 
még csak tűrni sem akarja, hanem a haza legnagyobb 
veszedelmére a hitviszály üszkét dobja a nemzet közé, 
ama keresett ürügy alatt, hogy a protestantizmus, melyet 
senki nem bánt, mindenki dédelget, veszedelemben van, 
tehát védeni kell. 

Két tényező az, melynek szemeit fel kell nyitni és 
e veszélylyel szembe szállani. Az egyik a kath. hívek, a 
másik és főleg a kormány. Ami a híveket illeti, ezek — 
mint azt nem egyről tudom, bár lelkében mitől sem irtó-
zik jobban, mint a protestantizmustól, — mint látszik, a 
nyilvánosság terén szerepelni nem hajlandók ; hiszen 25 
éve immár, hogy szakadatlanul buzdittatnak fellépésre, 
mégis néhány szerény kezdeményezésnél tovább a mai 
napig nem jutottunk, igy legfellebb annyi remélhető 

Szász Károly „püspök-1 Gönczön már tavai prédikál t irtó-
háborút a magyar katholikusok ellen. A „Rel." h. szerk. 

I tőlük, hogy sorompóba akkor fognak lépni, midőn meg-
újulnak a 16-ik század borzasztó vallási küzdelmei. 

Hogy tehát hazánk e rettenetes napokig még csak 
el se jusson, ezt megakadályozni csak egyetlen tényezője 
van hivatva, igen, egyetlen tényezőnek kötelessége gátat 
vetni a minden korláton tulcsapongó protestáns fékvesz-
tett fanatizmusnak és e tényező : a kormány. Tudjuk jól, 
hogy e kötelesség teljesítését a kormánytól nem követel-
hetjük, nem azért, mintha hozzá jogunk nem volna, de 
azért, mert a liberális kormánytól mi sem áll távolabb, 
mint a katholiczizmus védelme, habár ennek hivei a ha-
zának polgárai, kik tehát joggal elvárhatják a kormány-
tól a védelmet; de ha már a katholiczizmusra való tekin-
tetből nem várható is a kormány védelme, teljes joggal 
elvárható és követelhető a liaza békéje érdekében. Azért 
mi a kormány figyelmét a haza békéjére hívjuk fel, ap-
pellálunk hazaszeretetére és ez alapon követeljük, hogy 
kisérje figyelemmel a protestánsok izgatásait, hogy vessen 
véget az ellenünk megkezdett lázitásnak, mentse meg a 
hazát a bekövetkezhető vallási háborútól, adja jelét haza-
szeretetének, mert ha a 300 év előtti napok ismétlődnek, 
jogos lesz az a feltevés, hogy a kormány jobban szerette 
a protestantizmust, mint a hazát, mit mi, daczára a pro-
testantizmus kézzelfogható hatalmas támogatásának sem 
akarunk Linni mindaddig, míg ezt az események nem 
igazolnák : a haza mindnyájunké, a protestantizmus pedig 
csak egy töredéké. Dr Veterán. 

Bndapest, augusztus hó 25. A Vatikán és a hár-
mas szövetség. — 

Nem csekély megütközéssel látjuk, hogy a német-
országi kath. lapok eddig szinte hihetetlen hevességgel 
folytatják támadásaikat a L'Osservatore Romano-nak a 
hármas szövetségről hozott czikkei miatt ; sőt kijut már 
abból a pápai diplomácziának is. A czentrumpárti lapok 
nyilván attól tartanak, hogy a protestáns császár és köz-
vélemény Németországban a francziáktól való félelmükben 
rajtuk fogják tölteni boszujukat és egy ujabb kulturhar-
czot indítanak ellenök. Windthorst halála ekképpen máris 
érezhetővé válik a czentrumpárt vezetésében ; életében ez 
a viszály vagy ki sem tör, vagy legalább nem öltött 
volna ily éles alakot, mert az elhunyt nagy államférfiú a 
külügyi helyzet legújabb alakulásából is tudott volna 
engedményeket kicsikarni attól a kormánytól s többségtől, 
mely a katholikusok iránt soha sem volt méltányos. 

A németországi katholikusoknak nem szabad feled-
niök, hogy II. Vilmos császár, midőn az olasz királyt 
Rómában meglátogatta, az ez utóbbira mondott felkö-
szöntőjében még dicsekedett is, hogy Poroszország ugyan-
azon módon jött létre, mint a forradalmi Olaszország. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a protestáns császár kezdte az 
akna-harczot a Vatikán ellen, miután a pápánál tett láto-
gatásánál még az udvariasság szabályait sem tartották 
meg, amidőn a császár öccse hívatlanul s bejelentés nél-
kül berontott a pápa szobájába s megzavarta a sz. atva 
s a császár közti beszélgetést. 

Ami pedig illeti a kulturharcz esetleges megújulá-
sát, épp a mostani külügyi helyzetben alig hihető, hogy 
II. Vilmos császár a franczia-orosz szövetkezés láttára a 
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német nép egy harmadrészét, a német katbolikusokat 
ugyanis provokálni akarná, amidon a kulturharcz Fran-
cziaországnak s esetleg Oroszországnak alkalmat s ürü-
gyet is szolgáltathatna a háborúra. 

Egyébiránt a német katholikusok megmutatták 
Windthorst vezérlete alatt, hogy nem ijednek meg a 
kulturharczczal való fenyegetéstől s elég erőt éreznek 
önmagukban ujabb vereséget hozni a protestáns caesaro-
papizmusra. 

A helyzet megítélésére itt közöljük a vatikáni lapok 
két legfőbbjének válaszát a német újságok említett tá-
madásaira. 

A LOsservatore Romano mindenek előtt a báró 
Schorlemer-Alst beszédével foglalkozik, melyet Düssel-
dorfban — mint a Religio jelentette — ez ügyben 
mondott. 

„Mellőzzük — igy ir a római lap — azt az alakot, 
melyben az anathemának ez a neme ellenünk kimondatott. 
Mi nem értjük, miként lehetséges az, hogy a német 
katholikusok oly kedvezőtlen benyomást nyertek s annyira 
boszankodni tudnak afelől, amit az Osservatore Romano 
a hármas szövetségről, valamint a szentszéknek ama 
nemesszivü szorgoskodásáról mondott, amelylyel Franczia-
ország katholikusainak vallási s társadalmi érdekei iránt 
viseltetik. Vájjon a német katholikusok nem emlékeznek-e 
többé azokra a keserves megpróbáltatásokra, melyeken 
ők keresztül mentek, és az uralkodó pápának fáradha-
tatlan atyai gondoskodására azoknak megszüntetése i rán t? 
Vájjon nem gondolnak-e többé arra, amit akkoron mon-
dottak és kinyomtattak az irántuk s vallási jogaik iránt 
való érdeklődés s odaadás eme szeretetteljes bizonyíté-
kaival szemben?" 

A római lap ezután vázolja a kulturharcz ismeretes 
pusztításait s kiemeli, hogy az uralkodó pápa az ő gyön-
géd szilárdságával s szelid erélyével lefegyverezte az ül-
dözés csökönösségét. Mit nem írtak s beszéltek akkor 
össze-vissza eme fáradozások ellen, nevezetesen egyes 
párisi lapok azt mondták, hogy a pápa németté lett, az 
egyházat germanizálni és kezénél-lábánál összekötözve a 
német császárnak s Bismarcknak kiszolgáltatni akarja. 
Ismételvén előbbi állításait, hozzáteszi, hogy XIII. Leo a 
többi népekért is annyit tett s tesz, mint a német katho-
likusokért. 

„Nem mulaszthatjuk el azonban élénk s kinos fáj-
dalmunkat kifejezni — folytatja, — amidőn kénytelenek 
vagyunk látni, hogy nevezetesen egy ma hires politikai 
kombináczió (a hármas szövetség) miatt az egyháznak s 
pápának ujabb s nagyobb akadályokat gördítenek az 
útjába azon törekvése megvalósításában, hogy teljesítse 
magasztos béke-föladatát Rómáért s Olaszországért, hol 
a kath. vallásnak főszékhelye vagyon."- Azért sajnálkozik 
a hármas szövetség fölött, mely Crispinek s a liberális 
lapoknak vallomása szerint csendőri szolgálatot tesz a 
kozmopolita forradalomnak a pápai város megszállásának 
erőszakos fentartásában. Egyúttal idézi az orosz félhiva-
talos Nord nyilatkozatát, mely szerint a katholikusok 
elfogadhatnák ugyan a hármas szövetséget, mint a béke 
zálogát, de nem helyeselhetnék akkor, ha vallásos jogaik 
s érdekeik károsítását vonja maga után. „Es ebben a 

helyzetben vannak az olasz katholikusok, kikre a hármas 
szövetség a pápa jogainak legsúlyosabb sértését és Olasz-
ország érdekeinek legfőbb károsítását képezi. Az Osser-
vatorénak tehát mint katholikusnak és olasznak teljes 
joga van azt visszautasítani s elitélni anélkül, hogy a 
német katholikusoknak, akik élvezik vala az uralkodó 
pápa apostoli gondoskodásának zsengéit, jogosult okuk 
lehetne ez Ítélet ellen föllépni, amelyet nekünk a hármas 
szövetség megújítása sugal, és még kevésbbé ama különös 
figyelem ellen, melyet a szent atya ebben a történelmi 
nevezetességű pillanatban jónak Iát más nemzetek iránt 
is tanúsítani." 

A Le Moniteur de Rome „A Vatikán s a hármas 
szövetség" czimü czikkében többi közt igy ir : „Az 
osztrák-magyar-német szövetség teljesen közömbös a pá-
pára, épp ugy, mint egy franczia-orosz szövetkezés. Ami-
dőn azonban az olasz kormány csatlakozván az osztrák-
magyar s német kettős szövetséghez, ebből fegyvert akar 
kovácsolni a szentszék szabadsága ellen, és ugy mutat ja 
be azt, mint a Rómában erőszakkal létesített tűrhetetlen 
status gwo nak sérthetetlen biztositékát, hogyan kíván-
hatnák ily körülmények között, hogy a szentszék jóaka-
rattal elfogadja ezt az értelmezést, s rokonszenvével 
elhalmozza azt a paktumot, melyet ellene intézettnek 
állítanak ? Nem ; a Vatikán, amily előzékenynek ismerik 
is, még nem hajlandó a meggyőződésből lefejezett ember-
nek ezt a szerepét játszani. Mi több, mindemez esetekből 
s sajnálatos vitatásokból csak egy erkölcsi tanulság folyik. 
Az ugyanis, hogy a két hatalomnak az örök városban 
való együttes fenállása által teremtett helyzet hamis és 
anormalis, amely állandó s súlyos nehézségeket támaszt 
a szentszék vallási s diplomácziai tevékenységének. És ez 
nem is lehet másképpen. Az olasz kormánynak Rómában 
való berendezkedése őtet a szentszék köteles ellenfelévé 
tette ; ez állapot arra kényszeríti őt, hogy állandóan 
ellenséges s támadó magatartást kövessen a Vatikán 
ellen, hogy minden téren háborút viseljen ellene és külö-
nösen a külügyi politika terén, mi által a római kérdés 
első rendű jelentőséget nyer. Mi történik akkor ? Mihelyt 
a pápa az erkölcsi erőszakoskodások ellen, melyeknek 
áldozata, védekezik azokkal az egyedüli fegyverekkel, 
melyekkel rendelkezik, azonnal kész a vád ellene, hogy 
tüntetőleg nyilatkozik a hatalmak ama csoportja ellen, 
melyhez Olaszország csatlakozott, és hogy előmozdítja 
Európában a nekik ellenséges szövetkezést. Ámde más-
részről feledik, hogy mi következnék abból, ha a pápa 
nem védekeznék. Tegyük föl például, hogy a pápát bűn-
részességgel gyanúsítanák a hármas szövetséget képező 
hatalmak valamelyikével — és kényszeritett együttlakása 
az olasz kormánynyal könnyen igazolhatna ily föltevést 
a szentszék" erélyes s méltó magatartása nélkül — vájjon 
a franczia katholikusoknak nem volna-e joguk panasz-
kodni, és pedig talán végtelenül több okon, mint bizonyos 
német lapok ma teszik, és nem vádolhatnák-e a Vatikánt, 
hogy érdekeiket egy politikai kombinácziónak feláldozza ? 
Mert a helyzet, mely beállt a Vatikán s Quirinál együtt-
lakásából Rómában, abban a sajnálatos, de szükségkép-
peni következményben találja tetőpontját : hogy a Vatikán 
erkölcsi függetlensége az olasz kormánynyal szemben 
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csak ugy tűnhetik sértetlennek s teljesnek, ha a szentszék 
kész s erélyes ellentállást fejt ki a hivatalos Olaszország 
összes vállalkozásaival és tervezgetéseivel, nem külön-
ben fondorlataival szemben. A szentszék hallgatása és 
passzivitása azonnal a bünrészesség jellegét öltené ma-
gára. Ezt a katholikusoknak egy országban sem szabad 
szem elől téveszteniök, amidőn a szentszék helyzetét latol-
gatják. A dolgok jelen állapota által Rómában előidézett 
helyzet ekképpen mind veszélyesebbnek mutatkozik és 
mind nehezebbnek is a pápaság tevékenységére nézve, 
mert oly állapotba juttatja, mely rendkivül súlyos s kényes. 
A szentszék ugyanis két alternativa közé van helyezve: 
vagy ugy kell tennie, mintha végleg megbarátkoznék a 
dolgok ama rendjével, mely feltétlenül tűrhetetlen s me-
lyet soha sem fog szentesíteni ; vagy pedig erélyesen 
tiltakoznia kell magatartásával s cselekedeteivel ama ter-
vezgetések ellen, melyekkel a dolgoknak azt a rendjét 
meg akarják szilárdítani, — hogy ekképpen lelki független-
ségét bebizonyítsa. E két alternatíva között a szentszék 
sokkal lelkiismeretesebb tudatával bir kötelességeinek s 
küldetése fönségének, semhogy tétovázhasson. Az ugyan 
lehetséges, hogy bizonyos érzékenykedés emiatt sértődni 
látszik, de a felelősség ezért nem érheti a pápát, hanem 
ellenségeire nehezedik, akik őt e fájdalmas dilemmába 
juttatták. Nevetséges azonban azt állítani, hogy a Vatikán 
hozzájárult voloa az orosz-f'ranczia szövetséghez, de épp 
oly kevéssé lehet tőle kívánni, hogy akár a hármas 
szövetség által pártfogolt Olaszország előtt lemondjon 
szent jogairól, melyeknek ő a letéteményese." 

A A atikán két főlapjának eme nyilatkozatai után 
remélhetjük, hogy a német katholikus sajtó leszerel, és 
egyes arisztokrata vezérei a porosz udvar iránti tekinte-
tekkel össze fogják egyeztetni a kath. egyház egyetemes 
érdekei iránt való köteles figyelmet. -f-

KATH. KÖZTEVEKENYSEG. 
— ,A kath. tanítók országos értekezlete,-' mely 

Budapesten aug. 18. és 19-én tartatott, közös megegye-
zéssel a következő határozatokat hozta: 1. Az orsz. 
értekezlet a kath. tanítók országos gyűlésének megtartá-
sát fontosnak s a kath. tanügy országos vezetése czéljából 
szükségesnek tartja és annak érdekében a további műkö-
dést s a szükséges munkálkodást határozza el. 2. A 
további akczió megkezdésére bevárandónak véli azon idő-
pontot, midőn az isteni Gondviselés kegyelméből hazánk 
árván maradt főpapi széke, az esztergomi herczeg-primási 
szék betöltetik s benne a kath. mozgalmak jogosult 
intézőjüket birni fogják. 3. Az értekezlet, amint ezen 
időpont elérkezik, megbízza az előkészítő bizottságot, 
hogy védnökével egyetemben egy ujabb felterjesztéssel és 
kérelemmel járuljon az összehívandó rk. tanitógyülésnek 
ügyében Magyarország herczeg-primása elé. A memo-
randumra vonatkozólag pedig az országos értekezlet a 
következő pontokat határozza el: 1. A bizottság mély 
tisztelettel kéri a berezeg-prímást, hogy a kath. tanítók 
országos gyűlésének megtarthatásáról intézkedni kegyes-
kednék. 2. Jelentse ki a bizottság, hogy amint köteles 
engedelmességgel fogadja a primás vagy a püspökkar 

határozatát a nagygyűlés helyére, idejére vonatkozólag: 
ugy noha máig is az egyetemes gyűlés mellett foglal 
állást, fiúi tisztelettel hajlik meg a nmgu püspöki kar 
határozata előtt, ha ők a képviseleti alapot jelölik ki a 
jövő nagygyűlés szervezeti alapjául. — Közölvén ezen 
határozatokat — írja a Népiskolai Tanügy — annyit 
jegyzünk meg, hogy ha katholikus szempontból olyan a 
kezdete ennek a mozgalomnak, amilyen most a vége, 
soha egy szónyi kifogás sem érhette volna. 

IRODALOM. 
— A legfőbb társadalmi kérdés. Ez a czime a 

tanulmánynak, mely a Religio felelős helyettes szerkesz-
tőjének tollából tegnap megjelent. A négy ívre terjedő s 
csinos kiállítású füzet tartalma a következő: A vallás és 
a bűnügyi statisztika. I. A vallás és bűnesetek viszonya 
egymáshoz. II. Az iskola és büntettek viszonya egymás-
hoz. III. Erkölcs-statisztika. A hit- és kételkedés külön-
böző eredménye. 1. A vadházasságok, gyermek-gyilkolás, 
angyalcsinálás. 2. A prostituczió. 3. Az öngyilkosságok. 
4. Az állam által megtorolt büntettek és vétségek meg-
oszlása s tanulságai. 5. A házassági elválások s törvény-
telen születések ; a polgári házasság eredményei. 6. A 
porosz kulturharcz és erkölcsi statisztika. IV. A legfőbb 
szocziális kérdés: a bűnügyek szaporodása általában s 
ennek anyagi következményei ; az állam s a hatóságok 
elleni büntettek és vétségek növekedése különösen ; a 
forradalmak, a szocziálizmus vallás-erkölcsi statisztikája, 
protestáns és kath. munkások. Zárszó: a számok és tények 
logikája, a szocziális kérdések végérvényes megoldása. 
Mint e tartalomból kitűnik, „A legfőbb társadalmi kérdés" 
czimü füzet újból átnézett s bővített második kiadása a 
«Religio"-ban megjelent czikksorozatnak. A füzet ára 50 
kr, és kapható szerzőnél : Budapest, VII., Nefelejts-utcza 
49. sz. II. 17. 

V E G Y E S E K . 
-(- A vasárnapi munkaszünet és a zsidók valóságos 

buvósdit játszanak egymással. Az élelmességnek neto-
vábbja ugyanis az a miskulánczia, melylyel a zsidóság a 
vasárnapi munkaszünet ellen áskálódik. usszejönnek Bu-
dapesten a zsidók mint szatócsok és gyűlést tartván, kül-
döttség által felkérik Baross minisztert a vasárnapi mun-
kaszünet mellőzésére. Ugyanazok a zsidók összejönnek 
másodszor mint orthodox izraeliták s ujabb küldöltség 
utján ugyanazt kérelmezik a kereskedelmi minisztertől. 
Kíváncsiak vagyunk, hányszor fogják még ismételni ezt a 
komédiát, amely elég vakmerő a kormánytól azt kívánni, 
hogy az a zsidó, aki sabbeszét megtartja, vasárnapon dol-
goztathasson keresztény munkásokkal? Vájjon meggon-
dolták-e jól az izraeliták, mit cselekesznek? A magyar 
kormánynak pedig éppenséggel a zsidók érdekében kell 
a vasárnapi munkaszünetet óvnia, nehogy a hamu alatt 
lappangó parázs lángra lobbantsa az egész országot. 
Ámde ennek megelőzésére máris szükségesnek látszik, 
hogy a zsidók emez akcziójára a keresztény ország hatal-
mas reakczióval válaszoljon. 

— A porosz püspökök közelebb ismét összegyűltek sz. 
Bonifácz sírjánál és közös pásztorlevélben állapodtak meg, 
mely ujabb bizonyítéka leszen annak az igaz közmondás-
nak : concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur. 

Kiadótu la jdonos és t'elelős szerkesztő : o r e z n a y Béla, h i t t u d o r , k. m . t u d . egye temi ny . r . t aná r . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns?.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

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. 

A primási szék lielye s betöltése. 
Az a kérdés, melyet az időközben e lhunyt 

gr. Andrássy Emánue l a képviselőházban a tava-
szon odavetet t , ez idő szerint végérvényes elin-
tézést nyer t abban az ér te lemben, melyet az 
esztergomi főkápta lan emléki ra ta a szen ta tyáná l 
és a királynál a jánl vala, hogy ugyanis Eszter-
gom maradjon továbbra is Magyarország herczeg-
pr imásának a székhelyre. 

A saj tóban és közönségben ez e ldöntés t ve-
gyes érzelmekkel fogadták, amin t annak idején 
az oly nagy zaj t ü t ö t t interpelláczió s a reá 
ado t t miniszteri felelet is igen különböző meg-
ítélésre ta lá l t . És ez a kérdés természetében 
ta lá l ja megfej tését , amelyet igen sok oldalról 
lehet és szabad is tek in ten i éppenséggel az em-
i i te t t emlékira t alapján. Ámde csodálatosnak fog 
föltűnni, hogy a sa j tó egy része e kérdésben a 
sokat emlegete t t interpelláczió óta ál lást változ-
t a t o t t vagy legalább a je lze t t eldöntéssel szem-
ben szükségesnek vélte a rá nézve elérhetet len 
szőllő vélelmezett savanyúságával m a g á t vigasz-
taló róka szerepére há t rafe lé összpontosulni, azt 
ál l i tván, hogy jobb is, ha a pr imás a fővárostól 
távol székel, mer t i t t lakván, ha ta lmas befolyást 
gyakoro lha tna úgyis m i n t nádor nem-lé tében 
első közjogi méltóság, és úgyis, min t a magyar -
országi katholikusok feje. H a v á n ebben az okos-
kodásban csak némi alap, akkor apr imás i székhely 
kérdésének a megoldása legfölebb el van odázva, 
korántsem lehetne pedig azt véglegesen eldön-
tő t t nek s befejezet tnek tekinteni , a többé-kevésbé 
távol jövőnek maradván a végérvényes tisztázás, 
ha csakugyan beállana a kérdésnek olyatén fel-

ál l i tása, m in t az emi i t e t t interpelláczió meg-
t e t t e volt. 

És éppen ez adja meg a kulcsot ahhoz, 
hogy a székhely kérdésének m e g t ö r t é n t ismere-
tes elintézése nem eshe te t t másképpen. 

Az interpelláczió, va lamint annak fej lemé-
nyei a képviselőházban s a közvéleményben 
figyelmen kivül hagy ták a legfontosabb körül-
ményt , azt ugyanis, hogy széküresedés idején 
egyoldaltilag a kérdést sem diplomácziai u ton , 
sem ha ta lmi eszközökkel erőszakolni nem lehet. 
A magyar kormány, nevezetesen gr. Csáky Albin 
miniszter ur a megmondható ja , mily nagy nyo-
más t igyekeztek m a g a t a r t á s á r a gyakorolni, hogy 
a magyar ál lam s a kath . egyház közt szakadás 
ál l jon be és hogy azok az elemek, melyek hu-
szonöt esztendő óta rendszeresen s következe-
tesen, val l juk be némi sikerrel is, a ku l turharcz 
előkészitésén fáradoznak, önző czéljaik kielégí-
tésére a lehetőséget megszerezzék maguknak. Az 
a többször emi i t e t t interpelláczió s a reá adot t 
válasz, nem különben a közvélemény hangula ta 
te l jesen- jóhiszemű vol t ; kiki csak azt nézte, 
hogy mennyi t nyerne a, főváros és mennyi t a 
ka thol ikus ügy, ha Magyarország főpapja i t t 
t a r t a n á Jőpász tor i udvará t ; vol tak azonban má-
sok is, ak ik az emi i t e t t tényezők egyike-másika 
m ö g ö t t fondorkodtak azon nyilvánvaló czélból, 
hogy oly lépésekre ragadtassák a kormányt , 
melyek sem az egyházi, sem a magyar állami 
jog á l láspont járól igazolhatók nem lévén, okve-
te t len odaterel ték volna az ügyet, hol azonnal 
megszűnik a békés megélhetés lehetősége, ha a 
ha ta lmi kérdés egész ki ter jedésében fe lvet te t ik . 

• 17 
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A dolgok ily ál lásában az esztergomi fő-
káptalan mérhete t len nagy szolgálatot t e t t a 
hazának s egyháznak, midőn a jogi ál láspont 
nyomatékos kifejtésével a r ra az ú t r a vi t te vissza 
a kérdést, hol az nem vá lha to t t többé az em-
i i te t t részről czélba ve t t komplikácziók eszközévé. 
Pedig már oly közel ál lott ehhez, hogy a pápa 
személyes közbevetésére volt szükség a legfelsőbb 
és visszavonhatat lan kiegyenli tés megál lapí tására , 
ami t a magyar ko rmány annál szivesebben haj-
t o t t végre, minél t isztábban l á t t a a helyzetet, 
melybe a kath. egyház ellenei őt a k a r a t a ellenére 
újból s menthe te t l enü l sodorni akar ták , hogy ők 
maguk az igy t ámasz to t t zavarosban annál ered-
ményesebben halászhassanak. 

A székhely kérdése elvileg nyil t kérdés 
lévén, melynél a czélszerüség főszerepet játszik, 
de amelynek a je lzet t interpelláczió ér te lmében 
való megoldása népszerűnek vala mondható, an-
nál sajnosabb következményekkel j á r t volna a 
mondo t t viszonyok közt, ha a székhely az egy-
ház fejének hozzájárulása és a szükséges előzetes 
tárgyalások nélkül áthelyeztet ik, vagyis inkább 
csak a papiroson, pa r l amen t i ha tározat ta l , elmé-
letben tö r t énnék az áthelyezés, nem lévén s nem 
lehetvén az adot t viszonyok közt az országnak 
herczegprimása, ki t parancsszóval vagy bilincsek-
ben t ranzferá lni és esetleg Budára in te rná ln i 
lehessen — mikor az élet gyakor la t i következmé-
nyei h iva tvák e kérdést természetes u ton megér-
lelésre j u t t a t n i ; akképp a kormány azonban oly 
ál lapotba j u t o t t volna, és az a bizonyos klikk ehhez 
már közel hozta, amelyet Magyarországnak nem 
mondva csinált, de tényleges állami s tá rsadalmi 
viszonyai közt inkább komikusnak, semmint ta r -
tósan veszélyesnek lehetne mondani. Hogy et től 
megszabadul t a kormány s az ország, azt a pá-
pának, a királynak, és az esztergomi főkápta-
lannak köszönheti. 

Most már elmondhatnók, hogy meghal t a 
cselszövő és a r ú t viszály, ha egy u jabb á rmány 
nem jelentkeznék a szemhatáron, melyet ugyan-
azon fondorkodó kezek szeretnének fölidézni az 
ál tal , hogy a pr imási szék betöl tését igyekeznek 
minden áron meggátolni, a hosszas üresedésből 
s ennek visszás következményeiből remélvén 
megkaphatn i annak a fejszének a nyelét, mely-
lyel a székhely kérdésében szerencsésen maguk 
a la t t vágván el a fát , i jedtükben a vizbe ej-
te t tek . 

A fővárosban ugyanis nyilt t i t ok immár , 
hogy ama bizonyos klikk a jövő pr imás szemé-
lyét és gr. Csáky A. miniszter állását igen szo-
rosan összekötöt tnek erőszakolja, mer t a kl ikk 
elégedetlen vele, mió ta látja, hogy csalatkoztak 
benne, vagyis mióta tudják , hogy sem ő, sem 
gr. Szápáry nem hajlandó, nem is képes a pápá t 
s szentszéket „megpuhítani ." 

A Vatikán nem engedet t az elkeresztelési 
ügy elvi kérdésében ; nem t ág í to t t a székhely 
t á rgyában , és nem fog a r ra a bizonyos klikkre 
hal lgatni a jövő pr imás személyének az apostoli 
királylyal való megválasztásában sem. A magyar 
k o r m á n y n a k is be kell látnia, hogy katholikus 
ügyek elintézésére csakis az egyedül erre illetékes 
tényezőknek szabad befolyást adni, és épp ez 
okból a leghatározot tabban vissza kell u tas í tania 
az i l letéktelen to lakodás és a minden lében 
kanalazni akaró fondorkodás bárhonnan jövő 
kisérletei t . 

Ezt pedig anná l könnyebben tehet i , ha fon-
tolóra veszi, hogy az egyház feje s az apostoli 
király közös elhatározásai oly bevégzett tényeket 
képeznek, metyeket a magyar ál lamjog állás-
pont jából legkevésbé lehet megtámadni , és ha ez 
mégis megesik, akkor az visszaélésből tör ténik , 
melylyel egy öntudatos kormánynak nyí l tan 
szembe kell szállania: és lá tn i fogja, hogy a 
jogfolytonosság a lapján álló Magyarország jog-
tisztelő s jóhiszemű nagy többsége mint egy 
ember sorakozik mögöt te . 

Ennek hiánya ad ja meg a mai összekuszált 
poli t ikai pár tv iszonyainknak a magyaráza tá t , 
amelyekből összes ba ja ink fakadnak, mivel a 
poli t ikai súlypont a t izenöt éven á t t a r t o t t 
korrupczió, felonia s falláczia következtében ter-
mészetes irányából s alapjából erőszakosan ki-
zökkentetvén, magá t az á l lamot is ferde hely-
zetbe hozta. 

Vissza kell azt t ehá t helyezni természetes 
fekvésebe, hogy a polit ikai egyensúly is helyre 
álljon. 

Akkor a vallási béke szilárd s ta r tós ala-
po t u}^er, miál ta l a magyar állam is visszanyeri 
te l jes erejét a szükséges reformoknak egészséges 
alapon való sikeres keresztülvitelére. 

Csippék F. 
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Dr S c Ii 1 a u c Ii L Ő r i n C Z, 

váradi püspök 

beszéde a munkáskérdésről, 
melyet a nagyváradi iparos i f júság önképző- és betegsegélyző-egy-
lete zászlajának ünnepélyes felszentelése alkalmából a székesegy-

házban ta r to t t . 

(Folytatás.) 

II. 

A vagyon szerzéséhez és a munkához Isten a fárad-
ságot és szenvedést kötötte. 

A biblia, ezen minden keresztény nevet viselő vallás, 
sőt az izraeliták előtt is szentnek tartott könyv, ezt igy 
adja elő : 

Kezdetben teremté Isten a világot és benne azon 
apró kis pontot, melyet földnek nevezünk. Minthogy 
azonban a földön nem volt, aki azt mivelte volna, ide 
helyezte az embert és őt annak urává tette, hogy minden 
teremtményeivel hatalma alá vesse. Paradicsomba helyezte 
őt, hogy ott munkálkodjék és azt megőrizze. A munka 
még nem volt szenvedéssel összekötve, mert az első em-
ber természetfölötti tulajdonokkal : az igazság és szentség 
ajándékaival lévén megáldva, az élet terheit nem ismerte. 
(Gen. II. 5. 15.) 

A szabad akarat azonban szövetkezve a gőggel és 
elcsábíttatva ama szózat á l ta l : „Olyanok lesztek mint az 
istenek" (Gen. III. 5.) — felmondotta az engedelmességet, 
fellázadt teremtője ellen. A lázadásnak következménye a 
bűnhődés volt: „Ádámnak pedig mondá: Mivelhogy hall-
gattál feleséged szavára és ettél a fáról, melyről megpa-
rancsoltam vala neked, hogy ne egyél : átkozott a föld a 
te munkádban : fáradsággal eszel abból életed minden 
napjan. Töviseket és bojtorványokat terem neked és a 
föld veteményeit eszed. Orczád verítékével eszed a ke-
nyeret, míglen visszatérsz a földbe, melyből vétettél ; 
mert por vagy és porrá leszesz." (Genesis III. 17 —19.) 

Ezen percztől fogva a munka az isteni büntetésnek 
jellegét viselte. Fáradság, izzadás, szenvedés, sokszor med-
dőség jár t vele s bármi erőlködést is tett az emberiség, 
hogy sorsán könnyítsen, nem változtathatott rajta. Munka 
és szenvedés, dolog és fáradság mindenütt együtt jártak, 
kivétel nem volt s a fáradság és szenvedés olyannyira 
öntudatává vált az emberiségnek, hogy a fáradság nélküli 
meggazdagodást soha sem becsülte annyira, mint a be-
csületes munkával szerzett vagyont. 

Gőg teremtette az első bünt, irigység okozta az 
első testvérgyilkosságot ; gőg és irigység ama két bün, 
mely átokként vonult át az emberiség minden szenvedé-
sein s ma is a szocziális bajokban e két bün képezi a 
gonosz szellemet, mely nyugalomra nem engedi jutni a 
társadalmat. 

Az eredeti bün után magára hagyott ember elho-
mályosult észszel, megromlott akarattal kezdte kinos 
munkáját. Hosszú rögös ut állott előtte, — dolgozott, 
fáradott, elfoglalta a földet, mivelte azt, teremtette a 
magán vagyont : szorgalommal, kitartással jólétet és fényt 
alkotott ; eszével, ezen isteni szikrával, felhatolt a csilla-
gokig, leszállott a föld gyomrába, kutatott , vizsgált, ke-
reste az elveszett igazságot, kereste a lelki nyugalmat, 

az elveszett földi paradicsomot; de évezredek iszonyú 
munkája és fáradsága után is a fény mellett ott volt 
mindig az árnyék, az erény mellett a bün, a gazdagság 
mellett a szegénység, az ur mellett a rabszolga ; s nem 
volt eszköz, nem volt hatalom, mely az ellentéteket az 
életben kiegyenlíteni tudta volna. Az emberi munka sar-
kában a szenvedés jár t mint ikertestvér és ez tette kese-
rűvé a földi létet s az emberiség legfényesebb korszakai-
ban és nem egyszer a kétségbeesésig zaklatva, égre 
irányozta tekintetét, keresve, hogy honnan jő a segítség. 

De hát átok-e a munka? Nem. 
Midőn az emberi tudomány a legmagasabb, az er-

kölcsi romlottság pedig a legalsóbb fokon á l lo t t ; midőn 
a római birodalomban a nagy birtok egyesek kezében 
volt, ellenben a nép a legnagyobb nyomorban sinylett ; 
midőn a gazdasági viszonyokban az éhező proletárok fel-
forgatással fenyegették a római birodalmat ; felhangzott 
Bethlehemben az angyalok szózata: „Dicsőség a magas-
ságban Istennek és békeség a földön a jóakaratú embe-
reknek" (Luk. II. 14.) és e szózattal megkezdődött az 
emberi nem megváltása. E szózat az öndicsősége által 
felfuvalkodott embert az Isten dicsőségére, mint emberi 
méltóságának kutforrására uta l ta ; a szenvedéseiben és 
szenvedélye által meghasonlott emberiségnek pedig a 
békét hirdette, melyet pusztán emberi munkálkodásával 
nem birt megtalálni. 

A munka megszűnt átok lenni. Nem lett ugyan 
fölmentve a vele járó szenvedéstől, mert az eredeti bűn-
nek egyes következményei fenmaradtak: nem lett fölsza-
badítva a szenvedéstől, mert az ember, míg ember, mindig 
fog szenvedni ; de nemesítve lett a munka Az által, aki 
maga is, noha Isten fia és maga valóban Isten volt, még 
is az emberek szemeiben egy iparos gyermekének tarta-
tott : „Nemde ez az ács fia? nemde anyja Máriának ne-
veztetik? Es atyafiai Jakab és János, Simon és Júdás?" 
(Máté XIII . 55) mondák az emberek. 

Krisztus Urunk maga életének egy részében mun-
kával foglalkozott: „Az én Atyám mindez ideig mun-
kálkodik, én is munkálkodom," (Sz. János Evang. V. 17.) 
mondá, midőn a sabbath napján, melyen minden munka 
tiltva volt, meggyógyította a beteget. A keresztény ipa-
ros vagy munkás soha sem fogja elfelejteni a szegény 
názáreti műhelyt, a hol az ipar nemessége szentesítést 
nyert. Az apostolok szegény halászok voltak. Sz. Pál a 
sátorcsináló mesterségből élt és büszkén hivatkozott arra, 
hogy : „Senki ezüstjét és aranyát, vagy ruháját nem kí-
vántam, a mint magatok tudjátok ; mert amikre szüksé-
gem volt nekem és a velemlevőknek. e kezek szerzettek 
meg." (Apóst. Cselek. XX. 33. 34.) 

Sz. Lukács evangelista orvos volt. 
A munka tehát nem szégyen, az embernek legtisz-

tább tulajdonságává lőn, amióta a keresztfán fölfeszitett 
Istenember azt a vallási kötelesség rangjára emelte. 

Isten, midőn a földet mivelésre az embernek adta, 
ezzel nem a vagyon közösségét, hanem a szeretetnek 
közösségét alapitá meg. 

A keresztény felfogás szerint mindaz, ami létezik, 
egyedül és kizárólag az Istené. „Tui sunt coeli et tua 
est terra." Tieid az egek és tied a föld. (Psalm. 88. 12.) 

17* 
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Isten teremtett mindent, tehát Ové minden. Isten ellené-
ben nincs jog, tehát az emberi jogokat Isten jogaival 
szembe állítani nem szabad. — Csak egy elvitázhatatlan 
és valódi tulajdonjog létezik és ez az Istené. Amit az 
ember e földön tulajdonjognak nevez, az csak átengedett 
jog, melynek sérthetetlensége és szentsége csak akkor 
áll, ha az Istennel áll összeköttetésben. A földi, az em-
beri tulajdonjog csak haszonélvezet, melyet Isten az em-
beri munka és szorgalom javára átengedett, hogy abból 
önmagát, gyermekeit és családját fentartsa, felebarátait 
pedig segélyezze. — A haszonélvezet a földi tulajdon-
jognak természetét, jellegét öltötte magára, tehát oly sér-
tetlen az, amint sértetlen Annak akarata, Aki azt adta; 
— de viszont és éppen azért e jog nem korlátlan, hanem 
korlátolva van Annak akarata által, Aki adta. 

A földi javakat csak ugy és azon czélokra szabad 
felhasználni, mint és amely czélokra Isten rendelte. Azért 
mondotta édes Üdvözítőnk : Bizony mondom nektek, amit 
egynek ezen legkisebb atyámfiai közöl cselekedtetek, ne-
kem cselekedtétek." (Valamit egynek cselekedtek.) (Mát-
25. 40.) 

Tehát Isten a földi javakból megköveteli magának 
ama részt, mely a haszonélvezőnek fölösleges, hogy ez 
annak nyujtassék, aki szűkölködik. A haszonélvezetet 
annak adja, aki azt szorgalmával magának mint földi 
magánvagyont megszerezte ; de a haszonélvezőnek köte-
lességévé tette, hogy gondoskodjék azokról is, akik ke-
vésbé szerencsések. 

íme ebben rejlik a jótékonyság isteni jellege ! ime 
ebben fekszik a gazdagok kötelessége. 

Ezen az alapon, a szeretet és kölcsönös segélyezés 
alapján indult meg a keresztény szocziális építkezés, mely, 
mint szentséges atyánk, a pápa mondja — azt eredmé-
nyezte, hogy az emberiség és egyének megszokták az 
isteni Gondviselésben megnyugodni, hogy az isteni sege-
delemnek biztos reményét táplálhatták, a mi szükségkép 
teremtette az erőnek, a mérsékletnek, az állhatatosságnak 
erényeit, ami ismét előidézte a lélek nyugalmát, eredmé-
nyezte a jótékonyságot és a dicső erényeket (Arcana Div. 
Provid. cz. encykl. 1880.) 

Ezen az alapon teremtette a kereszténység a mai 
társadalmat. Azon elvek, melyeket hirdetett, oly hatalmas 
szocziális erővel bírtak, hogy nemcsak felújította a bar-
bárok által lerombolt polgári életet, hanem irányt adott 
a kétezer éven át kifejlődött és fentartott czivilizácziók-
nak. A keresztény művelődés oly magasztos erényeket 
alkotott, melyekről a megelőző czivilizáczióknak sejtel-
mük sem volt. De e czivilizáczió a kereszt tövéből sar-
jadzott és minthogy minden intézmény, mely erőnek kö-
szöni eredetét, annak köszönheti egyúttal fennállását és 
fentartását is: a czivilizácziónak az eddigi alapon kell 
maradnia; Jézusnak, a kereszténység Alapitójának kell 
megmaradnia ama központnak, melyből minden ered s 
amelyhez minden visszatér. Az 0 magasztos tanitása be-
hatott a kunyhóba s türelmet és vigasztalást hozott abba ; 
behatott a palotába s mérsékletre, igazságosságra, irgal-
galmasságra és szeretetre intett ; leszállott a műhelybe és 
balzsamot öntött a szegény munkás lelkébe, hogy a földi 
lét nyomorát ne érezze annyira és dolga mellett nézzen 

fel oda, ahonnan az egyedüli igazságos jutalom várható. 
A kereszténység testvérekké tette az embereket ; nem 
szüntette meg az osztályokat, hanem gazdag és szegény 
fölött kitűzte az örök igazság zászlóját, melynek jelvénye 
alatt kiegyenlítessenek az ellentétek, megszűnjék az egyik-
nek dölyfe, a másiknak irigysége. 

(Folytat juk.) 

Egyházi beszéd, 
melyet Szent István első apostoli királyunk országos ünnepén mon-

dott Budán, a helyőrségi templomban, 1891. augusztus 20-án 

Krassy Felix 
sz. Péterről és Pálról nevezett ta ta i cz. apát, pa ta i főesperes, 

gyöngyösi plébános. 

(Folytatás.) 

Elvitázhatlan tény az, hogy minden attól függ 
egy nép életében, mily fogalmai vannak Istenről, Isten-
hez való viszonyáról ; jól mondja egy nagy nemzet köl-
tője : ') aki milyen, olyan az Istene ; megfordithatjuk, 
amilyen az Istene egy népnek, fogalmai róla, amilyenek 
dogmái, olyan erkölcstana, olyan kulturája ! — A keresz-
ténység az embert Isten kegyeltjévé teszi, aki érte, az ő 
megváltásáért egyszülött fiát feláldozá,2) aki eleget tett 
a világ összes bűneiért, és Istent kiengesztelő érdemeivel 
visszaszerezte neki az elvesztett paradicsomot. — Szere-
tet, bocsánat,' kegyelem, s egy örök boldogság reménye 
fogadja az embert mindjárt a kereszténység küszöbén, 
melyért nem kívántatik egyéb tőle, mint hogy e szerető 
Istenben és Megváltóban higyen, reméljem, őt és ember-
társait tettekben nyilvánuló szeretettel szeresse. Miként az 
az ifjú, kit a király lovaggá ütött, tudja már, hogy ezu-
tán minden közönséges és méltatlan viselkedést kerülve, 
mindenkor valóban lovagias és nemes tettekben kell tün-
dökölnie ; ugy az embernek is, midőn magát Isten szere-
tete által, az ő fiává és országa örökösévé felmagasztal-
tatva látja, éreznie kell, hogy ő immár egy magasabb 
világrendbe emeltetett, hogy e földi élet nem magában, 
hanem az ő fensőbb rendeltetéséhez való viszonyában 
birja legmélyebb értékét; hogy ő immár nem e földhöz 
tapadt, e földön kúszó folyondár, hanem egy fensőbb 
természet virága, melynek már e földi lét ideiglenes tala-
ján is, folyton az örök nap felé, Isten felé fordulva, 
annak sugaraiból mindig tökélyesebb szint, fényt és kel-
lemet kell öltenie, hogy aztán valódi hónába átplántáltatva, 
Isten kegyeltjei között örökké virulhasson ! Ily hitelvek 
mily meglepő, mily fölséges magaslatra emelik az embert, 
melyről, mily egészen más, eddig nem ismert színekben 
megvilágítva látja a földi élet minden eseményeit, minden 
viszonyait, minden érzéseit, minden terheit; — mily emelő-
leg, mivelőleg hatnak ezek az emberi szellemre, mily neme-
sitőleg az emberi erkölcsökre. Igen, innét, e hitelvekből 
meriti az igaz keresztény ember azt, a nyugodt méltóság-
teljes közönyt, mindama félelmekkel és reményekkel 
szemben, melyek a világ fiait annyi nyugtalanságokkal 
gyötrik; innét lelkének az a mindig egyenlő békéje, az 

*) Goethe. Wie einer ist, so ist sein Gott, darum wird Gott, 
so of t zu Spot t . 

2) Sz. Ján. 8, 16. 
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élet sokszor szeszélyes változásai között; lelki erőssége 
a veszélyekben, mely nem egyszer gyönge nőket, sőt 
gyermekeket is hősökké avatott már ; rendithetlensége 
erényeiben, mely szerencsében, szerencsétlenségben egy-
aránt mindig ugyanaz marad ; innét őszintesége szavaiban, 
következetessége tetteiben, mérséklete hatalmában, önzet-
lensége szolgálataiban, szeretete, becsületessége, minden 
ügyeiben. E hitelvek a legáldásosabban kihatnak a földi 
élet legkülönfélébb állapotaira, viszonyaira ; avagy, hol 
vannak nagyobb, lelkesebb hazafiak, bátrabb, vitézebb 
harczosok, mint azok, kiket a kereszténység felmutat? 
Hol vannak nagylelkübb fejedelmek, hivebb, odaadóbb 
alattvalók, éberebb, lelkiismeretesebb, kötelességhübb tiszt-
viselők, békésebb polgárok, mint azok, kiket az evan-
gélium nevel, kik az evangéliumra hallgatnak? Avagy 
vannak-e gyöngédebb, gondosabb szülők, engedelmesebb 
gyermekek, hivebb, szeretőbb hitvestársak, igazabb bará-
tok, mint a kereszténység ölén ? Sőt behat a keresztény-
ség áldott szelleme az ember legbensőbb életébe is ; ott 
áll őrt a sziv legrejtettebb érzelmeinél, megjelen az elme 
legtitkosabb gondolatainak első megvillanásánál. — Es 
midőn igy az egyes embernek, az egyes polgárnak életét, 
cselekedeteit, sőt gondolatait, érzelmeit, szándékait a leg-
üdvösebben befolyásolja és szabályozza, és mindenkor és 
mindenben a rend, béke, törvény és igazság szellemét 
istápolja, ez által egyszersmind a társadalomnak, az állam-
nak is oly fenntartó elemévé válik, hogy éppen nem 
veszem túlzásnak egy hirneves franczia püspök1) azon 
lelkes nyilatkozatát : a mely nemzet életének ez a vallás 
képezné rendületlen alapját, az egyszerűségében oly nagy 
lenne, erényeiben oly erős, oly nemes és gazdag mun-
káiban, hogy az a béke, az a rend, az a boldogság, mely 
ott honolna, csodálatra ragadua bennünket ! 

Nem kiváló szeretetét tüntette-e ki tehát Isten a 
magyar nemzet iránt, midőn pogány őseinket e fölséges 
hitre, e fölséges vallásra vezérelte ? midőn megpuhitá 
ama kemény sziveket, s megnyitá a hittanok befogadá-
sára; és megáldá és megtermékenyité malasztjaival e 
sivár sziveket, hogy azokban a kereszténység üdvözítő 
tanai gyökeret verjenek, viruljanak, s e hazára a legál-
dásosabb gyümölcsöket megteremjék ? Ez a magyar sze-
rető Isten müve volt. Azé, ki kövekből is tud Ábrahám 
fiakat támasztani ! 

De Isten még tovább megy nemzetünk iránti sze-
retetében, kegyelemre kegyelmet halmoz ; nem várja be 
adott kegyelme csendes működésének rendes lefolyását; 
hanem, hogy e nemzetet a kereszténység áldásaiban 
mielőbb részesíthesse, ad neki nemcsak egy bölcs királyt 
sz. Istvánban, hanem hogy ez a király a keresztény 
vallásban országa legerősebb alapját mielőbb lerakhassa, 
adott e királynak oly apostoli lelket, meggyujta szivében 
oly apostoli buzgalmat, hogy szent István egymaga, töb-
bet munkálván nemzete megtérítésén, mint valamennyi 
egyéb tényezők, országát még életében keresztény állam-
nak nevezheté ! Mig más népeknél a keresztény hit világa 
hosszas, sőt százados, gyakran véres küzdelmek után, csak 
nagy nehezen hatolhatott át a nép előítéleteinek sürü 
ködén, és sokszor csak ezer és ezer vértanú holtteste 

felett emelkedhetett a trónig, addig hazánkban a kegyes 
Isten egyenesen a trón magaslatán gyujtá meg a szent 
hit szövétnekét, hogy annak fénye, nagyobb és tartósabb 
akadályok nélkül, mintegy egyszerre bevilágíthasson a 
nemzet lelkébe! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 28. A vasárnapi munka-

szünet. — 
Amidőn Baross miniszter ur kiadta sokat várt ren-

deletét a vasárnapi munkaszünet tárgyában hozott törvény 
alkalmazásáról, a hazai sajtóban egyedül mi, a Religio 
hasábjain,*) találtuk azt ki nem elégitőnek, előadván 
kifogásainkat ellene azzal a szakszerűség- s részletesség-
gel, melyet a miniszter avatottsága nagyon alkalmassá 
teszen. 

Az élet s gyakorlat, ez a nagy mester, azóta telje-
sen igazolta akkori fölszólalásunkat. A hibák immár 
felütötték fejüket és szere-száma nincs a zugolódásoknak, 
a tüntetéseknek, izgatásoknak a vasárnapi munkaszünet 
ellen. 

Igaz, ezrek és ezrek áldják is ezt a jóságos tör-
vényt, amely visszaadta őket emberi méltóságuknak s 
keresztény hivatásuknak, biztosítván számukra az egy 
pihenő napot hetenkint. Ezeknek örömnapja a vasárnap. 
Ámde az emiitett izgatások s tüntetések fölmerültével 
félni kezdenek, hogy az orthodox pálinkások s szatócsok 
kedveért a kormány ujabb rést fog ütni a vasárnapi 
munkaszüneten, és hogy azután lassankint az egész tör-
vény hírmondónak marad. 

A miniszteri rendelet annyi sok kivételt engedett a 
vasárnapi munkaszünet alól, hogy a zsidók máris némi 
eredménynyel vetették föl a kérdést, vájjon több vagy 
kevesebb kivétel képezi-e a vasárnapi munkaszünetet ? 
Wekerle pénzügyminiszter ugyanis pártjára kelt az 
orthodox pálinkának és hir szerint tárgyalásokat indított 
meg kereskedelem-ügyi kartársával, hogy a pálinkamérők 
vasárnap egész nap nyitva lehessenek. 

Másfelől a miniszteri rendelet amaz intézkedése, 
mely szerint az állami egyedáruság tárgyát képező czik-
kek (szivar, dohány, bélyeg stb.) elárusitásával foglalkozó 
üzletek vasárnapon egész nap kötelesek nyitva tartani 
boltjaikat, nehogy az állam károsodjék, (?) ez az intéz-
kedés határozottan igazolni látszik a pálinkások s szató-
csok föllépését, ugy okoskodván, hogy ha az állam érdeke 
nem ismer munkaszünetet, mi jogon követelheti ezt az 
adófizetőtől ? 

így boszulják meg magukat azok a kivételek, me-
lyeket a miniszteri rendelet oly bőven osztogat; holott 
ha mindenkire nézve szoros szünetet rendelt volna a 
múlhatatlan kivételekkel, mint a vallás s a törvény 
rácziója követeli, akkor ama tüntetések s izgatások nem 
következhetnek be, legalább nem azon alapon, hanem 
legfölebb a zsidók kezdtek volna háborút, amint máris 
kezdtek, a sabbesz érdekében a vasárnap ellenében. Ez 
pedig egészen más megitélés alá esik, mint a fönebbi 
fölszólalások. 

*) Dupanloup. L. Religio jul . 2. sz. 
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A szatócsok s kiskereskedők emiitett követelései 
általában alaptalanok ; mi jogon képezhetnének ők kivé-
telt, midőn a mészárosok, hentesek, kolbászkészitők, kis-
iparosok, továbbá a fűszer-, bor-, thea-, csemege- és 
lisztkereskedések, valamint egyéb kereskedelmi elárusító 
üzletek, szolgálatközvetitő intézetek, borbélyok s fodrászok 
kötelesek vasárnap d. e. 10, illetőleg 11 és 12 órától 
fogva zárva tartani üzleteiket. Ausztriában az 1885. évi 
márczius 8-diki törvény alapján az ugyanazon évi május 
hó 27-diki kormányrendelet — mely a magyarnak min-
tául szolgált — intézkedvén a vasárnapi munkaszü-
netről, a 12. pout alatt rendelkezik: „Trödler und 
Pfandleihcr-gewerbe : die Sonntagsarbeit ist bis längstens 
12 Uhr Mittags gestattet. " A szatócsok stbiek tehát csak 
tudatlanságból vagy más niinősithetetlen szándékból hi-
vatkoznak a külföldre kívánságaik indokolására ; Német-
országban, Angliában stb. bizonyos tekintetben még szi-
gorúbb intézkedések vannak hatályban. 

Azonfelül tekintetbe kell venni, hogy ama kívánsá-
gok homlokegyenest ellenkeznek az 1891. évi XIII. t.-cz. 
és az erre vonatkozó miniszteri rendelet azon intézke-
déseivel, melyek a kereskedelmi s ipari alkalmazottak 
vasárnapi munkaszünetét biztosítják, akik azonnal elvesz-
tenék ezt a pihenő félnapot, ha a szatócsok s társaik 
vasárnap délután is árulhatnának ; minthogy pedig ez 
alkalmazottak közt nagy számmal keresztények vannak, 
e keresztény legények, tanonczok s munkások soha pihenő 
napot nem tarthatnának, ami nyilván ellentmondásban 
van az idézett törvény szellemével s betűjével. Erre 
vonatkozólag állításunk támogatására idézzük a német-
országi uj munkás-védelmi törvény alapján álló határo-
zatot, mely szerint: Soweit Personen im Handelsg e werbe an 
Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden dürfen, 
darf überhaupt ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufs-
stellen nicht stattfinden, also auch nicht seitens des Ge-
schäftsinhabers selbst oder seiner Angehörigen." 

Ez a rendelkezés az orthodox pálinka elárusítóira, 
valamint ezeknek s a sabbeszt tartó iparosoknak alkal-
mazottaira vonatkozik, miből következik, hogy a zsidóknak 
az a követelése is, mely szerint a sabbesz ünneplését bebi-
zonyító iparos vasárnapon szabadon dolgoztathatna akár 
keresztény munkásokkal is, oly vakmerőség, mely nemcsak 
az 1891-diki XIII. t. cz. nemes intenczióival, hanem magá-
val az emberi méltósággal is ellenkezik, rabszolgákká alja-
sitván keresztény munkás hitfeleinket s polgártársainkat. 

Másfelől azonban ugy e törvény, mint a reá vonat-
kozó miniszteri rendelet, nemkülönben az idézett külföldi 
törvények rendelkezései szoros kötelességévé teszik a 
kormánynak, hogy az állami egyedáruság tárgyát képező 
czikkek elárusitásával foglalkozó üzletekre is, ezeknek alkal-
mazottai, valamint az adófizető iparüzők jogos érdekében 
a vasárnapi munkaszünetet kiterjeszsze, hasonlóképpen a 
hivatolt magy. miniszteri rendeletnek II. rész. 17. pontja 
— mely szerint „kereskedelmi, ipari és gyári alkalma-
zottak irodai munkája délelőtt 10 óráig" van csak meg-
engedve — szorosan az állam, törvényhatóságok, közsé-
gek, állami vállalkozások stb. tisztviselőire is alkalmaz-
tassák, amennyiben nagyobb állami érdekek némi csekély 
részben és csakis bizonyos hivatalnok-kategoriáknál szük-

séges kivételt nem igényelnek, akkor is a min. rendelet 
VI. részének szigorú alkalmazásával, mely szerint „köteles 
az illető iparüző — itt az állam — az . . . alkalmazott 
munkások olyatén felváltásáról gondoskodni, hogv a 
munkások legalább minden hóban egy teljes vagy min-
den két hétben egy fél vasárnapon munkaszünetet élvez-
zenek," egyúttal pedig ünnepnapokon a délelőtti isteni-
tiszteleten jelen lehessenek. 

Amidőn mi mindezeket sürgetjük, nemcsak a ke-
resztény vallás parancsainak, hanem a magasabb állami 
érdekeknek is igyekszünk eleget tenni, amely érdekeknek 
tekintetbe vételét maga, a vasárnapi munkaszünetről szóló 
törvény nemes intencziója parancsolja. E magasabb ál-
lami, de társadalmi érdekek pedig szükségessé teszik, 
hogy a vasárnapi munkaszünet feltételei minél egysze-
rüebbek, hatályosabbak és szilárdabbak legyenek, nehogy 
a törvény, valamint a vasárnapi munkaszünetben érvényre 
emelkedett emberi méltóság és keresztény hivatás illu-
zoriussá váljék és azok a botrányos komédiák s merény-
letek, melyeknek az orthodox pálinka által szervezett 
gyűlések részéről tanúi valánk, megújulhassanak — mert 
ez komoly veszedelmet idézhetne föl . . . 

Trier. Korúm püspök főpásztori körleveléből a szent 
ruha eziclei kitétele alkalmából. — 

A főpásztori körlevél mindenek előtt a tunica in-
consutilis tiszteletét indokolja, hivatkozva a szent ereklyék 
katholikus, vallásos tiszteletére általában. Hogyha, úgy-
mond, dicséretes és üdvös dolog a szentek ereklyéit tisz-
telni, mindenesetre nagyobb tisztelet illeti meg azokat a 
tárgyakat, melyek az édes Üdvözítőéi valának és az ő 
szent testének érintése által megszenteltetének. Azután 
szórói-szóra igy folytatja: 

„Talán azt fogjátok tőlem kérdezni, kedves hiveim, 
ha vájjon a mi székesegyházunk szent ereklyéjének tisz-
telete alapos-e, ha vájjon benne az Ur varratlan felöltőjét 
birjuk-e tulajdonunkban? 

Mindenek előtt konstalálnunk kell, hogy itt dog-
máról, hitágazatról nem lehet szó. Mindenesetre katholikus 
ember, hacsak hite iránt hajótörést szenvedni nem akar, 
nem kételkedhetik a fölött, hogy a mi Urunk és a szen-
tek ereklyéit tisztelni «-tartozunk s azokat teljes joggal 
csakugyan tiszteljük is. Hogyha azonban egyes esetekben 
valamely meghatározott ereklye valódiságáról van szó, 
mindenkinek szabad észszerű okok alapján magának Íté-
letet alkotni. Hogyha valaki esetleg könnyelműen vagy 
kényszerítő okok nélkül valamely ereklye valódiságát 
kétségbe vonná, vagy azt egyenesen tagadná, ez által az 
illető talán vakmerően és tiszteletlenül járna el, maga a 
hit ellen még nem vétkeznék. Valamely ereklye valódi-
sága, mint minden emberi tényé, emberek tanúbizonyságán 
alapszik : egyetlen egy ereklyének, még a kereszténység 
legrégibb egyházai legnevezetesebb ereklyéinek valódisága 
sem esik a kath. hit rendelete alá. 

A trienti zsinat egy határozata szerint a püspökök 
ereklyék azonosítása és nyilvános kitétele alkalmából kö-
telesek „ajtatos és tudós emberek véleményét kikérni s 
aztán azt határozni, a mi az igazsággal és vallásossággal 
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megegyezik." Hanem éppen az igazság követeli, hogy 
az egyház tiszteletreméltó és állandó hagyománya iránt 
bizalommal viseltessünk és hogy őseinket meggyőző okok 
nélkül ne vádoljuk könnyelműségről a hitben vagy 
csalásról. Tény, hogy ily bizonyítás soha sem történt, 
én tehát hogyan fogadhatnám el azt a tételt, hogy az 
én elődeim itt sz. Eucharius székében, az egyháznak 
számtalanszor ismételt ünnepélyes rendeletei daczára, nem 
éltek kellő vigyázattal ebben a nagyjelentőségű ügyben, 
vagy pedig vakon meghódoltak egy vakmerő csalás előtt ? 
Éppen azokban az időkben, midőn ez az ereklye újból és 
újból felk ölté a közfigyelmet, a trieri egyház élén a leg-
kiválóbb főpásztorok álltak, u. m. Egbert, Poppo, Eber-
hard, Udo, Bruno. A legelőkelőbb családokból való szár-
mazásuk mellett kiválók valának e férfiak nagy tudomány 
és fényes papi erények által. Es ezek a nagy férfiak 
hanyagolták volna el székesegyházunk első és legfőbb 
ereklyéjével szemben az egyház rendeletei iránt való 
tiszteletet ! Ezek lettek volna könnyelműek és lelketlenek ! 
Nem ; az az ajtatosság, az az egyszerű feddhetetlenség, 
mely az egyház e fejedelmeinek emlékéhez fűződik, tilta-
kozik az ily gyanusitások ellen. 

Én — bocsássatok meg, hogy magamra hivatkozom 
— lelkiismeretem egész erejével állitom, hogy én az én 
népem ajtatosságát a világ minden kincseért sem enged-
ném ravaszul vagy vakbuzgón rászedetni ; már pedig azok 
a férfiak, kiket emliték, az én elődeim, az én testvéreim 
a püspöki méltóságban, — ezt én álalázatosság nélkül 
sőt büszkén mondhatom el, — különbek valának mint én 
vagyok. Mint székesegyházam ősi hagyományainak és 
főpásztorai becsületes jóhirnevének őre, én köteles vagyok 
ragaszkodni ahhoz a meggyőződéshez, hogy ezek a mi 
hagyományaink azon az igazságon alapszanak, miszerint 
a trieri érsekek nem csalódtak maguk, sem csalásnak 
áldozatul nem esének. 

Ez az a meggyőződés, kedves hiveim, melyet én 
kötelességemnek tartottam egész őszintén kinyilvánítani, 
a nélkül, hogy bárkire azt ráparancsolni akarnám. 

De hogy minden igény kielégítést nyerjen s hogy 
minden kétely lehetősége kizárva legyen, én elhatároztam, 
hogy a szent ruha, mielőtt kitétetnék, minden apróságra 
kiterjedő vizsgálat alá vétessek. Ez a vizsgálat a mult 
nyáron történt meg, székesegyházunk káptalanának és 
néhány szakférfiú jelenlétében, és több napig tartott . 
„Nem lehetett felfedezni semmit, a mi a trieri egyház ősi 
hagyományaival ellentétben volna." Más részről, az ajta-
tosság érdeke és a hivek lelki igényei szivünkre kötik e 
szent ereklye tiszteletét. Az 1844-ik év vége felé, Trier 
ős városa feledhetetlen látvány tanuja vala. Egy millió-
nál több minden rendű zarándok jött minden országból a 
mi székesegyházunkba tisztelni a Megváltó varratlan ru-
háját. Az útnak sem messzesége, sem fáradalmai nem 
riaszthatták őket vissza, és bőven megjutalmazva érezték 
minden fáradságukat, midőn, imába merülten, csak egy 
pillantást vethetének a szent ruhára. Mily csodás inditó 
ok hathatott ily hatalmasan erre az óriás tömegre ? Talán 
a kíváncsiság ? Némelyeknél talán ez volt ; de a kíván-
csiság nem hat el egész népekre, nem ragad magával 

') Sess. 25. De invoc. et venerat . et reliq. sanct-

egyenlően, gazdagot és szegényt, nagymiveltségü férfiakat 
s a munkás osztály és a földmivelő nép tömegeit. Még 
kevésbé lehetett inditó ok valami anyagi nyereség vagy 
élvezet kecsegtetése, hisz Trier akkor még a közlekedés 
minden nagy útjaitól messze távol esett, tehát valami 
élvezettel az oda utazás nem igen kecsegtethetett senkit. 
Magasabb eszme, fensőbb gondolat vala az, a mi mind-
nyájokat lelkesité ; ők egy természetfölötti hatás alatt 
állának és cselekvének. A hit ellenállhatatlan ereje vitte 
őket, a mely a szent ruha látása által még erősebb és 
életrevalóbb leve. 

„Könyek omlának mindenki szeméből, igy írja ezt 
egy szemtanú, mindenki ezt a napot élete legszerencsé-
sebb napjának tekinté. Az ajtatosság mindenkire kiterjedt 
és valóban épületes vala. Minden arczon mély meghatott-
ság nyomai látszottak. A könyek a szent ereklye láttára 
patakokban omlának." 

Elődöm, főt. Arnoldi püspök ur, kihirdeté a székes-
egyházban, és a legnagyobb hitelre méltó tanuk bizonyi-
ták, hogy maga az Isten kegyes volt kijelenteni, számos 
csodás meggyógyulás által, mennyire kedvesen esett neki 
a keresztény nép emez ajtatossága. 

Lelkem egész őszinte hő óhajával szólítlak fel tehát, 
kedves hiveim, e szent ereklye tiszteletére, mely maga a 
mi Urunk és Megváltónk varratlan felöltője, és reám 
nézve nagy lelki vigasztalás, hogy elődeim példájára ün-
nepélyt rendezhetek, mely egyházmegyénkre már annyi 
áldást hozott. 

Hanem hát mely lelki gyümölcsöket kell ennek az 
ajtatosságnak teremnie ? Mily szándékkal és törekvéssel 
kell ebben az ajtatosságban részt vennünk ? Egyetlen 
czélunk nekünk : erősíteni hitünket és szeretetünket isteni 
Megváltónk i ránt ; erősíteni a keresztény életet. És váj-
jon a kereszténységnek eme javai voltak-e valaha szük-
ségesebbek, mint napjainkban ? Mennyire rászorulunk mi 
a mennyei Orvos gyógyszerére, a ki az emberi bajoknak 
egyedüli gyógyítója. (Vége köv.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Á kath. tanitók segélyalapja központi bizott-

ságának évi ülése f. hó 27-én tartatott meg a központi 
papnövelde dísztermében. 

Az ülést az intézet házi kápolnájában mise előzte 
meg, mely után a bizottság összes tagjai felvonultak a 
díszterembe. Jelen voltak : Márkus Gyula cz. püspök 
elnök, Begovcsevich Róbert püspök, dr Koszival István 
apát, Bálintli Károly apát, Pataky István kanonok, dr 
István Vilmos kanonok, Gulyás Béla alelnök, Fejes János 
szombathelyi egyházmegyei, Furekovits Ernő váczi, Kele-
men Sándor pannonhalmi, Laszczik Gyula székesfehérvár-
egyházm. küldöttek. 

Elnök ur pontban 9 l /2 órakor foglalta el elnöki 
székét és nagyhatású beszédet tartott . Ebben visszapillan-
tást vetvén a lezajlott év eseményeire, áttért a tanitók anyagi 
helyzetének szellőztetésére. „E tekintetben — úgymond 
— két merőben ellentétes eredménynyel találkozunk. 
Kedvező az egyik, leverő a másik. A nyugdijalap revízió-
jának tervezete a magas ház asztalán fekszik, s remélhető, 
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kedvező megoldást fog nyerni. A tervezet bár némi teher-
rel a hitközségi tanítókat is részesiti az állami tanitók 
által élvezett előnyben. S ezen paritással meg kell elé-
gedni ; mert ezen kérdésben a statisztikai számok dönte-
nek ; a szükséglet és fedezet aránya. Ellenben a tanitói 
fizetés minimumának felemelése egyelőre kivihetlennek 
bizonyult, amennyiben sem az állampénztár, sem a hit-
községi iskolák fentartói ezen uj terhet viselni átalában 
nem képesek. S igy csak is egy jobb jövőbe vethetjük 
reményünk horgonyát. Nem kétlem azonban, hogy ezen 
jobb jövő megérlelését a tanitók is jó részben elősegíthe-
tik, ha buzgó munkásságuk az eddig szűkkeblű elfogul-
takat is meggyőzi, hogy megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesznek a hazának, egyháznak, az emberiségnek, ha min-
dig lelkiismeretes helyettesitői lesznek a szülőknek s böl-
csen és szeretettel gondozzák a rájuk bizott sar jakat ; 
istenfélő, képzett, ügyes és munkaszerető emberekké ne-
velik ; a haza- és honfiúi kötelmek szeretetét ideje korán 
szivükbe csepegtetik ; a törvény ismerete- és tiszteletére s 
készséges megtartására odaadással tanítják ; ha a nép 
nyers szokásait oktatás, mivelés és példaadással szelídítik, 
mert hisz „artibus ingeniis pectora mollescunt, asperitas-
que fugi t ;" ha minden tanitó jó lélekkel elmondhatja 
„Disce puer virtutem ex me, verumque laborem" akkor 
ugy hiszem, nem keilend hozzátennie, mint sajnos ekko-
rig „fortunam ex aliis;" (Virg. Aen. XII.) Mert áz igy 
nevelt, s a jelen szűkkeblű liberalizmusból kibontakozott 
nemzedék sietni fog — bár áldozattal is — gyakorlatilag 
is megvalósítani az eddig csak elméletileg érvényesült 
igazságot: dignus est operarius. mercede sua!" 

Isten áldását kérve a tanácskozmányra, a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánítja. Laszczik Gyula előszállási tanitó, 
kérte az elnököt, engedje meg, hogy beszédje sajtó ut ján 
közöltessék. Az indítvány általános helyeslés közt elfo-
gadtatott. Elnök ur engedvén a kérésnek, a gyűlés áttért 
a jegyzőválasztásra és Klein Jenő ajánltatván, egyhan-
gúlag megválasztatott. 

Elnök előterjeszti az ösztöndíjasokról szóló jelentést. 
A negyven pályázati kérvény lelkiismeretes átvizsgálása 
után, a bizottság a 6 ösztöndijat a következő tanulóknak 
(kath. tanitók gyermekeinek) adományozta: 1. Laczkó 
Imre, radványi tanitó fia; 2. Baka Antal, kászon-jakab-
falvi tanitó fia ; 3. Kozics Ilona, kapczai tanitó leánya ; 
4. Bazsó István, mogyoródi tanitó fia ; 5. Balló István, 
nagyernyei tanitó fia ; 6. Petyerecz József, tarnóczi tanitó fia. 

A segélyezésre rendelkezésre áll 2632 frt , melyből 
2552 fr t lesz most kiosztandó. Ezen összegre 131 folya-
modó tanitó tart számot; de kik közül 18 folyamodó 
kérvényét már eleve félre tette a bizottság, mert már a 
mult évben is kaptak segélyt. Igy tehát a segélyre tény-
leg 113 folyamodó számithat. A bizottság a segély iránti 
kérvények lelkiismeretes átvizsgálása utáu konstatálta, 
hogy a folyamodók közül többen nem bizonyították, hogy 
egyátalján tagjai-e s ha igen, legalább 5 éve tagjai-e az 
alapnak. E kérvényezők folyamodványai szintén félreté-
tetnek ; e folyamodványok száma 3. Az igy megmaradt 

110 folyamodók mindegyike 23 frtot kap, a megmaradt 
22 fr t pedig a rendelkezési alaphoz csatoltatik. 

Felolvasták a mohácskerületi kath. tanitó-egylet fel-
iratát, melyben arra kéri a bizottságot, hogy egyes tagok 
több évre szóló hátralékos tagdijaikat utólagosan befizet-
hessék, a tagsági jogok koczkáztatása nélkül. A bizottság 
a kérelemnek ez egyszer helyet adott. 

Roszival kanonok arra való tekintetből, hogy a 
kath. tanitók országos árvaházának alapja igen jelenték-
telenül szaporodik, felkérendőnek találja a nagyméltóságú 
püspöki kart, hogy az árvaház előbbi létesítése érdeké-
ben bölcsen intézkedni méltóztassék. Többek hozzászólása 
után az indítványt elfogadták. 

Elnök végül néhány szívélyes szóval megköszöni a 
megjentek buzgóságát és az ülést berekeszti. 

D. u. diszlakoma volt a közp. papnövelőben, melyen 
dr Majer István püspök és esztergomi főkáptalani hely-
nök ur ő méltósága is részt vett. 

V E G Y E S E K . 
— Ft. Desseívffy Sándor csanádi püspök ur ő mél-

tósága szept. hó 16-án fogja üdvözölni széklakában, király 
ő felségét vendégeül, ki a kiállítás megtekintésére érkezik 
Temesvárra. A püspök ur ez alkalomból pásztorlevélben 
tudat ja papságával az örvendetes eseményt és fölhívja, 
hogy az apostoli király üdvözlésére minél nagyobb szám-
ban jelenjen meg Temesvárott. 

— Kath. kongresszusok évadja van most Európa-
szerte : Danzigban aug. utolsó napjain jönnek össze a 
német katholikusok ; Kölnben az imént volt a német 
kath. legény-egyesületek nagygyűlése, Düsseldorfban a 
kath. kereskedők szövetkezeteé ; Malinesban, Belgium 
prímásának székhelyén szept. 8—12. lesz a nemzetközi 
kath. kongresszus : szept. ]ió közepén a cseh, morva s 
sziléziai katholikusok tartanak nagygyűlést Prágában ; 
szept. végével van Rómában a kath. ifjúság nemzetközi 
találkozása. Az osztrák katholikusok a jövő évre szervez-
nek nagygyűlést. Ellenben Magyarországon a közöny 
fagya, az anyagi siker bálványozása és az előtte való 
csúszás-mászás, s irodalmi tányérnyalás meguntat, meg-
hamisít s kompromittál minden nemes törekvést. 

— A pornográf sajtótermékek ellen, mint a FTJni-
vers-ben olvassuk, a franczia igazságügyminiszter körren-
deletet intézett az államügyészekhez, amelyben utasítja 
őket, hogy nemcsak a szerzőket s kiadókat, hanem azo-
kat is vonják felelősségre, akik ily termékeket nyilváno-
san kiállítanak, szétosztanak vagy nyilvánosan áruba bo-
csátanak. Ez intézkedésben a belga kormány megelőzte a 
francziát. Most a müncheni Neuest. Nachricht, hasonlót 
jelentenek Németországból. Hát Magyarország mostani 
igazságügyminisztere, aki az éjjelt is nappallá teszi, hogy 
a kötelező polgári házasságot alaposan tanulmányozza és 
bizonyos helyen keresztül csúsztassa, mit sem lát e 
tekintetben? Mire való a büntettek-, vétségek- s kihá-
gásokról szóló törvénykönyv, mikor se államügyész, se 
rendőrség nem akarja észre venni, mint terpeszkedik 
Magyarországon a szemétdomb illusztrálása és irodalma ? 
Seprűt reá ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . t anár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns?.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 
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I 11 I 
A magyar katholikus egyház árvaságának vége van. 
Isten s az apostoli szék kegyelméből Magyarország herczeg-primási székét már közelebb 

elfoglalja az a méltó férfiú, ki t a Gondviselés kiválasztott Mária országának, sz. István, Imre és 
László nemzetének lelki vezérévé. 

A magyar Sión ormáról lekonyul a gyászlobogó és helyébe kigöngyölgetik az országos 
öröm s nemzeti hála háromszinü zászlaját, melynek élén a Megváltás jele, az a jel, melyben 
nemcsak Nagy Konstant in római császár, hanem első apostoli királyunk is a keresztény polgárosult 
állami rendbe bevezette népé t ; és amely zászlón diszlik Magyarország Pá t roná jának az a hagyo-
mányos képe, mely előtt a magyar czivilizált államiságot megalapi to t t szent királyunk Istennek s 
Isten Anyjának fölajánlja vala országát s nemzetét, mely a la t t ez visszaverte a török s t a t á rnak 
világot rengető hatalmát , megmentvén több izben a keresztény Európát s polgárisultságot a nép-
vándorlások megújulásától ; és amely zászló egyetértést, egységet, dicsőséget, tekintélyt s ha ta lmat 
biztositott a magyarnak, amig csak egy szivvel s lélekkel csoportosult alat ta . 

Ragyogjon hát fényesen az a kereszt a magyar Sión ormán, lobogjon diadalmasan az a zászló! 
Hirdesse országnak-világnak, hogy elmúlt a gyász, az özvegység, az árvaság, és helyébe 

bevonul az öröm, az ünnep mindenütt , ahol ama dicsőséges jelvényü zászló tanúskodik arról, hogy 
megfogyva bár, de törve nem : él a magyar hagyományos géniusz nimbusa Kárpátoktól Adriáig. 

Hirdesse azt is, hogy ez örömben az egyetemes katholikus világegyház tel jes szivvel 
osztozkodik a magyarral , min t osztozott küzdelmeiben a t a t á r pogány és a török félhold ellen, és 
amint java része vala abban is, hogy Magyarország egy uj Phoenix gyanánt sajá t hamvaiból, a 
romokból uj életre kelt. 

Hirdesse ez a zászló a magyar nép hűséges hálá já t dicsőségesen uralkodó szentatyánk 
iránt, aki a Gondviselés sugallatából kiválasztá az Isten szive szerinti férfiút lelki vezérünknek, 
kiben a magyar katholikus egyház méltó főpapot, Aron-ját kapta, amint nemzetünk benne minden 
áldozatra kész szerető a ty já t ismeri. 

Hirdesse ez a zászló a nemzet köszönetét apostoli királyunknak, ki XIII. Leo szentséges 
atyánk szorgoskodásának hivatot t részese a férfiú megválasztásában, aki méltónak ta lá l ta to t t , hogy 
a magyar Sión élére álljon. 

Hirdesse ez a zászló az uj herczeg-primás fényes főpapi s hazafias erényeit, érdemeit, 
lángbuzgalmát Isten szent ügyének szolgálatában, t án to r í tha ta t l an hűségét királyához, kifogyha-
tat lan szeretetét hazája s nemzete iránt. 

Éljen Magyarország uj. Herczeg-Primása ! ^ 
Üdvöz légy magyar Sión Főpapja! 
Isten áldása és békéje vonul be Vele, mint 0 maga a békességet hozza a vallási viszá-

lyok által is zaklatott hazának. 
Vajha megértené Öt a magyar s követné példáját, hogy a visszavonás helyébe az egyetér tést 

ápolja ezentúl, mely nemzeti egységének, boldog jövőjének biztositéka. 
Légy üdvöz, Isten szent békéjének kiválasztott Hirnöke és Apostola! 

A Religio szerkesztősége és olvasóközönsége nevében : 
Csippék Ferencz. 
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138 RELIGIO. 

Nemzeti zsinat. 
XIII. Leo pápának a por tugál püspöki 

karhoz in tézet t Pastoralis Vigilantiae kezdetű 
encyklikája, melyet közelebb egész te r jedelmében 
közöltünk lapunk homlokán, nemzet i zsinat ta r -
t á sá t a j án l j a ama bajok ellenében, melyek Por-
t u g a l valláserkölcsi élete fá ján rágódnak. 

Nem fogunk tévedni, hogy m. t. olvasóink 
közöl többen meg voltak lepve, amidőn a pápai 
kör i ra t olvasása a lkalmából összehasonlitást te t -
t e k Por tuga l s Magyarország között az o t t vá-
zolt ál lapotok és a j án lo t t gyógyszerek remél t 
ha tása tekinte tében. Az sem szenved kétséget, 
hogy a mi ba ja ink orvoslásának sürgőssége sem-
mivel sem lehet csekélyebb, min t amot t , sőt 
t ek in tve szere te t t hazánk vallási szakadozottsá-
gá t és a legújabb eseményeket , bizvást azt 
mondha t juk , hogy égető a szükség az immár az 
élő húsba vágó kérdések rendezésére. 

Különbözők lehetnek a vélemények egy 
nemzeti zsinat idő- s alkalomszerűségére, sike-
rére, jövő hasznára s eredményességére nézve. 
Annyi t azonban senki sem fog tagadhatn i , hogy 
vélekedése nem alapul tényeken, legfölebb egyéni 
susceptibili tás szüleménye, melylyel szemben min-
den ellenkező fölfogás tel jes lét jogosultsággal 
b i r ; amin t az is bizonyos, hogy a hagyomány 
a nemzet i zsinatok t a r t á sá t ajánlja. 

Magyarországon már több izben megpendi-
t e t t ék ezt az eszmét ; sajnos, néha éppen nem 
tel jesen t iszta szándékkal is, és ez volt az oka, 
hogy a terv, amily gyorsan megszülemlett , épp 
oly hamar le is t ű n t a napirendről , könnyűvé 
tevén a már nagyon is e lbur jánzot t bvzantiniz-
musnak, hogy a halva születet t gyermek fölöt t 
fölöslegképp meghúzza a harangot . 

Mi azonban nem inditváuyozunk nemzeti 
zsinatot , jól tudván s tel jes készséggel elismer-
vén, hogy ily nagy kérdéseket nem lehet egy 
hir lapi czikkben megoldani ; azonfelül pedig azt 
is bevall juk, hogy magunknál il letékesebb körök-
nek a joga s kötelessége az eszme fölött dönteni. 

Mi pusztán ar ra szorítkozunk, hogy az ese-
mények kapcsán jelezzük azt az áramlato t , mely 
Rómából kiindulva, máris Európaszerte mind-
inkább ter jed s hova-tovább ar ra látszik mutatni , 
hogy a tizenkilenczedik százév lenyugta számos 
nemzeti zsinatot fog látni. 

Ismétel jük, hogy az á ramla t Rómából indult 
ki. A Vat ikán lapjai az utóbbi időben, különösen 

a por tugál püspökökhöz in tézet t ismeretes pápai 
körlevél óta következetesen ter jeszt ik az eszmét, 
sőt fé l remagyarázhata t lan módon kinyilatkoz-
t a t j á k , hogy XIII. Leo pápa legbensőbb kívánsága 
a nemzeti zsinatok tartására irányul. 

E tek in te tben nem foroghat fön semmi 
kétség. 

„A portugál püspökökhöz intézet t pápai 
encyklika — olvassuk o t t — ujabb haladást 
j e l en t ; u jabb gyűrűt csatol az a nagy pápa ta-
ní tásainak és kezdeményezéseinek arany lánczá-
hoz. Emlékezetes okira ta iban a szent a tya első 
izben a ján l ja a nemzeti zsinatok t a r t á sá t , mi 
ál tal encykl ikájának világra szóló egyetemes 
k iha tás t biztosit, amely meg fogja lepni a kivá-
lasz tot t elméket és elő fogja késziteni az egyház 
erkölcsi s ér te lmi kincsének ujabb gyarapodását . 
Ez alapon ez az okmány nagy örömet fog 
okozni azoknak, akik követik XIII. Leo pápa 
eszméjének fejlődését. 

Pápasága kezdetét ál talános eszmék jelzik 
vala, — mintegy bevezetésül a nagyszabású 
munkához ; következet t ezután fokozatos s foly-
ta tólagos alkalmazásuk a kereszténység minden 
egyes t a r t o m á n y á n a k külön-külön feltételei sze-
r i n t ; e mester i eszmék mindinkább szabatosabbak 
lesznek és fej lődnek a kereszténység feszült 
figyelme közt a mélyre ható szellem erős s 
összhangzatos egységében és mindent a maga 
helyén s idején elrendező összesítésében; és 
amidőn a t a l a j ekképpen előkészült és a meg-
oldás é re t tnek látszik, XIII. Leo pápa gyöngéd 
s vonzó módon hozzáfog az elhatározó rendsza-
bályokhoz, a végleges munkához. 

Rampolla biboros á l lamt i tkár levele, a pápai 
t an i t á sok a tá rsada lmi kérdésről, és most az 
encyklika a nemzet i zsinatokról — mert ez 
ennek az okmánynak a szerve s izma — hogy 
csak ezt a három tény t ismételjük, ezek tehá t 
a tanácsok, in te lmek és kezdeményezések egész 
sorozatának gyümölcshozó és sugárzó kivirágzása. 

Vájjon valósággá válik-e a nemzeti zsinatok 
emléke? Lehetséges lesz-e megvalósi tani a pá-
pának ezt az óhaját , és ismét megujjitani ezeket 
a gyűléseket, melyekből annyi erős s t a r t ó s mű 
sar jadzot t? 

Mi hiszszük, hogy igen. 
XIII. Leo pápának mindig elhatározó és sza-

batos eszméjében a nemzeti zsinatoknak ez a 
megnyitása természetes következménye lesz a 
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püspökök időszaki értekezleteinek minden or-
szágban. Ezek az együt tes tanácskozások, melye-
ket a pápa oly ha ta lmasan támogat , a valóság-
ban a természetes előjátékát képezik a sokkal 
kihatóbb s ünnepélyesebb tanácskozmányoknak. 
A régi kormányzatok és az államok fél tékeny-
kedései azután kiol tot ták az élet eme tűzhelyeit . 
És t agadha ta t l an , hogy megujulásuk ósdi félel-
me t fog kelteni. Ámde az államok ha t a lma nem 
képes többé fö l t a r tóz ta tn i ez á ramla toka t . A 
fel tételek vál toztak a befolyások módosultak. 
Ja j , háromszoros j a j azoknak a monarchiáknak 
vagy birodalmaknak, melyek e kezdeményezés 
e lnyomására gondolnának . . . A por tugál püs-
pökökhöz intézet t encyklika t e h á t esemény. 
Mától fogva minden ország szoros feladata : előké-
szíteni azokat a föltételeket, melyek megengedik 
a nemzeti zsinatok tartását, amelyeknek dicsőséges 
megújítását XIII. Leo oly melegen óhajtja." 

Magyarország bizonyára hü lesz dicső múl t -
jához ebben is . . . + 

Dr S c h l a u c h L ő r i n c z, 
váradi püspök 

beszéde a munkáskérdésröl, 
melyet a nagyváradi iparos i f júság önképző- és betegsegélyző-egy-
lete zászlajának ünnepélyes felszentelése alkalmából a székesegy-

házban ta r to t t . 

(Folytatás.) 

A kereszténység ezen felfogásával szemben azonban 
sorompóba állott az ujabb tudomány, mely elvetvén az 
isteni alapot, a vagyon kérdését s igy a szocziális kérdést 
egyedül az anyagi térre sodorta. Igen, azon tudomány, 
mely az anyagon kivül semmit sem ismer, mely a nyers 
erőt helyezi a czivilizáczió kezdetére és annak tulajdonit 
mindent, amit az ember e földön létesített : vagyont, 
jólétet, műveltséget; azon tudomány, mely lerombolta a 
természetfölötti morált és helyettesitette ezt az együtt-
létből fejlődött közönséges emberi életszabályokkal, az em-
beri élet végére pedig odaállította a semmit ; azon tudo-
mány, mely a földi létnek főczéljául az élvezetet, gyö-
nyört tette, hangoztatván : minél több vagyon, annál több 
élvezet ; azon tudomány, mely az emberek kölcsönös vo-
natkozásának szabályozójaként a rideg jogot állította fel, 
melynek nincs szive, az állammindenhatóságot, mely csak 
egy hatalmat ismer : a számtöbbséget ; azon tudomány, 
mely az embert mint önczélt isteníti s őt és a tulajdont 
elszakította Istentől, a földi létet csak arra korlátozta, 
hogy az ember kielégítse vágyait, és ez uton teremtette 
azon hézagot, mely ma a gazdag és szegény közt létezik, 
ugy hogy a dúsgazdag tőkepénzes minden lelkiismereti 
furdalás nélkül tulcsigázott érzéki vágyainak hódolva, 
megmérhetetlen kincseket elpazarolhat, mialatt szegény 
embertársainak milliói nyomoroghatnak ; — igen, azon 

tudomány, mely ezt évtizedeken át hirdette, ez rombolja 
le a keresztény felfogást, ez teremti a szocziális kérdés 
veszélyes voltát. C>oda-e, hogy ez a tudomány a tömegbe 
elhatott és tévútra vezetvén a jobbakat is, az Isten által 
szentnek, sérthetetlennek nyilvánított tulajdonjog ellen 
lázit ? Csoda-e. hogy a munkás is elvesztette Istenét, aki 
őt eddig szerény helyzetében vigasztalta ? Csoda-e, ha a 
többségben levő munkás osztály, a nyers erőre hivatkozva^ 
erőszakkal akarja azt megszerezni, a mit a méltányosság 
tőle megtagad ? 

Ehhez hozzájárult még az is, hogy a XIX. század 
czivilizácziója sokáig közömbös volt a munkásosztály sorsa 
iránt, sokáig siket maradt a mindig ujult erővel felhang-
zott panaszokkal szemben. Tapsolt az uj találmányoknak, 
mint az emberi ész dicső vívmányainak ; elbájolva nézte 
a fényűzést, melyet a gépek bámult működése létreho-
zott ; elkápráztatta a soha nem gyanított, soha nem látott 
jólét. De nem vette észre az alattomban terjedő nyomort ; 
nem látta a gépek erkölcstelen hatását ; nem látta az 
emberiség egy részének elsatnyulását s a gőgös és lelket-
len tőke által ébresztett irigységet, mely a jogtalanná 
tett munkásnak lelkét eltöltötte. 

E két körülményben: a tudomány elvallástalanitó 
hatásában és a társadalom közönyösségében találták a mai 
társadalom ellenségei leghatalmasabb fegyverüket. 

Az anarchisták a természettudomány legújabb tanul-
mányait öntudatosan és terv szerint a több ezer éves 
társadalom épületének felrobbantására használják fel és 
az annyi fáradsággal létesített czivilizácziót saját romjai 
alá kívánják temetni. 

A szocziáldemokraták ugyanezen czélra törekszenek, 
de nem erőszakos eszközökkel, hanem lassankint ásva alá 
mindent, ami az Isten által alapított emberi társadalom-
nak, ami a mai czivilizácziónak alapját képezi. — Tagad-
ják Isten létét, tagadják a lélek halhatatlanságát, meg-
tagadják a tulajdonjogot és helyébe az egyetemleges 
birtoklást állítják ; szétbontani igyekeznek a keresztény 
házasságot, a gyermeknevelést ki akarják venni a szülők 
kezéből ; a tudomány és a művészet hatása alatt, vagy a 
tehetség és szorgalom által alakult osztálykülönbséget 
teljesen el akarják törülni ; — minden bajt a tőke ural-
mának tulajdonítanak s azért nemcsak ezt, hanem a ma-
gán vagyont is el akarják venni. Lehetetlen leirni ama 
kalandos terveket, melyekkel a szocziáldemokraták kép-
viselői a szegény iparost és munkást ne kecsegtetnék, de 
a melyeknek valósítása soha sem fog bekövetkezhetni, 
mert ellenkeznek a dolgok természetével. 

A mezőgazdaságban észlelhető mozgalom még ugyan 
nem ment ily messzire, mert a vidéki romlatlan népben 
van még józanul gondolkodó elem, mely még józanul 
gondolkodó elem, mely még Istenben hiszen, mely érzi, 
hogy a birtokjog megtagadásával önmagát teszi tönkre s 
hogy ha senkinek sem szabad magán vagyonnal birni, ő 
is örökre meg van fosztva azon reménytől, hogy magának 
valaha házat, vagy egy kis földbirtokot szerezhessen ; de 
a szocziáldemokraták befolyása már itt is mutatkozik. 

A keresztény kath. egyház mindezek ellenében védi 
az erkölcsi alapot, melyen a mai társadalom nyugszik, 
szentnek kívánja tartani a tulajdonjogot, legyen a vagyon 
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nagy vagy kicsiny, a mások nyomorával nem gondoló 
tökének lelketlenségét kárhoztatja s védelmébe veszi a 
szegényt, legyen ez iparos vagy munkás : végül oda mutat 
azon változhatatlan örök törvényekre, melyek zsinórmér-
tékül szolgálnak az embernek életviszonyaiban. 

Az egyház tehát a szocziális kérdés megoldásában 
magának részt követel, mert a szocziális kérdés nem pusz-
tán anyagi kérdés, melyet csak az anyagi érdekek mérle-
gelésével lehet rendezni, hanem és pedig első sorban 
valláserkölcsi kérdés. 

Egyetlen társulat sem állhat fenn, ha annak tagjai 
bizonyos egyéni erényekkel felruházva nincsenek. Vagyont 
sem lehet szerezni takarékosság, mértékletesség és ön-
megtagadás nélkül : már pedig mindezek bizonyos erkölcsi 
tőkét tételeznek fel, melyek csak is a természetfölötti 
életre való tekintettel nyernek magasabb jelleget. 

Az egyház, midőn a tőkét becsületesnek kivánja tar-
tani, kivánja egyszersmind, hogy a munka is az legyen, 
mindkettőt egymásra utalva, egymáshoz fűzve lenni tud-
ván, a kölcsönösség kapcsául a természetfölötti szeretetet 
állit j a fel. Kivánja, hogy a töke vetkőzzék ki zsarnoki 
hajlamaiból, a munka pedig ne legyen tulkövetelő és 
túlzása által ne semmisítse meg saját életforrását ; de 
mindenek fölött ugy a tőke, mint a munka hajoljanak 
meg a vallás szent törvényei előtt. 

Az egyház — mondja szentséges atyánk — azokat, 
kik földi javakkal megáldva vannak, inti, figyelmezteti, 
hogy a gazdagság nem szabadit meg a szenvedéstől, hogy 
az örök életre az nem szükséges, sőt sokszor ártalmas. 
— „Azonban a mivel bővelkedtek, abból adjatok ala-
mizsnát, és mindenetek tiszta lesz." (Lakács XI. 41.) 
Ezen kötelesség azonban nem a jog követelménye, hanem 
a végső szükség kivételével, a szereteté s azért azt tör-
vény utján erőszakolni nem lehet. — De szentesítést 
nyer e kötelesség, erősebbet, mint a földi törvényhozó 
vagy bíró szentesítése, t. i. az örök Biró szentesítését, ki 
a jótékonyságot parancsolja . . . A fölösleget az ember 
azon czélból kapta, hogy azt először ugyan magára, de 
embertársai javára is fordítsa, mint aki a gondviselés 
szerepére vállalkozik. 

Továbbá inti a munkaadókat : hogy munkásaikat ne 
tekintsék rabszolgáknak, hanem velők ugy bánjanak, mi-
szerint személyöknek méltóságát, melyet a kereszténység 
megnemesitett, tartsák mindig szentnek ; hogy az ipar és 
a munka nem alacsonyitják le őket, sőt mindenki, aki 
észszerűen és keresztény módon gondolkozik, tisztelni 
fogja bennök azt, ha önállóan, fáradság és megerőltetés 
által tartják fenn életüket, hogy ellenben becstelenség és 
méltatlanság a munkást csupa nyerészkedési vágy kielé-
gítésére használni és őt nem becsülni többre, mint ameny-
nyire idegei és ereje képesek . . . Igazságtalanság őket 
több munkával terhelni, mint amennyit elbírnak, vagy 
tőlük olyan munkát követelni, mely sem nemüknek, sem 
koruknak megfelelő lenne . . . A munkadíjra nézve isteni 
és emberi törvények ellen cselekszik az, aki a szegényeket 
elnyomja vagy saját érdekében kiaknázza. A munkástól 
a megérdemlett bért visszatartani égbekiáltó bün . . . A 
vagyonosoknak nem szabad a munkást takarékoskodásá-
ban erőszakkal, csalással vagy uzsora fogásokkal meg-

rövidíteni, annál kevésbbé, mert a munkás éppen állásá-
ból folyólag nincs kellőleg védve az igazságtalanság vagy 
csalás ellen, az ő kis vagyona éppen mert kicsiny, annál 
nagyobb becsülést érdemel . . . 

(Vége köv.) 

Egyházi beszéd, 
mélyet Szent István első apostoli királyunk országos ünnepén mon-

dott Budán, a helyőrségi templomban, 1891. augusztus 20-án 

Krassy Felix 
sz. Péterről és Pálról nevezett ta ta i cz. apát, pa ta i főesperes, 

gyöngyösi plébános. 

(Vége.) 

Hol az a nép, melyik az a nemzet, melynek Isten 
apostoli királyt adott volna ? ! Csak a magyarnak adott, 
mert szerette és kiválasztotta a magyar nemzetet ! 

Nehéz küzdelmes korszakok következtek ezután. A 
magyar lőn védbástyája a nyugatnak, a keletről mindun-
talan berontó vad hordák ellen. Isten a megmondhatója, 
mennyi s mily kegyetlen küzdelmei voltak, ugy, hogy 
igazság szerint, ott Európa keleti határán valahol, egy 
óriási márvány- vagy érczszobornak kellene állni e fel-
irattal: az önfeláldozó vitéz magyar nemzetnek, a nyugat 
hálás népei! — Az 1241-diki év szörnyű volt! Szinte 
beleszédülök, ha a sajó-mohi szerencsétlenségre visszagon-
dolok ! Félmillió tatár marczangolta ott szét szegény 
nemzetünket! Mi lett e hazából? Rom, pusztaság, ínség, 
nyomor! Azt mondják, több napi ut hosszában, több 
napi ut széltében, élő embert nem lehetett látni, csak a 
megölt magyarok rothadó holttetemeit ! Jött-e valaki a 
nemzet segítségére ? Sehonnan, senki ! Sőt felhasználták 
nyomorát; Fridrik, Velencze. Emberileg tekintve, Mohi 
után el kellett vesznie, meg kellett halnia a magyarnak ! 
De — — nem halt meg ! Emlékezzünk-e még Mohácsról, 
nemzeti létünk e nagy temetőjéről, utána a másfél száza-
dos igáról? Oh! hagyjuk, hagyjuk e vérfagyasztó vissza-
emlékezéseket ; áll Buda még és él a magyar ; örvendjünk 
inkább e szép napon, örvendjünk létünknek ; és ha látjuk, 
hogy a magyar nemcsak él, de ma már büszkén tekinthet 
végig szép hazáján; midőn ma e hazában a béke és sza-
badság áldásait élvezzük : a régi véres küzdelmek helyén 
a tudomány, művészet, ipar és kereskedelem felvirulását 
szemléljük, és látunk minden irányban oly mivelődést és 
haladást, hogy még idegen nemzetek is tisztelettel, sőt 
csodálattal adóznak a magyarnak : teljék el szivünk a 
legmélyebb hálával a kegyes Isten iránt, hogy nemzetün-
ket mindezideig oly híven szerette, mintha csak hozzánk 
intézte volna ama szavait: „Népemnek fogadlak titeket, 
és Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti 
Uratok Istenetek!"1) 

Szeretni fog Isten bennünket ezután is, érezni fog-
juk védő karját ezután is, csak mi is szeressük Istent és 
soha el ne hagyjuk ; szeretni fogjuk pedig különösen az 
által is, ha hazánkat szeretjük, azaz ha hivek leszünk, 
és hiven ragaszkodunk azon kettős alaphoz, melyre szent 
István erős keze által maga Isten építette e hazát! Azt 

') Móz., II . 6. 7. 
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mondja egy nagynevű irónk,*) hogy a czédrusfa csak 
Libanon földén tenyészik igazán, ott ereszti le mélyen 
gyökereit, emeli fel a magasba koronáját, s daczol a vi-
harok villámaival ; helyezzétek át, és görbedve fog ten-
gődni. Egy más jelesünk pedig:2) „Az ég alatt — úgy-
mond — minden alkotmány csak addig és nem tovább 
tarthatja fenn magát, mig az az alakitő erő, mely létre-
hozta, benne él." Két alakító erő hozta létre e hazát: a 
korona és a keresztény vallás ; mig ezekhez hivek mara-
dunk, nincs mitől félnünk. Isten velünk lesz, hazánk élni 
fog, s a jövendők bármely viszontagságaival diadalmasan 
meg fog küzdeni. 

Legyünk tehát hivek a koronához ; tiszteljük a ki-
rályt, odaadó, ha kell önfeláldozó hódolattal; ragaszkod-
junk hozzá szorosan, elválaszthatlanul, mint törzs a fejhez ; 
a magyar király a magyar nemzet feje, csak vele együtt 
élhet, növekedhetik s erősbödhetik nemzetünk ! Legyünk 
hivek szent vallásunkhoz is ; a vallásosság és jó erkölcs 
egyedüli eszközlői az emberi sziv békéjének, megelégedé-
sének és vidámságának, s bőven folyó forrásai a haza 
minden nemű javának és erejének. — Legyünk erősek a 
hitben ; ne zavarjanak meg bennünket a fel-felkerekedő 
bölcselekedők tetszetős, de változékony elméletei ; a mi 
szent vallásunk két ezred év óta kipróbált örök igazsá-
gokat hirdet, melyeket a tévedhetés aggálya és veszélye 
nélkül bátran követhet bárki is, sőt haladjon bármennyire 
a tudomány, fürkészsze ki bármennyire a természet rejtett 
titkait, léghajózzunk bár a csillagok között, és teljesülje-
nek bár a legcsapongóbb képzelmek ábrándjai ; akkor, ha 
majd többet fogunk tudni, ha majd igen sokat fogunk 
tudni, akkor, azt hiszem, még mélyebben a porba hullva, 
még bensőbb buzgósággal fogjuk mondani, vallani : hiszek 
egy Istenben, mindenható Atyában, és a Jézus Krisztus-
ban, mi Urunkban . . . ! 

Dicső szent királyunk, szent István, könyörögj éret-
tünk, és kérdd az Istent, hogy ki nemzetünket annyi 
századon mindig szerette, kegyesen vezette, oltalmazta, 
szeresse, vezesse, oltalmazza azt a jövőben is ; és kérdd 
aztán arra is, hogy sz. koronádhoz és vallásunkhoz való 
hűségünkben nagyon erősitsen meg bennünket ; hogy igy, 
mint a te szived szerinti magyarjaid élvén e földön, egy-
kor veled együtt örökké örvendhessünk a mennyben. 
Anien. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Trier. Korúm püspök főpásztori körleveléből a szent 

ruha ezidei kitétele alkalmából. — (Vége.) 
Száz éve, bogy egy vérengző forradalom egy közel 

eső országban feldönté a trónt és az oltárt, és ezeket a 
szerencsétlenségeket hatásaikban még most is érezzük. A 
világ izlése szerint való filozofia által proklamáltatva, a 
hitetlenség lassan-lassan lehatolt a nép lelkébe, a mely 
elégedetlenné lőn sorsával. Megfosztva az örök boldog-
ságba vetett reménytől, a boldogságot itt akarja megta-
lálni a földön. Innen ered a hatalom szomja, az irigység, 

Eötvös József. 
2) Drey. Apologetik. 

a jobblétnek örvendő osztályok gyűlölete, az Isten törvé-
nyei ellen való permanens lázadás, az egyházi és állami 
tekintély megvetése. Csoda-e, ha a jövő retteuetes dol-
gokkal fenyegeti társadalmunkat? 

Es vájjon mi az oka ennek az általános nagy meg-
tévedésnek ? A Jézus Krisztusban, mint Isten Fiában való 
hitnek elvesztése, az egyháztól való elpártolás, holott az 
egyház az 0 képviseletével van megbizva. „Mivelhogy te 
elhagytad az Urat, a te Istenedet, azért szakadnak rád a 
bajok és csapások," mondá a próféta a szerencsétlen 
izraelita népnek, és e szavak nagyon ráillenek a mi ko-
runkra, szükséges tehát, hogy a hitet élesszük a szivek-
ben, hogy a szeretet újra lángra lobbanjon az emberi 
szivekben. Krisztus törvényének újra el kell foglalnia az 
uralmat a népek és az egyes emberek életében. Erre 
nézve nincs alkalmasabb eszköz, mint a vallásos ünnepé-
lyek, melyek a szivre az érzékek által erős hatást gya-
korolnak. Es mi e czél elérésére a szent ruha kitételét 
hatásosabbnak tart juk minden más ünnepélynél. Ez a 
ruha az Üdvözítőt hirdeti nekünk és az ő végtelen sze-
retetének emlékét idézi fel. Elmondja nekünk, hogy az 
Isten Fia, véghetetlen irgalmában leszállott az égből és 
felvevé a mi emberi természetünket. „Kifosztá magát, mi-
dőn a szolga jellegét vevé magára." x) Es éppen ebben a 
mi szent ruhánkban járt itt e földön, melyet szent véré-
vel és veritékével öntözött át, midőn az eltévedt juhokat 
keresé._„Megalázá magát engedelmes levén a halálig, még 
pedig a kereszt haláláig." 2) 0 , a kié minden kincs és 
vagyon, szegénynyé lőn és alamizsnából akart élni. Ez a 
szent ruha fedé azt a testet, mely érettünk vérontásig 
megostoroztatott ; ez a ruha takará azt a vállat, melv 
érettünk a szent keresztet vivé. E szent ruha alatt vert 
az ő szentséges szive; és ez az a szent ruha, melyet róla 
levevének, mielőtt a keresztre őt fölfesziték. Van-e hat-
hatósabb prédikáczió a szent ruha e tanításainál ? Mily 
élénken hirdeti nekünk gyengéd kegyességét, jóságát és 
mindenek fölött való szeretetét a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak és Megváltónknak ? 

Ennek az ünnepélynek egyúttal a hit és a hálás 
szeretet diadalmi ünnepének is kell lennie ; hatalmas 
Sursum Cordának kell ez ünnepélynek lenni Krisztus, az 
Isten egyszülött Fia, a világ Megváltója iránt, a ki ne-
künk uj életet szerzett az isteni kegyelemben és igazság-
ban és a ki nekünk uj örök hazát szerez az ő mennyei 
Atyja házában. 

A szent ruhában mi még egy másik, reánk nézve 
igen jelentős tanulságot is találhatunk. Ez a ruha nekünk 
szent Pállal ezeket hirdeti: „Megjelent az Isten, a mi 
Megváltónk jósága és szeretete . . . 3 ) mert a mi Meg-
váltónk malasztja megnyílt minden ember előtt, megta-
nítván bennünket, hogy az istentelenségről és a világi 
érzésről lemondjunk és józanon, tisztán és vallásosan 
éljünk e földön, várva a remélt boldogságot, és Jézus 
Krisztusnak, a nagy Istennek és lelkünk megváltójának 
eljövetelét, ki magát adá érettünk, hogy megváltson ben-
nünket minden bűntől és a maga kedves népévé tegyen 

1) Filipp. 2, 7. 
2) U. o. 8. v. 
3) Tit. 3, 4. 
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bennünket, oly néppé, a mely buzgó a jó cselekvésben." 
„Hirdessétek ezeket a dolgokat a hiveknek és buzdítsátok 
őket," igy szól a nemzetek apostola Titushoz az ő tanít-
ványához. — Ugyanezt hirdeti és ajánlja a szent ruha is 
mindenkinek, a ki élő hittel tekint reá. Ne szolgáljuuk 
az istentelenségnek és a világ kívánságainak, és várva az 
Isten ítéletét, éljünk józanságban, igazságosan és jámbo-
rul ; mert az Ur bennünket megváltott, a végett, hogy 
magunkat jó cselekvés által megszenteljük. Mily változás 
lesz az, kedves hiveim, hogyha ezeket a buzdításokat 
mindnyájan szivünkre veszszük és megvalósítani töreke-
dünk ! Hogy megszűnnék mindjárt a gyűlölködés, az 
irigység, a ravaszság, az elégedetlenség, és mennyire fel-
virágozna az irgalmas jószívűség, az igazi testvériség, a 
béke ! Adja Isten, hogy ezt a nyelvet minden keresztény 
ember megértse ; adja Isten, hogy mindnyájan egyesül-
jünk Jézus Krisztus szeretetében, az ő keresztjének zász-
laja alatt, hogy bátran szembeszálljunk minden veszélylyel, 
mely a jövőben fenyeget! 

Ha nem csalódom, kedves hiveim, ez a czél, ünne-
pélyeinknek ez a legmagasabb, ez a végczélja, helyeslés-
sel fog találkozni mindenki részéről, a ki az emberiség 
jólétét szivén viseli, mindenki részéről, a ki keresztény 
létének tudatát még érzi, s a kinek tekintete, egy viharos 
éj közeledtével, keresi az üdvösség horgonyát, a. remény-
ség vezérlő csillagát. 

Azonban a szent ruhának reátok nézve, kik a kath. 
egyháznak gyermekei vagytok, még egy másik, különle-
ges tanulsága is vagyon. Szent János azt mondja a 
„Megváltó tunikájárólhogy az „varrás nélkül volt egé-
szen szőve alulról felülig." 

Az egyház atyái és a többi szent irók miuden idő-
ben a Megváltó varrás nélküli (inconsutilis) ruháját az 
egyház, névszerint az ő oszthatlansága jelképének tar-
tották. 

Éppen azért, mert egy darabból vala, a keresztre 
feszítéskor a katonák nem darabolták szét egymás között: 
azonképpen az egyház tagjai is egy élő, osztatlan szöve-
tet képeznek, melyet sem szétszaggatni, sem szétosztani 
nem lehet. Ha figyelembe vesszük, hogy mindanégy evan-
gélista ezt a körülményt tüzetesen kiemeli, midőn az Ur 
ruháinak szétosztásáról beszélnek, melyet ezer esztendővel 
előbb a királyi zsoltáros a legrészletesebben megjövendölt, 
erteni fogjuk, hogy miért tulajdonítottak az atyák ennek 
a dolognak mély és titkos értelmet. A harmadik század 
közepén sz. Cypriánnál olvassuk: „A ki az egyház egy-
ségét megsérti, az nem tartja meg az Atya és a Fiu 
hitét és annak nincs élete és üdve. Az egységnek az a 
titka, a szétoldhatatlan egyeségnek ez a köteléke, jel-
képezve van az evangéliumban a mi Urunk Jézus Krisz-
tus ruhája á l t a l , m e l y e t sem fel nem osztottak, sem 
darabokra nem téptek ; hanem — s ezt a sorsát Jézus 
Krisztustól öröklé — az egyháznak egészen, sértetlenül 
és osztatlanul van birtokában. A ki szétszakítja és dara-
bokra osztja Jézus Krisztus egyházát, nem fogja meg-
kapni Jézus Krisztus (menyegzői) ruháját." 

„Mit jelent ez a ruha, úgymond sz. Ágoston, mást, 

U. annál. 

mint a szeretetet, melyet senki sem képes szétszakitani. 
Mi ez a ruha más, mint az egység?" 

A keresztrefeszités után, Megváltónk ruháit szétosz-
tották ; csakis a tunica maradt érintetlen. A szent atyák 
ebben a tényben a katholiczizmus képét látták, melynek 
a világ mind a négy tájékát fel kell ölelnie s mindeneket 
a hit egységével kell összefoglalnia. *) 

Ha mi, kedves hiveim, a szent ruhát a mi trieri 
egyházunk legdrágább kincsének nevezzük: akkor a kath. 
egyház egysége, melyet a hagyomány a mi ereklyénkkel 
jelképez, még sokszorosan becsesebb kincs annál. Az egy-
ház egysége isteni jelvénye Jézus Krisztus igaz jegyesé-
nek, mert hiszen ennek az egységnek fenmaradása és 
megszilárdulása vala tárgya Jézus Krisztus főpapi imájá-
nak halála napjának előestéjén. És a mi szent ereklyénk-
nek bennünket mindenek előtt erre kell figyelmeztetnie. 

Adjunk hálát tehát az Urnák mindenek előtt azért, 
hogy nagy kegyelem által bennünket emez egyház tag-
jaivá avatott. Igyekezzünk megbecsülni ezt a nagy sze-
rencsét; igyekezzünk a lehető legnagyobb gondot fordítani 
arra, hogy szívvel-lélekkel összhangban és egységben 
legyünk az egyházzal. 

Letétemenvese, őre és oltalmazója ennek az egy-
ségnek, kit maga Jézus Krisztus állított az egyház élére, 
a mi szentséges atyánk a pápa, szent Péter apostol 
utódja. Szeressük is tehát ct igazi gyermeki szeretettel, 
kövessük tanításait, vegyünk részt fájdalmaiban és szen-
vedéseiben. Tekintsük magunkat egy csa'ád gyermekeinek, 
mert csakugyan Jézus Krisztus egyháza az ő családja. 
Kerüljünk minden egyenetlenséget és igyekezzünk, a 
jóságos és irgalmas szeretet, továbbá a béketűrés gya-
korlása által, mi a mi hibáink eltűrését kölcsönösen elő 
fogja segiteni, azután az alázatosság és nyájasság által 
mindinkább erősebbé tenni szivünk körül az egység köte-
lékét! A mi az emberek közé az egyenetlenség üszkét 
dobja, az — az önzés, az anyagi javak és a mulandó di-
csőség kielégithetlen vágya, és éppen azért kell nekünk 
egyekké lennünk és összetartanunk, kölcsönös szeretetben 
Jézus Krisztus szentséges szivében. Ebből az isteni szív-
ből származott a mi egységünk ; itt van enuek az egy-
ségnek középpontja és legbiztosabb mentőhelye. 

Hogyha mindig egyek leszünk hitben, reményben 
és szeretetben, nincs földi hatalom, mely bennünket szét-
szakíthat." 

A mi a nevezetes körlevélben ezután következik, az 
intézkedés és dedicatio. 

Róma. A hármas szövetség és a zsidók. — 
A Civiltà cattolica augusztus havi füzete figyelemre 

méltó czikket közöl a hármas szövetségről, melyet a kö-
vetkezőkben ismertetünk. 

Miután kifejtette volna az inditó okok egyikét-má-
sikát, melyek a közép-európai hatalmasságokat e szövet-
ség megkötésére bírták, amely inditó okok homlokegye-

•) Krisztus Urunk tu la jdonképpen három nagy egységét az 
emberi szellemnek honositá meg a földön : az egy hitét , az egy 
szeretetét és az egy engedelmességét. És e három egység világhar-
moniájának szálait a római pápa kezében központosította. 

A szerte. 
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nest ellenkeznek a liberális kormányzatnak oly zajjal 
formulázott axiómáival, az idézett tudós folyóirat igy foly-
tatja : 

„Bármily sok igazság legyen is az előszámlált indító 
okokban, maga a teljes igazság nincs bennök, azaz a 
szorosan vett igazság. Ez inditó okok, melyek első tekin-
tetre egyeneseknek s közvetleneknek látszanak , ezek 
inkább az okozatok, semmint maguk az okok. Ha mind-
azt. amit fáradságban s pénzben elfecséreltek, ha mind-
azok a lépések, melyeket mind az érdekelt részről tettek 
a szövetségek kötésére a fegyveres békével, ha tehát mind-
ezt arra költötték s fordították volna, hogy behozzák az 
igaz nemzetközi népjogot, akkor amaz inditó okok egyike 
sem állhatna meg, és Európa korántsem volna az az ösz-
szeszakgatott terület, hol az éhínség képezi az általános 
fegyverkezések pendant-ját, vagyis a militarizmus csillogó 
érmének hátlapját. 

Ugyan ki huzza a hasznot a népek ama csapásából, 
melyet fegyveres békének neveznek ? A zsidóság, a judaiz-
mus, amely mindinkább összevegyül a szabadkőművesség-
gel, amely valóban Európának urává lőn már. 

„A judaizmus feltétlen uralma a keresztény társa-
dalmak fölött, ami a talmudizmnsnak következetesen ke-
resztülvitt czélja, husz év óta, vagyis 1870-től fogva — 
folytatja a Civiltà cattolica — sokkal nagyobb fejlődést 
vett, mint amennyit elért Izraelnek az egész világon tör-
tént szétszórása (vagyis Jeruzsálemnek Titus által Kr. u. 
78-ban történt elfoglalása) óta. A zsidóság eme túlsúlyá-
nak két alapja van : az egyik a keresztény népek aposz-
taziája, amelyek elfordulván Krisztustól, elvesztették a 
hitet s jó erkölcsöt; a második alapja ugyanezen népek-
nek elszegényedése annak következtében, hogy köz- s 
magán-vagyonuk a zsidók kezébe ment át." 

Akarnak-e maguknak az emberek fogalmat alkotni 
arról a haszonról, amit a fegyveres béke nyújt a zsidók-
nak? Tizenhat esztendővel 1870 után Európa állam-
adósságai, Neymarck Alfréd számitásai szerint, negyven 
milliárdnál nagyobb összeggel szaporodtak azzal a köte-
lezettséggel, hogy kamatok fejében évenkint hat milliárdot 
kell fizetni. Ugyanezen idő alatt a szárazföldi s tengeri 
haderőre az öt nagy államban (Angliát bele nem szá-
mítva, vagyis az osztrák-magyar monarchiában, Német-, 
Olaszországban, továbbá Orosz- s Francziaországban) több 
mint Ötven milliárdot költöttek éppen a béke iránti sze-
retetből, amely békét hogv fön lehessen tartani, szüntelen 
elő kell készülni a háborúra. Mint Neymarck emiitett 
számitásaiból kitűnik, Európa összes államai évenkint 
4500 milliót adnak ki szárazföldi s tengeri haderőikre ; 
és minthogy végre Anglia is követte a többi hatalmak 
példáját a hadügyi kiadások óriási szaporításának és 
fegyverkezések terén, nem igen esik távol az igazságtól 
az a számítás, amely más huszonöt milliárdra teszi azt 
az összeget, melyet a fönebbi időszakra következett öt 
évben a fegyveres béke feneketlen torkába dobtak volt. 
Az sem lehet túlzás, ha ujabb tiz milliárdra számítjuk 
azt az összeget, melylyel ugyanezen rövid öt esztendő 
alatt az államadósságok növekedtek. 

Olaszország maga, csakhogy megtarthassa helyét a 
hármas szövetségben, ez utóbbi öt esztendő alatt több 

mint három milliárddal szaporította államadósságait. Azt 
se szabad hallgatással mellőzni, hogy mily remek pénz-
ügyi müveletek ut ján történt ez az adósságcsinálás. Az 
olasz kormány ugyanis 1650 millió értékű kötelezvényt 
s czimletet bocsátott ki azzal a kötelezettséggel, hogy 
ugyanannyit fog visszafizetni ; ő azonban a valóságban 
csak 1126 milliót kapott azokért ekképp 524 milliónyi 
csekélységet hagyván az angol s németországi zsidó ban-
károk s pénzüzérek kapzsi kezei közt ! Es mintha ez sem 
volna még elég, az a zsidó, aki most pénzügyminiszter 
Olaszországban (Luzzatti), csak az imént kapott fölhatal-
mazást ujabb 214 milliónyi állampapirt kibocsátani, amely 
összegből az ő fajbeliei csak hetven milliót tartottak 
meg maguknak a pénzügyi müvelet keresztülvitele fejé-
ben. Ekkép ismét megmutatta a naiv embereknek, hogy 
Jákob ivadékainál senki sem ügyesebb abban, hogy cso-
dálatos pénzügyi egyensúlyt tüntessen föl az állami ház-
tartásban. 

Minthogy pedig a pénzügyek vezetése Európában a 
zsidók kezében van, akik azt zsarnoki önkénynyel gya-
korolják ; és minthogy a hadi czélokra szolgáló nyers 
vagy feldolgozott anyagok vajmi hasznos egyedárusága 
szintén zsidó kezekben van : nagyon könnyű lesz fogal-
mat alkotni magunknak azokról az ezer meg ezer mil-
liókról, amelyek az adósságcsinálás és fegyverkezés jelen 
„békés" korszakában Izrael pénzes ládáiba folytak. 

Es mindezt, a tőkéket és a kamatokat, a szegény 
keresztények testéből szipolyozták ki ! 

Európa keresztény nemzetei ekképpen a fegyveres 
béke utján elkerülhetetlenül a tönk (bankrotte) felé kö-
zelednek, mindegyiküket kivétel nélkül torkon ragadva 
tartják az uzsorás enyves kezei. 

Az áldozatok hosszú sorozatának élén Olaszország 
van, amelynek kevesebb jövedelmi forrása van, mint a 
többieknek, hogy a pénzügyi nehézségekkel szembeszáll-
jon. Azok a nemzetek, melyek most Olaszországot támo-
gatják és a pápa elleni lázadásában bátorítják, előbb-utóbb 
ugyanoda jutnak, ahol ő maga máris van. 

Azt hitték, hogy Róma elfoglalása maga után fogja 
vonni a háborút, főleg Olaszországra nézve. Ugy látszik 
azonban, hogy ez utóbbi még abban a tiszteletben sem 
fog részesülni, hogy a harczban s küzdve essék el. 

Isten a háborúnál még rettenetesebb csapással fe-
nyíti az egyház ellenségeit: a fegyveres békével, amelyért 
önmaguk fosztogatják ki magukat, és a zsidók prédájául 
dobják oda magukat : arni épp oly szégyenletes, mint bu-
sásan megérdemlett sors !" 

IRODALOM. 
— Kármelhegyi Rózsabimbók. Oktató imádságos-

és énekes-könyv. Második átdolgozott kiadás. 12 alak 656 
lap. Szerkesztette P. István kárm. r. áld. Ára diszes vá-
szonkötésben 1 fr t 50 kr, vagy 3 in t , egyszerű bőrkötés-
ben 2 frt, vagy 4 int., borjubőr diszkötésben aranymet-
széssel 3 frt, vagy 6 int. Minden tiz után egy tisztelet 
példány, bérmentes küldéssel. Kapható Győrött a karme-
liták zárdájában. 
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— Megrendelési felhívás „A magyarországi kath. 
szentszékek Törvénykezési rendtartása, különös tekín-
tekintettel a házassági és bünügyekben való eljárásra." 
A Horváth-féle alapitványból dijazott pályamunka. Irta 
dr Surányi János, győri székesegyházi kanonok. 

A szentszéki eljárás egyöntetűsége, mely a gyors és 
pontos igazságszolgáltatás egyik nélkülözhetetlen felté-
tele, a mai kor viszonyainak megfelelő törvénykezési 
rendtartás nélkül alig képzelhető. — Ily törvénykezési 
rendtartás megalkotása, mely hazai szentszékeink jelen-
legi hatásköréhez tartozó házassági és bűnügyekben való 
eljárásnál zsinórmértékül követendő, — közszükséglet. 

Ennek érzetétől áthatva, a budapesti m. kir. tudo-
mány-egyetem hittudományi kara által jutalmazott per-
jogi munkámat sajtó alá bocsátottam, hogy ez legalább 
addig is, mig köztekintélylyel biró szentszéki törvényke-
zési rendtartás kodifikáltatni fog, a szentszéki bíráskodás-
nál irányadóul szolgáljon, s az oly kívánatos egységes 
szentszéki perjog megalkotásához az utat némileg egyen-
gesse. 

Müvem első része vázlatosan előadja az egyházi 
bíráskodásnak, és hazai szentszékeinknek jogtörténeti fej-
lődését. Második része rendszeresen tárgyalja kath. szent-
székeink jelenlegi szervezetét, hatáskörét, és perrendtar-
tását, különösen pedig a szentszéki eljárást házassági és 
bünügyekben. 

A 15 ivet meghaladó nagy 8-adrétü, diszes kiállítású 
mü megrendelési ára bérmentes szétküldéssel 1 frt 50 kr. 
Legczélszerübb a postautalvány (Győr, káptalandomb 5. 
sz.) Gyűjtő uraknak minden 10 után egy tiszteletpél-
dány jár. 

V E G Y E S E K . 
— Dr Breznay Béla, a Religio tulajdonos-szerkesz-

tője már visszatért utazásából és lapunk közelebbi száma 
már az ő avatott szerkesztése alól fog kikerülni. 

— A kath. munkás-mozgalmak egyik épületes ese-
ményét jelzik a franczia lapok. Reims-ban ugyanis a 
kath. munkás-egyesületek gyűlése után 1200 munkás 
részvételével lakoma volt, melyen a híres népszónok, 
Garmer abbé pohárköszöntőt mondván, lelkes szavakban 
egyetértésre hívta föl a munkásokat s munkaadókat. 
Ekkor a munkások fölugráltak helyeikről és a szintén ott 
jelenvolt munkaadókhoz siettek és kezet nyújtottak nekik, 
melyet ezek szeretettel megszorítottak. Itt a béke meg-
bontása lehetetlen volt. 

— Olaszország a tönk szélén. Hogy mivé lett 
Európa kertje, vagy — mint az olaszok mondják — a 
világ paradicsoma, azaz Olaszország a forradalmi uralom 
alatt, arról tanúságot tesz ama körülmény, hogy éven-
kinti 1500 millió bevételeiből 700 millió az állami adós-
ságok kamataira, 600 millió hadügyi czélokra szükségel-
tetvén, a többi kül- s belügyi kormányzat számára csak 
200 millió marad ! Miután kifosztották az egyházat, a 
pápát, a jótékony alapítványokat, most a népet teszik 
tönkre. Mi lehet ennek következménye más, mint hármas 
bukás ! 

— Felhívás. A „Szent Alajos zarándoklat" idejéhez 
rohamosan közeledvén, felhivjuk mindazon ifjakat, akik 
még a mozgalomhoz csatlakozni szándékoznak, hogy 
ebbeli elhatározásukról a „Szent Imre önk. egylet" elnök-
ségét (Budapest IV. Kecskeméti u. 13.) legkésőbb szept. 
15-ig tudósítani szíveskedjenek. Viribus unitis ! Kelt 
Budapesten, 1891. aug. 31-én Szányi Béla titkár, és 
Petrus N. János pénztáros. 

— A Protestáns Közlöny és más protestáns lapok 
— a mint az különben előre volt tudható — most a 
trieri szt. köntösön gyakorolja ócska vicczeit. Mi — írja 
a Közművelődés — nem igen szoktunk az ő kultusukkal 
bajlódni s annál rosszabbul esik nekünk az, hogy a „Pr. 
K." napról-napra mind durvább és alávalóbb modorban 
adja türelmetlenségének és kálomista vadságának elundo-
ritó jeleit. Hát hiszen mi nem kívánjuk, hogy a „Pr. K." 
olvasói és kiválóan szerkesztője velünk együtt zarándo-
koljanak a trieri szt. köntöshöz, melyet a tradiczio, okmá-
nyok és csodák egyaránt a Megváltóénak vallanak, ma-
radjanak ők itthon. A kinek nincs Megváltója, nincs most 
már „Idvezitője" sem, kinek lelkéről a „dicső" Calvinus 
Joannes által kénye-kedve szerint megnyirbált „keresz-
tyénség" öltönyének utolsó foszlánya is lemállott, az üljön 
itthon s hallgassa a kálomista prédikátoroknak a katho-
liczizmust és annak szertartásait mocskoló frázisos prédi-
káczióit " 

— A fegyveres békének is háború lesz a vége : a 
berlini lapok nagyon izgatják a német közvéleményt, mi-
óta az orosz czár oly előzékenyen fogadta a franczia 
hajórajt . Drágaság s ínség már jelentkezik ; a felforgató 
pártok is csak az alkalmat várják sötét terveik kivite-
lére ; és amellett minden nagyobb állam kormányzatában 
a hadügyi körök vergődnek túlsúlyra. Szomorú beköszöntő 
ez a XIX. százév utolsó tizévéhez ! 

— Sajtóhiba kijavítása. Mult számunk Vegyes rovatának 
egyik kikezdésében ,.po»!ograf helyett olvasandó : pornográf. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Ecce Sacerdos Magnus ! — Nemzeti zsinat. — Dr Schlauch Lórincz, váradi püspök beszéde 
a munkáskérdésről. — Egyházi beszéd, melyet Krassy Felix szent István első apostoli királyunk országos ünnepén mondott Budán, 
a helyőrségi templomban. — Egyházi Tudósítások : T r i e r : Korúm püspök főpásztori körleveléből a szent ruha ezidei kitétele alkal-

mából. — R ó m a : A hármas szövetség és a zsidók. — Irodalom : Kármelhegyi Rózsabimbók. — Vegyesek. 

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

A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippék Ferencz. 

Budapest. 1891. Budnyáns?.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szövetkezzünk a vasár- s ünnepnap megszentelésére. — Dr Schlauch Lőrincz, váradi püspök 
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encyclica a portugali püspökökhöz. — Irodalom : Krisztus követéséről. — A legfőbb társadalmi kérdés. — Vegyesek. 

Szövetkezzünk a vasár- s ünnep-nap meg-
szentelésére. 

A Religio utóbbi számaiban jeleztük azokat a 
többé-kevésbé rosszhiszemű törekvéseket, melyek 
majd innen, majd onnan, de mindig ugyanazon 
egy részről a vasárnapi munkaszünetről szóló 
1891. évi XIII. törvényczikk és az erre vonat-
kozó miniszteri rendelet ellen fordulnak. Akkor 
egyúttal kifejeztük azt a véleményünket is, hogy 
ez akczióval szemben hata lmas keresztény re-
akcziót kell kifejtenünk. 

Részünkről a mai napon megindi t juk ezt a 
visszahatást, amidőn röviden, de velősen azt a 
fölhivást intézzük a keresztényekhez: „szövet-
kezzünk a vasárnapi munkaszünet biztositására, 
vagyis a vasár- s ünnepnap méltó megszente-
lésére !" 

E fölhivásunkkal a törvény alapján állunk 
s eleve visszautasítunk minden föltevést, annál 
inkább gyanusitást, mely ez akcziónk mögött 
más törekvéseket s czélokat keresne, mint ame-
lyek a fönidézett idei XIII. törvényczikket s 
ennek végrehajtását foganatositó miniszteri ren-
deletet sugalmazták ; ellenkezőleg mi teljes joggal 
emelhetjük azt a vádat, hogy azok, akik az 
alkotmányos törvényhozó s végrehajtó hatalom 
bölcsesége által a lkotot t e mű ellen áskálódnak, 
magát az emberi méltóságot, a magyar nemzet 
önrendelkezési jogát és az egész keresztény pol-
gárisultságot támadták meg. 

Ezeket védjük mi, midőn kath. publiczistai 
munkásságunk majdnem két tizévre terjedő hosz-
szu folyamában annyiszor sürgettük a vasárnapi 
munkaszünet behozatalát ; és amidőn legutóbb is 

a Religio augusztus 29-diki 17. számában az 
emii te t t törvény s miniszteri rendelet, valamint 
a külföldi törvényhozások idevonatkozó intézke-
déseinek világánál k imuta t tuk az oly nagy zajjal 
emelt kifogások alaptalanságát , sőt veszélyes 
voltát. 

A békés együttélés müvén munkálkodunk 
tehát , midőn azt ajánl juk, hogy a nyilt t áma-
dásokkal s a lat tomos aknamunkával fenyegetet t 
vasárnapi törvényes munkaszünet megvédésére 
hazafias szövetkezetet alakítsunk. 

Ebben nincs semmi uj . Isten s az egyháü 
parancsolata, a pápák tani tása s külföldi hitsor-
sosaink példája szolgáljon buzditásul. 

Amidőn mi meg akar juk ta r tan i Isten s 
anyaszentegyházunk parancsolata i t a vasár- s 
ünnepnap megszenteléséről, ez éppen oly elvi-
t a tha ta t l an emberi s polgári jogunk, min t szoros 
lelkiismereti kötelességünk. E czélra tehá t a 
szövetkezés, az egyesülés az a lkotmány által is 
biztositott szabadságjogon alapul. 

A külföldön számos ily egyesület fennáll, 
így Francziaországban Limoges vidékén alkal-
munk volt látni a „L'Association dominicale" 
nevü szövetkezet áldásos működésének ered-
ményeit. 

E szövetkezetek eredete természetesen abban 
a sokat ócsárolt „sötét" középkorban gyökere-
zik. Az újkor felforgatásai azonban ezt a jóté-
kony intézményt is a többi romok alá temet ték, 
melyekből most a szoczializmus, kommunizmus s 
nihilizmus mérges dudvája burjánzot t föl. 

Korunkban a b. e. IX. Pius pápa lángszel-
leme keltet te életre a L'Assoziazione domenicale 
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intézményét. E nagy pápa a negyvenes évek 
közepén lé tes í te t te a szövetkezetet Rómában, 
bonnan lassankint k i te r jesz te t te az Egyházi Állam 
egész terüle tére . Egyút ta l pedig a püspököket 
világszerte a példa követésére serkente t te . 

Közbejöt t azonban a forradalom és IX. Pius 
Gaetából könnyező szemmel nézte annyi sok 
üdvös intézmény pusztulását . Többé-kevésbé ha-
sonló sorsra j u t o t t a vasár- s ünnepnap meg-
szentelésének szövetkezete a világ többi orszá-
gaiban, hol a kozmopoli ta kegyetlen szivü tőke 
nemzetgazdasági elvül á l l i to t ta föl azt az ember-
telen tan t , bogy a munkás, a nemzet- tes t e 
te rmelő tagja , évről-évre pihenő nap nélkül s 
szünetet nem ismerve dolgozzék, mig csak a sok 
munka a la t t ki nem dől vagy nyomorékká nem 
vál ik; és a nemzet ez élő erő- s munka- tőké jé -
nek emez égbe kiál tó fecsérlését s önző pusztí-
tásá t elnevezték a nemzet i vagyon szaporodásá-
nak. Ekkor virágjában állott a liberalizmus, 
melynek u ra lma a la t t a munkás rosszabb volt a 
rabszolgánál, k i t u ra kiméi, nehogy k á r t szen-
vedjen, sőt rosszabb volt az igavonó ál latnál , 
melyet gazdája szintén meg szokott óvni a tul-
erőltetéstől. 

Mily nagyot fordul t azóta a vi lág! 
Ki h i t te volna, hogy már Magyarországon 

is törvény s miniszter i rendelet in tézkedjék a 
vasárnapi munkaszünetről , mikor még élnek, i t t 
köztünk j á r n a k és magas méltóságokban s jöve-
delmező állásokban sütkéreznek azok a tudósok 
és polit ikusok, akik a föneml i te t t liberális tano-
ka t h i rdet ték a tanszékekről és a törvényhozás 
te rmeiben? ! 

Ámde ez a törvény s miniszter i rendelet 
egyfelől védelemre, másfelől kiegészítésre szorul, 
min t már annyiszor k i fe j te t tük , és e ket tős czélt 
leghatá lyosabban biz tos i that ja a „Szövetkezet a 
vasár- s ünnepnap megszentelésére." 

A törvény a lap jára állva követel jük jogain-
ka t s szabadságunkat . 

A liberalizmus azt mondja ta lán e r re : Mi 
sem gátol benne. 

Nem-e? Nézzétek a munkások ezreit meg 
ezreit, kik va§ár- s ünnepnap kora reggel mun-
kába sietnek, hogy o t t d. e. 11 óráig dolgozza-
nak, akár hétköznapon. Van-e természet i joga 
az á l lamnak őket erre a munkára szorítani, mikor 
Is ten azt parancsolta , hogy az ember nyugodjék 
meg a munká tó l hetedik napon. Nézzétek az 

állami, törvényhatósági a lka lmazot taka t , kik va-
sárnap d. e. a hivatalban ta r toznak dolgozni vagy 
az á l lami vállalatokban hétköznapi munká t vé-
gezni. Há t a többi magán a lkalmazot tak s cse-
lédek ? 

„Emlékezzél, hogy az Ur nap já t megszen-
teljed. a 

„Az egyház ál tal rendel t ünnepeket meg-
ülj ed.K 

Van-e már most joga valakinek azt mon-
dan i : Én nem fogok vasárnap dolgozni, én a 
szent misét akarom hal lgatni? 

Milyen lelkiismereti szabadság az, mely t i l t ja 
vagy lehetet lenné teszi Isten s az egyház paran-
csait tel jesíteni. 

Avagy joga van-e az á l l amnak törvény által 
j ogo t s ha t a lma t adni a munkaadónak, hogy 
munkása i t közvetlenül s közvetve ebben gátol-
hassa vagy ezért meg is büntethesse? 

Vegyük ezt jól fontolóra, különösen szembe 
ál l í tván az 1891. évi XIII. törvénynek azt az 
engedékenységét, melylyel min tha csak azt mon-
daná az á l l am: „vasárnap elmehetsz a fu t t a t á -
sokra, bálba, színházba, bármiféle lármás és frivol 
muta tványokra , czirkusba ; mehetsz egész délután 
csapszékről csapszékre, este t ivornyából t ivor-
nyába ; de délelőtt a mise ideje a la t t dolgoznod 
kell, ha kenyerede t nem akarod veszíteni." 

Utóvégre is csak arról lehet szó a törvény 
emez intézkedéseinél, hogy a vállalkozók vasár-
nap is nyerészkedhessenek; ez azonban a szigorú 
vasárnapi munkaszünet mel le t t pusztán lucrum ces-
sans számba jöhetne, holot t a munkásra nézve a 
mostani törvény mel le t t ha tározot t damnum 
emergens t ámad és pedig testére s lelkére; amin t 
igaz az is, hogy a gazdagnak nincs szüksége 
törvény által megál lapí tot t vasárnapi pihenőre, 
hanem a munkásnak , aki nem képes megvédeni 
ebbeli jogait , ha állam s társadalom nem gyá-
mol í t ja . A keresztény társadalomnak ez szoros 
kötelessége, melynek teljesítésében leghatalma-
sabb támasza volna az összes keresztény társa-
dalmi osztályok szövetkezése a vasár- s ünnepnap 
megszentelésének biztosítására, nevezetesen az 
1891. évi XIII. t.-cz. védelmére s t ö k é l e t e s í -
tésére. 

Akinek még némi túlzot t aggodalmai volná-
nak, azt figyelmeztetnünk kell, hogy e törvény-
s miniszteri rendelettel szemben már megalakul t 
a vasárnapi munkaszünet elleni szövetkezet. 
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Mi volna más a szatócsok ismeretes gyülekezése; 
mi volna más az izraeli ta vállalkozók s ipar-
üzők együttes föllépése és a ko rmányná l t e t t 
kol lekt iv remenst rá lása ? Avagy ez szabad volna; 
de a vasárnapi munkaszünetről szóló törvény 
védelme s benső szellemének fejlesztése ta lán 
tilalom tá rgya ? ! 

Föl tehát , szövetkezzünk a vasárnapi mun-
kaszünetre, meg lévén győződve, hogy minél 
szigorúbban fogjuk azt m e g t a r t a n i s meg ta r t a tn i , 
magunk s népünk annál erősebbek leszünk hon-
polgári, családi s keresztényi köte lmeink tel jesí té-
sére, m in t azt az 1891. évi XIII. törvényczikk 
szelleme is kontemplá l ja , mely nélkül a haza 
ledől s rabigába görnyed. 

Csippék Ferencz. 

D r S c h l a u c h L ő r i n c z, 
váradi püspök 

beszéde a munkáskérdésröl, 
melyet a nagyváradi iparos i f júság önkéjcző- és betegsegélyzö-egy-
lete zászlajának ünnepélyes felszentelése alkalmából a székesegy-

házban ta r to t t . 

(Vége.) 

A munkásosztályt pedig inti az egyház, hogy pon-
tosan és hiven végezzék munkájokat, melyre magukat 
szabadon és igazságos szerződés által kötelezték, a munka-
adót sem személyében, sem vagyonában ne károsítsák, 
jogaiknak védelmében az erőszaktól tartózkodjanak ; tart-
sák magukat oly emberek társaságától, kik őket, meg 
nem valósitható reményekkel kecsegtetik s csak keserű 
csalódást hoznak és veszendőségüket okozzák. (XIII. LEO 
pápa: „Rerum novarum" kezdetű encyklikája.) 

Azt mondják, hogy ezek csak eszmék, a mai álla-
pot pedig tényeket kiván, melyek egyedül képesek a 
kérdést megoldani. 

Kétségtelen, hogy az államhatalom sokat tehet, sőt 
tenni köteles is ; sokat, nagyon sokat tehetnek maguk az 
iparosok és munkások, de nem kell feledni, hogy: esz-
mék kormányozzák a világot és pedig isteni eszmék s 
hogy a mai állapotok felforgató eszmékből fejlődtek, hogy 
a szocziáldemokraták is az eszmék hatásától várják ter-
veik valósulását. A gondolkozás módját kell tehát meg-
változtatni, egészségesebb eszméknek kell befolyást en-
gedni, olyan eszméknek t. i,, amelyek építhetnek, de 
nem rombolnak, eszméknek, melyek magasabbra irá-
nyozzák a sziveket és vágyakat; más, egészségesebb 
közszellemet kell teremteni, befolyást engedni a vallás-
nak, mert csak egyedül ez képes mérsékelni a gőgöt, 
mérsékelni az irigységet, mindkettő pedig nagy szerepet 
játszik a szocziális kérdésben, de mindkettővel szemben 
az emberi törvényeknek nincs hatályuk. 

Es ezen szempontból tekintem én a mai ünnepély-
nek fontosságát. 

Ifjak, akik az iparnak szentelték életöket, ifjak, akik 

tiz esztendő előtt egyesültek arra, hogy működésűkben 
egymást támogassák, hogy a testületi és társas életet 
szellemileg kifejtsék és ápolják, hogy az iparűzéshez 
szükséges ismereteket elsajátítsák és terjeszszék, hogy a 
szakértelmet fejleszszék, hogy munkásságra és szorga-
lomra egymást ösztönözzék, hogy a magyar szellemet és 
nyelvet terjeszszék és ápolják, végül, hogy beteg társaikat 
segélyezzék és ápolják s a szegényül elhalálozottaknak 
tisztes eltakarításáról gondoskodjanak ; ezen ifjak ma 
Isten oltalma alá állanak, zászlójukra az egyház áldását 
adni kérik s ezzel oly térre léptek, mely nem a szocziál-
demokratáké, oly térre, melyen nem rombolni, hanem 
építeni kívánnak, melyen édes hazánk ősi hagyományait 
fentartani akarják, mert a magyar iparos hazát kiván és 
hazáért ver szive s nem lelkesül a világpolgárság dicső-
ségeért ; mert a magyar iparos tudja, hogy Magyarország 
csak most kezd fejlődni, hogy az ipar még gyenge, hogy 
tehát világrázkodtató eszmék után iramodni annyit tenne, 
mint azt csirájában megölni. 

Magyarország törvényhozása szabaddá tette az ipart ; 
szabad-e az iparosnak a szabadság leple alatt megtagadni 
őseinek vallását, melyen az ország felépült ? szabad-e neki 
azokhoz csatlakozni, akik zászlójukra i r ják: „Se Isten, se 
haza, hanem az általános emberiség !*' 

Fellázadni az egyház, a vallás ellen ? ! Miben bán-
totta meg az iparost az egyház, vagy miben akadályozza 
hogy fejlődjék ? Szabad-e az iparosnak elfelednie, hogy 
— eltekintve a franczia forradalomtól, mely mindent 
összetört, egy pápa, VII. Pius volt az első, aki 1801-ben 
szabaddá tette az ipar t? szabad-e elfelednie, hogy midőn 
a római birodalomnak nyugoti része széthullott és a 
barbárok mindent letaroltak, az egyház adott menhelyet 
az iparnak a zárdák falain belül, hogy maguk a szerze-
tesek iparosok és munkások voltak ? 

Menjenek be a műhelybe és egy sajátságos látvány-
nak lesznek tanúi ! Ott az iparosok közt bizonyos versenyt 
fognak látni, ahol a legügyesebb és legjobban becsült 
az, aki a XIII. és XIV-ik századbeli müizlést legjobban 
tudja utánozni, pedig akkor egyházi szellem, akkor val-
lásosság uralkodott, akkor a czéhek rendszere állott fenn 
és ezek is az egyház védelme alatt virágzottak. A czéhe-
ket régi alakjukban, hibáikkal visszahozni nem lehet, 
nem is akarja senki ; mások a mai viszonyok. De ha 
valamit visszahozni lehet és kell is : ez azon vallás-erkölcsi 
szellem, mely azokat átlengte. 

A czéhek helyeit ma az iparos egyletek, legény-
egyletek pótolják, másutt a munkások egyesületei ala-
kulnak. Az egyház ezeknek czélszerüségét, sőt szükséges-
ségét ismerve mindenütt támogatja és nem kiván egyebet, 
mint hogy ezen egyesületekben a józan eszmék legyenek 
irányadók, melyek az egyházat és hazát egyaránt tisztel-
jék és körükből mindazon túlzásokat kizárják, melyek 
csak a szegény iparosnak és munkásnak kárát okozzák. 
Nem szabad kendőzni a teljesíthetetlen vágyakat, nem 
felcsigázni a soha sem valósitható ábrándokat, nem tú-
lozni a szenvedéseket, nem elkeseríteni a munkást, nem 
elrabolni az iparosnak hitét s igy tönkre tenni lelkét és 
szivét s odadobni martalékul a rossz lelkű izgatóknak. 

Önök, Barátaim ! egyletük jeligéjeül ,a munkásságot 
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és haladást" választották. Már ezzel hadat izentek mind-
azoknak, akik nagyhangzásu szavak alatt a henyélést és 
dologtalanságot takarják. Emlékezzenek meg, hogy az 
egyház, melynek áldását ma kérik, a dolog mellé oda 
állítja az imát is. hogy a jó Isten áldása nélkül meddő 
a munka, hogy fensőbb segedelem nélkül az ember az 
élet terhei alatt könnyen összeroskad ; hogy amelyik mű-
helyből az Isten számkivetve van, ott ki van zárva a 
munkának legjobb barátja, hogy oda, ahonnan a vallás 
száműzetik, bevonulást tartanak az emberi szenvedélyek 
és csakis ezek ; pedig a szenvedélyek nem emelnek, hanem 
rendszerint lealacsonyítanak. 

Önök haladást kívánnak és ezzel hadat izennek 
mindazoknak, kik a jelen társadalmat szétrombolni igye-
keznek, de arról, hogy helyébe mit fognak állítani, fo-
galmuk sincsen. Lerombolni ezredéves épületet és csak 
annyit tudni, hogy ezen épület csak rom lesz és nem 
egyéb : annyit tesz, mint az emberi nemet a barbárságba 
visszalökni, ez pedig nem haladás. 

A haladás csak a mai alapon történhetik, azon az 
alapon t. i. a melyet a kereszténység két ezer év előtt 
lerakott. Es ezen alapot nem lehet bün nélkül szétbontani. 
A keresztény életrend csontokig és velőkig hatott már. 
Oltsuk ki a lelkekből a hit világát, mely oda lett oltva, 
mely növekedett, testté és vérré vált, melylyel az ember 
magát azonosította és a melytől megválni nem tud 
anélkül, hogy meg ne szűnjék ugyanaz lenni és meg lesz 
törve nem csak a hit, de meg lesz törve az erkölcsi élet, 
egy ür álland be, melyet semmi sem képes kitölteni. 
Lesz haladás, de nem a jóban, lesz fejlődés, de ez nem 
lesz eszményi ; lesz anyagi jólét, de a szenvedés mint 
árnyék annál nagyobb lesz, minél nagyobb lesz a hitet-
lenség és erkölcstelenség. 

Tartsák tiszteletben ifjú barátaim ! a zászlót, melyet 
meg fogok áldani. Legyen az önök folytonos becsüléséuek 
tárgya ; legyen az mindig buzditó jelvénye önök vallásos-
ságának és hazaszeretetének. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 4. Egyházpolitikai áttekintés 

Magyarországon. 
Annak az áldatlan elkeresztelési hajszának legáldat-

lanabb jelensége az. hogy némelyek papjaink közöl a 
nyilvánosság terén is fölszólalnak püspökeink ellen, hi-
báztatván s leczkéztetvén őket egyenkint s együttesen, 
sőt szinte azzal vádolván, hogy árulást követnek el a 
katholikus egyház hitelvén s érdekén az apostoli szent-
szék akaratának s utasításának egyenes megszegésével. 

Sokkal sajnosabb jelenség ez, semhogy szó nélkül 
el lehessen siklani fölötte, mikor némelyek schizmát is 
emlegetnek. 

Nem fogunk vitába bocsátkozni azokkal, akik a 
rövidem jellemzett vagy ahhoz hasonló véleményen van-
nak ; mert a vitatkozás ily kérdésben máris hozzájárulást 
jelentene ama vádakhoz. Ez pedig még súlyosabb volna, 
mint a vád maga. Azért csak néhány kérdésre fogunk 
szorítkozni a helyzet megvilágítására. 

Van-e vagy nincs-e a püspököknek joguk a tulajdon 
vélemény s meggyőződés alkotására, mint a papság bár-
mely tagjának s mint különösen • az emiitett felszó-
lalóknak ? 

Ha igen, vájjon a f'őpásztoroknak van-e inkább 
módjukban, mint egyes alárendeltebb állásban lévőknek, 
a helyzet szükségleteit áttekinteni és az adott viszonyok-
nak megfelelő magatartás fölött határozni ? 

Vájjon továbbá nem ugy köti-e őket Róma dönt-
vénye az elkeresztelési ügyben, mint bárki mást a katho-
likusok közöl? 

Van-e bármily aktus a pápai dekretumok óta, mely 
hivatalosan s tényleg az ellenkezőről tanúskodnék ? 

Vájjon Róma hallgatással türné-e, ha bárki is hit-
elvi legfőbb határozatai ellen vétene, ezeket mellőzné 
maga és a papokat s hívőket is hasonlóra akarna bírni ? 

A malom alatti egyházpolitikusok éppen az apostoli 
szentszék magatartását nem veszik számba, pedig az isme-
retes dekretumok közzététele, nevezetesen pedig a primási 
szék megüresedése óta mennyi sok alkalma lett volna 
Rómának, hogy határozatainak teljes érvényt szerezzen az 
egyházban, ha csakugyan beállott volna az az eset, melyet 
némelyek schizmának is neveznek ? 

Kézzel foghatólag nyilvánvaló tehát, hogy amidőn 
a római Curia nem látta ennek szükségét, oly körül-
ményeknek kell fönforogniok, melyeket azok, akik a 
malom alatt csinálnak fő-fő egyházpolitikát, nem ismer-
hetnek ugyan, de még ők is feltételezhetnek, föl kellene 
tételezniök legalább, mielőtt elevenek s holtak fölött 
ítélni akarnak. 

Vájjon a szentszék, a bécsi apostoli nunczius, a 
püspökök mind kötelesség-feledésről vádolandók vagy 
vádolhatók-e azért, hogy ezeket a körülményeket nem 
ütötték dobra, nem hozták nyilvánosságra vagy azoknak 
tudomására, akik a legfőbb tekintély hangján beszélnek 
s írnak ez ügyekről ? 

Ugy hiszszük, ezzel eléggé illusztráltuk ezt a szo-
morú inczidenst, semhogy tovább kelljen vele foglalkozni. 
A helyzet azonban, melyet az elénk tár, éppenséggel 
nem mondható vigasztalónak. Ellenfeleinknek nagy örö-
mük telhetik benne, látván a katholikus egyházban már 
nyíltan felülni fejét annak a visszavonásnak, mely — 
soha sem szülhet j ó t ; és amely, ha általánossá válnék, 
valóban schizmára vezetne. 

Az egyéni aggályok nem jogosítanak föl senkit, 
hogy kétségbe vonja másoknak kötelesség-érzetét, annál 
kevésbé az egyházi felsőbbségét. 

A Gondviselés malmai nem őrölnek talán oly gőz-
gyorsasággal, mint némelyek óhajtanák : de azért mégis 
folyton-folyvist őrölnek . . . 

Az események, melyek néhány év óta olv nagy for-
dulatot idéztek elő a világon, a pápa helyzete Rómában, 
az egyház helyzete Francziaországban, a katholiczizmus 
élénk felpezsdülése világszerte: mindez kihívja a figyel-
met ; egyúttal azonban Magyarországra is irányítja azt. 

A jó és rossz, az igazság és hazugság folytonos 
küzdelme hazánkban is folyton foly és folyton megujul 
azon viszonyok szerint, melyek nemzetünk lényével sajá-
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tosak. Ennek a küzdelemnek a mozzanatait, folytonos 
hullámzását s váltakozását olvashatjuk a szent könyvek-
ben, ahol — akár emberileg véve a dolgot — meglepő, 
frappans leírását találjuk a mult s jelen történetének ; és 
én részemről legalább, nem ismerek tanulságosabb stu-
diumot, mint annak a franczia jezsuitának könyvét, aki a 
mult eseményeit s a jelen vajúdását szentírási idézetek 
világánál mutatja be, a jövendőre nézve pedig pontról-
pontra az Apocalypsis-re utasítja olvasóját. 

Ebből a küzdelemből az isteni Gondviselés rendel-
kezései szerint minden nemzetnek kijutott a maga fel-
adata, kijutott Magyarországnak is az ő része. Egyetlen 
országa a világnak nincs azon helyzetben, mint Magyar-
ország. A világosság és sötétség harcza mindenütt 
foly az egész világon, mindenütt más alakban s más 
fegyverekkel. Hazánkban az interkonfesszionális kérdés 
alakjában, mely sehol a világon nem öltött oly éles ala-
kot, mint nálunk. Másutt is vannak szekták és talán na-
gyobb számmal is, mint nálunk ; a szellemi harcz azonban 
csak mellesleg érinti azokat a kérdéseket, melyek nálunk 
az előtérben állanak. Ezek a kérdések azok, melyekre 
minden figyelmünket s minden tehetségünket összponto-
sítanunk kell, hogy megvívjuk a világosság harczát a 
sötétséggel azon a téren, mely a magyarországi katholi-
czizmus rendeltetése. 

E küzdelemben méltó fegyverekkel kell harczol-
nunk. 

Bunkóval, doronggal, vagy azokhoz hasonló szavak-
kal nem küzd az igazság : estote simplices sicat columbae 
et prudentes sicut serpentes. A harcz Istenért, legyen 
harcz embertársaink üdveért: nemes és magasztos, istenes 
és emberies egyaránt. 

Mindenek fölött azonban hagyjuk abba azt a ma-
lom alatti egyházpolitikát, mely a fáktól nem látja az 
erdőt és fejszével rohan a szúnyognak. A közlegény in-
duljon a vezérek szavára s ne akarjon bölcsebb lenni az 
egész vezérkarnál és a fővezérnél, mert elveszett az a 
hadsereg, hol mindenki vezérkedni akar ; az a közember 
vagy káplár pedig, aki előőrsön áll és akinek (például 
az elkeresztelési ügyben) fel kell fogni az ellenfél egyik-
másik lövését, ne zsörtölődjék — bogy rosszabbat ne 
mondjunk — ha látja, hogy a derékhad még mozdulat-
lanul csatarendben áll és a vezérek nem adnak még pa-
rancsot az öreg ágyuk elsütésére ; gondoljon inkább saját 
kötelességére, mellette azt is megforgathatja elméjében, 

— hátha a vezérkar hadműveletei más irányban is 
folynak, mint ahol ő maga áll, és hátha sikerült az 
ellenfelet megkerülni s körülvenni?! 

A ki nem jó közlegény, az bizony nem lehetne jó 
hadvezér. . . 

A valláspolitikai helyzet kulcsa Magyarországon a 
vallásközi kérdésekben van: ezeknek tanulmányozása ké-
pezze főgondunkat; kezdve Pázmány dicső hadjáratától 
napjainkig annyi a tudni való adathalmaz a püspöki szé-
kek levéltáraiban, a régi s ujabb országgyűlések tárgya-
lásairól szóló aktákban, a Vatikán könyvtáraiban, hogy 
annak avatott földolgozása maga a legszükségesebb s leg-
hálásabb föladat azokra, akik üdvöset végezni kívánnak. 
E kérdések legyenek azok, melyekre az általános tudni-

valók mellett az oktatás- s nevelésnél legtöbb figyelmet 
kell fordítani, hogy a serdülő nemzedék nagyobb készült-
séggel, és nagyobb odaadással s fegyelmezettséggel vív-
hassa a jó harczot. 

A rekriminácziók oly kicsinyeseknek látszanak nekünk, 
hogy nélkülözzük bennük azt, ami a harczosnak első s 
legfőbb kelléke. 

Istenbe vetett bizalommal nézzünk a jövőbe és ne 
engedjünk szivünkben más gondolatot megfogamzani, mint 
azt a szent meggyőződést, hogy : amint én tudom és 
megteszem kötelességemet, ugy tudja és megteszi azt 
harczos társam, a vezérkar és fővezérlet, mert a szent 
ügy harczában a Gondviselés jelöli ki mindenkinek a 
hadállását. -f-

Beszterczebánya. Ft. Bende Imre püspök ur ö 
méltóságának bérmautja. — 

Hogy mélt. Bende Imre beszterczebányai megyés 
püspök miként felel meg az egyház sz. ügyének s a haza 
magasztos eszméjének előmozdittatását illetőleg, azt az ő 
eddigi öt éves kormányzata áldásteljes működésének szá-
mos üdvös gyümölcse bizonyítja. 0 egyházmegyéjének 
valóságos atyja, ki nem csak szeretetével halmozza el a 
hozzá tisztelettel s szeretettel sereglő papjait, kik tőle 
különféle ügyekben tanácsot kérnek, hanem maga is föl-
keresi őket, hogy személyesen meggyőződjék miként tel-
jesitik magasztos hivatásuk nemes feladatát; hogyan 
oktatják hiveit vallásunk igazságaira s a hazafiságra ; ezt 
az alkalmat használta fel a fentdicsért egyháznagy főleg 
bérmautain. Mert miként minden évben, ugy most is — 
ez idén már másodízben — elindult a libethbányai espe-
resi kerületbe, hogy az ott lakó hiveit is a bérmálás 
szentségében részesítse. Folyó hó 22-én Pónikon, 23-án 
Zólyom-Lipcsén, 24-én Szelesén ; 25-én Padkóczon, 26-án 
Mosódon, 27-én Libethbányán, 28-án Mezőközön s 29-én 
Zólyom-Sz.-Andráson, a hol fényes papi segédlettel, ünne-
pélyes sz. misével s a jelenlevő papság által énekelt „Te 
Deummal" fejezte be egyházmegyéjének minden egyes 
plébániáján a bérmálás szentségének kiszolgáltatását s az 
iskolák látogatását, s igy nincs az egyházmegyéjének 
olyan plébániája vagy olyan iskolája, melynek állapotáról 
ő méltósága személyesen meg nem győződött volna. Sok 
helyen 69 év óta, több helyütt pedig soha sem volt 
helyben a bérmálás. Mindenütt, a hol a fáradságot nem 
ismerő főpap megfordult, általános s valláskülönbség nél-
küli lelkesedéssel s tisztelettel fogadtatott; mindenütt 
diadalivek voltak fölállítva ; több helyütt pedig számos 
tagu bandérium kisérte az egyháznagyot. A főpásztor 
iránti tisztelet s szeretet tetőpontját Zólyom-Lipcsén érte, 
a hol kivilágítással — különösen pedig a magas dombon 
fekvő vár kivilágítása impozáns volt — fáklyásmenettel, 
énekkel s zenével tiszteltetett meg, mely alkaiommal 
Bauer Gusztáv körjegyző lelkesen üdvözölte à város lelki 
javát szivén viselő főpapot, mire ő méltósága meghatottan 
s hazafiságra buzdító szavakkal válaszolt, s az ott létező 
kisdedóvó javára 50 frttal járult. A templomban elvégzett 
sz. ténykedés után mindenütt az iskolát is meglátogatta, 
a hol két órán át is maga vizsgálgatta az iskolás gyer-
mekeket, és pedig a hittanból anyanyelvükön, a többi 
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tantárgyból pedig édes hazánk zengzetes nyelvén is ; ez 
alkalommal nem mulasztotta el, hogy ne intézzen néhány 
szót a tanítókhoz is a helyes s hazafias oktatást illetőleg. 
Hogy mily őszinte ragaszkodással viseltetik angyalszivü 
főpásztorunk iránt a köznép is, mutatja azon körülmény, 
hogy a főpásztor körükből való bucsuzása alkalmával 
örömkönnyekkel s csókokkal áraszták el a nekik s kis-
dedeiknek áldást osztó kezeit. 

Trier. Urunk varratlan köntöse. — 
Mint ismeretes, a trieri székesegyházban őrzött erek-

lyén kivül Francziaország Argenteuil városában is őriznek 
egy ruhát, melyet a hagyomány Krisztus Urunknak tu-
lajdonit. 

Erre vonatkozólag a Metzer Post nevü kath. lap a 
következőket jelenti : 

Néhány héttel ezelőtt a versailles-i ft. püspök ur, 
kinek egyházmegyéjéhez tartozik Argenteuil városa igen 
szives levelet intézett ft. Korúm, trieri püspök úrhoz azzal 
a kéréssel, engedje meg, hogy három argenteuil-i pap, 
köztük az ottani esperes-plebános megtekinthesse a szent 
ruhát Trier-ben és hogy szükséghez képest részletes vizs-
gálat által megállapíthassa, vájjon van-e valami viszony 
a trieri s argenteuil-i ereklyék közt. 

A trieri főpásztor posta fordultával válaszolt, hogy 
szivesen látja az argenteuil-i urakat ; csak arra kéri őket, 
h°gy jöjjenek legalább két nappal a ruha nyilvános ki-
tételének megkezdése előtt, hogy közelről és nagyitó 
üveg segélyével megvizsgálhassák az ereklyét; hozzátette 
még, hogy igen szivesen fogja azokat az urakat minden-
nel támogatni, hogy teljesen kellő Ítéletet alkothassanak 
maguknak, amint minden kívánságuknak eleget fog tenni. 

E levél következtében az argenteuil-i küldöttség 
augusztus hó 17-én Trier-be jött, hol Korúm püspök 
szivesen fogadta. Az argenteuil-i esperes-plebános hiva-
talos jegyzőkönyvet adott át az argenteuil-i ereklye álla-
potáról 1882. évről, valamint egy kis csomagot a ver-
sailles-i püspök pecsétjével elzárva, melyben az argenteuil-i 
ereklyének egy részecskéje vala. 

A bizottságot azonnal bevezették a trieri székesegy-
ház kincstárába a szent ruha megvizsgálására. 

A szent ruha egy asztalon selyem takarón volt ki-
terjesztve; a bizottság tagjai minucziózus részletességgel 
megvizsgálhatták. Korúm püspök megmutatta nekik azo-
kat a selvem-darabkákat, melyek a selyem borítékból 
léteznek a ruha előrészén, valamint a byssus-t (értékes s 
finom szövet), mely az ereklye hátsó részét fedi ; azután 
fölemelte ezt a byssus-t több helyen oly módon, hogy a 
tulajdonképeni ruhát érinteni és nagyitó üvegen vizsgálni 
lehessen. 

A bizottság tagjai összehasonliták a szent köntöst 
az Argenteuil-ből hozott ereklyerészszel s egyhangúlag 
kijelentették, hogy az argenteuil-i ereklye szövete teljes-
séggel különbözik a trieri szent ruha szövetétől; azon-
felül azt a meggyőződést szerezték maguknak, hogy a 
sz. ruha egy tunikát képez, nem pedig díszköpenyt ; egy-
úttal pedig kijelentették, hogy a két ereklye a mi Urunk 
ket különböző öltönyét képezte. 

A vizsgálat, melyet Korúm püspök nekik oly kész-
séggel megengedett — mondák — még növelte tisztele-
tüket a trieri ereklye iránt ; megtekintése által ujabb 
bizonyítékot nyertek ez ereklye hitelességéről, melyben 
egyébiránt soha sem kételkedtek: és soha sem is állítot-
ták az ellenkezőt, mint a lapok tévesen jelentették. 

Erre vonatkozólag a zsidó-liberális Kölnische Ztgy 

valamint a bécsi kormány félhivatosa (!), a Fremdenblatt 
gyűlöletes czikkeket hoztak „a Trier s Argenteuil közt 
kitört viszályról," sőt a Herold-féle távirati ügynökség 
azt is akarta tudni, hogy Róma a trieri ereklye hiteles-
sége mellett nyilatkozott az argenteuilivel szemben. Ezek-
nek a rosszakaratú híreszteléseknek azután néhány kath. 
lap is felült, nevezetesen a párisi Défense is. 

A Trierer Landeszeitung ezzel szemben közölvén 
az argenteuili küldöttség f'önebb leirt vizsgálódásainak 
részleteit, újból megállapítja a tényállást, mely semmi 
kétséget sem enged a trieri ereklye valódisága felől. A 
szent köntöst első rendű német szakférfiak vizsgálták, 
mint dr Schütgen és P. Beissel ; de az egyházi hatóság 
még sem parancsolja a hívőknek, hogy az ereklye való-
diságában hinniök kell; senki sincs lelkiismeretében erre 
kötelezve. Azt azonban minden katholikustól meg lehet 
kivánni, hogy tekintettel a trieri székesegyház régi s 
tiszteletreméltó hagyományára előítélet s elfogultság nél-
kül tekintse az ügyet. A más vallásuaktól pedig méltán 
el lehetne várni, hogy jóakaró semlegességet tanúsítsanak 
oly kérdésben, mely annyi sok katholikusra nézve a 
tisztelet tárgya. „Mi közük a protestánsoknak s zsidóknak 
ahhoz — kérdi a Niederrhein. Yolkszeitung — ha a 
katholikusok Trierbe a sz. köntöshöz zarándokolnak ? Mi 
káruk lehetne ebből? Vagy van-e a sz. köntös kiállítá-
sának valami ellenséges tendencziája ? Senki sem mond-
hatna igen-t e kérdésekre. Es mégis számos lap napról-
napra gúnyolja a trieri zarándokokat ; sőt némelyek a 
kitétel hatósági betiltását kivánták. íme ez is egyik jel-
lemző tanúbizonysága a lelkiismereti szabadság tiszteleté-
nek a protestánsok és zsidók részéről. íme ilyen a prot. 
toleranczia ! Aki kegyelettel viseltetik atvja s anyja 
ereklyéi iránt, az meg fogja érteni a katholikusok tiszteletét 
a trieri sz. köntös iránt, melyet semmiféle gunv s türel-
metlenség nem fog megfoszthatni attól a nimbustól, 
melylyel a hagyomány körülvette. Mire való tehát az a 
lárma ?"' 

Portugal. A pápai encyclica a portugali püspö-
kökhöz. — 

XIII. Leo pápának „Pastoralis vigilantiae" kezdetű 
levele *) Portugal főpásztoraihoz ujabb bizonyitéka annak 
az apostoli szorgoskodásnak, melyet a szentatya nem szű-
nik meg a vallás érdekeinek hatályos előmozdítására 
kifejteni. Már a korábban ugyancsak a portugali püs-
pökökhöz intézett pápai encyclica ébredésre készté a 
vallásos szellemet e dicső múlttal biró országban s mint-
egy kiinduló pontja vala egy ujabb korszaknak. Azóta 
a mozgalom megindult és nem szűnt meg terjedni s 
gyümölcsöket hozni : Portugal nincs többé elszigetelve a 

') L. a Religio aug. 19. és 22-diki számát. A szerit. 
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mélyre ható vallásos áramlattól, mely Európán végig 
terjed ; a portugali katholikusok máris más országokbeli 
hitsorsosaikhoz méltóknak s föladatuk magaslatán állók-
nak mutatkoztak. Ennek bizonyítékául szolgálnak azok a 
különböző katholikus kongresszusok, nevezetesen az utolsó 
Bragában, melyről a szent atya oly kegyesen emlékezik 
fönidézett encyclicájában. E kongresszus bizonyítja, hogy 
a portugali katholikusok az egyesülésben s egyetértésben 
keresik s meg is találják azt az erőt, mely az egyház 
ellenségeinek minden támadását meghiúsíthatja; e nagy-
gyűlésen ugyanis nagy avatottsággal tárgyalták az összes 
jelenkori vallási kérdéseket és hozott határozataikkal 
irányt s a czél elérésére szükséges eszközöket jelöltek az 
ország kath. elemeinek, miáltal a visszavonás, széthúzás 
s közöny elől elzárták a tért, lehetővé s kötelezővé tevén, 
hogy aki katholikus, az csak a kitűzött zászló alatt 
keresheti egyháza üdvét. Ez a katholikus kongresszusok 
egyik nagy haszna. 

A brágai kongresszuson azt a kérdést is tárgyalták, 
amely a katholikusok legszentebb s legdrágább érdekeit 
oly közelről érinti, és ez a pápai függetlenség kérdése. 
Erről a pápa encyclicája meleg szavakkal emlékezik meg, 
dicsérvén a buzgóságot s erélyt, melyet a portugál katho-
likusok ez ügyben kifejtettek ; és ez valóban dicséretre 
méltó is, mert bármily kis ország legyen is Portugal, 
fiúi kötelességének a szorongatott közös atya iránt minden 
katholikus eleget tenni tartozik. 

A pápa encyclicája két fő kérdést domborít ki, 
amelyeknek megoldása nem mulaszthat el tetemes befo-
lyást gyakorolni Portugal vallási s társadalmi jövőjére ; 
e két kérdés : a szerzetes rendek s kongregácziók, neveze-
tesen a hittérítés apostolkodásának szentelt szerzetrendek 
visszaállítása, amelyeket a szabadkőművesség kitiltott 
volt, és a nemzeti zsinat mielőbbi megtartása. 

Portugal most a legsúlyosabb belső válságon megy 
keresztül ; ennek a krízisnek kezdete, mint ismeretes, az 
Angolországgal fölmerült viszályban keresendő, mely 
bizonyos afrikai területek birtoka miatt támadt. E viszály 
folyamában az angol sajtó által fölhozott érvek egyik 
legfőbbike az vala, hogy Portugal mit sem tett gyarma-
tainak czivilizálására és hogy teljességgel képtelen a 
gyarmatosítás eme föladatára. Portugal története, neve-
zetesen a XV. s XVI. században bizonyára megczáfolja 
ez állítást; de azt nem lehet tagadni, hogy az üldözés, 
melyet ez ország kormánya a XVIII. százévben a szer-
zetes rendek s vallásos kongregácziók ellen folytatott és 
a tartós rossz akarat, melylyel a XIX. százév folyamában 
irántuk, valamint a vallásos élet s kath. apostolkodás 
irányában tanúsított, kihatottak a gyarmatok viszonyaira 
is, amint az anyaországot a mostani nagy belső válságba 
sodorták. A katholikus missziók a gyarmatokban ugyanis 
legelsőbben érezik vala annak az egyházellenes politiká-
nak a következményeit ; hiányzottak a hittérítők, ellenben 
a portugál hivatalnokok s kereskedők annál nagyobb 
erővel zsarolták a gyarmatok benszülött lakosságát, minél 
kevesebbet kellett tartaniok a hittéritőknek ellenőrzésétől, 
s igy történt, hogy a portugál gyarmatok a legszánandóbb 
állapotra jutottak. Portugal", áz egykor elsőrendű gyar-
matosító állam, melynek hatalma négy világrészben di-

csőségesen hordozá a keresztény czivilizáczió zászlaját, 
negyedrendű jelentéktelen hatalmassággá zsugorodott össze, 
melynek sem tekintélye, sem ereje nem volt régi fényes 
hivatása visszaszerzésére. 

A mostani súlyos válság megérdemlett leczke és 
érzékeny intelem. 

A katholikus apostolkodás kifejlődése azonban, ha 
a portugál kormány részéről hatályos támogatásban része-
sül, még bőven előmozdíthatja a jövőben az ország gyar-
matosjtási feladatának s érdekeinek kifejtését és nagyban 
hozzájárulhat a versenyző európai hatalmak és belső 
viszályok által fenyegetett tengerentúli birtokok bizto-
sításához. 

E tekintetben a régi vallásos társulatok visszaállí-
tása és bátorítása nemcsak keresztény s vallási érdek, 
hanem hazafias s nemzeti kötelesség. A portugál kormány 
s nép ezt meg fogja érteni, ha ugyan nem akarja elvesz-
teni tengerentúli birtokait, maga pedig nem akarja látni 
beolvasztását a szomszéd Spanyolországba. 

Az utóbbi években szorosabbra fűződött a hagyo-
mányos kötelék, mely Portugált régtől fogva a szentszékhez 
kapcsolta. A négy év előtt kötött konkordátum mintegy 
látható jelét képezi ama jó viszonynak, mely a Vatikán 
és ő leghűségesebb felsége közt fennál, igy nevezik Por-
tugal dicső napjai óta annak királyát a pápák által adott 
czim alapján. Azonfelül Portugal oly képviselővel bir 
Rómában a Vatikánnál, aki mint kitűnő diplomata minden 
erejéből azon fárad, hogy megszilárdítsa ezt a becses s 
termékeny egyetértést, amely mindenek fölött a portugál 
érdekek javára szolgálhat. 

Mindez remélnünk engedi, hogy azok az óhajok s 
kívánságok, melyeket a szent atya fönidézett encyclicájá-
ban kifejez, nem fognak akadályra találni a portugál 
kormány részéről. 

A portugál nemzeti egyház-zsinat azonban legfőbb 
mértékben fog hozzájárulni az ország vallási s társadalmi 
újjászületéséhez. A vallásos szellem amaz erős áramlata, 
melyet XIII. Leo pápa mindenütt inaugurált, e zsinat 
által kül- s belterjes élénkségben hatalmasan fog foko-
zódni ; mert mint X I I I . Leo mondá: „A nemzeti zsinatok 
mindig termékenyek voltak jó eredményekben, mint az 
összes országok tapasztalata bizonyítja." 

A portugál monarchia most erőszakos támadások 
czéltáblája : a forradalmi republikanizmus vakmerően 
emeli föl fejét s romba akarja dönteni Portugal nemzeti 
hagyományos intézményeit. Amidőn azonban a liszaboni 
kormány szorosabban csatlakozik az egyházhoz és teljes 
szabadságot biztosit mozgásának, ez által meg fogja szi-
lárdítani a portugál nép körében a szeretetet a fennálló 
hagyományos intézmények és a tiszteletet a keresztény 
társadalmi elvek iránt. Martens y Py. 

IRODALOM. 
— Nogáll János : dr, Kempis Tamás nagy könyve 

Krisztus követéséről. Dr Nogáll János nagyváradi kano-
noktól. Negyedik kiadás. Nagyvárad, 1891. 16- r. I—X. 
és 350 lap. Kapható Vajdits Nándornál Budapesten. A 
népkiadás ára : 60 kr, postadijjal 65 kr. Szalónkiadás 
nagyon diszes kötésű, tokban, a kötés minősége szerint 
6, 8, 10 és 12 frt." 
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— A legfőbb társadalmi kérdés. Ez a czime a 
tanulmánynak, mely Csippék F., a Religio felelős helyettes 
szerkesztőjének tollából megjelent. A négy ivre terjedő s 
csinos kiállítású füzet tartalma a következő : A vallás és 
a bünügyi statisztika. I. A vallás és bűnesetek viszonya 
egymáshoz. II. Az iskola és büntettek viszonya egymás-
hoz. III. Erkölcs-statisztika. A hit- és kételkedés külön-
böző eredménye. 1. A vadházasságok, gyermek-gyilkolás, 
angyalcsinálás. 2. A prostituczio. 3. Az öngyilkosságok. 
4. Az állam által megtorolt büntettek és vétségek meg-
oszlása s tanulságai. 5. A házassági elválások s törvény-
telen születések ; a polgári házasság eredményei. 6. A 
porosz kulturharcz és erkölcsi statisztika. LV\ A legfőbb 
szocziális kérdés : a bünügyek szaporodása általában s 
ennek anyagi következményei ; az állam s a hatóságok 
elleni büntettek és vétségek növekedése különösen ; a 
forradalmak, a szocziálizmus vallás-erkölcsi statisztikája, 
protestáns és kath. munkások. Zárszó : a számok és tények 
logikája, a szocziális kérdések végérvényes megoldása. 
Mint e tartalomból kitűnik. „A legfőbb társadalmi kérdés" 
czimü füzet újból átnézett s bővített második kiadása a 
„ Religio "-ban megjelent czikksorozatnak. A füzet ára 50 
kr, és kapható szerzőnél: Budapest, VII., Nefelejts-utcza 
49. sz. II. 17. 

— Megrendelési felhívás „A magyarországi kath. 
szentszékek Törvénykezési rendtartása, különös tekin-
tekintettel a házassági és bűnügyekben való eljárásra." 
A Horváth-féle alapítványból díjazott pályamunka. Irta 
dr Surányi János, győri székesegyházi kanonok. 

Müvem első része vázlatosan előadja az egyházi 
bíráskodásnak, és hazai szentszékeinknek jogtörténeti fej-
lődését. Második része rendszeresen tárgyalja kath. szent-
székeink jelenlegi szervezetét, hatáskörét, és perrendtar-
tását, különösen pedig a szentszéki eljárást házassági és 
bűnügyekben. 

A 15 ivet meghaladó nagy 8-adrétü, diszes kiállítású 
mű megrendelési ára bérmentes szétküldéssel 1 frt 50 kr. 
Legczélszerübb a postautalvány (Győr, káptalandomb 5. 
sz.) Gyűjtő uraknak minden 10 után egy tiszteletpél-
dány jár. 

V E G Y E S E K . 
— X111. Leo pápa ő szentsége egészségi állapotá-

ról a berlini sajtó nyugtalanító híreket közölt, hozzátévén, 
hogy a szentatya képtelen volna az ügyek vezetésére. A 
hármas szövetségnek eme perfid hírlapjai hazudtak, meg-
mutatván újból a világnak, hogy a „Reich der Gottes-
furcht und frommen Sitte" semmitől sem riad vissza, 
amitől a tisztesség undorral elfordul. A Moniteur de Rome 
megczáfolván e híreket, hozzáteszi, hogy a szentatya 
egészsége soha sem volt jobb, mint most; és hogy épp 
azon a napon, mikor a berlini lapok azt a hírt koholták, 
a pápa sz. misét mondott, melyen ötven zarándok volt 
jelen, kiknek ő szentsége szolgáltatta ki a sz. áldozást ; 
délután pedig kisétált, mint Rómában sokan láthatták a 
Vatikán kertjeiben. 

— Előző számunk ünnepi czikke a herczeg-primási 
szék betöltéséről — mint halljuk — némely helyen arra 
a kérdésre adott alkalmat, miért hiányzott abból a név ? 
A Religio t. olvasóközönsége bizonyára tisztában volt a 
czikkel, tehát azzal a „hiányával" is; pótlólag mégis 
megjegyezzük, hogy a név közzétételétől egyes-egyedül 
az a körülmény tartóztatott vissza — amely ily viszo-
nyok közt irányadó — hogy amíg az egyházi kinevezé-
seknél szokásos alakiságok nincsenek befejezve, addig 
katholikus lap a nevet nem hozza nyilvánosságra oly 
alakban, mely hivatalosnak látszhatnék. Azok az értesíté-
sek, melyeket számos oldalról veszünk, nem engednek 
egyébiránt semmi kétséget, hogy ünnepi czikkünk nem 
tévesztette el azt a hatást, mely czéljául szolgált ; neve-
zetesen egyfelől meg lett állapítva az örvendetes esemény, 
másfelől semmi kétség nem maradt a köztiszteletben s 
szeretetben álló személyiség tekintetében. Azonkívül kellő 
világosságba jött az a jelentős tény, mely összes vallás-
politikai helyzetünket jellemzi, hogy ugyanis az egymást 
keresztező befolyások fölött az isteni Gondviselés minden-
ható befolyásának legilletékesebb közege dönt. Jelenkori 
egyházi s profán történetünk e kimagaslón jellegzetes 
eseményéről még bővebb fejtegetésekkel fogunk szolgálni, 
mihelyt annak ideje elérkezik. 

— A szombathelyi káptalan közelebb testületileg 
tisztelgett ft. Hidasy Kornél püspök ur ő méltóságánál-

— A német katholikusok nagygyűlése Danzigban 
nem várt nagy résztvétellel folyik ; már attól tartottak, 
hogy ez a gyűlés a távol eső éjszakon fekvő városban 
az eddigi kongresszusok mögött fog maradni. A német 
katholikusok azonban győzik hittel és hitben, azoknak 
se költség, se fáradság nem sok, midőn arról van szó, 
hogy hitüket vallva az egyház s haza közös nagy érde-
keit szolgálják. A siker, melyet hitszilárdságukkal elértek, 
ekképpen biztosítva és tovább fejlesztése hatalmasan elő-
készítve lévén, Isten áldása is mindig velük vagyon. 

— Az iszákosság ellen Németországban ujabb tör-
vényt készítenek. Az eddigi intézkedések nem bizonyultak 
elégségeseknek ; az alkoholizmus egyre nagyobb csapássá 
növi ki magát erkölcsi, gazdasági s társadalmi téren. Dr 
JBaer „Der Alkoholismus, seine Verbreitung und seine 
Wirkung auf den individuellen und socialen Organismus" 
czimü müve és számtalan hasonló munkák ijesztő képét 
adják a pusztításnak, mely a Tacitus áltól is már iszá-
kossággal vádolt germánok közt rémitő gyorsasággal 
terjed. Az uj törvény indokolása kimondja, hogy „álta-
lános a meggyőződés, hogy az iszákosságnak a népesség 
minden osztályában észlelhető terjedése ellen az erkölcs, 
az egyes ember szellemi s szervi munkaképessége, a 
nemzet anyagi felvirágzása s szellemi fejlődésének foko-
zása érdekében a leghatékonyabb eszközökkel kell küz-
deni." Magyarországon ellenben a pénzügyminiszter párt-
fogása alá vette az orthodox zsidó pálinkát, az igazságügyi 
miniszter pedig a képviselőválasztásoknál elfogyasztott 
szeszt az alkotmányos költségek szabadalmával ruházta 
föl. Majd nálunk is másképpen lesz. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor . k. m. t u d . egyetemi ny. r . t anár . 
A szerkesztő távollétében felelős helyettes szerkesztő : Csippék Ferencz. 

Budapest, 1891. Budnyinsaky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK 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, szeptember 9. 20. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Valami a kath. sajtóról. — A német kath. sajtóról a párisi „Correspondant" vezérczikke. — 
t Apostol Alajos. — A lourdesi Officium. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A fotografia mint „csalhatatlan módszer" az egye-

temen. — V e s z p r é m : Lévay Imre kegyes tanitó-rendi tar t . főnök búcsúja. — G r á c z : Régi tartozás lerovása. — Vegyesek. 

Valami a katholikus sajtóról. 
Gondolom, nem kell definiálnom, hogy mi 

az a katholikus sajtó. 
Egy-két lap ma már többé nem is sajtó. 

Ezt mindenki tudja. Hajdan, e század elején, a 
mint látni fogjuk, egy lap Németországban még 
egész sajtó volt. Sajtó most már — lapok egész 
seregét, egész özönét jelenti. Minél nagyobb a 
katholikus lapok tömege, név és kiadásuk száma 
szerint, annál hatalmasabb a katholikus sajtó. 

Aztán, hogy katholikus legyen a sajtó, szük-
séges, hogy ne csak a papirról és nyomdafes-
tékről mondhassuk azt, hogy az katholikus ter-
mék, hanem az is, hogy a saj tó szelleme, egész 
élete, minden érverése tetőtől- talpig katholikus 
legyen, vagyis a katholiczizmus javából, catholi-
que pratiquant, mint a franczia ember mondaná. 

Nem szándékom ezúttal a katholikus saj tó 
katholikus jellegének csinját-binját tovább fejte-
getni. A ki a katholikus saj tó működésének 
rendszabályait, t ehá t virágzásának föltételeit , 
összeállitva látni akarná, a szellemre nézve körül-
belül mindent megtalálna szentséges atyánk XIII. 
Leo pápa különféle nyilatkozataiban, leveleiben, 
melyeknek ta r ta lmát érdemes lesz összeállitani. 

Most a világ katholikus saj tójának egy igen 
tekintélyes, mondhatnám legbefolyásosabb, legha-
talmasabb részéről, a német katholikus sajtóról 
akarok csupán néhány szót ejteni, és pedig két 
irányban, t. i. hogy Magyarország katholikus 
papsága a legilletékesebb forrásból, világra szóló 
példából, tudja meg: 1. hogy ki hivatott , tehát 
ki köteles mindenek előtt a katholikus saj tót 
létesiteni, művelni s izmossá tenni ; 2. hogy mi 

legyen a czél, az eszmény, mely felé a katholi-
kus saj tó fejlesztésében törekednünk kell. 

Es én mindjá r t most elüljáróban, röviden 
elmondom e ke t tős kérdésre a feleletet. Az el-
sőre a felelet az, hogy a papság, és első sorban 
csakis a papság; a másodikra az, hogy nem 
lehet megnyugodni addig, mig kath. lapok egész 
tömege óriási szárau példányokban nem jár ja be 
az országot. Mindaddig a kath. saj tó csak teng, 
de nem uralkodik sa já t ter renumán. 

Erre nézve Németországot, a német katho-
likusokat és az ő katholikus saj tójokat mintegy 
maga az Isten is mintául állitá oda a mai kor 
katholikus nemzeteinek szeme elé. Még maguk 
a katholikus francziák is, a kik pedig méltán 
büszkék arra, hogy — hires mondásuk szerint 
„gesta Dei per Francos" — Isten jobbára álta-
lok h a j t j a végre terveit , r a j tuk próbá l ta t ja ki 
gondviselésének eszközeit, — ugy van, még ma-
guk a franczia katholikusok is a német katho-
likusokhoz mennek tanulni , lelkesülni, bámulni, 
és nekem éppen a párisi „Correspondant" egyik 
minap megjelent hata lmas tanulmányczikke a 
német kath. sajtóról nyomta most kezembe a 
tollat, hogy ezt a franczia katholikus tanu lmányt 
a német katholikus saj tó rohamos fejlődéséről, 
sűrű működéséről s kegyetlen vaskanczellárokkal 
s hatalmas császárokkal szemben diadalmas befo-
lyásáról hazám kath: papságával megismertessem. 

A német kulturkampfnak, igazán, megvolt a 
kath. egyházra nézve az a nagybecsű hatása, hogy 
t e remte t t egy a német kath. nép minden réte-
gére befolyását párat lanul kiterjesztő katholikus 
sajtót, s megmutat ta , hogy - mikor az egyházat 
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üldözik, a ka thol ikus hi te t sanyarga t ják , a ka th . ! 

papságot holmi kanczelparagrafusok a lapján bír-
ságolják, börtönözik, száműzik és brodkorbge-
setzekkel kop la l t a t j ák , ugyanez a papság nem hogy 
gyöngébb lenne, sőt legyőzhetetlen óriássá izmo-
sodik, hogyha h ivatásá t felfogja, kötelességeit 
tel jesi t i . s a kötelességek teljesítésében egyön-
tetűen jár el, vagyis összetart és aczélra vezető 
eszközöket te l jes erővel igénybe veszi. 

De halljuk magá t a „Correspondant"- t ! *** 

A német katholikus sajtóról 
a párisi „Correspondant" vezérczikke. 

Soha életemben nem állt oly világosan előttem az 
ccclesia militans értelme, mint mikor a katholikus pap-
ság egy hatalmas müvét, a katholikus sajtót láttam 
Németországban. Ezek a német katholikus papok igazán 
páratlan viadorok, és nem is emlitve az ellenök indított 
kulturharcz kudarczát, az az ötven katholikus pap-nép-
kepviselő Németország különféle országgyűléseiben más 
dologban is megmutatja, hogy győzni, vagy legalább is 
ellenséges kormányokat szorongatni s engedményekre 
szoritani tudnak is birnak is. Meghátrálásra kényszeritet-
ték a vas kanczellárt, és a hol a nép katholikus, ott a 
minden felforgatására törekvő szocziáldemokraczia hullá-
mai a papság által vezérelt katholikus népen tehetetlenül 
megtörnek. Honnan vette a német katholikus papság ezt 
az erőt? Mily legyőzhetetlen fegyverekét forgat vájjon 
ez a papság kezében ? Ily kérdések merülnek fel a gon-
dolkodó fejében. 

A német katholikus papság fegyverei között kétség 
kivül — a sajtó az első. 

Báró Ketteler Vilmos, Istenben boldogult mainzi 
püspök, egyszer igy szólt: „Ha szent Pál visszatérne a 
földre, bizonyosan ujságiró lenne." Es a boldogult főpap 
szavának állt. Egész életén át maga is publicista, journa-
lista, lap-, újság-, és röpiratiró vala. 

Tul vagyok azon a naivságon, hogy szükségesnek 
tartsam hosszasan fejtegetni az újságok, a sajtó hatalmát. 
Most már nehezen van ébren élő ember, a ki kétségbe 
vonná, hogy a sajtó nagy hatalom. A német katholikusok 
e tekintetben már a jelen század elején megragadó példát 
láttak arra nézve, hogy mit tehet egy ember, a ki a 
tollat fegyverül tudja használni. Az ő „Rheinischer Mer-
k ú r j á b a n , melynek első száma 1814. jan. 23-án jelent 
meg, a nagy Görres egész Németországot talpra riasz-
totta I Napoleon ellen. Nem lehet fogalma az embernek 
arról a mérhetetlen befolyásról, melyet ez a lap gyakorolt. 
Lefordították angolra, népek és fejedelmek felvillanyozva 
hallgattak rá, Blücher tábornagy asztal előtt mindig 
elolvasta. Görres, a mint a nagy franczia császár mondá, 
az ötödik nagyhatalmasság volt, mely ellene támadt. Azt 
mondhatni, hogy ez a à ujságiró volt-az, a ki Franczia-
országot Waterloonál leverte, 

Görres emlékezete a német katholikusoknál. igen-
élénk maradt mindenkorra. Mikor ütött rájok nézve a 

veszély órája, első gondolatuk mindig az volt. hogy a 
„Rheinischer Merkur"-okat megsokasitsák s hogy sajtó-
juknak a legszélesebb körű elterjedést adják. Az ő saj-
tójok, a szó modern értelmében, a jelen század első 
felében alig létezett másképp mint egy kis, észrevehetetlen 
csira. Igy például Poroszországban 1822 táján, vagyis a 
„Rheinischer Merkur" megjelenése után nyolcz évvel nem 
volt csak egy katholikus lap. Az 1838 és 1844-iki nagy 
vallási események is csak keveset változtattak ezen a hely-
zeten, és az 1848-ikL forradalom alatt a porosz katholi-
kusok nem rendelkeztek csak tizennégy lappal. Ez a 
szám később is igen lassan, észrevétlenül emelkedett, és 
1870-ben, a kulturharcz kitörése előestéjén, alig rúgott 
ötvenre. 

A szabadelvűek e tekintetben óriás előnyben valá-
nak. mert az ő lapjaikat a katholikus családok egész 
özöne olvasta, tartotta. Hiss áldozópap, a „Badischer 
Beobachter" egykori szerkesztőjének festői megjegyzése 
szerint, maguk a katholikusok kötötték a virgácsot, 
melylyel ellenségeik őket megvesszőzték. *) A kulturharcz 
egészen megváltoztatta a dolgok ilyetén állását. A pap-
ság iziben észrevette, hogy ellenállni a nagy kulturharcz-
nak lehetetlenség lesz a sajtó segítsége nélkül — és 
széltiben újságíróvá lőn. 

Százával rendezte be tollát a katholikus papság, 
hogy naponkint vagy hetenkint legalább egyszer sikra 
szálljon az egyház szabadságának védelmében. Többen 
közőlük, segítségül véve világiak támogatását, lapokat 
alapitának, a melyeknek vezetését megtartották maguk-
nak. Némelyek közőlük nagy hirre vergődtek hazájokban 
harczaik ereje, jellemök rettenthetetlensége és a börtö-
nökben töltött hónapok száma által. Matzner áldozár, a 
ki most néhány hét előtt úgyszólván felvértezetten adta 
ki lelkét s a ki még halála napján is maga szerkesztette 
lapját, 1872-ben alapitá a bonni ,.Reichszeitung"-ot, a 
mely mint lap — első rangban áll. A berlini „Germania" 
virágzását szintén egy papnak, Majunke-nak köszönheti. 
Májunké, ki 1871-ben lépett be a Germania szerkesztő-
ségébe, miután előbb átalakitá a kölni „Volkszeitung "-ot, 
a Germaniának oly lendületet adott, hogy az az egyház 
ellenségeinek valósággal réme lőn. Májunké valóban mint 
lapiró bámulatos ember vala, a mint utóbb Windthorsttal 
vetélykedő képviselő és — történetiró lett. Egész 1878-ig 
maradt a „Germania"-nál, megfordulva a börtönben is. 
Utódja szintén áldozópap vala: Franz, jelenleg képviselő. 
Következett Falkenberg áldozár — egyik pap a másiknak 
adta át a vezérfáklyát, — a ki két év előtt lépett ki a 
szerkesztőségből. Püspöke haza hivta. 

A kulturharcz ez ideje alatt minden nagy katholikus 
lap élén papokat találunk. Egy káplán, Schnettler áldo-
zár, szerkeszté (1872.) a bochumi „Westphälische Volks-
zeitung"-ot, Oberdorffer szerkeszté (1876.) a dortmundi 
„Tremonia"-t, Münzenberger szerkeszté (1872.) a „Düs-
seldorfer Volksblatt"-ot, Warrich szerkeszté (1872.) az 
elberfeldi „Wupperthaler Volksblätter "-eket, Thissen plé-
bános szerkeszté a „Nassauer Bote"-t, Höddinghaus 
megvette és átalakította (1871.) a münsteri „Westphäli-

') Connue chez nous ! A szerk. 
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scher Merkur"-t, Florencourt Bernát alapitá (1873.) a 
„Neisser Zeitung"-ot stb. De minek több nevet említeni ! 
A lapiró káplánok (Presskapläne) serege légióvá nőtt. 
Dasbach káplán Trierben egymaga egyszerre két lapot is 
alapított, a „Trierische Landeszeitung"-ot és a „Paulinus-
B l a t t " - o t , m e l y jelenleg 32,000 példányban jár. 1884-
ben megint egy lapot alapított, a „Sanct-Johanner Zei-
tung"-ot ; három évvel rá hozzájok adta a negyediket, a 
„Metzer Zeitung"-ot. Es midőn egyszerre ennyi lapot 
alapított és szerkesztett, 1877-ben megalapitá az „Augus-
tinus-Verein"-^ a mely társulatnak czélja a katholikus 
sajtó fejlődését támogatni Németországban. 0 a „Press-
kaplan," az újságíró káplán mintája, a ki bámulatosan 
tud hatni az emberekre s páratlanul tud egész népréte-
geket átalakítani, szellem és magatartásra nézve. 

A német katholikus papság e csodával határos, pa-
zar tevékenysége nem sokáig váratott az ő hatására. A 
„Presskaplau" réme lett a szabadelvűeknek és a büro-
kracziának. Ezeknek sejtelmök sem volt arról, hogy a 
kulturharcznak ez lesz az eredménye. 1880-ig, vagyis a 
kulturharcz hevének nyolcz éve alatt a poroszországi ka-
tholikus lapok száma 50-ről 109-re emelkedett. Számuk 
ma már 150. 

A német katholikus sajtó a német papság dicső-
sége! Erről a sajtóról hü képet rajzolni annyi, mint 
megmagyarázni a legutóbbi husz év vallási történetét s 
okát adni a kulturkampf kudarczának és a német socia-
lizmus jórészbeni sikertelenségeinek. 

A német birodalom egész területén a katholikusok 
jelenleg körülbelül 450 organummal 2 ) rendelkeznek, me-
lyek közöl 420—425 német, 17—18 lengyel, és 3—4 
franczia nyelven3) jelenik meg. Ez a szám igen tekinté-
lyesnek fog feltűnni, ha tekintetbe vesszük, hogy a katho-
likusokra (17 millió) Németországban a lakosságnak csak 
1/3-da esik, a mely anyagi javak tekintetében bizony nem 
áll első rangon. Ha ezt az arányt veszsziik alapul, akkor 
az olasz katholikusoknak 800, a franczia katholikusoknak 
1000 kath. közlönynyel kellene rendelkezniök.4) 

A 450 kath. közlöny között körülbelül 300 politikai 
lap, melyek közöl nyolcz, mond: nyolcz jelenik meg 
naponkint kétszer,5) és igen sok naponkint. A többiek 
hetenkint egyszer, kétszer, háromszor, négyszer jelennek 
meg. Nem is kell mondani, hogy valamennyinek meg van 

*) Nálunk más — blattok j á r j á k ! 
2) Valamennyi igazán katholikus szellemben van szerkesztve. 

Nem holmi tétovázóan konszervativ lapok ezek, melyek csak tiszte-, 
lettel viseltetnek a katholiczizmus iránt , de követni azt nem kö-
vetik. Például, habár dr Sigl Münchenben magá t fennen katholi-
kusnak hirdeti, lapját , a „Vaterland"-ot még sem számit ják a 
katholikus lapok sorába. 

3) És pedig a következők : le Lorrain de Metz, le Passe-
Temps d'Alsace-Lorrain, la Bevue catholique d'Alsace, k i tűnő 
vidéki kath. szemle, a melynek szerkesztője, abbé Delsor, a legko-
molyabb számba menő közlönyök sorába tud ta felemelni lapját . 

*) Nekünk magyarországiaknak pedig - 250 lappal és folyó-
i ra t ta l ! 

5) A következők : Echo der Gegenwart Aachenben ; Deutsche 
Beichszeitung Bonnban ; Germania Berlinben ; Kölnische Volks-
Zeitung Kölnben ; Westphülischer Merkur Münsterben ; Münchener 
Anzeiger; Fremdenblatt Münchenben; Schlesische Volkszeitung 
Boroszlóban. 

a maga nagy olvasó-közönsége ; annyi, a mennyit akar-
nak. A lapok között van kilencz, a melyeknek 20,000 
egész 50,000 előfizetőjük van. Es pedig az Essener Volks-
zeitungnak (megj. hetenkint hatszor) van 22,000 előfize-
tője ; A Kölnische Local-Anzeiger-nek (hetenkint kétszer) 
22,600 ; az esseni Christliche Familie-nek (heti lap) 26,600 ; 
a Paulinns-Blatt-nak (heti lap) 32,000; Westphalisches 
Volksblatt-nskk (hetenkint kétszer) Paderbornban 21,000; 
a berlini Schwarzes Blatt-nak (heti) 20,000 ; a Leo-nak 
(heti) Berlinben 47,000; a stuttgarti Katholisches Volks-
blatt-nak (heti) 37,000 ; a mainzi Katholisches Volksblatt-
nak (heti lap) 20,000. 

Összeszámitottam 16 lapot 10,000—20,000 előfizető-
vel, és pedig : a Rheinisch- Westphülischer Volksfreund-nek 
van (hetenkint hatszor) 10,500 előfizetője ; a Tremonia-
nak (hetenkint hatszor) 10,000 ; a Münsterer Morgenan-
zeiger-nek (h.. hatszor) 11,000; a Neue Augsburger 
Zeitung-nak (het. hatszor) 16,000; a müncheni Fremden-
blatt-nak (het. hatszőr) 12,000 ; a Bayrischer Kurier-nek 
(het. hétszer) 10,000 ; a Regensburger Anzeiger-nek 
(het. hétszer) 10,000; a Kathol. Volksbote-nak Karlsruhe-
ban 12,000 ; a Katholisches Wochenblatt-nuk Bopfingenben 
15,000; az augsburgi Wochenblattnak 17,000; az Eichs-
felder Volksblätter-eknek 13,500; az Essener Volksblatt-nak 
12,000;*) a General Anzeiger-nek Dürenben 13,000; a 
Volksfreund-nek Strassburgban 17,000.2) 

A többi lapok nagyobb része 4000 —10000 előfize-
tővel rendelkezik, és a Keiter által néhány hónap előtt 
közzé tett statisztikai jelentés szerint az egészben csak 
24 lap van, a melyek előfizetőinek száma 1000 alatt van. 
A német katholikus sajtó állapota tehát a szó teljes értel-
mében virágzó. 

Az előfizetők összes számát — teljesen hiteles ada-
tok alapján — többre lehet egy milliónál tenni. Megjegy-
zendő, hogy ez a szám mind tényleg előfizet s nem csupán 
olvasó-közönség. E roppant számból esik Poroszországra 
656,000, Bajorországra 298,000, Würtembergre 70,000, 
Badenre 38-,000, és igy tovább. Tiz év előtt — 1880-ban 
— az előfizetők összes száma még csak 596,000 vala." 
Tehát tiz év alatt kétszer annyi lett ! (Vége köv.) 

f . 
Apostol Alajos. 

Szívesen átveszszük a „Közművelődésiből a követ-
kező nekrológot. A becses testvéri megemlékezés arról u 
férfiúról szól, ki Erdélyben egyike vala a „Religio"» lel-
kes pártolóinak . . . 

Megjegyzendő, hogy Essen városában, hol a hires Krupp 
gyárái vannfük, v a i négy kath. lap, összesen 80,000 előfizetővel 
(mérhetetlenül több min t egész Magyarország területén kath. előfizető 
eddig jelentkezni birt.). Azért is az esseni munkások szelleme ki-
tűnő, ugy hogy legújabban a Centrum tag ja 28,000 szavazatot 
kapot t , mig a szoczialista csak 8000-ig vitte. Maga ez a ' t ény fénye-
sen igazolja a kath. saj tó befolyásának ha ta lmát . 

s) Mindezek- a számok, valamint a következők, 1890 elejéről • 
szólnak. Azóta a haladás mindenüt t jelentékeny. Például említem 
a Paulinus Blatt-ot" Trierből. 1890 elején ennék volt 28,000 elő-
fizetője. Most, 17 hónap múlva, az előfizetők száma felszaporodott 
32,000-re. 
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Apostol Alajos. E nevet az Abrudbánya és vidéké-
nek minden olvasója ismeri. A ki viselte, az Urnák egy 
szolgája, Verespataknak évtizedeken át plébánosa és a 
bányavidéki esperesi kerületnek alesperese volt. Volt — 
de már most néhai . . . Meghalt 1891. évi julius hó 26-án ! 

„Az mégis különös — vala utolsó sóhajainak egyike 
— hogy 52 éves koromban meg kell halnom.!" 

Mi is igy sóhajtottunk fel, midőn a koporsójára 
hulló göröngyök néma dübörgéseit hallók. De mit tehe-
tünk sorsunk ezen közös szomorú végzete ellen ? Ez ellen 
nincs felebbezés . . . 

0 , a megboldogult is — eme utolsó sóhaját nem a 
végzet ellen való zugolódásból tevé, hanem talán a mi 
sóhajunkat tolmácsolta s nevezé ,.különösnek" ugyszólva 
férfi kora java éveiben való elhunytát ; mert mi élni 
óhajtottuk. Ez az ő utolsó szavai értelme is. De halál 
ellen nincs orvosság ! 

Azért a mit még frissen porladozó sirhantja felett 
tehetünk, az csak a kegyelet fájó megemlékezése lehet. 
Ez legyen azon szomorú fűz, mely lombjaival porai fölé 
borulva, hirdesse fájdalmunk mélyen rezgő érzetét ! 

Hirdesse, jelezze fájdalmunkat a tanügy elhalt baj-
noka iránt, ki e minőségében Zalathnán és Gyulafehér-
vártt évek hosszú során át kifejtett tanári működésével 
a közélet küzdőterére tanitványainak csak a mi vidé-
künkből is oly nagy — és a társadalomban tekintélyes 
szerepkört betöltő számát bocsátá. 

Hirdesse részvétünket a lelki pásztor iránt, ki Rod-
nán, — de különösen Verespatakon évtizedeken át vigasz-
talója vala hivei szomorultjainak, segítője szegényeinek, 
atyja árváinak, felkarolója ügyefogyottjainak, osztály-
részese az özvegyek néma keservének, őszinte alterégója 
barátjainak stb. Omnibus omnia factus — volt. 

Hirdesse sajnálatát a kultura, humánitas és czivili-
zácziónak, melyeknek terén a boldogult nevéhez méltón 
et omine, et nomine Apostol volt. 

Hát mit mondjunk róla, mint a társas élet intimebb 
emberéről? E pár szó: „pap bácsi" — mindent megma-
gyaráz. 0 ismerőseinek „pap bácsija" volt. E néven 
beczézték gyermekek, ifjak, férfiak, sőt még koros öreg 
urak és tisztes mátrónák is. Ezt a szeretet találta ki 
bizalmas czimzéseül iránta, ki az általános rokonszenvnek 
bizonyos miszticzizmusával rendelkezett, mert első talál-
kozásra is mindenkit szivéhez bilincselt. — Antipathia 
nem volt benne. Ha mégis ennek bizonyos árnyéklata 
olykor látható volt rajta, ez egészségtelen szervezete s 
túlérzékenységéből magyarázható, mely minden beteges 
embernek tulajdonsága. — Inneû van, hogy végtelenül 
tudott busulni és örvendeni, hirtelen ingerlődni, de hama-
rább megbocsátani. 

De ez nemcsak a beteges szervezetüek, — de még, 
kik mindig viruló egészséggel dicsekednek — azokon is 
megesik. S különösen tulajdonsága azoknak, kiket „na-
gyoknak" szoktunk nevezni. 

Ot a szellemi nagyságok közé nem lehet számita-
nunk ; mert nagy alkotásai nincsenek. Azonban meg kell 
gondolnunk, hogy a szellemi" munkásság terén mindenki 
nem lehet sem nap, sem hold, sőt még szerény csillag 
sem. Legtöbbnek munkaköre csak lámpafényhez hason-

lítható, mely csak kis tért tölt be. de ezt aztán jól 
megvilágítja. 

Apostol zseniálitása is csak lámpafényhez hasonlóu 
tündökölt. De azért fényével betöltötte mind a gimnázium 
tantermeit, mind a komolyabb vagy vigabb társas élet 
köreit, mind pedig a szerény plebánosi lakot. Es ez elég 
egy szerény vidéki paptól vagy tanártól, kik előtt sok 
akadály áll, hogy magasabb régiokba nem tudnak emel-
kedni. 

Fiatalabb éveiben, midőn még a vidéki élet és lelki-
pásztorság terheivel nem kellett küzködnie, voltak a 
közönségesebb halandókéinál magasabb és nemesebb am-
bicziói : pengette a költők lantját is, miért hivatva lett 
volna Olimpus magaslatán az istenekkel nektározni. Ta-
núskodik erről költeményeinek hagyatékában talált gyűj-
teménye, melynek egyesei a hatvanas években napvilágot 
is láttak Sujor álnév alatt ; bizonyitnak a szinmüirás 
terén tett kísérletének töredékes maradványai is. Azonban 
férfiú életének ugy látszik még kora kezdetén elpattant 
lantjának húrja, megtagadta magát költői lendülete az 
istenekhez vissza repülve : kizárólag csak egyházi és tár-
sadalmi munkásságának élt s ezek közt végezte be f. é. 
julius 26-án életét, melyet — mert igeu kedves — s az 
egyház és haza javára igen üdvösnek ismerénk : azért 
halálát igen fájlaljuk. 

E fájdalomnak adott kifejezést az u. a. hó 28-án 
tar tot t temetésére összesereglett helyi és vidéki közönség ; 
ennek a temetés szónoka dr Szuchi Béla is. 

Legyenek e sorok is emlékének szentelve általam 
mint egyik régi hálás tanítványa és szerető kartársától. 

Kovács Gyárfás. 

A lourdesi Officium. 
0 szentsége XIII . Leo pápa a lourdesi apparitiók 

örök emlékére „Apparitio Beatae Mariae Virginis Imrna-
culatae" czim alatt külön ünnepet saját Officiummal és 
saját misével engedélyezett. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
lourdesi külön Officium velejét, t. i. a csodálatos meg-
jelenések történetét és az azok által világszerte keltett 
zarándoklatok rövid leírását, az egyház legfőbb tekinté-
lye részéről történt intézkedésekkel együtt tartalmazó 
II. Nocturnumot eredeti szövegében közölhetjük, a mint 
következik : 

IN II NOCTURNO 
Lectio IV. 

Anno quarto a dogmatica definitione de Immaculato 
Beatae Virginis Conceptu, ad Gavi fluminis oram prope 
oppidum Lourdes Dioecesis Tarbiensis in Gallia, ipsa 
Virgo in rupis sinu super specum Massabielle puellae 
cuidam, vernacula lingua Bernadette nuncupatae, pauper-
rimae quidem, sed ingenuae ac piae, pluries se conspici-

1) K. Gy. ba rá tunknak Apostol Alajos esperes-plebánosról i r t 
kegyeletes necrologját még csak azzal a vonással kivánom megtol-
dani, hogy a boldogult templomáér t és plébániájáért nagyon sokat 
áldozott. Szebb és Ízlésesebb templom kevés van a verespatakinál, 
— a plébánia ker t je pedig Semiramis függő kert jeire emlékezteti 
az embert . A Közm. fel. szerk. 
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endam obtulit. Immaculata Virgo juvenil! ac benigno 
videbatur aspectu, nivea veste niveoque pallio contecta, 
ac zona caerulea succincta : nudos pedes aurea rosa orna-
bat. Primo apparitionis die, qui fuit undecimus Februarii 
anno millesimo octingentesimo quinquagesimo octavo, 
puellam signum crucis rite pieque faciendum edocuit, 
atque ad sacri rosarii recitationem, exemplo suo, coronam, 
quae prius ex brachio demissa pendebat, manu advolvens, 
excitavit : quod in ceteris etiam apparitionibus praestitit. 
Altera autem apparitionis die, puella in simplicitate cor-
dis sui, diabolicam fraudem timens, lustralem aquam in 
Virginem effudit: sed Beata Virgo, leniter arridens, be-
nigniorem illi vultum ostendit. Cum vero tertio apparuis-
set, puellam ad specum per quindecim dies invitavit. 
Exinde earn saepius est allocuta, ac pro peccatoribus 
orare, terram deosculari, poenitentiamque agere est hor-
tata : deinde imperavit ut sacerdotibus ediceret, aedifican-
dum ibi esse sacellum, solemnisque supplicationis more 
illo accedendum. Mandavit insuper ut e fonte, qui sub 
arena adhuc letabat, sed mox erat erupturus, aquam 
biberet eaque se abstergeret. Denique die festo Annun-
tiationis, percontanti enixe puellae illius nomen, cujus 
aspectu toties dignata fuerat, Virgo admotis pectori ma-
nibus elatisque in coelum oculis, respondit: „Immaculata 
Conceptio ego sum.8 

Lectio V. 

Percrebrescente fama beneficiorum, quae in sacro 
specu récépissé fideles dicebantur, augebatur in dies ho-
minum concursus, quos loci religio ad specum advocabat. 
Itaque prodigiorum fama puellaeque candore motus Tar-
biensis Episcopus, quarto ab enarratis anno post juridi-
cam factorum inquisitionem, supernaturales esse appari-
tionis notas sua sententia probavit, cultumque Virginis 
Immaculatae in eodem specu permisit. Mox aedificatum 
sacellum : ex ilia die pene innumerae fidelium turbae, 
voti ac supplicationis caussa, ex Gallia, Belgio, Italia, 
Hispania ceterisque Europae provinciis nec non ex lon-
ginquis Americae regionibus quovis anno illuc adveniunt, 
nomenque Immaculatae de Lourdes ubique terrarum in-
clarescit. Fontis aqua in cunctas orbis partes delata, 
aegris sanitatem restituit. Orbis vero catholicus tantorum 
memor benefactorum, aedes sacras mirabili opere ibi ex-
truxit. Vexilla innumera, acceptorum beneficiorum veluti 
monumenta, illuc a civitatibus ac gentibus1 missa, aedem 
Virginis miro ornatu décorant. In hac sua veluti sede 
Immaculata Virgo jugiter colitur; interdiu quidem preci-
bus, religioso cantu solemnibusque aliis caeremoniis ; 
noctu vero sacris illis supplicationibus, quibus infinitae 
propemodum peregrinantium turbae cereis facibusque 
accensis procedunt et laudes Beatae Virginis concinunt. 

Lectio VI. 
Peregrinationes hujusmodi fidem frigescente saeculo 

excitasse, animum ad cbristianam legem profitendam ad-
didisse, cultumque Virginis Immaculatae mirum in mo-
dum auxisse, omnibus compertum est. In qua mirabili 
fidei professione Christianus populus sacerdotes veluti 
duces habet, qui illuc suas plebes adducunt. Ipsi etiam 
sacrorum Antistites sanctum locum frequenter adeunt, 

peregrinationibus praesunt, solemnioribusque testis inter-
sunt. Nec adeo rarum est ipsos Romanae Ecclesiae Pur-
puratos Patres humili peregrinorum more accedentes con-
spicere. Ipsi quoque Romani Pontifices, pro sua erga 
Immaculatam de Lourdes pietate. sacram aedem donis 
nobilissimis cumularunt. Pius Nonus sacris indulgentiis, 
Archiconfraternitatis privilegio ac minoris Basilicae titulo 
ipsum insignivit; ac Deiparae imaginem ibidem cultam, 
solemni ritu per Legatum suum apostolicum in Gallia 
diademate distinctam voluit. Leo vero Decimus tertius 
innumera etiam contulit bénéficia, indulgentias ad mo-
dum Jubilaei vigesimo quinto Apparationis anno vertente 
concessit, peregrinationes sua auctoritate verboque prove-
xit, ac solemnem Ecclesiae sub titulo Rosarii dedicatio-
nem suo nomine peragi curavit. Quorum beneficiorum 
amplitudinem cumulavit, cum, piurium Episcoporum 
rogatu, solemne festum sub titulo Apparationis Beatae 
Mariae Virginis Immaculatae, proprio Officio et propria 
Missa celebrandum benigne concessit. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 7. A fotografia mint csalha-

tatlan módszer" az egyetemen. — 
Csodálkozni fog a nyájas olvasó, hogy hogyan is 

kerülhetnek össze ezek a dolgok ily alakban. Az eset 
egyszerűen ez: Az egyetemi tanulóknak a jelen iskolai 
év kezdetével fényképüket kell a leczkekönyv homlokára 
felragasztani. Ennek az intézkedésnek a praktikuma az, 
hogy minden egyetemi hallgató személyesen legyen kénytelen 
beiratkozni és a tanárnál a „scholas frequentatas fuisse 
testatur" rovat kitöltését szorgalmazni. Hogy vájjon az 
előadásokat időközben hallgatja vagy hallgatta-e az illető, 
arról a fotografia természetesen egy kukkot sem fog 
szólhatni, és igy az előadások látogatásának ellenőrzésére 
teljes érvényében marad a régi eszköz, a katalógus-olvasás. 
Fotografia a leczkekönyvön és katalogus-olvasás : ez van 
tehát legújabb rendelkezés szerint együttesen hivatva 
oda hatni, hogy az egyetemi ifjúság körében a tanulási 
szabadság révén lábra kapott s jó idő óta nagy lelki sivár-
ságot terjesztő mizériákon némileg segitve legyen. Némileg, 
mondom ; mert lelkiismeretességet önteni az ifjúság lel-
ketlen részébe bizony meghaladja mind a fotografia mind 
a katalogus-olvasás hatáskörét. Ehhez magasabb tényezők 
kellenek, melyek egyenesen a lélekre, s nem pusztán az 
érzékekre, a szemre, a fülre hatnak. Az egyetemi ható-
ságok buzgólkodását az egyetemi ifjúság szorgalmának, 
munkásságának fejlesztése érdekében őszinte örömmel s 
teljes tisztelettel üdvözöljük s csakis attól az optimiz-
mustól óvunk mindenkit, mintha a fotográfiával meg volna 
találva a panacea minden korrupczió ellen, mely a nem-
zet virágját emészti és pusztítja. Ezt az óvást megtenni 
kötelességünknek tartottuk a sajtó terén azért, mert a 
kormány magyar félhivatalosa, a „Nemzet," szeptember 
1-i vezérczikkében majdnem azt mondhatnám, hogy ma-
gánkivüli állapotba jutott, annyira elbájolta őt az a gon-
dolat, hogy az egyetemi ifjúság leczkekönyvén ezentúl 
ott fog díszelegni minden tanulónak a fényképe. Ez a 
félhivatalos vezérczikk, mely a tanulók szorgalmának 
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ellenőrzésére a tanulók lefényképezését pláne „csalhatat-
lan módszerének deklarálja, több tekintetben érdemes 
arra, hogy teljes szövegében reprodukáljuk itten. Lát-
hatni e czikkből, hogy mily óriás lelketlenség uralkodott 
eddig az egyetemi ifjúság körében a köteles szorgalom 
kijátszása körül s hogy evvel a mélyen gyökerező lelki 
bajjal szemben — mily gyarló a vallásosság támogatását 
komolyan igénybe nem vevő félhivatalos ész, a mely 
fotográfiával akar egy nemzetből, ennek virágjából, az 
ifjúságból, kigyógykezelni egy lelki bajt, a lelketlenséget. 

Szórói-szóra idézzük a „Nemzet" vezérczikkét, hogy 
azután az ügy teljes képe álljon m. t. olvasóink szeme 
előtt, ha majd utóbb a dologhoz még egyszer hozzá-
szólunk. 

„A budapesti fotográfusoknak, igy kezdi a „Nem-
zet", tizennégy napig sok dolguk lesz: egy pár ezer 
egyetemi hallgató fogja magát lefényképeztetni. Ez lesz 
a legelső hatása annak az uj egyetemi szabályzatnak, 
amely Csáky Albin gróf közoktatásügyi miniszter rende-
letével már a ma megkezdődött tanévvel életbe lépett. 
Ezentúl ugyanis ennek értelmében minden egyetemi hall-
gatónak indexére, leczkekönyvére ráillesztik a saját fény-
képét. 

A laikus publikum előtt az uj szabályzatnak ez a 
legelső hatása talán furcsának, vagy éppen jelentéktelen-
nek és kicsinyesnek fog föltűnni. Pedig annak komoly 
jelentősége van s igen ügyes gondolat volt a tanulók 
szorgalmának ellenőrzésére ezt a csalhatatlan módszert (!) 
behozni. Nagy szükség volt rá. 

Mert ugv az egyetemi tanácsot, mint a közoktatás-
ügyi kormányt nem fotográfusi szempont, hanem az a 
fontos paedagogiai érdek vezette, hogy az egyetemi tanu-
lók egész összeségére nézve hasznossá tegyék az egyete-
men eltöltött időt s gátat vessenek annak a könnyelmű-
ségnek, a melylyel az ifjak igen nagy része az egyetemi 
tanszabadságot közönséges iskolakerülésre használta föl. 

Egyetemi ifjuságunk ugyanis két nagy csoportra 
oszlik s valóban nehéz volna kiszámitani, hogy melyik 
csoport áll több tagból. 

Az egyik csoport az egyetemen eltöltött időt ko-
moly tanulmányokra használja föl s nem csupán kény-
szerűségből, hanem nemes érdeklődésből, a hivatás érze-
téből és tudományos lelkesedésből hallgatja az előadásokat, 
bújja a könyvtárakat s egyetemi tanulásán kivül is igyek-
szik hasznára lenni a köznek. 

A másik csoport ugy fogta föl az egyetemet, mint 
diploma-osztogató ügynökséget s nem mint közművelődési 
intézetet és önmüvelődési eszközt; magát pedig nem 
tartja tanulónak, hanem önálló „polgárnak," ki már nem 
szorult tanulásra, ellenben föl van jogosítva utczai tün-
tetésekkel politikai leczkéket adni az ország államfér-
fiainak. 

Rendesen aztán az a szokás uralkodott a mi egye-
temeinken, hogy a második csoportnak egyetemi teendőit 
az első csoport végezte el. 

A második csoport nem is járt az egyetemre egész 
éven á t ; sőt nemcsak hogy az előadásokat nem látogatta, 
hanem a félév elején a beiratkozást s félév végén a 

leczkekönvv láttamozását az egyes tanároknál sem végezte 
személyesen, hanem megfizette az első csoportnak rende-
sen szegény tagjait s egész éven át ezek „kiabálták" 
névsor-olvasásokon a távol élő egyetemi ficsurok neveit; 
továbbá a beiratkozásnál, a kveszturában s a tanároknál 
való jelentkezésnél, a félév elején és végén hasonlóképen 
ezek a „tandíjmentes filozopterek" helyettesitették s való-
sággal az egész egyetemi időszak alatt képviselték őket. 

A Csáky uj egyetemi szabályzata véget vetett ennek 
az egyetemi ficsnrkodásnak és iskolai szélhámoskodásnak. 
Ezentúl ugy a rektor, mint a dékán, a kvesztura és az 
egyes tanárok ellenőrizhetik a fényképekkel ellátott inde-
xek utján a tanulók szorgalmát. 

Ezentúl nem szerezhet az egyetemen végbizonyít-
ványt oly fiatal ember, ki az egyetem tantermeit nem is 
ismeri. 

Az uj szabályzat egyenesen rákényszeríti az ifjak 
egész tömegét, hogy saját érdekében teljesítse saját köte-
lességeit. 

S ezentúl meg fog fogyni azoknak a végzett egye-
temi polgároknak száma, kik tanulatlanul jutottak diplo-
mához, tudatlanul kerültek az életbe s igy rohanták meg 
a hivatalokat, különösen pedig a közigazgatási állásokat. 

A gondos szülők fogják legjobban méltányolni Csáky 
intézkedését, hogy a tanulás kényszerét ily ügyes módon 
behozta az egyetemen. A szülök tudják legjobban, hogy 
mily fontos gyermekeik egész jövendőjére éppen az a 
korszak, melyet 19 éves koruktól 23-ig az egyetemen 
töltenek. 

E korszakban fejlődik az ifjú testi és értelmi képes-
sége legrohamosabb mértékben s éppen e korszakban 
kerül ki az iskolai és szülői fegyelem alól. 

Csak ha a proletariátusról statisztikát készitenének, 
akkor tudnók meg, hogy hány tehetséges ifjú vész el 
ebben a korszakban ugy önmagára, mint a hazára nézve. 

Ifjak, akik a középiskolában a legszorgalmasabb és 
legkitűnőbb tanulók voltak ; az egyetemeken gyakran 
egy-két hónap alatt oly átalakuláson mennek át a nagy 
szabadság folytán, hogy egész karakterük megváltozik; 
korhelyekké válnak s terhei lesznek önmaguknak, család-
juknak és a társadalomnak. E megbízhatatlan ifjakból 
ezrével fogja megmenteni az uj szabályzat az ifjakat az 
országnak !" 

Eddig a Nemzet mindenváró optimisztikus czikke. 
Majd jövőre egy kissé megrostáljuk. ? ? 

Veszprém. Lévay Imre kegyes tanító-rendi tart. 
főnök búcsúja — az általa alapított „Veszprémi Közlöny" 
olvasó-közönségétől. — 

A „ Veszprémi Közlöny" nagyérdemű közönségének. 
Rendtársaim bizalma f. évi julius hava 23-án, a 

kegyes-tanitórend tartományi főnökévé tett. 
Teljes tudatában azon sokoldalú teendőnek, a mi 

ezen állással j á r ; teljes érzetében azon nagy felelősség-
nek, mely a rendfőnökre háramlik : megválasztatásom 
első pillanatában azon Ígéretet tettem a szerzetet kép-
viselő gyűlés színe előtt, hogy minden mellékfoglalkozásról 
lemondok és egyedül állásomnak élek. 
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Ennek folytán meg fogok válni a „Veszprémi 
Közlöny" felelős szerkesztésétől s annak kiadó-tulajdo-
nosságától is. 

Mielőtt ezt tettem, gondoskodtam oly utódokról, 
akik lelkes ügyszeretet, ki tar tó szorgalom, körül tekintő 
tapintat és kellő higgadtság által nemcsak képesek lesz-
nek a lapot a tör t uton, megszabott irányban, nyilt 
katholikus szellemben tovább vezetni, de talán magasabb 
színvonalra is emelni, mint a milyenre az én csekélységem 
emelhette. 

Ezen férfiak eddigi szerkesztő-társaim, akik együt t 
vállalkoztak lapom átvételére. 

Midőn ezt örömmel van szerencsém mélyen tisztelt 
olvasó közönségemnek jelenteni, nem tehetem, hogy hálás 
köszönetet ne mondjak azon lekötelező rokonszenvért és 
szives támogatásért , melyben részesitett akkor is, mikor 
lapomat a távolból voltam kénytelen vezetni. 

Kérem, ruházza át e rokonszenvet utódaimra is, 
akik nem kevésbbé érdemesek arra már eddigi önfelál-
dozó müködésöknél fogva is, mint voltam én, sőt java 
férfikoruk és munkabíró erejök őket a rokonszenvre és 
támogatásra nálam mél tóbbakká is fogja tenni. 

A mélyen tisztelt olvasó közönség nagybecsű emlé-
kezetébe ajánlottan maradok hazafias keresztény üd-
vözlettel 

Budapest, 1891. szept. 1-én 
alázatos szolgája 

Lévay Imre. 

GráCZ. Az itteni Ferencziek templomában láttam 
egy szobrot. „Sz. Expeditus" van a talapzatára irva. Bal 
lába egy sárkányt teper le, mely egy „cras-cras" fel irat-
tal ellátott szalagot ta r t szájában, jobb kezében diadal-
masan ta r t ja a keresztet, a melyre „hodie" van irva. 

Oly régen tartozom már Nagyságodnak egy levéllel 
s mindig azzal a biztatással mentem este nyugalomra , 
hogy holnap megírom. Szt. Expeditus szobra komolyan 
arra intett, hogy i r jam már én is egyszer tol lamra : 
„hodie." 

A gráczi katholikusokról nagyon sokat Írhatnék ! 
Mert ezek mindig tesznek valamit. Az idén egy országra 
szóló templomszentelést rendeztek. Jézus szt. Szive tem-
plomát szentelték föl. Tíz napig (jun. 4—14.) minden nap 
egy más főpásztor olvasta a szt. misét, köztük Gruscha, 
Haller (Salzburg), Aichner (Brixen) s a nagyváradi föl-
szentelt püspök Nogáll . A templom elragadó szépségű 
gót izlésü épület, a mely sok nemzedéken át fogja hir-
detni a seckaui herczeg-püspök nevét, kinek negyedszá-
zados főpásztorkodásának e templom egyik legfényesebb 
alkotása. Mert e templomot ő hozta létre ; ő nem vesz-
tette el reményét, hogy a milliónyi összeg összekerül 
majd, még akkor sem, midőn a községtanács vagy husz 
év előtt minden segélyt kereken visszautasított. S midőn 
a községtanács az építéshez semmiképpen sem akart hoz-
zájárulni — fölépítette azt a község — és az egyházmegye 
közadakozásból. 

Egyidejűleg a templomszenteléssel tar to t ták itt meg 
Liechtenstein Altréd hg elnöklete alatt a II. s tájer ka-
tholikus nagygyűlést. Az I. 1869-ben volt. A haladás e 

huszonkét évi időközben minden téren igen örvendetes. 
Csak a saj tót említem fel. 1869-ig egy katholikus hetilap 
jelent meg Gráczban. Azóta létesült itten a kath. saj tó-
egylet, a melynek kölcsönpénzen alapított nyomdája ma 
már a „cs. k. egyetemi nyomda" czimét viseli, s a mely-
nek személyzete háromszázra rug . E sajtó-egylet kiadá-
sában jelenik meg egy napilap, egy néplap, a melynek 
12,000 előfizetője van, s a mely a földművelő választókat 
a kath. pár tba vezette ; itt jelenik meg meg evenkmt egy 
naptár , a melyet 17,000 példányban nyomtatnak. — 
Ugyancsak ezen időközben létesült az egyházmegyei ke-
resztény mű-egylet organuma a „Kirchenschmuck" és a 
„Literarische Anzeiger." Mindenki el fogja ismerni, hogy 
ez valóban haladás a sajtó terén. 

A katholikus nagygyűlésen részt vettünk természe-
tesen a kath . egyetemi hal lgatók egyletének tagjai is. 
Nekem is ju to t t azon szerencse, hogy mint egyike a há-
rom chargir teknek, a díszes egyenruhát magamra ölthet-
tem s az egyletet a székesegyházban és a megnyitó gyű-
lésen képviseltem. Igen díszes volt a felvonulás is az 
úgynevezett „Festcommers"-re kilencz kocsin, elől egy 
négyfogatú , a melyen a bécsi és innsbrucki ka th . egyle-
tek képviselői is részt vettek. Hogy az ilyen nyilvános 
ünnepélyes fellépéseknek üdvös következményei elmarad-
hatlanok, azt fölösleges is említenem. Példánkon buzdulva 
a növendékpapok is rendeztek vagy harmincz kocsival 
egy felvonulást. A községtanácsnak ismert radikalismusa 
ez alkalomból sem tagadta meg magát . A rendező bizott-
ság megkérte, hogy engedjen át egy üres kaszárnyát a 
kath. nagygyűlésen résztvevő parasztok számára. A tanács 
visszautasította a kérést s egy itteni liberális lap vakme-
rőségnek bélyegezte e kérelmet, mert — úgymond — a 
„klerikálisok" meggyőződhet tek már nem egyszer, hogy 
a gráczi községtanácscsal semmire sem mehetnek. Igy 
néz ki ama város tanácsa, a mely városról nagyságod egy-
szer azt mondta nekem, hogy az ,par excellence' kath. 
város! Igazán megáll az ember esze, midőn látja, hogy 
egy tőzsgyökeres katholikus ország tőzsgyökeres katholi-
kus városában (hiszen egész Stájerországban a másval-
lásuak (protestánsok, zsidók száma csak egy százalék) 
ilyesmi történhetik s nem tudja mit gondoljon, ha olvassa, 
hogy Danzig városában, egy protestáns többségű biroda-
lom városában, a melynek 120,000 lakosa közül csak 
40,000 a katholikus, éppen a napokban lobogókat tűznek 
ki a német katholikus nagygyűlés tiszteletére s a város 
főpolgármestere megjelenik a gyűlésen, üdvözli a jelen-
levőket s sajnálatát fejezi ki, hogy Windthors to t nem 
lá tha t ja köztük. 

Félek, hogy levelem egy kissé hosszura nyúlik, azért 
röviden eg}&- említést a Caecilia egyletnek aug. 24. 25. és 
26 án ta r to t t vándorgyűléséről. A Caecilia-egylet az egy-
házi zene müvelésére alakult egylet, neve Magyarországon 
is meglehetősen ismert. Eddig e nevet viselte : Cäcilien-
Verein für alle Länder deutscher Zunge;" — most meg-
változtatták az alapszabályokat s az egylet e czimet 
viseli „ Alig. Cäcil- Verein für die Diöcesen Deutschlands, 
Österreich-Ungarns und der Schweiz." A változtatást 
Magyarországból jöt t írásbeli kívánatra a jelenvoltak 
egyhangúlag fogadták el. 
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A salzburgi fölszentelt püspök, Katschthaler beszé-
déből érdemesnek tartom a következő passust közölni: 
„. . . Húszezer tagot számlál a Cäcilia-egylet. S azt hiszik 
kevesbedünk? Oh nem, az „Eljen"-ek, melyeket itt hallot-
tunk, azt mondják, hogy Magyarországon is — s ott 
sokan vannak, a kik a Cacilianismusért lelkesednek — 
mozog valami." — Az itteni „Volksblatt"-ból kiveszem 
azon magyarországiakat, a kik a gyűlésen részt vettek : 
Angster Emil (Pécs), Angster József magánzó (Pécs), 
Bajan Ferencz, orgonista (Vasvár), Baumgartner Alajos 
plébános (Máriafalva), Barabás István főtanitó és orgo-
nista (Vasvár), Dobrozemszky Henrik növendékpap (Pécs), 
Groszinger Ignácz orgonista (Pinkafő), Gárzsik Henrik 
P. Ord. Praed. (Szombathely), Glatt Ignácz székesegyh. 
karmester (Pécs), Horváth Mihály (Littai), Jandl Antal 
főtanitó (Nagy-Péterfalva) Iritzer Imre, Kampitsch Mi-
hály orgonista (Pinkafő), Kapler Ferencz, Láng Antal, 
Liebelt Ferencz belv. káplán (Pécs), Luka József, Mátrai 
Lajos, orgonista (Veszprém), Márton Antal főtanitó (Ro-
honcz), Németh István tanitó (Nagy-Péterfalva), Pehám 
Vincze plébános (Pilgersdorf), Rathner Mihály plébános 
(Pinkafő), Ritter Lőrincz (Veszprém), Schwarz Mihály 
kanonok (Szombathely), Schiefer István, theol. tanár 
(Szombathely), Schlich Mihály tanitó (Máriafalva), Tschida 
Pál, dr Wajdovszhj János, tiszt, kanonok (Szepes-Wal-
lendorf). Paul Ágoston. 

V E G Y E S E K . 
*** Ubi Episcopus, ibi Ecclesia, mondá antiochiai 

sz. Ignácz. Kitűnő, igazán katholikus gondolat volt tehát 
a magyar kath. ifjúság római zarándoklatának rendező-
jétől, dr Robitsek F. központi papn. intézeti tanfelügyelő 
úrtól és a budapesti „Szent-Imre-Egylet" választmányá-
tól, hogy a magyarországi katholikus ifjúság vezérlésére 
Rómába, a pápa elé, nm. és ft. Császka György szepesi 
püspök urat kérte fel, a ki a történeti nevezetességű 
magyar katholikus manifesztáczió vezetését szokott an-
gyali szelídséggel fogja az örök városban végezni. 

— Gróf Csáky Albin, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur hajlandónak nyilatkozott 10 napi távozási 
engedélyt adni a középiskolai tanulóknak, kik a magyar-
országi kath. ifjúság római zarándoklásában részt óhaj-
tanak venni. Középiskoláink lelkes igazgatói és tanárai 
— használják fel e kedvező alkalmat az ősi katholikus 
lelkesedés felélesztésére a reájok bizott drága kincs, a 
kath. ifjúság, a nemzet nagyreményű virága körében ! A 
hittanár urak legyenek ez ügynek hivatott szószólói a 
szülőknél és az ifjúságnál. Hanem sietni kell a dologgal, 
hogy a közoktatásügyi minisztériumtól az engedély annak 
idején megszerezhető legyen. 

— Mélt. és ft. FirCZák Gyula munkácsi püspök ur 
f. hó 8-án tette le ő felsége kezébe a hűség esküjét. 

— A magyarországi kath. ifjúság római zarándok-
lata a hozzánk is beküldött programm szerint f. hó 26-án 
12y2 órakor délután indul. Menetrendje oda egy, vissza 

kettő van : a rövidebb, ugyanaz, melyen Rómába mentek, 
t. i. Budapest, Fiume, Ancona, Róma s vissza, és a 
hosszabb, t. i. körúttal Rómából Flórenczen, Bolognán, 
Modenán , Veronán, Velenczén, Trevisón, Cormonson, 
Trieszten stb. át. Az egyenes, rövidebb ut oda vissza 
I. o. 96 frt, a II. o. 77. A nagyobb ut ára I. o. 130 frt, 
II. o. 100 fr t teljes öt napi (szept. 28.—okt. 2.) római 
ellátással. Jelentkezhetni lehet dr Robitsek F. központi 
papn. tan. felügyelőnél Budapesten, vagy a m. kir. állam-
vasutak városi menetjegy-irodájában szintén Budapesten. 
A jelentkezésnél 50 frt előleg fizetendő. A ki csak teheti^ 
menjen, vagy ha itthon marad, tegyen meg mindent e 
zarándoklat sikere érdekében. Kegyelmes főpásztoraink 
teljes jóváhagyását birja e zarándoklat. Annak a magyar 
kath. ifjúságra óriás hatása lesz, ha megtörténik minden, 
a minek megrörténnie kell. 

— A római zarándoklatról megjelent egy igen be-
cses tájékoztató füzet. Czime : Rómába Budapestről zarán-
doklat. Rendezi : Dr Robitsek Ferencz közp. papnev. 
intézeti tanulmányi felügyelő. Budapest, 1891. 8-r. 13 1. 
Kapható a szerző urnái. A zarándoklatban részt venni 
óhajtóknak nélkülözhetetlen. 

— A katholikus legények zászlószentelése. A belvá-
rosi főtemplomban ma délelőtt szentelték fel az országos 
központi kath. legényegyesület uj zászlóját, nagy közön-
ség jelenlétében. A ünnepre meghivott különféle kath. 
legényegyesületek zászlóikkal, valamint az egyesületi tagok 
reggel a Rottenbiller-utczai legényegyesületi házban gyü-
lekeztek össze, honnan 9 órakor Schiffer Ferencznek, az 
orsz. közp. kath. legényegyesület elnökének vezetése mel-
lett vonultak a belvárosi főplébánia-templomba. Az ün-
nepre megjelentek a bécsi, klagenfurti, beszterczebányai, 
esztergomi, szatmári, váczi, trencséni, nyitrai, lévai, érsek-
újvári, győri, budai, szombathelyi, dunaföldvári, paksi és 
németbolyi kath. legényegyesületek, ezenkívül a lakatosok 
és csizmadiák ipartestületének képviselői. Az egyesületek 
a templomban az ajtótól az oltárig sorfalat állottak. A 
templomba csak is meghívókkal lehetett bejutni. Kevés-
sel a mise kezdete előtt megérkezett diszes fogatán 
Wenckheim Frigyesné grófné szül. Wenckheim Krisztina, 
a zászlóanya és helyet foglalt az oltár mellett, a hol a 
felszentelendő zászló volt egy asztalra helyezve. A misét 
Bogisich Mihály budavári esperes-plebános mondta. Mise 
után a kath. legényegyesület dalköre énekelt s azután 
Bogisich fölszentelte a zászlót és megkezdette a szögek 
beverését. Az uj zászló fehér selyemből készült és az 
egyik oldalán szent István magyar király, a másikon 
szent József arczképe van hímezve. A zászló felirata: Az 
országos központi kath. legény egyesület és Isten áldja a 
tisztes ipart. Ugyanez a jelmondat van az egyik zászló-
szalagon, a másikon pedig a zászlóanya neve és családi 
czimere. Ezután visszaindult a menet az egyesületi helyi-
ségbe, hol Schiffer beszédet tartott és folytatták a szegek 
beverését. Délután 2 órakor diszebéd volt, este pedig 
énekelőadásokkal, szavalattal egybekötött tánczmulatság. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . tanar 

Budapest. 1891. Budnyáns?.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 
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Budapesten, szeptember 12. 21. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : XIII. Leo pápa utasitásai a kath. sajtó számára. — A német katholikus sajtóról a párisi 
„Correspondant" vezérczikke. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Segithet-e a fotografia. — G y ő r : Sz. gyakorlatok áldozópapok 
számára. — G y ö n g y ö s - S o l y m o s : Vavrik János cz. kanonok és solymosi plébános emléke. — Irodalom : XIII. Leo pápa ő szent-

ségének körlevele a munkások helyzetéről. — Egyházi beszéd. — Vegyesek. 

XIII. Leo pápa utasitásai a kath. sajtó számára. 
I. 

Szentséges atyánk nem egyszer nyi latkozot t 
ünnepélyesen a kath. sajtóhoz, utasi tásokat adva 
neki magatar tására nézve majd e majd ama 
tekintetben. 

Vegyük sorba ezeket a nyi latkozatokat és 
pápai utasi tásokat. 

Az első ünnepélyes nyilatkozatot a kath. 
sajtóhoz XIII. Leo pápa t rónraléptének első év-
fordulója alkalmából intézte 1879. febr. 22-én, a 
midőn ,.Ingenti sane laet i t ia" kezdetű allocu-
tióval, vagyis kimondhatat lan nagy örömmel 
„svavique animi jucundi ta te" fogadta a világ 
minden részéből, részint személyesen, részint kép-
viselők által a pápai t rón elé összegyülekezett kath. 
lapirókat, kiknek szelleméről és czéljáról az 
igazi majesztással koncipiált és elmondott allo-
cutió elején igy nyilatkozott a minden nagy 
ügyet sas tekinte t te l néző pápa: „ex omnibus 
terrae plagis hue convenistis, ut vestro et om-
nium catholicarum ephemeridum scriptorum no-
mine fidern et morem, quem animo fovetis, Nobis 
secundum Pontificatus annum auspicantibus pa-
lam obtestaremini." 

E világra szóló ünnepségen a „Religio" 
gondoskodott róla, hogy ez ős magyar kath. lap 
iró és olvasó-közönsége kiváló férfiú által mél-
tóan legyen képviselve. Ajándékunkat és hódo-
latunkat a pápai t rón előtt bemuta t t a a magyar 
kath. papság egyik kiváló gyöngye, magának 
XIII. Leo pápának egyik legkedvesebb udvari 
embere, szolgálatot tevő t i tkos kamarásainak 

kedvencz alakja, dr gróf Zichy Ferencz nagy várad-
megyei áldozópap, a budapesti tudomány-egyete-
men egykori tan i tványunk, ki t a kegyetlen halál 
férfi korának virágjában ragadot t el tőlünk, a 
magyar nemzetet nagyrabecsülő pápa keserves 
fájdalmára, mer t XIII. Leónak az ő kedvencz, 
tudós és szentéletü magyar t i tkos kamarásával 
nagy tervei valának. Ki tud ja mily szerep j u to t t 
volna a nagy pápa e nagy magyar kedvenczé-
nek a bibornoksággal járó három magyar érsek-
ség s köztük magának a primásságnak mostani 
betöltése alkalmából ! De az Isten másképp vég-
ze t t ! Őt a halál nem fosztogatja ki, nem teszi 
szegényebbé — emberekben. Az egyházak kor-
mány rúd já t annak adja,, a kinek adni neki t e t -
szik, játszva hajl i tva be az emberi tervezések 
ezerféle szálait a történelem végtelen szövetébe, 
melyet az ő gondviselése sző az emberi tökélet-
lenségekből és erényekből. 

Térjünk a felvett tárgyra. 
Mit mondot t XIII. Leo pápa a kath. sajtó 

embereiről, mi t t a r t ő róluk? 
Elszámlálván a valódi katholikus lapiró né-

hány nélkülözhetetlen alaptulajdonságát , nem 
kevesebbet mondot t a „lumen in coelo" provi-
denczialis jelzés pápája az o t t jelen volt kath. 
sajtóról, mint hogy proklamálta azt az egy-
házban „válogatott katonákból álló hadseregnek, 
harczedzettnek, harezra felszereltnek, a mely 
vezérének parancsára, sőt csak intésére is kész 
az ellenség tömegeit megtámadni és életét is 
feláldozni." 

Hal lot tá tok a katholikus sajtóról a nagy 
kath. világegyháznak szóló pápai proklamácziót ? 
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Jó lesz azt eredeti, tel jes szövegében is-
mételni ! 

„Plenum siquidem, igy szólt a nagy pápa, 
quod modo solemniter verbis et /actis professi 
estis, animorum obsequium et propensissima in 
Pe t r i ca thedram vo lun tas , ardens religionis 
Studium et generosa virtus, qua ver i ta t is et 
jus t i t i ae iura tuenda suscepist is , vos Nobis 
exhibent velut i lectissiman militum aciem, belli 
per i tam, ad pugnandum ins t ruc tam, et ad ducis 
impér ium ac n u t u m pa ra t am vel in ter con-
fertissimos hostes con volare, v i tamque profun-
dere." 

A dicséretnek a mennyi ep i the ton ja van e 
sorokban, ugyanannyi kötelesség je leztet ik a kath. 
sa j tó iróira nézve. Minden dicséret egy-egy u ta -
sitás a ka thol ikus irói t iszt tel j á ró egy-egy 
nagy kötelesség teljesitésére. 

Bámula tos ! 
A filozofia, az irodalom és társadalom rege-

nerá to ra a kath. sa j tó Íróinak tu la jdonságai 
között nem azt emlit i elsőnek, a mi a világ 
sa j tó jának íróiban rendesen első és nélkülöz-
hetetlen, úgynevezet t bri l l iáns kellék; i t t is fején 
ta lá l ta a szeget. Nem azt mondta a kath. sa j tó 
Íróinak, hogy csak maguka t t a r t s ák gondolkozó fők-
nek, a többiek, még a püspökök is, csak olvasókö-
zönség legyen ő előttük ! XIII. Leo pápa szerint első 
és legszükségesebb kellék a kath . sa j tó Íróiban 
az obsequium animorum, — az engedelmesség. De 
nem akármilyen ám, hanem az engedelmesség, 
melyet Krisztus u runk a lap í to t t e földön, midőn 
sz. Pé t e r t az ő anyaszentegyháza fejévé t e t t e 
legfőbb tani tói , papi és lelkiatyai ha t a lommal ; 
az az engedelmesség, melyet szent Pé te r széke 
i r án t lángoló vallásos lelkesedés, „ardens religio-
nis s tudium" sugall és az igazság és jog védel-
mének szentelt nemes bá torság „generosa vir tus" 
kalauzol. 

Generosa virtus, nemes bá torság! Mennyi 
tanulság, mily gazdag utas í tás rejl ik csak ebben 
a két szóban ! És mily isteni gondolat ta l i r t a á t 
XIII. Leo pápa magából a szentírásból a kath. 
saj tó rendszabályainak élére jeligéül az enge-
delmességet, melyről már egy ó szövetségi pró-
fé ta mondá ki a siker ígéretének varázsigéit : 
„Vir obediens loquetur victorias!" Nem handa-
bandázás, nem meddő vagy marakodó harczok 
vir tuskodó provokálása, melyeken nincs áldás, 
hanem diadalra méltóságosan haladó engedel-

messég, — ez a ka thol ikus sa j tó királyi u t ja , 
regia via, mely azonos a via salutis-szal. 

Megjegyzendő, hogy XIII. Leó pápa az enge-
delmességet soha sem feledte el szívökre kö tn i 
a kathol ikus í róknak, valahányszor hozzájok 
okta tó lag szólni jónak lá t ta . Egy vagy más 
a lakban, az egyházi tekinté ly , a pápaság, a püs-
pöki méltóság i rán t i t isztelet és engedelmesség 
mindig előfordul a kath . sa j tónak adot t pápai 
u tas í tásokban, m in t fő igény és fő kellék. 

De erről a lka lomadtán, az illető pápai nyi-
latkozatok sorra kerültével legyen ma jd szó. Most 
siessünk XIII. Leo 1879-iki al locutiójának okta-
t ása i t folyta tólag meghal lgatni és megszívlelni. 

Következik az allocutióban a ka th . saj tó 
t e rén való vallás- és egyházvédelem nagy szük-
ségességének a pápai székről való ünnepélyes 
beismerése, kons ta tá lása és kihirdetése. Még pe-
dig e védelemnek mindennapinak kell lenni és 
oly sűrűnek, min t a támadások. Az elleuséges 
sa j tó „mindennap" „majdnem végtelen sokasá-
gával a lapoknak" t á m a d : t ehá t a napi sa j tó t 
kell mindenek előt t felkarolni és a lapok számát 
a „végtelen sokaság" színvonalára emelni. 

De hal l juk magát a pápá t ! 
A pápa érzékenyen érzi a vallás ügye saj tó 

u t j á n való védelmének szükségét. „Hisce auxiliis, 
úgymond, et strenuis huius generis defensoribus 
tempus egere sentimu.«." Ez a mai kor szüksége. 
„ P a r t a enim effreni i l la quidquid l ibuer i t in vulgus 
edendi l ibertate , quam verius l icentiam dixeris, 
homines novarum rerum studiosi infinitam prope 

! epliemtridum multitudinem s t a t im disseminandam 
curaverunt . . . Mature enim inte l lexerunt quan-
tum ut i l i ta t is et commodi ad in i ta consilia 
perficienda capere possent ex quotidiana editione 
ephemeridum . . . A vero non admodum videtur 
abesse quisquis malorum colluviem et miserri-
mam, ad quam devenimus, rerum temporumque 
condition em, in ephemeridum Vitium magna ex 
parte refundat.u Ebben alapszik a kath. saj tó 
fe lvirágoztatásának elodázhatat lan szüksége. „Qua-
propter cum modo, ex more qui univer salit er 
invaluit edendarum ephemeridum sit veluti in-
ducta necessitas, catholicis scriptoribus in id 
maxime adlaborandum est, ut in civilis societa-
t is medelam et Ecclesiae praesidium vér tant , 
quod in utr iusque perniciem ab hostibus usur-
patur ." Szóval: ha ta lmas kath. s a j tó t kell a ha-
ta lmas ellensajtóval szembe állítani. 
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Az irás és szerkesztés módjára és szellemére 
nézve is ad u tas i tás t ez a nevezetes pápa i allo-
cutio. Mind azokkal az eszközökkel, úgymond, és 
csábításokkal, melyekkel az ellenfél él, a ka th . saj tó 
nem élhet ; de sokban el lehet őket érni, sőt felül 
is lehet az ellenfél sa j tó já t mnlni, kivál t egyben, 
tar ta lmasságban és az igazság kultuszában, mely a 
legnagyobb hóditó hata lom a világon. „Quamvis 
enim, igy szól a pápa utasi tása , catholici scri-
ptores iis ar t ibus et lenociniis nti non possint , 
quibus adversari i f requenter u tun tu r , eos tarnen 
facile possuwt aequare s c r i b e n d i v a r i e t a t e e t e le -
gant ia et diligenti recent iorum fac torum enarra-
t ione ; imo et vincere ut i l ium rerum not i t ia , 
maxime autem veri tate , quam animus natural i -
ter appét i t , et cuius t a n t a est vis, p raes tan t i a 
et pulchri tudo, u t cum ment i apparuer i t , facile 
vei ab invito assensum extorqueat ." Milyen 
legyen maga az irály, ezt is megmond ja a pápa. 
jól tudva, mennyire igaz a régi franczia köz-
mondás : „le styl c'est l 'homme," a milyen az 
ember, olyan az i r á sa : a könnyelműé vakmerő, 
az üresfejű f'ennhéjázóé sértő és lázitó, az öuzőé 
haszonleső és pártoskodó, a közügy nagy kárára . 
Halljuk magá t a pápá t e bajok ellen, mi t a j án l : 
„Ad op ta tum au t em exitum, úgymond, p lu r imum 
c o n f e r e t gravis et temperans dicendi ratio, q u a e 
nimirum neque nimia au t intempestiva sermonis 
legent ium animos offendat, neque partium stu-
dio, au t privatorum commodis, communi bono 
posthabi to , cleserviatMinden baj, hiba és bak-
lövés ellen a legbiztosabb szer : az egyház tanai-
hoz h rendeleteihez való ragaszkodás és az ebben 
való egyetértés. „Illud autem prae ceteris curan-
dum vobis esse intel l igimus, u t sicut Apostolus 
m o n e t , idipsum dicatis omnes et non sínt in vobis 
schismata ; sitis autem perfecti in eodem sensu et 
in eodem sententio,*) catholicae Ecclesiae doctri-
nis et placitis firmo an imorum assensu adhae-
rentes." 

Ezt az oktatás t , ezt az u tas i t á s t ad ta XIII. 
Leo pápa a katholikus lapiróknak a hozzájok 
1879. febr. 22-ikén in téze t t a l locut iójábau, mely 
a kath. papisa j tó tekintélyének, t iszteletének, 
ha ta lma és befolyása t i t kának mintegy magna 
char tá ja , melyet a csa lhata t lan pápai szék — 
ál l í to t t ki számára. 

l) I. Cor 1, 10. 

A német katholikus sajtóról 
a párisi „Correspondant" vezérczikke. 

(Vége.) 

A liberális és protestáns sajtó jóslásainak kudar-
czára a német kath. sajtó haladása szakadatlan. Mikor a 
kulturharcz az erőszakosság első periódusát elhagyta, azt 
mondogatták, hogy a katholikus sajtó mesterkélt emel-
kedése hanyatlásba fog átmenni. Azt remélték, hogy a 
kath. olvasó-közönség vissza fog térni a „Köln. Zeitungé-
hoz és más ily lapokhoz. Ezekre a prófétákra a csalódás 
keserű volt. Mert habár a vallási béke évről-évre tért 
foglalt is, a katholikus családok közöl egy sem tért át a 
szabadelvű lapokhoz, valamennyi hü maradt az ő ultra-
montán sajtójokhoz. Nem látta őket senki, a szentírás 
erős kifejézése szerint ad priorem vomitum, vagyis a 
hitközönyös vagy antikatholikus lapokhoz visszatérni. A 
ki erről teljes meggyőződést óhajt szerezni, annak elég 
lesz a lapok statisztikáját összehasonlítani 1880-ról és 
1890-ről. 

1880-ban a német katholikusoknak volt 60 lapjuk, 
melyek hetenkint hatszor vagy többször jelentek meg ; 
38 lapjuk heti 3 ; 42 lapjok heti 2 és 46 lapjuk hetenkint 
egyszeri megjelenéssel. 

1890-ben ezeket a számokat a következőkre látjuk 
megnőtteknek : 94 hetenkint hatszor vagy többször jelent 
m e g : 48 hetenkint háromszor; 55 hetenkint kétszer; 75 
hetenkint egyszer jelent meg. 

Ha az egyes országokat külön-külön tekintjük, látjuk, 
hogy a haladás mindenfelé egyenlő arányban mutatkozik. 
Vegyünk például két országot, melyek jellemző adatokat 
szolgáltatnak : Poroszországot és Bádent. Poroszországban 
a katholikus mozgalom 1880-ban már igen éléuk volt, 
mig a vallás iránti közönyösség Bádenben a népet sor-
vasztó álomban ringatta. Vájjon milyen volt a kath. 
sajtó haladása itt is ott is 10 év alat t? Mindakét ország-
ban szembeszökő a haladás. Poroszországban a mindennap 
megjelenő lapok száma 27-ről 50-re emelkedett, a heten-
kint háromszor megjelenő lapok 21-ről 24-re, a hetenkint 
kétszer megjelenők 33-ról 46-ra és a hetenkint egyszeri 
lapok 43-ról 53-ra szaporodtak. Lássuk Báden nagyher-
czegséget. 1880-ban a bádeni katholikusoknak nem volt 
csak 2 napi lapjok ; most van 6. Egyúttal megindítottak 
még 2, hetenkint kétszer és 1, hetenkint egyszer megje-
lenő lapot, ugy hogy politikai sajtójok jelenleg 13 köz-
lönyből áll, holott 10 év előtt csak 5-ből állt. Majdnem 
megháromszorosodott. 

Az emelkedés nem kevésbbé volt érezhető Bajor-
országban, Würtembergben, Elszász-Lotharingiában. Csak 
egy országban van kivételes állapot e tekintetben, s ez 
Hessen-Darmstadt nagyherczegség. 10 év előtt 2 napi 
lapjok volt az itteni katholikusoknak ; jelenleg csak egy 
van ; hetenkint háromszor megjelenő lapjok van most 2, 
tiz év előtt csak egy volt ; azonban 1 hetenkint kétszer 
megjelenő lapjukat bukásnak engedték át. I t t tehát cse-
kély veszteség jegyzendő fel ; de ez aztán az egyedüli 
egész Németország területén. Itt is világos az ok is, az 
okozat is. Pillanatnyi közönyösség és ellustulás iziben 
megbosszulta magát ! Es az eredmény az, hogy Hessen 

21* 
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vidéke az, hol a katholikusok a legújabb reichstagi vá-
lasztásokkor egy mandatumot elvesztettek a sociál-demo-
kraták javára. *) 

A katholikus sajtónak e rohamos haladásával a sza-
badelvű sajtó párhuzamosan sülyedt. Az előfizetők száz-
ezrei, kik a papság által vezetett lapokhoz szegődtek át, 
tényleg szakítottak az eddig járatott egyházellenes lapok-
kal, melyek közöl több csakugyan ki is mult ez árnyék 
világból, mások pedig érzékeny veszteségekkel szorultak 
háttérbe. Ez a nagy átalakulás óriás dühbe hozta a sza-
badelvű tábort. Keresték a bűnbakot s megtalálni nem 
nehéz volt azt — a Presshaplánban.2) 

Se gúnyban se másféle bántalmazásban nem volt 
hiány. Hogy minden ily papot megsemmisítsenek, elne-
vezték Hetzlcaplán-nak, lázító papocskának. Ezzel akarták 
nevét, becsületét és lapját tönkre tenni. Nem használt, 
illetve nem ártott semmit. Mikor a hatalmat a maguk 
párt jára csábíthatták, segítségül hivták az erőszakot a 
presskaplánok ellen. Az alattomos áskálódásokhoz a nyílt 
üldözés járult. A sajtó-pör ugy hullt, mint az eső a papok 
szerkesztőségében. Bírságot fizetni mindennapi kenyere 
lett az ily szegény hírlapíró káplánoknak, és lapjuk 
minden oldala mögött ott leselkedett egy-egy — börtön. 
Ha össze lehetne számítani a hónapokat, melyeket a 
hírlapíró papok börtönben töltének, elképedne mindenki 
az összeg hallatára. „A mi szerkesztőink, mondá Schaedler 
áldozár a coblenzi kath. nagygyűlés előtt, megjárták a 
a börtön útját . Télen-nyáron élveztették velők a ploetzen-
seei3) hüs levegőt és más ily kedvességeket. Ok ott 
papir-zacskókat gyártottak, krumplit és répát tisztítottak ; 
de fejet nem hajtottak, még az előtt az ember előtt sem, 
a ki előtt az egész világ porban hevert. Ilyen a mi sze-
retetünk, ez a mi örömünk ! Le a kalappal a lapszer-
kesztő káplánok előtt!" Vannak e derék férfiak közt 
többen, kik évenkint többször voltak szerencsések viszont-
látni ama falakat, amelyeket más országokban csak tol-
vajoknak és gonosztevőknek szántak. Mind e hallatlan 
kegyetlenség képtelen volt a bátor papság száját be-
tömni Némelyek bele is haltak a munkába, a zaklatott 
élet hajszáiba. Ismerek másokat, kik örökre tönkre tették 
testök egészségét. Nem tekintettek csak egyre. Mikor a 
vallás érdekeiről volt a szó, nem volt áldozat oly drága, 
melyet a presskaplán meg nem hozott volna, és a kor-
mánynak, még ha életébe került volna is, mindennap 
oda zugá fülébe az evangéliumból azt, hogy — non 
licet tibi! 

Ily hősi önfeláldozás természetesen szeretetet és lel-
kesedést gerjesztett a népben az ily bámulatos lelkierővel 
védett ügy érdeke iránt. S ez magyarázza meg nagyrészt 
a haladást a sajtó, és általában a közélet terén. Kezdet-
ben, természetesen, a dolog nem ment se könnyen se 
magától. A német katholikusokat, a kiknek 40 év előtt 

') A rtiainzi választás valóban ellentéte az esseninek. Essen -
ben a katholikus oknak hata lmas sajtójok van : 4 napi lap 80,000 
előfizetővel. Es a választásoknál győztek ; mig Mainzban buktak : 
ezt je lent i a ka th . sajtó i t teni hanyatlása. 

2) Tudjuk jól, kit kell ez alat t érteni. Fiatal papot, ki 5, 10, 
20, 30, 40, 50 ezer ember által j á r a to t t lapot a lapí tot t és szerkeszt. 

3) Ploetzensee hires fegyház. 

összesen csak 10 lapjok volt (most van 450), igen rnesz-
sziről kellett invitálni. A klerikálisnak gúnyolt sajtó kez-
detben hallgatag oppositióval találkozott a kath. közönség 
körében, mit könnyen megért az, aki ismeri az emberi 
természetet. Mindenütt ilyen a kezdet. Ha például most 
némely belga vagy franczia katholikus családnak *) valaki 
azt mondaná : nem illik önöknek az egyház jelen szo-
morú helyzetében oly lapokat járatni, mint a Temps vagy 
a Revue des Deux-Mondes, vagy egy szál katholikus lap 
mellett, — melyet azonban az illetők ugy sem olvastak, 
mert ráfogták, hogy unalmas, — egy sereg könnyelmű, 
hítközönyös vagy vallástalan lapot kitartani ; ha, mon-
dom, egy pap ezt mondaná most némely katholikus csa-
ládnak i t t : bizonyára nem egy akadályba ütköznék bele 
s utoljára is azt az utasítást kapná, hogy maradjon ő az 
ő theologiai tanulmányainál. Németországban, hol a hit 
a katholikusokban igen élénk, a nehézség nem volt oly 
nagy, de meg volt az kezdetben bizonyos fokig ott is. 
Le kellett győzni itt is nem egy megrögzött rossz szo-
kást ; be kellett erővel törni nem egy kaput, mely nem 
akart vagy nem tudott megnyílni, és sok betolakodót 
kellett előbb kikergetni, mely az illető házakban az első 
helyet foglalta el. 

A német kath. papság ebben is hivatásának magas-
latán állott. A plébánosok és káplánok nem hagytak 
békét a népnek, a családoknak, mig ezek az ő eddigi 
hitközönyös vagy pláne nyíltan egyházellenes lapjokat 
nyíltan szint valló katholikus lappal fel nem cserélték. 
Nem nyugodtak meg mindaddig, mig minden katholikus 
családba be nem vezettek egy-egy ily bátor hitigehirdetőt. 
akinek lap a neve, a mely százszorta hatásosabb, mint a 
pap a szószéken, mert hiszen a pap csak egyszer prédi-
kál egy héten, vasárnap, a lap pedig mindennap szól, 
szakadatlanul hat és befolyásol. 

A mit a papság egyéni működése külön-külön min-
denfelé megindított, azt befejezni segítették a katholikus 
nagygyűlések, leküzdve a jóra való röstségnek legutolsó 
vonakodásait. Évenkint, minden ily kath. nagygyűlésben 
egyike a főszónokoknak a sajtó ügyének szenteli gyújtó 
szózatát. Freiburgban például (1888.), hogy ne idézzek 
csak egy példát, Werber áldozár, a radolfszelli Freie 
Stimme szerkesztője szólott a sajtóról, és alig hogy meg-
nyitá ajkait, a siker, a hatás azonnal lelkesítő szavaihoz 
szegődött. „En, úgymond, — vaskos, jól meghízott terme-
tére czélozva, nemde elég sikerült példánya vagyok a 
hetzkaplánnak ?" Es ily kedélyes hangon folytatva, ugyan-
csak vastag igazságokat vert bádeni honfitársainak a 
fejéhez. Es szavai nem lettek a pusztában kiáltónak siker-
telen szózatává. Ugyanabban az évben, illetve néhány 
hónappal a kongresszus után, három kath. lap indult meg 
Bádenben2) és a fennálló lapok mind szaporodást nyer-
tek előfizetőkben. Klagges áldozár Westphaliából, a kö-
vetkező évben ugyanezt a themát fejtegette Bochumban, 
és tavai Coblenzben Schaedler papszerkesztő mutatta be 

') Alkalmazni lehet Magyarországra is. 
2) Az Echo von Baden-Baden, a Neues Mannheimer Volks-

blatt és a Linzgaubote. 1891. ápr. 28-iki számában a berlini Ger-
mania u jabb haladását hirdeté a bádeni kath. saj tónak. 
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magát, a mint láttuk, mint szerencsés agitátor a kath. 
sajtó terjesztésében. 

Ezek a sajtóügyi beszédek alakra, hangra, színezetre 
nézve különböznek, de tartalmuk valamennyinek egy, és 
ez három szóba foglalható össze: abonniren, inseriren, 
correspondirent Azaz, ha felvirágoztatni s hatalmassá, 
befolyásossá akarjuk tenni a kath. sajtót, akkor arra elő-
fizetni kell tömegesen, a kath. lapokat hirdetésekkel kell 
ellátni tömegesen és irni kell beléjök tömegesen. Ez 
utóbbira nézve örökemlékü lesz a bold, linzi püspök, 
Müller Ernő mondása : minden lelkipásztor született leve-
lezője plébániájának. 

Ezekhez a figyelmeztetésekhez a katholikus sajtó 
ügyének szószólói egy másikat szoktak csatolni és erre 
a legnagyobb súlyt fektetik egyúttal. Óva intenek min-
denkit, hogy a semleges, a színtelen sajtótól, farblose 
Presse, tartózkodjanak. Van ugyanis Németországban egy 
sereg lap, melyek affektálva hirdetik, hogy ők nem ellen-
ségei a szentszéknek, s melyek, hogy a kath. olvasóközön-
ség támogatását biztosítsák, olykor-olykor meg is dicsérik 
a pápát vagy például dr Kopp boroszlói hg. püspök 
genialitását. Ezek a farkasok, melyek bárányok bőrében 
rejtőzködnek, sokkal veszedelmesebbek mint a nyilt si-
sakkal harczoló ellenségek. A veszély, mely eme semleges 
sajtó részéről fenyegeti az igazi kath. sajtót, Schaedler 
papszerkesztő szerint abban áll, hogy „a kath. sajtótól 
elveszik a világosságot, a levegőt és a táplálékot." Fel-
hizlalnak ebben a sajtóban a katholikusok egy- egy ellen-
séget, mig azt a „bátor harczost, ki a mi vallási érde-
keinket igazán védi, elcsenevészni hagyják." De ez még 
nem minden. Az ily semleges lap nem semleges ám, csak 
látszat szerint. A választások és más állásfoglalások ide-
jén bizonyára nem áll a kath. követjelölt illetve enuek 
álláspontja mellé. Taktikája egyszerű és világos. Először 
is kiszorítja a katholikus versenylapot, melv előfizetők 
hiányában kénytelen megszűnni; azután, ha a térnek ő 
egyedüli urává lőn, elaltatja olvasóinak lelkiismeretét 
azzal a szüntelen mese-beszéddel, hogy a vallási béke 
teljes, vissza van állitva. Jönnek aztán a választások. A 
nép, mely abban a hiedelemben él, hogy minden tekin-
tetben oly jól megy a dolog, hogy jobb sem lehetséges 
a világon, nem gondol avval, hogy kire adja a szavazatát 
és igy elpártol a Centrumtól. 

A semleges sajtó egyik legújabb átalakulása a kul-
turharcznak. Elaltatni, lerészegiteni akarják az őrséget, 
hogy a várba könnyű szerrel bejussanak. A német papság 
ezt észrevette ; innen az a kemény harcz a színtelen sajtó 
elleu minden kath. gyűlésekben . . . . Néhány éve annak, 
hogy egy szabadelvű publicista a katholikus sajtót a 
katonai zenéhez hasonlitá és azt mondá, hogy a klerikális 
tömeg kötelesnek érzi magát e zene taktusa szerint rakni 
lábait menetközben. A dolog nincs különben. Es a press-
haplan ezért a szép hasonlatért nem is haragszik ám. 
Hisz az ő ambicziója épenséggel nem más, mint 450 lap 
összhangzó harczi riadója után indulni látni az egész kath. 
népet. Hogy van még itt is tér a haladásra, az bizonyos. 
Schaedler áldozár a coblenzi nagygyűlés előtt beismerte 
ezt : Sajnos, még mindig találkozik katholikus család, 
mely a rossz sajtó mételyével táplálkozik. Ezek az em-

berek a szokás rabszolgái ; azután ők látszatni akarnak 
lépést tartani a világ haladásával, nem véve számításba, 
hogy az a lap, mely a rossz ösztönöket fényes skatulyába 
rejtegetve hordozza szét, orránál fogva hurczolja maga 
után olvasóját." 

Ez az utolsó akadály is, mint a többi, porba fog 
tiportatni és a müncheni kongresszuson szintén Schaedler 
áldozár volt az, ki az ut irányát e tekintetben kijelölte. 
Beszédjét ugyanis eme szavakkal végzé : „Álljanak sürü 
csatasorba, az önkéntesekkel élünkön, és támogassuk a mi 
katholikus sajtónkat minden erőnkből, durch dich und 
dünn /" Ennek az eszköznek szakadatlan használata tette 
azt, hogy Németország katholikus sajtója husz év alatt 
megháromszorosodott és a világ első klerikális sajtójává, 
az uralkodás eszközévé s kiszámíthatatlan erő forrásává 
lőn, ugy hogy irigylés tárgya lehet még oly országok 
részéről is, melyek az „apostoli monarchia" vagy az 
„egyház legidősb leánya" dicső czimét viselik!1) 

Eddig a párisi „Correspondant." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 11. Segithet-e a fotografia azon a 

bajon, melyben egyetemi ifjuságunk nagy része eddig 
szenvedett és tönkre ment, vagy nem segíthet? Es ha a 
fotográfiával lelki bajon segíteni csakugyan nem lehet: 
hol, mely irányban keresendő az ifjúság szellemének 
gyökeres átalakítására, munkásságának, műveltségre való 
lelkiismeretes törekvésének felpezsditésére a leghatható-
sabb, legbiztosabban s legállandóbban működő emeltyű ? 
Ezekre a kérdésekre óhajtok ma itt feleletet adni. 

Már múltkori itteni tudósításomban jeleztem a dolog 
állását. Pro superabundant , teljes szövegében idéztem a 
félhivatalos „Nemzet" szept. 1-i vezérczikkét is, melyben 
az egyetemi tanuló ifjúságnak munkásságra, nemes törek-
vésre nézve koránsem kielégitő jelen helyzete vastag 
vonásokkal valóban ijesztő képpé van kirajzolva, a mely-
lyel szemben aztán teljes jobbra fordulást és valóságos 
idylli boldogságot fest az optimizmus abból az esetből 
kiindulva, hogy az egyetemi tanuló ifjúságnak ezentúl 
lefotografált arczképét kell leczkekönyvére kiragasztania, 
hogy valamint a beiratásnál, ugy akkor is, midőn a 
tanártól a leczkék hallgatásának tanúsítását megnyerni 
óhajtja, személyesen prezentálja magát — és igy figyel-
meztetve legyen kétszer is arra, hogy tud. egyetemi kö-
telességeit híven teljesítse, kivált pedig szorgalmasan 
járjon a leczkékre és tanuljon. Az egész rendszabály 
tehát csak figyelmeztetés számba mehet, a javulást, de 
magát a javulás szellemét még nem adja m eg. Lehet s 
lesz is némi hatása, nem tagadjuk, az if júságra; de gyöke-
resen a bajon, a tanuló ifjúság egy részének ama lelkiis-
meretlen könnyelműségén, hogy se nem jár az egyetemre 
se nem tanul, segíteni nem fog, mert nem képes. Már 

') C'est grâce à l 'emploi persévérant de ce moyen que la 
presse catholique d 'Allemagne a triplé en vingt ans et est devenue 
la première presse cléricale du monde, un ins t rument de règne 
d 'une force incalculable, un objet d'envie même pour des pays qui 
por tent le t i t re glorieux de Monarchie apostolique ou de Fille 
âinée de l 'Eglise !" 
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múltkori czikkünkben jeleztük ebbeli erős meggyőződé-
sünket, s rámutattunk a dolog egyszerű okára is, mely 
abban áll, bogy a fotografia a leczkekönyvön egymaga 
egy porszemnyi garancziát sem ad arra nézve, hogy az 
illető most már szorgalmasan fog járni az egyetemre, s 
ugyanez a fotografia a leczkekönyvön még a szokásos 
olykori katalogus-olvasásgal együttesen sem lesz képes 
rábirni az oly tanulónak a lelkét, a ki egyáltalában ta-
nulni nem, csakis léháskodni akar, arra, hogy tanuljon és 
szorgalmas, munkás, jóra törekvő emberré válni igyekez-
zék. Lelki bajt csak lelki gyógyszer orvosolhat, s hogyha 
tele ragasztjuk is fotográfiával a leczkönyvet, ha az ifjú 
lelkét romlásnak bomlasztotta a fegyelmetlen s ellenőri-
zetlen tanulói magánélet : nem fogja az illető ifjút, akár 
száz fotografia is, sem szorgalmasabbá tenni sem egyáta-
lában, még pedig annál kevésbé, a jó útra visszatéríteni. 

Evvel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy a 
jeleztük rendszabályra nem volt szükség, sem azt, hogy 
az haszontalan marad. Igenis, az egyetemi ifjúságot, értve 
mindig a világi karok hallgatóit, erősen kell ösztökélni 
a nemes munkásságra s meg kell ragadni minden eszközt 
szorgalmának s becsületérzésének élénkítésére. Es erre 
nézve a szóban levő rendszabály némelyeknél jó hatással 
fog majd lenni, ha a tanár katalogus-olvasáskor is elő 
fogja követelni a fényképes leczkekönyvet, hogy meg-
győződjék róla, miszerint nem valami megfizetett szolga-
iéi ek, hanem maga az illető, a ki a név felszólítására 
„jelen" vagy „itt vagyok" kai felelt, van jelen az elő-
adáson. De mivel a tanár nem töltheti a leczke-óra leg-
nagyobb részét mindennap katalógus-olvasással és fény-
képek konstatálásával : az ifjúság tetemes részének még 
mindig marad kibúvó lyuk a léha életre s az egyetem, 
meg a komoly tanulás kerülésére. Azért, bocsásson meg 
a „Nemzet" idéztük vezérc/ikkének irója, a fotografia 
igénybe vételét az egyetemi ifjúság szorgalmának élén-
kítésére, igen is, elfogadjuk és tartjuk valamelyes jó hatású 
eszközének ; „csalhatatlan módszer"-nek. minden jól esz-
közlő panaceának az ifjúság „ezrei"-nek „megmentésére" 
el nem fogadhatjuk. Az optimizmus épp oly hiba mint a 
pesszimizmus. 

Egyetemi ifjuságunk munkában va'ó szorgalmatos-
kodásának emelésére a fotografia . mellett még sok egyéb 
dolog szükséges : például, hogy a tanár ezt az uj eszközét 
a leczkelátogatás ellenőrzésének legalább olykor-olykor 
igénybe vegye és használja. Hamar megrozsdásodik a vas, 
ha nem használjuk. Végre megeszi az egészet a rozsda. 
Ámde, kérdem, mit tegyen az a tanár, a ki a világi 
karok némely katedráján 3—400 beiratkozott hallgatónak 
köteles praelegálni, akkor, midőn az ő tantermében leg-
fölebb 150 - 200 hallgatónak van elég helye ? Lám, itt 
már a fotografia aztán igazán nem tehet ám semmit. 

Száz szónak is egy a vége : az ifjúságnak lelkére 
kell hatni, nem csak egy-két tüszurással, hanem eszét, 
szivét, lelkiismeretének minden rejtekét átjáró és megne-
mesitő lelki eszközökkel. Vájjon ki nem veszi észre, hogy 
ezzel most már a vallásügy magasztos régióit érintettük ? ! 
Igenis, át kell térni az egyetemi életnek egy üdvösebb, 
tensőbb, magasztosabb irányába, a hol az egyetemi hall-
gató nem csupán jogász, orvos, tanárjelölt, hanem ember 

és hazafi, a kire nagy kötelességek teljesítése, nehéz 
feladatok megoldása vár, miknek csak az örökkévalóságba 
is kitekintő mély vallásosságból táplálkozó erkölcsi jellem 
képes megfelelni. Nem régen még ez a mi budapesti tudo-
mány-egyetemünk hivatalból ápolta az ifjúságban a jó 
erkölcsöknek legbiztosabb őrét: az istentisztelést, az 
isteni félelmet, a vallásosságot. Volt doctrinae religionis 
professora, volt egyetemi hitszónokja, és a vasár- és ün-
nepnapi istenitiszteletben részt venni köteles egyetemi 
foglalkozás vala. A vallásos örökség ma már puszta re-
miniscentia ; az egyetemi hallgatót nem figyelmezteti, 
nem vonzza semmi a mi keresztény katholikus vallásunk 
lelket tisztitó és izmosító szentélyeibe, csak a lelketlen 
harangszó egyesegyedül. Magára van hagyatva, egyetemi 
szabály, fegyelem és példa nélkül. Nem csoda tehát, ha 
csakugyan megtörténik az, a mit Magyarország kormá-
nyának félhivatalos lapja beismert, hogy a középiskolák 
„legszorgalmasabb, legkitűnőbb tanulói „az egyetemeken 
gyakran egy-két hónap alatt, oly átalakuláson mennek át 
a nagy szabadság folytán, hogy egész karakterük meg-
változik ; korhelyekké válnak s terhei lesznek önmaguk-
nak, családjuknak és a társadalomnak." Nem csoda 
továbbá az sem, ha a „Nemzet" vallomása szerint „ez-
rével" számithatni ezeket a szerencsétlen ifjúkat, a kiket 
„megmenteni" kell az „országnak." 

A mult iskolai év végén kimondani bátorkodtam e 
lapnak egy vezérczikkében, hogy a jelenlegi tanítás és 
nevelés rendszerével gyökeresen kell szakítani az iskolák 
mindhárom fokozatán által. Állok a szavamnak és az 
egyetemre vonatkozólag az ott mondottakat tovább fejtem 
és fennen hangoztatom, hogy a felsőbb iskolák tanulóira 
nézve a vallásosság ápolását akadémiai szabály, fegyelem 
és gyakorlat által kötelezővé kell tenni ismét. Csak ez 
segít gyökeresen. 

Az az ifjúság, a mely a kereszt lábainál tud tölteni 
egy kis időt, — nem veszni indult s az országnak „ezré-
vel" megmentendő társadalmi „teher", hanem igazán 
nagyra termett nemzedék, mely képes lesz. ha a mostoha 
sors kényszeríteni merészli, megmenteni hazát, trónt és 
nemzetet ! 

Szenteljenek ennek a dolognak Magyarország állam-
férfiai és vezérlő nevelői, tanitói egy pár gondo-
latot ! ? ? 

Győr, augusztus 28. Sz. gyakorlatok áldozópapok 
számára. — 

F. évi aug. 24 —28-ig a nagyobb papnevelő-intézet-
ben áldozópapok számára sz. gyakorlatok folytak. O ex-
cellentiája megyés püspök urunk lelki vezérekül Jézus-
társasági atyákat kért föl ; jöttek az országosan ismert 
P. Rosty Kálmán és P. Weiser Frigyes. O excellentiája 
mindvégig részt vett ; ő nyitotta meg „Veni Sancte"-val 
és allocutiójával ; ő mondotta naponkint a sz. misét, jelen 
volt az összes meditatiókon, ő fejezte be sz. misével, allo-
cutióval és Te Deummal. 

Összejött vagy 40 vidéki áldozár az egyházmegye 
minden részéből ; csatlakozott a székvárosi papság majd 
kivétel nélkül, ugy hogy a kápolnává alakított tágas 
könyvtári terem minden közös gyakorlatnál megtelt. 
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Minő örömmel nézhet az Ur Jézus ilynemű össze-
jövetelekre, a midőn nem ketten vagy hárman, hanem 
oly sokan vannak együtt az 0 nevében ! Vannak, kik a 
magányosan tartott sz. gyakorlatokat többre becsülik. 
Nem lehet tagadni, hogy ezek sok tekintetben előnyösek ; 
de másrészt az is igaz, hogy a közösen tartott sz. gya-
korlatokban van sok oly momentum, minőt a magányo-
sokban hiába keresünk. Ilyen a közös buzgóság, a köl-
csönös épités, a közös imák, az ünnepélyes megnyitás, a 
hasonlóan ünnepélyes befejezés stb. Senki sem fogja elfe-
lejteni pl. azt a benyomást, melyet az áldozárok ünne-
pélyes sz. áldozása gyakorol vagy a főpásztor által 
fölolvasott professio fidei, vagy a főpásztornak atyai szó-
zata az annyi jóakarattal összesereglett papsághoz ! Quid-
quid sit, a ki egyszer ily lelki fürdőt használt, máskor 
is szívesen veszi igénybe ! -f-

Gyöngyös-Solymos, 1891. augusztus végén. 
Mélyen szivreható gyász-szertartást végeztünk aug. 

hó 19-én, irja az E. E. K., midőn nagyságos és főtiszte-
lendő Vavrik János t. kanonok urat kisértük nyugvó 
helyére. Hosszú temetés volt ez, mert Gyöngyösön kez-
dődött, a solymosi templom előtt nyerte folytatását és az 
ottani sírkertben bevégzését ; de nem is csoda, hogy ily 
hosszú volt a temetés : mert a boldogultnak hosszú volt 
élete ; és hosszú, majdnem félszázad volt ottani lelki-
pásztorkodásának ideje. Ennyi idő alatt egy nemzedéket 
eltemetett és egy nemzedéket megkeresztelt s felnevelte 
azt Jézus Krisztus híveinek s az anyaszentegyház buzgó 
tagjainak. Es hogy jól nevelte őket, tanúsították azon 
szeretetteljes kegyelet által, melylyel egykori agg lelki-
pásztoruk hült tetemeit visszakövetelték s temetőjük leg-
díszesebb helyére tőlük telhető pompával eltakarították. 

Minthogy az igaz szeretet csakis kölcsönös lehet, 
maga a boldogult a solymosi temető fokeresztje mellé 
két fát ültetett és kívánta, hogy halála után azok zöld 
lombjai alá temettessék el. Ámde az Ur igen hosszú, 86 
életévet engedett hü szolgájának, s midőn az öreg test 
már nem birta tovább teljesíteni terhes szolgálatát, ez-
előtt harmadfél évvel kegyelmes főpásztorunk engedelmé-
vel nyugalomba lépett és Gyöngyösre vonult három 
nővére körébe, kik közül kettő még nála is idő*?bb volt. 
A solymosi nép nein tudta elfelejteni szeretett papjának 
lelki jóságát, és midőn halálának hirét meghallotta, mé-
lyen elszomorodott s a legsürgősebb munkaidő daczára 
seregesen elsietett temetésére. Szivinditó látvány volt az, 
midőn a boldogultnak díszes ravatalát a solymosi birák 
és előkelők lobogó viaszfáklyákkal körülállották s a gyön-
gyösi főkántor szép búcsúztatója mellett őszinte könnye-
ket hullattak. Midőn pedig a gyászmenet megindult igen 
számos és diszes gyöngyösi nép kíséretében és szembejött 
a solymosi sereg a koporsó átvételére, ez ritka látványt 
nyújtott. Hét egyházi lobogó elővitele után 12 fiatal 
leányka jött égő fehér viaszfáklyákkal, mindannyian az 
ártatlanság jelmezében, hófehér ruhákban, fejőkön fehér 
virágkoszorúkkal; utánnok egy sereg nő, többnyire a sz. 
Előrózsafüzér imatársulat tagjai. Ezek körülvéve szerete-
tök tárgyát példás rendben kisérték azt Solymosra, hol a 
templom előtt a Libera és a sírnál a végkönyörgések 

elvégeztettek. Midőn láttuk a sírkertben a kegyeletes 
szeretet ujabb jeleit, hogy a kiásott sir kerületét az ott-
hon maradt leánykák szines virágkoszorúval körül fonták 
s félretéve a sírtól való gyermekies félelmet, még a sir-
üreg belső falait is zöld galyakkal és mezei virágokkal 
tele tűzdelték, hogy öreg atyjoknak — mint mondták — 
szép nyugvóhelyet készítsenek ; midőn hallottuk a község 
érdemes jegyzőjének, bár rögtönzött de szívhez szóló 
szavait, melyekkel a boldogultnak érdemeit, különösen 
népéhez viseltető szeretetét kiemelve, az összes nép nevé-
ben végső Isten hozzádot mondott s láttuk a fájdalom 
őszinte könnyeit a hivek szemeiben ragyogni ; mi jelen-
levők szinte nedves szemekkel mondottuk egymásnak : A 
jó lelkiatyának és hosszú érdemteljes élet folytán hiven 
teljesített kötelességeinek már e földön is van jutalma, 
mert emléke még sokáig élni fog a hivek szeretetében. 
Halhatatlan lelkének pedig az igaz Biró adja meg örök 
jutalmát az elenyészhetetlen fényesség boldogságában ! 

Vavrik János életadatait a következőkben foglaltuk 
össze: Született 1806. jun. 3 án. Nagy-Csaussán, Nyitra-
vármegyében. Alsóbb iskoláit Magyar-Ovárt és Eszter-
gomban, a felső gymnásiumi osztályokat Győrött és 
Egerben, a hittanfolyamot ugyancsak Egerben végezte. 
Pappá 1831. augusztus 14-én Pyrker János László érsek 
szentelte, a ki még ugyanazon évben előbb Bodonyba, 
csakhamar rá Nagy-Kállóba rendelte uj papját káplánnak. 
Innét Harsányba ment Vavrik J . 1833-ban. Már a követ-
kező évben 1834. nov. 24-én napkori lelkészszé nevez-
tetet t ; Napkorról 1839. jun. 19-én Tisza-Eszlárra ment 
lelkésznek, a honnét öt évi működése után Solymosra 
nevezte ki főpásztora lelkésznek 1844. szeptember 25-én. 
Két év múlva 1846-ban beigtató oklevelet nyert. 1862. 
márcz. 11-én kineveztetett a középpatai kerület alespere-
sévé. Ezen utóbbi tisztétől 1870-ben fölmentetett saját 
kérelmére. 1877. febr. 24-én tiszteletbeli kanonokká ne-
veztetett. Nyolczvanhárom éves korában 1889. jan. 1-én 
fölmentetett lelkészi tisztétől és nyugalomba vonult. 

A boldogult a „Religio" előfizetőinek régi gárdájá-
ból való vala. Csak a halál szakította el tőle. Legyen 
áldott emlékezete itt is. Haláláról ide iktatjuk még a 
gyászjelentést, melyet a rokonság küldött két testvéri 
kegyelettel. ') 

Alólirott rokonság fájdalomtól megtörten jelenti, 
hogy nagyságos és főtisztelendő Vavrik János ur, czim-
zetes kanonok, nyugalmazott solymosi plébános 1891. 
augusztus 18-án déli 12 órakor, a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után, élte 86-ik évében végelgyengülés 
folytán elhalt. A nemeslelkü jó rokon és fennkölt szellemű 
pap hűlt tetemei f. évi augusztus hó 19-én d. u. 3 óra-
kor fognak- a halottas háznál (Solvmos-utcza, 2232 sz. a.) 
beszenteltetni és d. u. 4 órakor Solymos község sírkert-
jében az örök nyugalomnak átadatni, Az engesztelő szent 
mise áldozat f. hó 21-én d. e. 10 órakor a solymosi r. 
kath. szent egyházban fog az Urnák bemutattatni. Gyön-
gyös, 1891. aug. 18. Áldott legyen emléke! Testvérei: 
Vavrik Mária, özv. Leszkovszky Jánosné. Csala Sándorné, 
Vavrik Ágnes. Unokaöcscsei : Vavrik András, Vavrik 

') Köszönettel vet tük mi is egy példányát . A „Rel." szerk. 
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Béla, Vavrik Sándor, Vavrik Ágoston, Vavrik Gábor, 
Vavrik Antal, ifj. Csala Sándor. Unokahugai : Vavrik 
Antónia, Vavrik Janka, Vavrik Berta, Ert l Julia, Skopecz 
Mária, Skopecz Berta, Csala Mária, férj. dr Koller Já -
nosné. Sógorai : Csala Sándor, Skopecz József, Ert l István, 
dr Koller János. Sógorasszonyai : Vavrik Béláné, szül. 
Borovicényi Leonie. Vavrik Ágostonné, szül. Koller Irén. 
Vavrik Antalné, szül. HofFer Mária. 

IRODALOM. 
*** XIII. Leo pápa ö szentségének körlevele a 

munkások helyzetéről. A veszprémi egyházmegyei ható-
ság által jóváhagyott fordítás. Fordította dr Hada István, 
pápai kamarás, püspöki titkár stb. Veszprém, 1891. 8-r. 
36 lap. 

+ Egyházi beszéd, melyet Szent István, Magyar-
ország első apóst, királyának ünnepén 1891. aug. 20-án 
Bécsben a főt. kapuczinus atyák templomában tartott 
Hérics Márton, győregyházmegyei áldozópap, ászári plé-
bános. A főt. egyházmegyei hatóság engedélyével. Győr, 
1891. 8-r. 26 1. 

E jeles beszéd tétele: „A józan és békés haladást 
a kereszténytelen irány képtelen eszközölni ; azt csak 
Krisztus éltető szelleme eszközölheti." 

= Ének-fÜZér. A kath. hivek, különösen az ifjúság 
számára összeállitá Számord Ignácz esztergomi jav. lel-
kész. A ftdő főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 
(Második ezer.) Esztergom, 1891. 16-r. 93 1. Ara fél-
vászonba kötve 16 kr. 

V E G Y E S E K . 
*** Samassa József egri érsek ur ő exclja, pap-

ságának egy fényes küldöttsége előtt, mely főpásztorának 
ujabb nagy alapitványaiért az összes lelkészkedő papság 
nevében hálás köszönetét tolmácsolta, nagyszabású erős 
tartalmú beszédet mondott, mely már is sok tekintetben 
nagy sensatiót keltett. A beszéd szövegét a napilapok 
már közölték. Mi az egész nagy eseményről kimeritő 
tudósítást fogunk adni. Jelenleg csak arra szorítkozunk, 
a mit az egri megyei papság publicisztikai organuma, az 
„Egri Egyházmegyei Közlöny," e történeti nevezetességű 
beszéd közvetlen hatása alatt melegen és lelkesen mondott: 
„A hévvel s mindegyre fokozódó mély hatással elmondott 
beszéd, mint a szerencsés hallgatóságnak, ugy bizonyára 
valamennyi t. paptársunknak lelkében kegyelmes Főpász-
torunk kormányzati éveinek élénk emlékeivel ama büszke 
tudat gyönyörét kelti fel : Igen, ez volt, ez a mi „Sacer-
dos magnus"-unk ; az itt hirdetett vezérelvek megvalósí-
tása az ő egész kormányzata, főpásztori működése; s mi 
boldog tanúi lehetünk ebben a szó és tett fönséges össz-
hangjának, és boldog követői az ily vezérnek. De külö-
nösen is megilletődés és az elégtétel fölemelő érzete 

nélkül nem hallhatta s nem olvashatja senki a tiszta 
öntudat és önérzet ama discrét, de határozott szavait, 
melyekkel ő excellencziája a m. évi febr. 26-i ismeretes 
miniszteri rendelettel szemben tanúsított magatartására 
nézve nyilatkozott. E nyilatkozat után remélhetőleg el-
hallgat még a rosszakarat is ; s ennek üzelmei miatt a 
jóknak és hűknek nem lesz tovább okuk szomorkodni s 
felháborodni az emberek erkölcsi lazaságán. Szívélyesen 
társalgott ezek után a kegyelmes főpásztor a messze 
vidékekről egybesereglett fiaival, kik délben asztalához 
gyűltek szeretet-lakomára. Mi pedig itt most papi szivünk 
egyszerű őszinteségével, imaszerű óhajjal, csak annyit 
mondunk, hogy az Isten éppen az egri beszéd által, a 
befejezés stadiumába vezesse Magyarországban a kath. 
szivek pacificatióját : ut simus cor unum et anima una. 
Meg vagyunk győződve, hogy ez lesz Magyarország uj 
prímásának is az imája, és az örökség, mely vele ránk 
fog szállni ! 

— A világ ilyet még nem látott! Az Egyesült-Álla-
mokból a katholikusok nagy zarándoklatokban készülnek 
az Óceánon átrándulni Trierbe, az Ur Jézus szent köntö-
sének megszemlélésére és tiszteletére. Az első expeditio 
New-Yorkból 5 gőzhajóval indult ki. Rajta Michigan 
államból, több ezer zarándok száll tengerre a vén 
Európa felé. 

— A szent-Benedek-rendiek nemzetközi collegiumát 
Rómában, de Hemptine Hildebrand atya tervei szerint, a 
monte Aventinón nem sokára elkezdik épiteni. 

— A mire a magyar protestánsok képtelenek, azt a 
bátorságot elkövették az Egyesült-Államokban a hires 
harvardi protestáns egyetem elüljárói. A jelen iskolai év 
megnyitó ünnepére meghívták, hogy a megnyitó beszédet 
ő mondja, mgr Keane püspököt, a washingtoni katholikus 
egyetem rektorát, Keane püspök elfogadta a meghívást 
és beszédében a keresztény vallás bizonyító okaival fog-
lalkozott. Egy bostoni lap ez alkalomból igy nyilatko-
zott : „Ez a hallatlan eset, hogy a harvardi egyetem 
szószékén egy katholikus püspök legyen látható, óriás 
tömeget vonzott össze. Mgr Keane a szószéken itt ugyan-
abban a ruhában jelent meg, melyet a katkolikus gyűlé-
seken szokott viselni." 

— Az angolkisasszonyok egri leánynevelő-intézete a 
most végzett nagyobb mérvű építkezés folytán négy uj 
tanteremmel szaporodván, a beálló tanévtől kezdve követ-
kezőleg szerveztetett : Belső iskolájok egy négy osztályú 
előkészítő tanfolyammal biró, ugyancsak négy osztályú 
II. fokú felsőbb leányiskolává alakíttatott ; külső iskolá-
jokban pedig az elemi iskola négy alsó osztálya négy 
külön tanteremben megmaradván, az eddigi elemi iskola 
V. és VI. osztálya a legközelebbi tanévre polgári leány-
iskola I. és II. osztályává szerveztetett, egy év múlva 
azután fokozatosan III, és két év múlva IV osztályúvá 
fog kiegészíttetni, a melyek ellátására az angolkisasszo-
nyok intézete már képesített tanerőkkel rendelkezik. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor . k. m. t u d . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest. 1891. Budnyáns?.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: XIII. Leo pápa utasításai a kath. sajtó számára. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t 
Az anyakönyvi kivonatoknak a haeresis számára kiadása ügyében hozott római Decretum. — B u d a p e s t : Mélt. és ft . Márkus Gyula, 
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A Palásthyak. — A nép igaz bará t ja . Stb. — Vegyesek. 

XIII. Leo pápa utasításai a kath. sajtó számára. 
II 

Alig van ügy, melylyel szentséges atyánk 
nyilatkozataiban oly sürüen foglalkoznék, mint 
a kath. sajtó ügye. Látszik, hogy ezt az ügyet 
nagyon a szivére vette, hogy ez az ügy nagy 
gondokat okoz neki. 

Más tárgyat egyszer, legfölebb kétszer tüze-
tesen megbeszél, aztán hagyja pihenni, s várja 
mig elvetett magva lassan kikel, s a csirák ki-
fej lödnek. A sajtó ügyére nem győz elégszer 
visszatérni. Sürüen meg-megnyilatkozó gondos-
sága bizonyos aggályt, nyugtalanságot árnl el a 
kath. sajtó ügye tekintetében. A sokszoros intés, 
oktatás, utasí tás a pápa részéről azt muta t ja , 
hogy a katholikus népek saj tójának ügye a vi-
lágon egyátalában nem áll oly jól, sőt csak 
kielégitően is, hogy a pápa nemes és nagy lelke 
teljes és zavartalan örömet vagy csak kielégitő 
megnyugvást is tudna benne találni. 

Majd egyenesen s néven szólítva a sajtót , majd 
más tárgyról szólva, de a saj tóra vonatkozva — 
adja, osztogatja figyelmeztetéseit, atyai taní tá-
sait szakadatlanul. Nem is csoda; hisz a sajtó-
nak oly sajátságos természete van, hogy az 
mindenbe beleszól, mindenbe beleavatkozik, min-
denen rontani vagy javítani képes és szokott 
csakugyan. Ezért okoz oly univerzális zseniének 
és egyúttal oly hatalmasságnak, milyen XIII. Leo 
pápa, a százezer és millió nyelvű sajtó annyi 
gondot, ezért ad az neki annyi dolgot. 

A Brugge és Lilieben, Desclée, de Brouwer 
et soc.-nál megjelent „Allocutiones, Epistolae, 

Constitutiones, aliaque Acta praecipua. Vol. I. 
(1878—1882.) MDCCCLXXXYII. és Vol. II. 1883— 
1887." czimü gyűjtemény gazdag és változa-
tos tar talmából ezúttal tovább mer í tve , a 
múl tkor i smer te te t t allocutio után szemünk meg-
akadt a belga püspöki karhoz intézett Epistolán. 
I t t miután figyelmeztetett arra, hogy soha sem 
volt a katholiczizmusnak oly nagy szüksége, mint 
most, arra, hogy katholikus férfiak egymás közt 
ne viszálykodjanak,1) igy folytat ja , vonatkozással 
a felerőszakolt kontroverziák vívásának szelle-
mére és módjára nézve: „Ulud insuper, úgymond, 
in controversiis agitandis cavendum est, ne mo-
dus t rans i l ia tur , quem aequitatis caritatisque 
leges praescribunt, neve temere insimulentur, vei 
in suspicionem adducantur viri caeteroquin 
Ecclesiae doctrinis addicti, maxime autem qui 
in Ecclesia dignitate et potestate praece l lunt . . . 
Per se autem apparet , hanc in falsas insimula-
tiones quemlibet vocandi levitatem — alieno 
nomini detrahere, mutuae chari tat is vincula re-
laxare, iniuriamque iis inferre, quos Spiritus 
Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei: 
ideoque ut ab ea omnes catholici viri temperent , 
summopere cupimus, graviterque monemus." Miben 
kell tehát a kath- férfiaknak a kontroverziákban, 
a nézeteltérésekben és vi tákban jobbról is balról 
is megnyugodni — sine ira et studio ? Abban, 
hogy az apostoli szentszék elég éber és elég erős 
arra nézve, hogy a katholikus igazságot megvé-
delmezze, annak teljes érvényt szerezzen, bárki-

') Probe nostis ,.nullo unquam tempore tan tam fuisse con-
cojrdiae inter omnes catholicos viros conciliandae et servandae 
necessitatem, quantum hoc nostro, quo christiani nominis hostes 
unanimi impetu Ecclesiam undique adoriuntur." 

18 
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vel s bármily ha ta lommal szemben. „Quibus j 
quidem scire satis sit, úgymond szentséges a tyánk, 
Apostolicae Sedi Romanoque Pontifici, ad quem 
o m n i b u s semper patet accessus, o f f i c i u m esse de -
in andatum, catholicas ubique veri ta tes tuendi, 
cavendique ne quid in Ecclesia serpat aut disse-
minetur , quod de fide et moribus doctrinae offi-
cere vel cum ea discrepare videatur." 

Bárk i t is meglephet és gondolkozóba ej thet , 
igazán, az a nyugha ta t l an atyai szeretet, mely-
lyel szentséges atyánk, min t maga is világhirü, 
nagy tapasztalásu iró, a ka thol ikus Írókról gon-
doskodik, mintegy uj ja in elszámlálva nekik tíz-
szer is, hogy miről, miképp Í r j anak s ha v i tába 
keverednek, az emberekkel hogy bánjanak. Az 
Olaszország püspökeihez „de mediis fidei apud 
populos conservandae opportunis" czimü körle-
velében 1882. febr. 15-én XIII. Leo pápa leg-
alább minden vidék terü le tén (in singulis pro-
v i n c i i s ) gyakran megjelenő i r a t o k b a n , m é g ped ig , 
ha lehet, napi lapokban való, t e h á t mindennapi 
fej tegését annak, hogy minden keresztény ember-
nek, t e h á t n e m csak a p a p o k n a k , mennyi és mily 
nagy kötelességei, v a n n a k az a n y a s z e n t e g y h á z i r á n t , 
— ezt a pápa czélul tűzi ki, ka thol ikus közóhaj 
czéljává: „Quam ad rem optabile est, úgymond, 
u t saltern in singulis provinciis ") ra t io aliqua 
ins t i tua tur (módja ejtessék) demonstrandi publice, 
quae et quan ta sínt singulorum chris t ianorum 
in Ecclesiam officia, vulgatis ad id scriptionibus 
crebris, et quoad fieri potes t quotidianisAzután 
a kathol ikus Írókhoz fordul és őket apróra igy 
okta t ja , a művész iró gyakorlot tságával nebány 
szóba foglalva össze ezerféle jó eredménynek 
néhány aranyszabályban rejlő k iapadha ta t l an 
forrásai t . „A kik, úgymond, i rásra ad ták a 
fejőket , qui an imum ad scribendum appulerint , 
plura teneant ." Az első a legnehezebb s ta lán 
sehol a világon nincsen kielégítően megvaló-
sítva. „Idem omnes in scribendo spectent!" 
Boldog I s t en! Pedig mily könnyű lenne ez egy 
hiten, egy engedelmességben s egy Isten egyet-
len egy szeretetében levő embereknek megtar -
tani, — ha követnék a nagy pápa nagy lelkének 
sugallatát , sőt többet , az Isten hívogató szent 

l) Id. mű I. köt. 242. 243. 1. 
Németországbari ez többé már nem óhaj, hanem valóság. 

Sőt tul van szárnyalva, a mennyiben nem csak minden vidéknek 
megvan a maga kath. napilapja, hanem több város már 2, 3, sőt 
4 kath. napilappal is rendelkezik. Ott van Essen városa, a mint 
múl tkor emii te t tük, négy kath. napilappal, melyeknek 80.000 elő-
fizetője van együttvéve. 

malasz t j á t ! Aztán vájjon mi a második szabály 
a Lex Leonina sa j tó- törvényben? íme i t t van : 
„Quod maxime expedit, id const i tuant iudicio 
certo et eftíciant." A harmadik : „Nihil ex iis 
rebus p r a e t e r m i t t a n t , quarum util is a tque expe-
tenda cognitio videatur." A negyedik: „gravi ta te 
et modera t ione dicendi re tenta , errores et vitia 
reprehendant , sic tamen u t carent acerbi tate 
reprehensio, personisque pareatur ." Az ötödik: 
„Orationem adhibeant p lanam atque evidentem, 
quam facile queat mult i tudo percipere." Ez a 
kath. lapszerkesztés Lex Leoniná ja : 1. egy közös 
czél, 2. biztos meggyőződés, 3. mindenre való 
figyelem, 4. komoly, mérsékel t e l járás s a sze-
mélyek kímélése, 5. népszerű nyelv. Arany be-
tűkke l kel lene k inyomatni minden nyelven s 
minden lapirónak aranykere tben folytonosan sze-
me előt t kellene t a r t an i író-asztalán vagy még 
jobban, hol legszentebb gondolatokkal foglalko-
z ik : imazsámolyán. 

Az eddigiek u t án ta lán már meg is fogam-
zott valakiben a gondolat, hogy há t ez a nagy 
pápa nem tud a kath . saj tóval szemben egyebet, 
min t csak okta tn i , inteni, feddni, dorgálni, uta-
sí tni ? 

XIII. Leo pápa nagy lelke, mint egy gyer-
meké, min t egy igazi atyáé, oly érzékeny a 
kath. í rók sorsa i r án t is, és meleg részvéttel veti 
t ek in té lyének és a tya i szeretete lelkesítő buzdí-
tásának sulyját latba minden nemes gondolko-
zású és igyekezetü kathol ikus ember előtt a lap-
irók anyagi sorsának érdekében is. A kath. írók 
támogatásától függ minden. Lelkes támogatás 
nélkül — „bizonytalan és igen csekély" marad 
minden. Vájjon hány embernek van s lehet oly 
erős lelke, hogy „bizonytalané-Ságba merjen 
fogni s annak szentelje egész é le té t?! Pedig 
mindaddig, mig nem teljesül Magyarországban 
az, a mi t XIII. Leo pápa életszabályul h i rdete t t 
ki a m a i v i l á g b a n é lő minden katholikus ember 
számára, t. i. hogy minden kathol ikus ember 
pár to l ja a ka th . s a j t ó t : mindaddig i t t — a kath. 
lapiró sorsa — nagyon elütően a németorszá-
giakétól, hol a kath. lapokat több mint egy 
millió ember j á r a t j a — csak hol keservesebb, 
hol kevésbé keserves küzdelem lesz a „bizony-
talané-Sággal és „kevés eredmény "-nyel. Nemes 
gondolkozású, lelkiismeretes embert ebben bizo-
nyára nem az anyagi t ek in te tek fogják fő erővel 
befolyásolni, hanem inkább annak mindennapi 
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szemlélése fogja lelkének örömét sorvasztani, 
hogy a mi kath. hiveink millióit a király előtt 
a törvényhozásban ellenséges emberek vagy jobb 
esetben többnyire vallási nullák képviselik, és ő 
ez ellen hiába ir napról-napra, évről-évre; szava, 
lelkesedése, erőködése elvesz — a pusztában 
kiáltó szava gyanánt. Azért, éppen a közelgő 
képviselőválasztásokra való tekintetből is, jó lesz 
Magyarország kath. papságának figyelmét a sajtó 
támogatásáról szóló pápai utasításra külön is 
felhivni. A milyen valamely országban a sajtó 
— olyan a politikai választás, és viszont. A ki 
nem támogatja a kath. sajtót, az a választások-
nál bizonyára desertor lesz a kath. vallás és 
hivek jogaival és érdekeivel szemben. Azért ve-
gyék szivökre, a kiket illet, XIII. Leónak buzdi-
tását, melylyel a kath. sajtó pártolását minden 
jólelkű katholikusra nézve törvénynek mondja. 
„Reliqui autem omnes, úgymond, qui vere et ex 
animo cupiunt. florere res et sacras et civiles 
ingenio hominum litterisque defensas, hos li t tera-
rum ingeniique fructus tueri liberalitate sua stu-
deant; et ut quisque ditior est, ita potissimum 
re fortunaque sustineat. lis enim qui scribendo 
dant operam, omnino afferenda sunt huius generis 
adjumenta: sine quibus aut nullos ipsorum in-
dustria habitura est exitus, aut incertos et 
perexiguos. 

íme i t t a szomorú perspektíva a magyar-
országi katholiczizmus számára mind addig, mig 
teljes figyelemben és megfelelő támogatásban 
nem részesül a kath. sajtó ! . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az anyakönyvi kivonatoknak a Jiaeresis 

számára kiadása ügyében hozott római Decretum — hir 
szerint az Acta S. Sedis-ben már megjelent. Miután a 
nevezett folyóirat augusztusi füzetét itt még meg nem 
kaptuk, a hirnek alapossága felől nem tudunk Ítéletet 
mondani. De a hirrel magával is már foglalkoznunk kell. 
mert ha az megvalósul, a lapirodalom helyzete a decre-
tum közlésére vonatkozólag megváltozik, s a kath. lapirók 
kötelessége uj stádiumba lép. 

A dolog t. i. ugy áll, hogy az említett pápai de-
cretum zárt levél volt Magyarország püspökeihez. Ily 
természeténél fogva annak publikáczióját a pápa a püs-
pökökre bizta, fentartva magának a legfőbb jogot esetleg 
a pápai publicatióra. A decretumban törvény foglaltatik ; 
a törvénynek kihirdetése legiszlatórius aktus vagyis a 
törvényhozó tisztje: tehát a Magyarországba érkezett 
pápai decretum publikálása tulajdonképpen a pápa joga, 
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a pápa dolga. De mivel ő zárt levél alakjában küldé azt 
meg Magyarország püspökeinek, a publicatióra nézve az 
eljárás elsőbbségét a püspököknek adta. A felsőbbség nála 
maradt ; vagyis ő heki felsőbb joga van a püspökök 
eddigi eljárásától eltérőleg a publicatiót elrendelni vagy 
megengedni, szóval eszközölni. 

Mikor a nevezett decretum köztudomásra jutott, én 
illetékes hatóságomhoz fordultam, privatim, hogy mitévő 
legyek ? Onnan, szokott kegyeséggel és korrektséggel, az a 
válasz érkezett, hogy a publicatio a főpásztorok dolga. 
Mig az én főpásztorom nem publikálja, addig én a nyil-
vánosság előtt tudomást nem vehetek róla. Es én ehhez 
szabtam a „Religio" magatartását eddig. 

Most, hogy az a hir érkezett, hogy a nagy neveze-
tességű decretum az Acta S. Sedis folyóiratban Rómában 
nyilvánosság elé vitetett, ha a hir megvalósul, a helyzet 
egészen megváltozik. A zárt levélből nyilt levél lett, ma-
gában Rómában : tehát consentiente, ') si non praecipiente, 
Summo Pontifice, a püspöki publicatiónak adott elsőbbség 
joga arra, hogy reá várjunk elsőbb, megszűnt, s érvénybe 
lépett a pápa felsőbbségi joga a tudomás vétel köteles-
ségének nyilvános tanúsítása iránt. 

Mihelyt tehát kezünkbe érkezik az Acta S. Sedis 
folyóiratnak az a füzete, a melyben az a vitális decretum, 
mely Magyarország életében igazán forduló pontot képez, 
Róma világos beleegyezésével a nyilvánosság előtt meg-
jelent, én azt a nevezett folyóiratból rögtön átveszem 
és közlöm a „Religio"-ban. Mert, ha a római publicatio 
csakugyan beáll: akkor Róma a publicatióra nézve is 
szólott, már pedig „Roma locuta — causa finita." 

Utinam finiatur et error ! Valóban, nagyon idősze-
rüen elmondható most is szent Ágostonnak ezt a mon-
dása is. Vajha megszűnne a magyar kormány a kath. 
hit- és erkölcsi elv ellen az ő rendelét forçirozni ! 

Mi rendületlen hazafisággal várjuk ezt a kormány-
tól. Addig is, 9 millió katholikusnak pápai hymnuszával 
azt imádkozzunk, hogy : 

„Hol szent Péter sirba téve, 
És Rómának dobog szíve : 
Ezrek ajkán, ezer nyelven, 
Hő ima zeng édesdeden : 
Tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak 

helytartóját." ?? 

Budapest, szeptember. Mélt. és ft. Márkus Gyula, 
cz. püskök, pápai praelatus ur beszéde, melyet a kath. 
tanitók segélyalapja központi bizottságának ezidei ülésén 
tartott : 

Mélyen tisztelt k. bizottság ! 
A tepliczi hévviz, a természet üditő öléből jövet, s 

a szülőföld viszontlátásának örömével telten, mi sem hat-
hatna oly em előleg kedélyemre, mint hogy ismét a 
mélyen tisztelt bizottság körébe lépve, azt áldásos műkö-
dése terén szivem teljéből, s mély tiszteletem kifejezésével 
üdvözölhetni s igénytelen bár, de az összes tanitói kar 
érdekeltségét felkelteni törekvő szózatomat a m. t. bizott-

Id. mű, I. köt. 260, 261. 1. !) Qui enim tacet , consentire videtur. 
22* 
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sághoz intézni azon megnyugtató reménységgel van sze-
rencsém, hogy a m. t. bizottság azt, eddig is hálásan 
tapasztalt jóindulatu méltatással fogadni kegyeskedik. 

Ha az utolsó gyűlésünk óta lefolyt év minket köze-
lebbről érintő eseményeinek lánczolatán szellemi szemeinket 
végig jár tat juk, egy megrenditő esemény, egy pótolhatlan 
veszteség, egy mérhetlen mélységű fájdalom dermeszti 
meg szivünket s fogva tar t ja minden érzékeinket és 
emlékezetünket, s ez Simor János, bibornok, Magyar-
ország hgprimásának elhunyta, kit az isteni Gondviselés 
imádandó, de megfoghatatlan határozata akkor szólított 
ki körünkből, midőn azt legkevésbbé sejtettük, s az egy-
háznak oly válságos körülményei s küzdelmei közül, midőn 
tántorithatlan elvhüségére, bölcs mérsékletére, bámulandó 
tudományára, s magas tekintélyére oly nagy szükségünk 
leendett. 

Halála felett sötét gyász borult minden honfi szivre, 
mert a halhatatlan főpapban nemcsak egyházunk vesztette 
apostoli buzgóságu főpásztorát, hanem édes hazánk is 
leghűbb s minden áldozatra kész fiát ; a tudomány leg-
jelesebb bajnokát és mivelőjét, a művészet ihletett és 
bőkezű Maecenását, a szenvedő emberiség pazar bőkezü-
ségü jóltevőjét. „Hoc enim inter omnia terrena videtur 
esse praecipuum, ut homini, ab hominibus testimonium 
de virtute reddatur" (Thom. Aq., De reg. princ. lib. I. 
cap. VII.) 

Sietett is az egész haza nagy fia iránt táplált tiszte-
letét nagyszerű nyilvánulásokban leróni, s fényes érdemeit 
ez által is legillőbben méltányolni. 

S mi, kik az elhunytban legkegyesebb főpásztorun-
kat, s legnemesebb szivü atyánkat vesztettük, mélyen 
érzett árvaságunkban nem szentelnénk egy könnyet drága 
emlékének ? S én, ki a boldogultnak oldalán több évet 
töltöttem, s lángesze, mérhetlen tudománya, nagy szive, 
s tántorithatlan — nec frangi nec fiecti tűrő — jelleme 
nyilvánulásait közvetlenül észlelni; naponkinti, senki által 
sem jegyzett jótéteményeinek tanuja lehetni s atyai ke-
gyességét számtalan esetben tapasztalhatni szerencsés 
voltam, nem tehetem, hogy e rokonérzelmü gyülekezetben 
nagy neve emlékoszlopára az őszinte csodálat, fiúi kegye-
let és hála szerény nefelejtsét hódolattal le ne tegyem. 
Előtörnek érzelmeim mint a tüz, melyet a földkéreg 
megfékezni nem bir. 

Nem czélom, s nem is lehet feladatom e röpke 
órában a méltán nagynak nevezett főpap életleirását csak 
megkisérleni is, scribentur hae in generatione altera ; s 
gyönge erőm nem képes méltó trófeákat emelni dicső 
nevének ; megdicsőité ő azt maga, valamint a nap saját 
fénysugaraiban ragyog ! Nem öröklött névnek kölcsönzött 
fénye övedzi halántékait. 0 maga lévén nemzetségének 
legdicsőbb alfája és ómegája ; nem a hősök tüzzel-vassal 
szerzett kétes dicsősége, nem a nép hiúságának s gyön-
géinek hizelgő legyezgetése tették őt dicsővé és nagygyá ; 
fenkölt lángszelleme, nagy tudománya, emberszerető szive 
s ezekből folyó nagy alkotásai és dicső tettei, melyeknek 
sorát feltüntetni, számát kifejezni, különféleségét leirni, s 
áldásos hatását mérlegelni oly kevéssé lehet, mint a nap 
sugarait megszámlálni ; im ezek tették őt nagygyá, ezek-
ből fonódott nevének hervadatlan dicskoszoruja ; ezek 

teszik őt felejthetlenné mint főpapot, tudóst, honfit és 
emberbarátot, kinek bölcsesége, nagylelkűsége és bőke-
zűsége, régibb alkotásai, alapitványai és szeretetadomá-
nyaihoz ujakat, ezekhez legujabbakat csatolt szakadatlan 
lánczolatban s mindig ujabb bámulatra s hálára inditá 
kortársait. 

Isten templomai, tudományok csarnokai, szüzek zár-
dái, ifjúság növeldéi, aggok menedéki, betegek ápoldái ; 
vagy férfiak szobrai, szegények, árvák és özvegyek letör-
lött könnyei hirdetik dicsőségét, melyet századok viszon-
tagságai sem fognak elhomályosítani. Áldva és magasz-
talva élni fog neve még a legkésőbbi nemzedék hálás 
szivében is. íme a dicső név, mely fogva tart ja az emlé-
kezetet, a sziveket, él az áldásokban s irva vagyon az 
Egekben ! 

S méltán ! mert ki írhatná meg a jelenkor egyház-
történetét, s nem dicsőítené annak oly kimagasló alakját, 
az egyház tana s igazainak védőjét, lánglelkü hirdetőjét, 
s egyik legerősebb támaszát? kire alkalmazhatók az írás 
szavai: „Sacerdos magnus, qui in vita sua suffulsit domum, 
et in diebus suis corroboravit templum . . . quasi ignis 
effulgens, et thus ardens in igné." (Eccl. 50. 1. 9.) Ki 
fogja hazánk válságos napjait s nemzetünk szebb jövőre 
ébredését ecsetelni, s magasztalva nem emlékeznék nagy 
fiáról, ki hűsége, bölcsesége s mérséklete által engeszte-
lője lőn ? A közművelődés, tudomány és művészet törté-
nete nem dicsfényben fogja-e feltüntetni azok legkitűnőbb 
bajnokát és Maecenását? A hazai humanitárius és jóté-
konysági intézmények nem mindannyi hirdetői-e az ő 
emberszerető nagy szivének s pazar jótékonyságának ? 

Ezekben örökité meg nevét a nagy főpap ! ezekben 
emelt magának megdönthetlen emlékszobrot! s döntse 
bár romba az idők mostohasága a kő és érczalkotásokat, 
s vonja be a századok mohával, dicső tetteinek áldása ki 
nem hal, emléke élni fog, megőrzi a hálás utókor nem-
zedékről nemzedékre ! 

S hogy röviden, mintegy fénycsomóban összesitsem 
e providencziális férfiú áldásos élete működését, a napéhoz 
kell azt hasonlítanom, mely Istentől nyert rendeltetését 
betöltve felszárítja az éj könnyeit; megvilágítja az Isten 
munká já t ; hevíti s termékenyíti a földet; megnyitja a 
rügy eket s a virágok kelyheit ; érleli a gyümölcsöt ; fel-
üdít minden teremtményt ; megvigasztalja a szegényt és 
szűkölködőt, s az egész természetet örömmel tölti el; s 
midőn dicsőségesen leáldozik, rózsás fényt áraszt az égre, 
teljes fenségében száll alá, hogy egy más világban fel-
keljen. Hasonlag oly áldást osztó volt a boldogultnak 
életműködése : vigasztalva és segítve letörlé a szomorúak, 
szűkölködők, elhagyottak és szegények könyeit, pazar 
kézzel veté és hinté az áldásthozó müveket s közié min-
denkivel nagy szive melegének sugarait, — sőt szerete-
tének tüzét ; s nem tünt el anélkül, hogy világosságának 
áradatát s vezérfényét ne hagyományozná azoknak — kik 
fenmaradtak. Halálban nem mult ki, hanem boldogabb 
világban támad fel, véghetlen dicsőségben. 

Ugy érzem, m. t. bizottság, hogy letéve ezen sze-
rény emlényt a boldogult főpap sírjára, tovább mitsem 
kellene mondanom ; minden oly idegenszerűnek s érzel-
meinkkel oly kevéssé összhangzónak tünend fel ; még sem 
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hallgathatom el azt, ami oly közelről érinti a tanitői kar 
érdekeit, melyeket a nagy főpap mindenkor atyai kegyes-
séggel felkarolt s alkalomszerüleg fejedelmi alapítványok-
kal megvalósított. — Csak mellesleg említve azon sok 
ezerre menő adományait, melyekkel a m. esztergomi 
főkáptalannal egyetemben a tanítói nyugdij-alap elégte-
lenségét évenkint pótolta s a szegénységgel küzdő beteg 
vagy kárvallott tanítókat segélyezé ; valóban bámulatba 
ejté s örökös hálára kötelezé különösen a tanítókat a 
százezreket meghaladó nagyszerű alapítványával, melynek 
kamatai évenkint az emiitett minőségű tanitók és szegény 
iskolák segélyezésére fordíttatnak ; bámulatba ejté a 
nagyszombati tanítói árvaházának nem kevésbbé költséges 
s nem kevésbbé üdvös alapításával ; végre az eszt. prepa-
randián a tápintézet létesítésével. Bizonyára több mint 
elég czim ez, hogy a bőkezű főpap emléke a tanitók 
szivében megörökíttessék. Yégre ő volt a nm. püspöki 
karral egyetemben, ki az orsz. kath. tanitók segélyalapját 
kezdeményezé és létesité, melynek állapota s jövője iránt 
oly nagy és sokat igérő érdeklődéssel viseltetett. 

A népnevelés s tanitók iránti nagy érdeklődésből 
magyarázandó a kath. tanitók által tervezett országos 
gyűlés megtartásanak készséges jóváhagyása is, mely 
gyűlést előkészítő értekezlet csak az imént tartatott meg ; 
s nem tudom eléggé méltányolni a tanítói kar méltányos-
ságát, hogy a felmerült ellentétes körülményeket szem 
elől nem téveszté, mert nyilvánvalónak látszik, hogy a 
kath. tanítói kar által megindított mozgalom, a nm. püs-
pöki kar előzetes jóváhagyása nélkül, vagy merőben 
meddő maradna, vagy esetleg extravagancziákat ered-
ményezhetne. 

Ezen értekezlet tárgysorozatába felvétetett a tanitók 
anyagi helyzetének javítása is. E tekintetben két merőben 
ellentétes eredménynyel találkozunk. Kedvező az egyik, 
leverő a másik. A nyugdijalap revíziójának tervezete a 
magas ház asztalán fekszik s remélhető, kedvező megol-
dást fog nyerni. A tervezet, bár némi teherrel, a hit-
községi tanítókat is részesiti az állami tanitók által élve-
zett előnyben. S ezen paritással meg kell elégedni ; mert 
ezen kérdésben a statisztikai számok döntnek ; a szükség-
let és a fedezet aránya. 

Ellenben a tanítói fizetés minimumának felemelése 
egyelőre kivihetlennek bizonyult, amennyiben sem az 
állampénztár, sem a hitközségi iskolák fentartói ezen uj 
terhet viselni általában nem képesek. S igy csakis egy 
jobb jövőbe vethetjük reményünk horgonyát. 

Nem kétlem azonban, hogy ezen jobb jövő meg-
érlelését a tanitók is jó részben elősegithetik, ha buzgó 
munkásságuk az eddig szűkkeblű elfogultakat is meggyőzi, 
hogy megbecsülhetlen szolgálatot tesznek a hazának, 
egyháznak, az emberiségnek, ha mindig lelkiismeretes 
helyettesitői lesznek a szülőknek s bölcsen és szeretettel 
gondozzák a rájuk bizott sarjakat ; istenfélő, képzett, 
ügyes és munkaszerető emberekké nevelik ; a haza- és 
honfiúi kötelmek szeretetét ideje korán szivükbe csepeg-
tetik ; a törvény ismerete és tiszteletére s készséges 
megtartására odaadással tanítják ; ha a nép nyers szoká-
sait oktatás, mivelés és példaadással szelídítik, mert hisz 
„artibus ingeniis pectora mollescunt, agperitasque fugi t ;" 

ha minden tanitó jó lélekkel elmondhatja „Disce puer 
virtutem ex me, verumque laborem", akkor ugy hiszem, 
nem keilend hozzátennie, mint sajnos ekkorig „fortunam 
ex aliis (Virg- Aen. XII.). Mert az igy nevelt, s a jelen 
szűkkeblű liberalizmusból kibontakozott nemzedék sietni 
fog — bár áldozattal is — gyakorlatilag is megvalósítani 
az eddig csak elméletileg érvényesült igazságot : dignus 
est operarius mercede sua ! 

Ezzel, Isten áldását kérve ar tanácskozásokra, szónok 
a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá. 

Eger, 1891. szeptember 10. Samassa érsek nyilat-
kozata. — 

A kegyelet és hála érzelmeiben egyesülve járult ma, 
irja az E. E. K., kegyelmes főpásztorunk elé egyházme-
gyénknek, valamennyi fő- és alespereseiből alakult, üdvözlő 
küldöttsége, hogy püspökké szenteltetésének legközelebb 
ünnepelt huszadik évfordulója alkalmából tett ujabb ala-
pitványaiért az összes lelkészkedő papság köszönetének, 
hűsége- s ragaszkodásának tolmácsa legyen. 

Megjelentek pedig névszerint: Zsendovics József, 
kanonok, székesegyházi főesperes ; Danko Mihály hevesi, 
Ferenczy Bertalan szabolcsi, Krassv Felix patai főespere-
sek í Kőszeghy Mihály mezőkövesdi, Sullay István har-
sányi, Bányász Sándor polgári, Blazsejovszky Ferencz 
miskolczi. Krempászky István szendrői, Nagy Antal apát-
falvi, Párvy Antal egri, Hámán András felsőhevesi, Csekó 
Gábor középhevesi, Újhelyi Lajos (a tiszáninneni kerület 
részéről), Gőcze Aladár tiszántúli, Rétay Gyula kunszent-
mártoni, Dobrányi Károly felsőpatai, Vochler Alajos kö-
zéppatai, Yida Nándor alsópatai, Justus József alsójász. 
Tersztyánszkv Dezső kisvárdai, Szentmarjay Dénes raka-
mazi, Verzár István nyíregyházi, Géczy József nagykállói, 
Kiss János püspökladányi ker. alesperesek. 

Zsendovics József prépost-kanonok, főesperes, mint 
a küldöttség szónoka, a következő beszédet intézte érsek 
ur ő excjához : 

„Nagyméltóságú és főtisztelendő Érsek ur, 
Kegyelmes Urunk, Főpásztorunk és Atyánk ! 

A fiúi kegyelet és hódolat legbensőbb érzelmeitől 
áthatva, bátorságot vettünk magunknak, az egyházmegye 
fő- és alesperesei, főpásztori kegyes szine előtt megjelenni, 
hogy kifejezzük ugy saját, mint lelkésztársaink mélyen 
érzett háláját és köszönetét azon kegyes adományáért, 
melylyel az egyházmegyei papság és a kántortanítók 
javára két évvel ezelőtt tett épp oly nemes, mint bőkezű 
alapítványát, püspökké szenteltetésének 20-ik évfordulója 
alkalmából ismét jelentékeny összeggel nagylelkűen gya-
rapítani méltóztatott. 

Mindazok, kik az anyaszentegyház javát, érdekeit és 
jövőjét igazán szivökön viselik, és a lelkipásztori működés 
fontosságát méltányolni tudják : Nagyméltóságod ezen 
kegyességét s az abban nyilvánult és a messze jövőbe 
kiható főpásztori gondoskodást, az elismerés és tisztelet 
őszinte érzelmeivel üdvözlik és kisérik ; de a tisztelet, a 
hála és fiúi kegyelet mily őszinte érzelmeinek kell át-
hatnia a 'm i kebleinket, kik szerencsések vagyunk Nagy-
méltóságod ezen főpásztori kegyességének tárgyai lehetni, 
s kiket atyai jóságának és szeretetének boldogító melege 
közvetlenül érint, megnyugtat és fölemel? 

A tisztelet, a hála, fiúi kegyelet és szeretet, melv 
Nagyméltóságod főpásztori magas nevéhez változhatlanul 
csatlakozott, sem a mi keblünkből, sem az egri egyház-
megyéből kihalni nem fog soha ! Vajha szerencsések 
lehetnénk azt kötelességeink hű és pontos teljesítése által 
minél méltóbban kifejezhetni, és főpásztori kegyességeit 
megérdemelni. 
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Buzgón kérjük a mindenható Istent, hogy Nagymél-
tóságod apostoli működését szent kegyelmének legdúsabb 
áldásával kisérje, és drága életét az egyház és haza javára 
állandó egészségben az emberi legvégsőbb határáig meg-
tartsa, és éltesse." 

A lelkes éljenzések elhangzása után, melyek e ben-
sőséggel előadott szózatot kisérték, mély csendben, feszült 
figyelem közt ő excellenciája kezdett szólani, elmondva a 
következő beszédet : 

Az egyház és a haza iránti szeretet a szivnek leg-
szentebb érzelmei, s ha e kettőnek ellentéte valaha lehet-
ségessé válnék, akkor ez oly mély széttépés, oly erőszakos 
meghasonlás volna, melyet a gondviselés kisértésünkre 
nem rendelhetett. S habár az egyháznak hatásköre na-
gyobb, mint a hazáé, mindkettőjüknek mégis központjuk 
e g y : az Is ten; érdekük egy: az igazság; menhelyük egy : 
a lelkiismeret; polgáraik ugyanazok: gyermekeik lelkei 
és testei. A haza azon szent föld, mely minket születni 
látott, apáink vére és sirja, szülőinknek szeretete, gyer-
mekségünk emléke, hagyományaink, szokásaink, erköl-
cseink, szabadságunk, történetünk és vallásunk. 0 az, 
melynek mindent^ hiszünk ; ő az, melyet mindig szeretünk. 
S ha valamely kormány hivatása utjain megtévedve a 
haza jogait, érdekeit, vagy becsületét elárulná; mi akkor 
hazafiúi érzelmeinkhez menekülnénk, hogy ott keressünk 
segélyt, reményt és vigaszt. 

Lelkemből szakadtak ki e szavak, melyeket mint 
tudják, akkor intéztem Gábor testvéremhez, midőn őt 
székesegyházamban 1888. évi szeptember hó 9-én püs-
pökké felszenteltem. E szavakat ismétlem ma, midőn önök 
püspökségem huszadik évfordulóján tett alapitványaim 
alkalmából az egyházmegyei összes lelkészkedő papság 
nevében engem üdvözölve, ragaszkodásuk és hüségük 
érzelmeit tolmácsolják ; ismétlem — mondom — ma e 
szavakat, hogy önök visszapillantva püspökségem idősza-
kára, különösen azon 18 évre, melyeket élénk kötelesség-
érzetük, önfeláldozó buzgóságuk és hüségük reám nézve 
az öröm és vigasztalás éveivé varázsolt, megértsék valódi 
indokát és czélját mindannak, a mit éltem e szakában 
mondtam és tettem. Az egyház és haza iránti szeretet 
jelölte ki számomra az ösvényt, melyen minden habozás 
nélkül haladnom kell, s én mindeddig becsületesen igye-
keztem rajta megállani. 

Mint az egyház szolgája, mindenek előtt törekedtem 
az Isten és embertársaink iránti szeretet müveiben nyi-
latkozó élő hitűek alapjait a szükség szerint vagy lerakni, 
vagy azokat növelni, kiegészíteni, megerősíteni, hogy 
ekként elősegítsem azon társadalmi megújítást, melynek 
előérzete annyi szivet ébren tart, melynek anyagszerei 
körül annyi munkáskéz sürög, de a melynek munkáját 
egyedül Isten intézi. 

Itt főképp oda irányult minden igyekezetem, hogy 
a vallás ne szűnjék meg soha érzemény, és pedig a leg-
szentebb, szellemi és ethikai létünket átható, vezérlő 
érzemény lenni ; — ne váljék az puszta formává és csak-
nem mechanikai szokássá, mely valamennyi hibával egyez-
kedik s olykor-olykor valamennyi bűntettel is ; mely 
rendszerint forrása azon lelketlen, azon szívtelen rossz-
akaratnak, mely összes erkölcsiségét bírálatainak szigoru-
ságába helyezi. 

Ezen minden benső tartalom nélkül való vallási 
formalizmus, mint a hypokrizis egyik legveszélyesebb és 
kárhozatosb neme ellen, mely, miután sikerült annyi 
hiszékeny, óvatlan lelket megtévesztenie, már magát az 
Istent is elámíthatni hiszi, hivtam fel ismételten önök 
tevékenységét és buzgóságát. Mert oly vallás, mely Krisz-
tus Urunk eme szavaival : Deum in spiritu et veritate 
opportet adorare, — Istent lélekben és igazságban kell 
imádni, — összhangban nincs, csak olykép exsecratióra 
méltó, mint ama kis imádságmalmok, melyeket bizonyos 
mongolnépek furfangja feltalált. Ezek ugyanis, miután 
cultusok gyakori imádkozásra kötelezé őket, elhitették 
magokkal, hogy az istenek azért szeretik az imádságokat, 
mert az ajkak mozgalma által megcsapkodott levegő 
szünet nélkül bizonyságot teszen, hogy az emberek velők 
foglalkoznak. Ennek következtében e népségek kis imád-
ságmalmokat találtak fel, melyek szerkezetüknél fogva 
csapkodván a levegőt, a kívánt mozgalmat örökké fön-

I tart ják, és az alatt, mig malmaik forognak, mindenikök, 
meg levén győződve, hogy az istenek ki vannak elégítve, 
aggodalom nélkül engedi át magát ügyeinek vagy örö-
meinek. 

Ezen valláserkölcsi aberratiónak legfőbb veszélye 
pedig abban rejlik, hogy az egyéni megjavulás útját a 
vele rendesen karöltve járó gőg azon neme állja el, 
melyre az evangéliom ama pharizeus személyében rámu-
tat, ki a bünbánólag mellét verő publicanust megvetve, 
saját tetteivel fenhéjázólag kérkedik ; de az evangélium 
mindnyájunk okulására hozzáteszi : descendit hic (publi-
canus) iustificatus in domum suam ab illo, — ez (a 
publikánus) megigazulva mène házához, inkább mint 
amaz. 

Oly társadalom, melynek a puszta legalitáson kivül 
más támasza nincs, — a jólét, a hatalom fényes látszata 
mellett is bensejében hordja már bukásának lappangó 
csiráját ; és állandóságának reménye öncsalás. Századok 
mutatják a népek bukásának eme tanúságát. 

Minden társadalom igazi élete az erkölcsi élet. Az 
erkölcsiség pedig, ezen az embernek gyakorlatilag mutat-
kozó lelkiismerete, hit által kormányoztatik, a hitet pedig 
a vallás, az egyház tanítja. 

A polgári hatalom a rossznak csak külső kiirtására, 
elfojtására szoritkozhatik, hogy igy fölszabadulván a jó, 
természete szerint kifejthesse termékenyítő erejét. Ennél 
többre a világi hatalom nem mehet, és szerencsés, ha ezt 
elérnie sikerül. A jónak sikerét biztosítani a vallás, az 
egyház feladata, mely ekként az erkölcsiséggel megteremti 
a társadalmi élet igazi alapját. Az egyház gondozza és 
ápolja a jót, az állam akadályozza a rossznak felburján-
zását ; s ekként lesz az egyház épp ugy őre az erkölcsi-
ségnek, miként az állam a béke fentartása és az igazság 
kiszolgáltatása által őre a nemzeti egységnek. 

Az állam tehát és az egyház természetöknél fogva 
szükségkép érintkezésbe jutnak egymással, és a két hata-
lom együttes munkájából kél ki egyetértő törekvésök és 
müködésök összhangja. 

S azért én püspöki tisztem egyik kiválóbb feladatá-
nak tekintém ezen egyetértő viszonynak sértetlen meg-
óvására s fentartására hatni, azt tartván, hogy ezzel 
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egyházam és hazám iránt egyik legfőbb tartozásomat 
rovom le. 

Nem tagadom, fájdalmas gondok, komoly aggodal-
mak borulnak lelkemre mindig, midőn ezen egyetértést, 
melyet nálunk annyi század szilárdított meg, mely annyi 
vihart állott ki győzelmesen, mely a józan polgári hala-
dásnak és a polgárok jólétének természeténél fogva leg-
hatalmasabb eszköze, veszélyeztetve látom akár azok 
részéről, kik az egyház és állam közti teljes szakításra 
törnek, akár pedig azok részéről, kiket az egyház érde-
keinek védelmében bár. túlfeszített hevök a szükséges 
előrelátás, kellő okosság, sőt nem ritkán az igazság ha-
tárain is tulragad, s kik jogosulatlan vezérkedési buzga-
lommal mindent megoldani akarván, a legfontosabb egy-
házi érdekeket érintő tárgyak fölött idő előtt s kellő 
készültség nélkül vitákat támasztanak ; nem ritkán a leg-
kétesb véleményeket kétségtelen igazságok gyanánt hir-
detvén, s maguk modora szerint összezavarván a lényegest 
a mellékessel, saját nézetök iránt elfogultan, nem mert 
helyes, de mert az övék : nemcsak helytelenítik az ellen-
kező nézetet, de türelmetlen szükkeblüséggel még a sza-
kadárság és eretnekség vádjával is megbélyegzik, meg-
hurczolják, többet ártva a szeretetnek, mint használva az 
igazságnak. Mert mire való a gyűlölet, szenvedély, harag 
és a rossz minden fegyverével védeni az igazságot ? Mire 
való még inkább felingerelni az úgyis ingerlékeny el-
méket ? 

Pedig a kath. egyház, melynek ereje az alázatosság 
és szeretet szellemében áll, minden időben a tekintély, a 
kímélet s tiszteletnek iskolája volt, példájával tanítván, 
miként kell az igazság megrövidítése, sőt legkisebb elho-
mályositása nélkül is. kimélni nemcsak mások meggyőző-
dését, még a lelkiismeret kételyeit is. 

Mivel tehát megdönthetlen meggyőződésem, hogy a 
két hatalomnak egyetértő működése különösen most a 
társadalmi viszonyok megújítására, a súrlódások szelidi-
tésére, gyengítésére, a jogoknak a kötelességekkel szem-
ben való biztosítására szükséges: valahányszor kellő 
belátás vagy szilárdság hiánya miatt annak megzavarásá-
tól joggal tartani lehetett, vagy az tényleg meg is zavar-
tatott, nem kiméivé sem időt, sem fáradságot, oda töre-
kedtem, hogy a dissonantia, controversia kérdését a maga 
valóságos alapjára állítsam és eloszlassam a homályt és 
zavart, melyet a tévedés szelleme s nem ritkán az emberi 
természet gonosz társa: a szenvedély támasztott. Erre 
kötelez engem meggyőződésem és hazaszeretetem, mely 
megértette velem, hogy az ország uj társadalmának szi-
lárd alapokat csak e két hatalom egyetértő működése 
adhat s csak ez valósithatja meg a jobbak lelkes vágyait. 

Es íme ebben adtam alapjában magyarázatát azon 
magatartásának is, melyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek 1890. évi február hó 26-án kiadott rendele-
tével szemben követtem ; közbevetőleg egyébként meg-
jegyzem, hogy e rendelet csak hivatalos közhirré-tétele 
után jutott tudomásomra. 

Ezen magamtartása sok tekintetben ferdén magya-
ráztatott. — Ma, ama rendelettel kapcsolatos vitás kér-
désnek jelen állásában, a dolog természeténél fogva 
figyelmen kívül nem hagyható fontos tárgyi szempontok 

és tekintetek nekem korlátot szabnak a kérdés teljes fel" 
derítésében ; hiszem mégis, hogy e korlát megszűntével 
tüzetesen nyilatkozhatom még magáról az ügyről, ugy 
eljárásom eredetéről, jelentőségéről és az azt megelőzött 
és kisért körülményekről. 

Igen, annak idején meg fogom tenni; hogy enge-
delmeskedjem az igazság parancsának, és hű maradjak 
lelkiismeretemhez és azon kötelességhez, melyet önök, 
kedves munkatársaim iránt teljesítenem kell. 

Es evvel bevégzem szavaimat. Boldog én, na igy 
fogva föl és teljesítve kötelmemet, nem éltem hasztalanul 
e földön, és ha föladatomat mint püspök és magyar jól 
megoldani igyekeztem. Legyen püspöki működésemnek 
jutalma azon elvnek diadala, mely életutaimon mind-
eddig vezérelt. A szeretet pedig, melynek legközelebb 
tett alapitványaimban kedves munkatársaim iránt nyilat-
kozó tanúságára önök szónoka rámutatott, koronázza meg 
bennem saját ajándékait.*) E. E. K. 

NEVELES és TANÜGY. 
Iskolai értesítők. 

-j- A szatmári kir. kath. főgymnasium 1890/1. évi 
Értesítője. Szatmártt, 1891. N. 8-r. 99 1. 

Tartalma : I. A legfontosabb tanügyi kérdés. (Igen 
korszerű, nagy figyelemre méltó értekezés.) Sarmaságh 
Gézától. II. Az iskola 1890/1. évi életéből. III. A tanári 
személyzet (Állt 16 tagból). IV. Az 1890/1. évi tanítás 
tárgyának kimutatása. V. A tanulók érdemsorozata. VI. A 
rendkívüli tantárgyakból. VII. Statisztikai kimutatás a 
tanulókról. VIII. Tanszerek gyarapodása. IX. Tudnivalók. 
A tanuló ifjúság száma volt az év végén 315, és pedig 
róm. kath. 207, gör. kath. 35, ág. ev. 1, ev. ref. 16, izr. 
56 ; anyanyelvre nézve magyar 299, német 7, román 9. 
Érettségit tett 27, és pedig jelesen 4, jól 6, egyszerűen 
15, javító vizsgálatra utasíttatott 2. 

— A pannonhalmi szent-Benedekrendiek vezetése 
alatt álló pápai kath. gymnasium Értesítője az 1890/1-iki 
iskolai évről. Közzéteszi Ocsovszky Kázmér igazgató. Pá-
pán, 1891. N. 8-r. 68 1. 

Tartalma : A) Tájékoztató. (A gymn. V. osztályába 
fellépni készülő tanulóknak, ezek szüleinek, gyámjainak). 
B) A magyar és latin nyelv párhuzamos tanítása a gym-
nasium első osztályában. (Gyakorlatias, mintaszerűen ta-
nulságos a kezdő ifjúságra nézve.) Mórocz Emiliántól. 
C) Adatok a Szent-Benedek-Rend pápai gymnasiumának 
történetéhez. Es pedig I. Tanári testület (7 tagból). II. A 
tanítás terve. III. Nevezetesebb felsőbb rendeletek. IA . 
Tudósítás^ az iskoláról. V. Szegény tanulókat segélyző 
Szulpicz-egyesület. VI. A tanítás eszközeinek szaporodása. 
VII. Az 1891/2. isk. évre vonatkozó előleges tudósítás. 
VIII. A tanuló ifjúság érdemsorozata. IX. Statisztikai 

') Ezután következett az E. E. K apprecziacziója, melynek 
közlése lapunk mult számában azzal a sajtó-hibával történt , hogy 
nagyérdemű laptársunk nyilatkozata - a miénktől — idéző jel 
által nincs élkülönitve. A „szeretet-lakomára" szó után tehát ké-
rünk idéző-jelt irni. Mi a békességért imádkozunk és kérünk imád-
kozni mindenkit . Ez a mi ál láspontunk. A szerk. 
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táblázatok. A tanuló ifjúság száma (4 osztályban) 145, és 
pedig róm. kath. 102, ág. ev. 2, izr. 41. 

** A nagyszombati érseki főgymnásium Értesítője 
az 1890/1. tanév végén. Közli Schlick István igazgató. 
Nagyszombat, 1891. N. 8-r. 130 1. I. b. Simor János 
bibornok mellszobrának fototypograpikus képével. 

Tartalma: I. Emlékezés Simor János bibornokra. 
Irta Kőhalmi Klimstein József. (Külön nyomatban is 
megjelent nagybecsű értekezés.) II. A tanári testület sze-
mélyzete. (Állt 15 tanárból és 2 tanítóból.) III. Tananyag. 
IV. Szabad dolgozatok. V. Iskolai . közlemények. VI. 
Irányadás a jövő tanévre. VII. Taneszközök és jótékony-
sági ügy. VIII. Az érettségi vizsgálat eredménye : 25 
tanuló közül jelesül, jól 9, egyszerűen 15. IX. Az ifjúság 
érdemsorozata. X. Statisztikai adatok : az évben a tanuló 
ifjúság száma 396, és pedig róm. kath. 324, ág. hitv. 13, 
izraelita 59; magyar 203, német 106, tót 83, román 1, 
morva 3. XI. A főgymn. önképzőkör ez évi működése. 
XII. A királyi érseki konviktus. 

IRODALOM. 
*** A Palásthyak. Kiadja Palásthy Pál, sareptai 

fölszentelt püspök, esztergomi kanonok. III. kötet. Buda-
pest, 1891. 8-r. XVI. 433 és 10 1. Család-ágakat feltüntető 
6 drb táblázatos melléklettel. 

Ezzel a kötettel a nagytudományu püspök ur befe-
jezte hazánk kulturtörténelmi irodalmában mint forrásmű 
figyelemre méltó nyomot hagyó müvét. Igy kell a családok 
szellemének emelésére hatni, a közjónak is használva. 

-f- A nép igaz barátja. Társadalmi s politikai havi 
folyóirat. Szerkeszti : Vajay István (ráczpetrei plébános.) 
Pécsett, 1891. 12-r. 9 1. I. évf. III. fűz. Ára 5 krajczár. 

Tartalma: erős birálat „a liberális vagyis az úgy-
nevezett szabadelvű kormány huszonhárom évi pénzügyi 
és közgazdasági sáfárkodása" fölött. 

= Páter Hiláriusz. Papi adomák, ötletek és jellem-
vonások gyűjteménye. (Körülbelül félezer.^ Összeszedte : 
Babik József, egri egyházmegyei áldozópap, tanítóképző 
tanár. I. köt. (izlelitőül a II-hoz.) Eger, 1891. 12-r. 288 
1. Ára 1 frt 50 kr. 

Tartalma : Pápák és bibornokok. — Ersekek és 
püspökök. — Prépostok, kanonokok, apátok. — Esperesek 
és plébánosok. 

Pompás gondolat volt a szellemességek összehalmo-
zása. A különczségek természetesen inkább csak emlékezés 
mint ajánlás tárgyai. 

** Passionsbilder in sieben Vorträgen beleuchtet 
von Georg Hahnekamp, Consistorial-Rath, Rector des 
kleinen bischöfl. Seminars in Raab. Mit Erlaubniss der 
kirchlichen Obern. Brünn, 1891. 8-r. 41 1. Ára 30 kr. 

Gazdag aranybánya nagyböjti szent elmélkedések és 
beszédek számára. Kapható szerzőnél. 

V E G Y E S E K . 
— A német katholikusok danzigi nagygyűlése 

három nevezetes resolutiót fogadott el: 1. egy nemzetközi 
katholikus kongresszus tartása iránt a pápa világi feje-
delemségének visszaállitása érdekében. Igazán nincs pár-
jok ezeknek a német katholikusoknak ! Másutt már be-
szélni se mernek, mert propter certum quoniam, például 
a „hármas szövetség" miatt csiklandós dolog a diplomata 
uraknak ennek a dolognak a bolygatása. A német katholi-
kus nép bátor követelni és követelésével a földkerekség 
kath. népeinek élére állani. Ily hatalomra emelkednek a 
katholikusok milliói ott, a hol a társulási, gyülekezési és 
sajtó-jogot életrevaló nép módjára használni tudják és 
serénykednek. 2. második nevezetes resolutio IX. Pius 
pápa emlékét illeti. Kimondta a nagygyűlés, hogy a bol-
dogult pápa születése napját 1892. május 12-én meg 
fogják ünnepelni. 3. harmadik nevezetes resolutiója az, 
hogy Windthorstnak Meppenben a kath. nép közadako-
zásból emléket állit. 

— A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem, 
1891/2. tanévi rektora és tanácsának beiktatása s egy-
úttal a tanév megnyitása alkalmából, 1891. évi szeptem-
ber hó 15-én d. e. 11 órakor a lipót-utczai városház 
dísztermében ünnepélyes közgyűlést tartott, melyet az 
egyetemi templomban 10 órakor ünnepélyes „Veni Sancte" 
előzött meg. Tárgyak valának : I. Áz 1891/2. egyetemi 
tanév története. Mondta : Dr Schulek Vilmos, lelépő rektor. 
II. Székfoglaló beszéd. Mondta : Dr báró Eötvös Loránd, 
a tud. egyetem e. i. rektora. III. Tanévet megnyitó be-
széd. Mondta: Dr Beöthy Zsolt, a bölcsészettudományi 
kar e. i. dékánja. 

— A szegény lengyel nemzet nagy tömegekben ván-
dorol ki Amerikába, az Egyesült-Államokba. 24 püspök-
ség területén vannak lengyelajku hitközségek, parochiák 
szétszórva. Magában Philadelphiában két lengyel plébánia 
van, fényes két templommal. Honfitársaink is, a kik Ame-
rikába vándorolnak ki, nem vonhatják ki magokat az 
amerikai valásosság követelései alól. Templomba nem 
járó, nem imádkozó ember ott nagy nehezen kap munkát. 
Nem tartják eléggé megbízhatónak. 

— A malinesi nemzetközi katholikus kongresszuson, 
mely f. hó 8-án nyílt meg és 12-én záródott be, Franco 
Miklós görög egyesült áldozópap szóba hozta a Keleti 
egyház egyesülését a Nyugatival. Beszéde nagy hatást 
keltett s indítványa, hogy ez a kath. egyházban az igye-
kezetek napirendjére tűzessék és élénk törekvés tárgya 
legyen, nagy lelkesedéssel elfogadtatott. 

f A gyanafalvai plébánia hívei fájdalmas szívvel 
jelentik forrón szeretett lelkipásztoruknak, főt. Verger 
Ferencz sz. szt-széki ülnök, szent-gotthárdi ker. esperes 
és gyanafalvai plébános urnák f. é. szeptember hó 7-én 
hosszú szenvedés és a halotti szentségek többszöri ájtatos 
felvétele után, életének 64-ik, áldozárságának 36 ik évében 
történt gyászos elhunytát. A boldogultnak földi marad-
ványai f. é. szept. hó 9-én d. e. V210 órakor fognak 
örök nyugalomra helyeztetni. A szt. mise áldozat ugyan-
akkor fog lelki üdveért bemutattatni. Gyanafalván, 1891. 
szept. hó 7-én. Az örök világosság fényeskedjék néki! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor . k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár 

Budapest. 1891. Rudnyánazky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTYENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
ludapesten a szerkesz-
őnél, és Rndnyánszky 
L. könyvnyomdájában. 
V., Papnövelde-utcza 
Î. sz. alatt, hova a nc-
aláni reclamatiók is. 
>érmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Budapes t en , s z e p t e m b e r 19 2 3 II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: XIII. Leo pápa utasításai a kath. sajtó számára. — A kath. írókról, mint olykor a kath. 
egyházban dúló viszályok okairól és szítóiról. — A magatar tás rendje a kath. akcziókban.— Egyházi Tudósítás: B u d a p e s t : A magyar 

ev. ref. protestantizmus legújabb manifesztácziója. — Kath. Köztevékenység : Goossens malinesi biboros érsek beszéde. — Vegyesek. 

XIII. Leo pápa utasításai a kath. sajtó számára. 

III. 

Ha az ember XIII. Leo pápának a kath. 
saj tóra vonatkozó nyilatkozatait végig olvassa, 
teljes kép tárul szemünk elé a kath. saj tó hiá-
nyairól és hibáiról, melyek hogy meglehetős 
nagyok lehetnek néha i t t -ot t , mu ta t j a ennek a 
bölcs pápának feltűnő gondoskodása és sajátsá-
gos eljárása. Majd mint irótárs, leereszkedő nyá-
jassággal, mint valami szellemes couseriet mondja 
el quasi inter pares nézetei t ; majd mint gyen-
géden szerető atya, ki aggódva szemléli nagyra 
hivatot t fiainak hibáikban való vergődését, sze-
liden kéri a jobbra térés szivességét; aztán 
egyszerre a legfőbb tani tó tekintélyével áll elő 
s az engedelmességről, a szelidségről és szere-
tetről szóló isteni tanok ünnepélyes fel tünteté-
sével igyekszik imponálni ; majd végre néha 
fenséges homlokára sötét borút bocsátva, vilá-
gosan azt akarja tudtul adni, hogy nagy lelkét 
nagy indignáczió t a r t j a hullámzásban, s fenyegető 
állást véve r á m u t a t arra a hatalmára, melylyel 
neki joga és tehetsége van — bünte tn i is. 

Általában XIII. Leo pápa nyugtalan gon-
dossága a kath. sajtó ügyére vonatkozólag 4 
főpontra látszik irányniva lenni, melyekben a 
jelenleg létező katholikus sajtónak négy fő hiá-
nyára, illetőleg hibájára enged ismernünk a pápa 
szavaiból folyó következtetés. Vegyük mind a 
négyet sorba s halljuk rólok magának a pápá-
nak szavait. 

Első az, hogy a kath. sajtó ügye, ereje, ter-
jedtsége, befolyása még mindig igen gyenge lábon 
áll. XIII. Leo pápa szüntelenül hangoztatja, hogy 

lapot, sok lapot kell naponkint kiadni s a kath. 
olvasók százezreit, millióit ki kell menteni a 
nyil tan ellenséges vagy a hithidegsége által 
lélekölő saj tó karmaiból. Erre mindig nagy súlyt 
fektet . Például a már múl tkor idézett 1882» 
febr. 15-én kelt s az olasz püspökökhöz in tézet t 
körlevelében elkeseredve szól az ellenséges saj tó 
óriás tömege által az egyház ellen intézett esze-
veszett támadásokról , melyekkel szemben oly 
gyengének lá t ja az önvédelmet, melyet a létező 
kath. saj tó nyúj t , hogy sürgetőleg kivánja, kö-
veteli a kath. lapok megsokasi tását és minden-
napi sürü, tömeges kiadását. „Deinde, úgymond, 
permagni refer t publicari et longe lateque fluere 
salubriter scripta. Qui capitali odio ab Ecclesia 
dissident, scriptis editis decertare, iisque tam-
quam aptissimis ad nocendum armis ut i consve-
verunt. Hinc te te r r ima librorum colluvies, hinc 
turbulentae et iniquae ephemerides, quarum ve-
sanos impetus nec leges f renant , nec verecundia 
continet . . . nec ullae sunt tam absurdae pesti-
feraeque opiniones, quas non disseminare passim 
aggrediantur ." Ennek mi az ellenszere? Meg 
mondja a pápa. Minthogy se törvény, se illem 
az ellentábor saj tóját nem korlátozza, i t t nincs 
más — mint a major vis-hez folyamodni, szel-
lemi fölényünket kifejteni, s tömegesen sikra 
á l l i tani-a kath. sajtó termékeit , hogy a kath. 
társadalom rétegei, a multitudo, tömegesen in-
duljon a katholikus saj tó szava után. „Huius 
igitur tan t i mali, quod serpit quotidie latius, 
sedulo prohibenda vis est : nimirum oportet 
severe et graviter adducere multitudinem, ut intento 
animo sibi caveat, et prudentem in legendo 
delectum religiosissime servare velit. Praeterea 
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scripta scriptis opponenda, u t a r s q u a e p o t e s t 
plur imura ad perniciem, eadem ad hominum 
salute m et beneficium t ransfera tur . a tque inde 
remedia suppetant , unde mala venena quaerun-
t u r vulgatis ad id scriptionibus crebris et 
quoad fieri potest quotidianis') 

Második pon t — és i t t látszik a pápa sza-
vaiból következtetve, a kath . sa j tónak legvesze-
delmesebb s legnehezebben k ipusz t i tha tó hibája 
rejleni, — második pon t a pápával és a püspö-
kökkel szemben tanús í tandó t i sz te le t és enge-
delmesség sokszoros h iányát illeti. A pápával 
szemben még csak hagyján, de a püspököknek 
csaknem minden kathol ikus országban meggyült 
a kath. saj tóval a b a j u k ; azért szól XIII. Leo 
pápa erről a dologról nem egy országnak csu-
pán, hanem Belgiumnak, Olaszországnak, Spa-
nyolhonnak, Por tugá l i ának és a f rancziáknak 
egymásután, a hol óriás súrlódások és küzdelmek 
folytak nem régen is, például Dupanloup halála 
után, a ka th . sa j tó egyes organumai és a püs-
pöki név méltósága között . A szentatya fájdal-
masan l á t t a az egyház legfőbb életelvét, a tek in-
tély elvét kompromi t tá lva , s azért a kathol ikus 
sa j tónak egy hibájával sem foglalkozott oly 
gyakran, min t evvel s egyre nézve sem ado t t 
oly részletes, oly minucziózus utasi tás t , m in t 
erre nézve, ugy hogy e t ek in te tben h ibá t kö-
vetni el a lehetetlenséggel határos dolog. Min-
denek előtt, igy ir a pápa a milanói érsekhez i r t 
levelébeu 1882. jan. 25-én,2) „ill primis vero 
sanctum sit apud catholicos scriptores Ephcoporum 
nomen ; quibus in excelso auctor i ta t i s gradu col-
l o c a t i s dignus officio ipsorum et munere h a b e n d u s 
est honos. Neque licere sibi homines privati 
pu ten t in ea, quae sacri Pas tores pro po tes ta te 
decreverint , inquirere ; ex quo sane magna per-
tu rba t io ordinis (valóságos felfordulás) conse-
quere tur et non ferenda ( tűrhetet len) confusio. 
Atque is tam reverent iam, quam praetermittere 
licet nemini, maxime in catholicis auctoribus 
ephemeridum luculentam esse et velut exposi tam 
ad exemplum (példásnak) necesse est. Epheme-
rides enim, ad longe la teque pervagandum natae, 
in obvii cuiusque manus quotidie veniunt, et in 
opinionibus moribusque mult i tudinis non parum 
possunt." 

Még részletesebben is szól a szentatya a 

') Leonis Papae XIII. Allocutiones, Epistolae, Constitutione s 
stb. I. köt, 259. 260. I. 

2) Id. mű I. köt. 252. 1. 

püspöki név tekinté lyének minden áron és min-
den körülmények közöt t a sa j tóban köteles tisz-
te le tben tar tásáról . Fölvet i azt a kérdést, mi 
t ö r t én j ék akkor , hogyha a főpásztorokban, hit és 
erkölcs dolgában, valami kifogásolni való lenned 
Ebben az esetben minden magán embernek, — 
szabadságában maradván különben a pr ivát opinio-
nak, a mely azonban nem minden veszély nélküli 
szabadság, — egyenesen meg van t i lva a nyil-
vános birálkozás. XIII. Leo pápa el t i l tot ta , és, 
h ivatkozva Is tentől nyer t legfőbb hit- és erkölcs-
birói t isztére, természetesen a legfőbb fokban, a 
pápához tar tozónak je len t i ki. Fogla l ta t ik pedig 
ez a szigorú pápai intézkedés ő szentségének 
„Sapient iae chris t ianae" kezdetű, 1890. jan . 10-én 
kel t „De praecipuis civium chr is t ianorum officiis" 
szóló encyclikájában, a min t következik: „Ipso-
rum quidem Ant is t i tum utique potest esse ali-
quid minus laudabile in moribus, aut in senten-
ti is non probabile : sed nemo privatus a r roget 
sibi personam iudicis, quam Christus Dominus 
Uli imposuit uni, quem agnis a tque ovibus prae-
fecit (rom. sc. pontifici.) Memoria quisque teneat 
sapient iss imam G-regorii Magni sentent iam : „Ad-
monendi sunt subditi , ne praeposi torum suorum 
vi tam temere judicent , siquid eos fortasse agere 
reprehensibi l i ter v iden t , ne unde mala rede 
redarguunt ,*) inde per elationis impulsum in 
profundiora mergan tu r . Admonendi sunt, ne cum 
culpas praeposi torum considérant , contra eos 
audaciores fiant, sed sic, si qua valde sunt 
e o r u m p r a v a , apud semetipsos diiudicent ( t . i. 
privat im, magukban, de ez is csak a következő 
föltétel a l a t t szabad) u t t amen divino t imore 
constr ict i fer re sub eis iugum reverentiae non 
r e c u s e n t . . . . Facta q u i p p e praepositorum oris 
glaudio ferienda non sunt, etiam cum recte 
repreliendenda iudicantnr.*2) 

Harmadik pont a concordiának, az egyetér-
tésnek, az „egy sziv és egy lélek"-nek a — 
hiánya. A concordiáról, a szivek és lelkek össz-
hangjáról , mely az igazi keresztény felebarát i 
szeretetnek egyik legszebb gyümölcse, azt mondja 
XIII. Leo pápa a párisi érsekhez, 1885. jun. 
XVII. i r t levelében, a melynek „De omnium 
erga Pontificem débita obedientia" a czime s a 

1) Tehát még recte redarguere sem szabad, — hogyha a kö-
rülményeknél fogva minus rectum lesz belőle. 

2) Minthogy ez az encyklika 1890-ben jelent meg : XIII. Leo 
aktá inak idézni szoktuk 2 kötetes gyűjteményében, a mely csak 
1887-ig ter jed , nincs meg. Idézzük tehát a ,.Religion-bol, 1890. I. 
félév 59. 1. Idézve és applikálva ugyanot t 147. 1. 



RELIGIO. 179 

mely igazán magisztrális oktatás , ha ta lmasan 
megokoló és az emberi büszkeség, önfejüség és 
fur fang minden szarvát lenyeső, a r r a nézve, hogy 
mily szomorú következetességgel fejlődik ki a 
t isztelet és engedelmesség felbomlásából az á l ta-
lános meghasonlás és viszálykodás s ebből szár-
mazólag a szivek elkeseredése s a le lkeknek 
egyre messzebb tévedezése a concordiától, a mely 
p e d i g s z e r i n t e Jézus Krisztus követőinek megkülön-
böztető jele. „Concordia . . . habenda est velut i 
no ta sec ta torum Jesu-Christi, quaeque omni qui-
dem tempore , sed nunc potissimum, to t coëun-
t ibus in foedera inimicis, suprema omnium lex 
esse deberet . cui quam übet p r iva to rum ra t ionem 
ut i l i t a temque omnino cedere oporteret ." *) 

A discordiára, a lelkek egymással való meg-
hasonlására két ut vezet: egyik az elmén, a má-
sik a szivén át. Amannak az elmék fenhéjázása, 
önteltsége, önfejüsége az oka és f o r r á s a ; emen-
nek gyökere a sziv, az a k a r a t , az önérzet 
büszkeségében rejl ik. Amaz a meggyőződések, 
emez a törekvések összecsapására vezet , a 
mely gyakran sok fényes nevet t e m e t el a 
felfordulások kataklyzmusában. Amaz a haeresis, 
emez a schisma t e rmő földje. Amot t a keresz-
tény ember hitét fenyegeti a ha jó törés veszélye, 
mely ellen a lángelme maga még koránsem 
garanczia; emi t t a Krisztus Urunk által felállí-
t o t t obedientia nagy vi lágrendje bomlik fel, a 
mely vi lágrend szerint mindenki a maga főpász-
torának , minden főpásztor kivétel nélkül a leg-
főbb pásztornak, a pápának, és ez magának 
Krisztusnak engedelmeskedni tar tozik, mer t ez 
a boldogság u t j a most és mindörökké, és nem más. 

A franczia véra lkat levén egyike a leg-
hevesebbeknek, nem csoda, ha XIII. Leo pápa-
sága a la t t Francziaországban folytak a katholi-
kusok közt a leghevesebb v i ták s a t isztelet és 
engedelmesség megtagadása inak legtöbb furfang-
gal já ró harczai. Innen van, hogy XIII. Leo pápa 
kétszer is a legünnepélyesebben foglalkozott e 
tek in te tben a francziaországi viszonyokkal, ké t 
levelet hagyot t há t ra az u tókornak, telve becses 
tanulságokkal a r ra nézve, mily reszkető szivvel 
kell őrizni mindenüt t a hit, a meggyőződések 
egységének, és az obedientia, az ember i törekvé-
sek Isten akara táva l való összhangjának meny-
nyei drága kincsét. Mind a ké t levélben önkén-
telenül ugy tűnik fel ez az igazán nagynak 

') Id. mű, II. köt. 142. 1. 

hirdetendő pápa, min t a ki nemcsak a legfőbb 
lelki ha ta lom természet fö lö t t i erejénél , hanem 
nagy szellemének természetes fensőbbségénél fogva 
is — a szó te l jes é r te lmében két kézzel t a r t j a 
az is teni k iny i la tkoz ta táson alapuló s az ő pápai 
szivére oda f e k t e t e t t nagy erkölcsi v i lágrendet , 
egyik kezében t a r t v a összehúzva hálószerüen a 
hit-, a meggyőződések egységének, a másik ke-
zében a millió és millió törekvés és igyekezet 
engedelmes egymáshoz való s imulas köteles össz-
hang jának ezerféle szálait, a jka in avval a fenséges 
mondássa l : én vagyok nektek mindnyá j a toknak 
kivétel nélkül a legfőbb t an í tó tok , a felebbez-
hete t len kormányzótok s a legszeretőbb lelki 
a tyá tok ! Ezt a nagy szellemi vi lághálózatot jel-
képezte az az evangel iumi háló, melyről Krisztus 
Urunk Pé te r hajójában ülve a Genezareth taván, 
azt mondá, hogy — „vesd ki a hálót — a ten-
gerbe !" 

Minthogy e czikk keretében nem férne el 
az emi i t e t t mindaké t pápa i levélnek idevágó 
szövege, azt, min t mel lékletet e czikkhez, alább 
közöljük. 

A párisi nunt iushoz in téze t t olasz levélben1) 
főleg a t an - és hi tegység érdekét védi, a párisi 
érsekhez i ro t t la t inban pedig inkább a keresz-
tény-kathol ikus obedientia nagy egyetemességé-
nek legfőbb összekötő szálait f e j t i ki, k imuta tva , 
hogy menny i re kötelessége mindenkinek meg-
nyugodni az apostol i szentszék éberségében, gon-
dosságában, a lka lomadtán soha el nem maradó 
tan í t ásában s mennyire lelke üdvére szolgál min-
denkinek, ha a püspökök a pápának, a hivek 
pedig, kivál t a sok ezer ember lelkére nagy 
befolyást gyakorló irók a püspököknek, csorbí-
ta t l anu l s minden huza-vona nélkül megadják a 
t isztelet és hódolat adóját . 

A kath . sa j tó a belső és külső fejlődés s tá-
d iumában van még világszerte. Ele tének törvé-
nyei még nincsenek sem az egyházi hatóságnál 
kodifikálva, sem a lapirók szivében eléggé meg-
gyökeresedve, e lméjökben elég világosságtól kö-
rülvéve. Az egyháztörténelem kuta tó i hálásan 
fogják hirdetni , hogy XIII. Leo pápa annyi sok 
más világügy mel le t t a fejlődés ál lapotában levő, 
t ehá t nagy tapaszta la t lanság, sok tökélet lenség 
és szenvedély hul lámain küzködő kath. sa j tó t 
gondja i egyik fő tárgyává t e t t e ; megmosta, meg-
fésülte, kikefélte és — elhelyezte a maga helyén 

') Epistola ad Parisiensem Nunt ium Apostolicum de sopien-
' dis intestinis querelis. Id mű, II. köt, 103—105. 1. 
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a ka th . világegyház bárká jában , m e g m u t a t v a neki 
egyúttal , hogy hogyan kell viselnie magát és 
micsoda szolgálatokat köteles t enn i a hajón, 
hogy hozzájárulása a lelkek üdvének, a nemzetek 
békéjének és jólétének munkálásához szemrevaló 
legyen. Ha valaha a Corpus Ju r i s Ecclesiastici-t 
fo ly ta tn i s kiegésziteni fogják, De diaria edendi 
e t scribendi rat ione, vagy ehez hasonló czim alat t , 
XIII. Leo rendeleteivel sürüen fog az u tókor 
kanonis tá ja foglalkozni. 

Negyedik pont , sötét pont , XIII. Leo pápa 
nyi la tkozatának ér telmében, a kath. sa j tó életé-
ben a szelidségnek, a mérsékletnek s a vi lágnak 
minden Ízléstelenséget sub t i tu lo t empe ramen-
t u m bevevő tinyásságától elütő gyengéd t ap in -
ta tosságnak a — gyakran muta tkozó hiánya. A 
spanyol püspökökhöz 1882. decz. 8-án i r t ency-
k l i k á j á b a n , m i u t á n a papságot és a kathol ikus 
tá rsu la tok t ag j a i t a követendő szellemre és eljá-
rásra nézve u t a s í t o t t a : „nominat im ut vehemen-
ter s tudeant modest iam a tque obedientiam te-
uere ; . . „ne prodeant extra g rav i ta tem et 
modum ; . . „neque minus elaborandum ipsis 
est in coniunctione an imorum ret inenda," — 
„sepositis quippe, ut diximus, pa r t i um studiis, 
infensarum aemula t ionum praecipuae e run t occa-
siones subla tae; er i tque consequens, u t ad se 
una omnes caussa conver ta t , eademque maxima 
et nobilissima, de qua in te r catholicos hoc no-
mine dignos nullus potes t esse dissensus," — a 
lapirókhoz fordulva, — ok t a t á sá t igy fo ly ta t ja , 
egyik legszebb lapjá t i rván meg a ka th . sa j tó 
virágzásra emelése tör ténetének. „Denique, úgy-
mond, magni refer t , sese ad huius ipsam disci-
plinam accomodare , qui sc r ip t i s , p raeser t im 
quotidianis, pro religionis incolumitate dimicant. 
— Compertum quidem Nobis est, quid .s tudeant . 
qua volunta te con tendan t ; neque f'acere possu-
mus, quin de catholico nomine meri tos iusta 
laude prosequamur. Verum suscepta ipsis caussa 
t a m excellens est t amque praestans , u t mu l t a 
requirat , in quibus labi ius t i t iae veri tat isque 
pat ronos minime decet : neque enim debent, dum 
unam pa r t em officii curant , reliquos deserere. 
Quod igi tur societates moruimus, idem scriptores 
mon emus, u t amotis lenitate et mansvetudine dissi-
diis coniunctioneiii animorum, cum ipsi inter 
se, tum in multitudine tuentur : quia mul tum po-
tes t scr iptorum opera in u t ramque par tem. Con-

cordiae vero cum nihil t am sit contrar ium, quam 
dictorum acerbitas, suspicionum temeritas, insimu-
lationum iniquitas, q u i d q u i d e s t h u i u s m o d i , s u m -
ma animi provisione fagere et odisse necesse 
e s t / Tehát nem tanács, hanem parancsolat . És 
i t t következik aztán a legszebb megokolás : „Pro 
sacris Ecclesiae iur ibus ; pro catholicis doctrinis 
non litigiosa disputatio sit, sed moderata et tempe-
rans, quae potius r a t ionum pondere, quam stilo 
nimis vehement i et aspero victorem cer taminis 
scr iptorum ef'ficiat." 

* 

Ezekben foglal tuk össze az ok ta tásoka t és 
u tas i t ásoka t , melyeket XIII. Leo pápa a kath. 
sa j tónak, szellemének megt iszt í tása , maga t a r t á -
sának i rányí tása és megnemesi tése véget t kor-
mányának magasztos folyása a la t t adot t . Annyi 
nagyság, erő és ha ta lom lesz a ka th . saj tóban, a 
mennyi t XIII. Leo utasí tásaiból megvalósít . 

Mindenesetre lélekemelő esemény s a mun-
kában g az egyház ügyeiért v ivot t harczokban 
a lelki erő és lelkesedés k i apadha ta t l an forrá-
sául szolgál az, hogy XIII. Leo, ez a nagy pápa. 
a ki oly jól lát mindent , s a ki az egyház leg-
főbb tan i tó ja , kinek gondolata igazság, óhaja 
parancs, u tas í tása mulasz tha ta t lan kötelesség, — 
ünnepélyesen el ismerte és beval lot ta , bogy a 
katholikus sajtó — n^gy hatalom ha már csak-

. ugyan az, azzá lehet mindenesetre, ha még nem az! 
* 

A kath. Írókról, mint olykor a kath. egy-
házban duló viszályok okairól és szítóiról. 
(XIII. Leo pápa leveléből, melyet 1884. nov. 4-én a párisi nuntius-

hoz intézett. Olaszból magyarra áttéve.) 

„Lehetetlen élénk fájdalommal nem látni a katho-
likusok között itt is, ott is állandósulni akarni benső 
viszályokat. 

Francziaországban történik kiválóan, sajnosan kell 
bevallani, hogy ezek a viszályok napról-napra növekvő 
élénkséggel fejlődnek ki. A felelősség nagy részt az irókra 
háramlik, különösen a napilapok iróira. Az ő szenvedélyes 
harczaik a személyek ellen, támadásaik és vádaskodásaik 
szakadatlan lánczölata, napról-napra nehezebbé teszik a 
békességet és a testvéri szeretetet. Es mégis, ha volt nemzet, 
a melynek mi gyakrabban és erélyesebb sürgetéssel aján-
lottuk a Jézus Krisztus hitében és szeretetében való egység 
megőrzését, akkor ez a nemzet bizonyára Francziaor-
szág vala. 

Mindannyiszor, midőn alkalmunk volt hogy hozzá 
forduljunk, ez volt mindig a legélénkebb sürgetéseinknek 

i) Id. mű, I. köt. 806. 1. ') Id. mű, I. köt. 307. 1. 
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legfőbb tárgya. És valóban, mig ennek a nemzetnek a 
keblében mindenféle szekták és ellenségek egyesülnek a 
vallásnak, Jézus Krisztus egyházának minden módon meg-
ostromlására és semmit sem mulasztanak el a végett, 
hogy az egyház üdvös befolyását a társadalmi élet minden 
szervéből kiszoritsák : vájjon mi állhat az egyháznak 
mindenek fölött érdekében? Az, hogy fiai kivétel nélkül 
mind szűnjenek meg idejöket és erejöket egymás vádolá-
sára, egymás bunkózására pazarolni, teljes kényelmes 
utat adva ekként az ellenségeknek, hogy istentelen czél-
jaik követésében mindig előbbre vergődjenek. 

Ezeknek szemlélése arra az elhatározásra birt ben-
nünket, hogy hozzád forduljunk, ki a franczia nemzetnél, 
a mely oly nemes, és oly kedves előttünk, bennünket 
képviselsz, a végett, hogy minden eszközt felhasználj, 
melyet neked a helyszínén való jelenlét, az emberek és 
ügyek közelből való ismerete szolgáltathat, ezeknek a 
kárhozatos viszályoknak fiaink közt való megszüntetésére. 
Te, az általunk jelzett indító okokra támaszkodva, igye-
kezzél mindenkitől, különösen a lapok szerkesztőitől meg-
nyerni azt, hogy mellőzzenek jelenleg minden vitatkozást 
ama tárgyak fölött, a melyek miatt viszályba keveredtek, 
és mindnyájan, különbség nélkül, hagyatkozzanak teljes 
meghódolással és lelki nyugalommal a szentszék tanítá-
sára eme kérdések fölöt t ; hogy valamennyien, egy érte-
lemben és érzelemben, és abban a megnyugvásban, hogy 
igy maradhatnak csak meg az igazság utján, mától fogva 
más czélt ne ismerjenek mint ezt : minden erőt a vallás 
védelmére és a fenyegetett társadalom megmentésére kell 
szentelni ! 

A szentszék, a maga részéről, hiven a kapott hiva-
táshoz, hogy minden népet oktasson és valamennyi fiát a 
tévelytől megóvja, figyelmes és éber szemmel kísér min-
dent, a mi a katholiczizmus körében történik, és midőn 
ő szükségesnek és hasznosnak tartja, nem fogja a jövőben 
sem, a mint nem mulasztotta el a múltban, nem fogja, 
mondom, elmulasztani soha alkalomadtán tanításával vilá-
gosságot adni és irányt. A szentszékhez tartozik minde-
nek fölött, továbbá pedig alárendeltségükben a többi 
pásztorokhoz, kiket a Szentlélek tett az egyház kormány-
zóivá, — az a jog, hogy tanitó hivatalukban eljárjanak. 
Az egyszerű hivek része egy kötelességbe vonható össze: 
hogy elfogadják a nekik adott tanításokat, azokhoz szab-
ják eljárásukat és minden igyekezetök az egyház szán-
dékainak megvalósítása legyen. 

Ebben az ügyben a kath. lapok kötelesek első sor-
ban példát adni. Mert valóban, hogyha a sajtó akcziójának 
sikerülne a püspökök tevékenységét hivatásuk teljesítésé-
ben nehezebbé tenni, hogyha abból nem származnék egyéb, 
mint az irántok köteles tisztelet és engedelmesség gyen-
gülése ; hogyha az egyházban az Isten által felállított 
hierarchiai rendet az a csapás érné és felfordultság, hogy 
az alsóbb rendűek jogot arrogálnak maguknak Ítélkezni 
igazi mestereink és pásztoraink tanítása és magaviselete 
fölött : akkor az ily lapok munkája nem csak meddő lesz 
a közjóra, de, több tekintetben, fölöttébb károsan fog 
kiütni." 

A magatartás rendje a kath. akcziókban. 
(Részlet XIII. Leo pápának 1885. jun. 17-én a párisi érsekhez i r t 

leveléből.) 

„Ex certis quibusdam inditiis haud difficulter colli-
gitur, in catholicis hominibus, fortasse temporum vitio, 
(mily gyengéd ! az időt korholja az emberekért) non 
deesse, qui haud satis contenti subesse, quod est ipsorum 
proprium, se posse arbitrentur partem aliquam in gerenda 
Christiana republica attingere, aut saltem existiment, de 
rebus, quas qui praesunt gesserint, licere sibi quaerere 
et pro arbitrio suo iudicare. — Praepostera sane ratio : 
(Fölfordult eljárás!) quae si valeret, summum inde detri-
mentum caperet Ecclesia Dei, quam divinus auctor sic 
temperavit, ut, personarum discrimine constituto, omnino 
jusserit alteros docere, alteros discere oportere : gregem 
esse et pastores : atque in ipsis pastoribus unum esse 
omnium principem ac pastorem maximum. Solis pastori-
bus data omnis docendi, indicandi, regendi potestas : po-
pulo autem imperatum, ut eorum et praecepta sequatur, 
et iudicio pareat, seseque gubernari, corrigi, ad salutem 
duci patiatur. Ita prorsus necesse est, singulos e plebe 
christiana pastoribus suis animo et voluntate subesse ; 
hos autem una cum ipsis Principi ac Pastori maximo : 
atque in eiusmodi obsequio obedientiaque vóluntaria ordo 
et vita Eeclesiae consistit, itemque conditio necessaria 
agendi recte et ad finem accomodate. (Ez a magatartás 
rendje a katholikus köztevékenységben.) Contra, si aucto-
ritatem sibi tribuant, qui jure habent nullám, si iidem 
magistri et judices esse velint, si inferiores in admini-
stranda re christiana aliam rationem quam quae legitimae 
potestati probatur, probent et tueri nitantur, profecto 
ordo pervertitur, multorum iudicia perturbantur, a via 
deflectitur. 

Qua in re violatur officium non solum abiiciendo 
palam aperteque obedientiam Episcopis summoque Eccle-
siae Principi debitam, sed etiam resistendo per obliquum 
perque ambages tanto periculosiores, quanto magis simu-
lations tectas. — In eodem genere peccant, qui potestati 
iuribusque favent Pontificis Romani, Episcopos tamen 
cum eo coniunctos non verentur, eorumque vei auctorita-
tem minoris faciunt, quam par est, vei acta et consilia, 
praeoccupato Sedis apostolicae iudicio (megelőzve az ap. 
szentszék Ítéletét), in deteriorem partem interpretantur. — 
Similiter animi est minus sincere in obsequio permanentis, 
alterum Pontificem cum altero committere (összemérni.) 
Ex diversis duabus agendi rationibus, qui praesentem 
despiciunt, ut praeteritae assentiantur, in parum se obno-
xios potestati impertiunt, cuius imperio ipsos regi ius et 
officium est: iidemque aliquam habent cum iis similitu-
dinem, qui, sua causa damnata, ad futurum Concilium 
vellent, rel ad Pontificem, cui melius de causa liqueat, 
provocare. 

Quam ad rem hoc fixum persvasumque sit, in Eccle-
siae gubernatione, salvis officiis maximis, quibus Pontifices 
omnes apostolicum munus adstringit, unicuiqne eorum 
integrum esse eam rationem sequi, quae, spectatis tem-
poribus ceterisque rerum adjunctis, optima videatur. Idque 
ad solius Pontificis iudicium pertinet: propterea quod is 
ad eam rem non solum singulari quodam donatur consilii 
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lumine, sed etiam perspecta habet totius christianae rei-
publicae tempóra, quibus apostolicam providentiam suam 
convenienter respondere necesse est. Is curam gerit de 
communi Ecclesiae bono, cui singulorum partium servit 
utilitas : ceteri vero, quotquot hoc ordine comprehendun-
tur, debent summi rectoris coepta adjuvare, et quo ille 
spectat, obedienter sequi. Sicut uua est Ecclesia, et unus 
qui Ecclesiae praeest, eodem modo una est rectio, cui 
oportet subesse universos. 

Eiusmodi doctrinae si semel animo effiuxerint (elpá-
rologtak), continuo in catholicis non eadem manet erga 
ducem sibi divinitus datum verecundia, non idem obse-
quium, neque fiducia : relaxatur amoris atque obedientiae 
vinculum, quo cbristianos omnes cum Episcopis suis, 
eosdemque et Episcopos ipsos cum supremo omnium 
Pastore coniunctos esse necesse est : quod quidem vincu-
lum incolumitatem et salutem publicam maxime continet. 
— Pari modo late fit aditus (tág kapu) ad catholicorum 
dissidia, intereunte concordia, quae habenda est velut nota 
sectatorum Jesu-Christi, quaeque omni quidem tempore, 
sed nunc potissimum, tot coëuntibus in foedera inimicis, 
suprema omnium lex esse deberet, cui quamlibet priva-
torum rationem utilitatemque omnino cedere oporteret. 

Quod officium generatim ad omnes, multo magis ad 
ephemeridum spectat auctores : qui nisi hoc animo affecti 
sint ad obtemperandum prompte, et ad disciplinam docili, 
in catholicis singulis tantopere necessario, facile illuc 
evasuri sunt, ut mala, de quibus conquerimur, ipsimet 
spargent atque adangeant. In omnibus rebus, quae reli-
gionem actionemque Ecclesiae in societate attingant, illo-
rum est, non secus ac ceterorum christianorum, mente ac 
voluntate Episcopis suis romanoque Pontifici prorsus sub-
esse ; horum imperata facere et nuntiare, incoeptis toto 
pectore adhaerescere, decretis parere, et ut ceteri pareant 
curare. Siquis secus faceret eorum adjuturus consilia et 
voluntatem, quorum propositum et studia his litteris 
improbavimus, laberetur in munere nobili, et hac se 
ratione nequicquam speraret Ecclesiae servire, perinde ac 
qui veritatem catholicam aut diminutam dimidiatamve 
mallet, aut timidius adamaret." 

Egyszóval: nem szolgál a kath. egyháznak az, a ki 
nem jól szolgál! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, szept. 18. A magyar ev. ref. protestan-

tizmus legújabb manifesztácziója — megjelent. Kihirdette 
Tisza Kálmán a dunántuli ref. egyházkerületi közgyűlést 
f. hó 14-én megnyitó elnöki, akarom mondani főgondnoki 
beszédében. Akik a dolgok mélyére tudnak látni, azok 
nemcsak nálunk katholikusoknál, de a túloldalon, a prot. 
atyafiaknál is meg vannak győződve arról, hogy a protes-
tántizmus, a mint általában, mint szenvedély-sugallta és 
felfújta vállalkozás, minden igazi létok nélkül jött létre, 
mert mint Kölcsey mondá, hinni igy is ugy is mindent 
kell, a mit hinni kell, a mi t. i. ki van nyilatkoztatva: 
ugy különösen Magyarországban, a hol a protestantizmus, 
mint félig-meddig a magyar állam függetlenségének egyik 
támasztéka szerepelhetett egy kicsit az ő egyházi s kivált 

iskolai autonómiájával, a mióta a magyar állam sorsa a 
nemzet által választott parlamentből kikerülő nemzeti 
felelős kormány kezébe van letéve, u. n. speczialis magyar 
kultur- és államvédő hivatását is elvesztette, levén a 
magyar kulturának többé semmi szüksége arra, hogy a 
protestantizmus védszárnyai alá meneküljön, a mi külön-
ben azelőtt sem volt éppen talán nélkülözhetetlen dolog, 
mert a kath. egyház a mint nem volt soha ellensége 
semmiféle nemzeti kulturának, ugy a magyarnak sem volt 
az soha, hanem mióta sz. István e nemzetet keresztségre 
birta, nem szűnt meg egy pillanatra sem a magyar 
nemzet minden oldalú műveltségén fáradozni. A ma-
gyar nemzeti államhatalommal szemben talán csak nem 
akar a protestantizmus a magyar kultura, a magyar 
érdekek menedéke lenni? Ez egy kicsit nagy bizalmat-
lanság lenne nem csekélyebb tényező, mint maga a magyar 
állam és a magyar nemzet — ereje és józan szelleme 
iránt. 

Tehát a protestántizmusnak nehéz az ő existentiája. 
Isteni ige és igéret nem támogatja, csak káprázatos 
látszat szerint. Hitrendszere vagyis confessóinak hosszú 
lánczolata, az augustana, a helvetica, az anglicana stb., 
mióta az igazi protestáns elv, t. i. a szabad hit elve, a 
melynél fogva mindenkinek, minden „konfessionszwang" 
nélkül, mint a németek mondják, szabad azt és annyit 
hinni, a mennyi tetszik és igy esetleg semmit is, ha ugy 
tetszik, mióta, mondom, ez az igazi protestáns elv a con-
fessiók tarka-barkaságán felülkerekedett, a protestantizmus 
hitrendszere szétmállott, ugy hogy tulajdonképpen senki 
sem tudná például megmondani, hogy mit és mennyit is 
hisznek ott együttesen és egyetemesen, és bizony igen 
kevesen tudnák megmondani magukról is azt. hogy mit 
hisznek ők voltaképpen külön-külön. Tehát a protestáns 
hitvallásokat lyukas mogyoróvá tette maga a protestáns 
legfőbb elv, a szabad hit elve. Ezenfelül itt Magyar-
országban, a mióta az ország sorsa nem az idegen bécsi 
kormánynak, hanem magának a nemzetnek és az ő vá-
lasztott parlamentjének köréből kikerülő nemzeti kor-
mánynak van alávetve, a protestantizmus nem szerepelhet 
többé mint a magyar kultura legfelsőbb fellegvára és 
utolsó menedéke, hanem meg kell elégednie szemben a 
nemzeti magyar államhatalommal, egy alárendelt kultu-
rális tényező szerény szerepével. Hit és vallás tekintetében 
a nagy frázisok ideje lejárt, és bekövetkezett a rideg 
tények uralma, a mely szerint a protestantizmus confes-
sióinak hitrendszere csaknem nihilizmussá szétkallódott ; 
nemzeti kulturális hivatása és működése a kellő, egyszerű 
és frázis által többé magasra nem fujható szinvonalra szál-
lott le ; organizmusán pedig, melyet belülről szétmállott 
hitbuzgóság és józan mértékre szorított hazafiság, mely 
másban is kénytelen elismerni a hazafiságot, éltetnek 
csupán, — napról-napra észrevehetőbben mutatkoznak az 
elgyengülésnek tünetei. 

Ilyen levén a protestantizmus állapota és helyzete, 
igen világosan láthatja kiki belőle következni azt, a mit 
protestáns atyánkfiai országszerte tesznek. A magyaror-
szági protestantizmus bomlásban levő, vázoltuk állapotából 
következik: 1. hogy ők bizony a hit dolgával édes-keve-
set törődnek ott, a hol ügyeik eldőlnek, a gyűlésekben, 
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a konventben és a tervezett zsinatokban. Tulajdonképpen 
nem is mernek ehhez a kérdéshez hozzá nyúlni, jól tudva, 
hogy a régi protestantizmus az ő coníessióinak keretében 
egy üres kigyóbőr, melyből a férgek kiették a tartalmat. 
Következik 2. hogy a magyar protestantizmus nem visel-
tethetvén bizalmatlansággal a magyar nemzeti államhata-
lom kultur-hivatása iránt, más részről pedig nem győzvén 
pénzzel a specifikus protestáns kultura intézeteit, szép 
csendesen és szelíden megalkuszik a körülményekkel, 
elfogadja az állam subventióját, egy kicsit több befolyást 
is megenged iskoláira a kormánynak a főfelügyeletnél, 
sőt iskoláit itt-ott szívesen átengedi az államnak, feladva 
igy a híres prot. autonómiának védbástyáit egyenkint, 
lassan-lassan. Következik a magyar protestantizmus bom-
lásban levő uj állapotából 3. hogy a hol sorsa felett ha-
tározni szoktak, gyűléseiken, a konventen, s a tervezett 
zsinaton is, nem bensőségekkel, nem a hittel és a vallá-
sosság ápolásával foglalkoznak, hanem egyes-egyedül azzal, 
hogyan mentsék meg a protestantizmus külső szervezetét, 
hogyan tartsák fenn az egyházakat, a templomokat, az 
iskolákat stb., hogyan tartsák meg külső eszközökkel a 
népet az apáitól örökölt hitvallásban, szerintünk — elfo-
gultságban : hogy igy néhány szerepelni szerető férfiúnak 
legyen tere ezután is országos vagy kerületi vagy egy-
házközségi protestáns szerepet játszani. 

Valóban a mai protestantizmus szervezetét két do-
log tartja csak össze : a szokás és némely matadoroknak 
szereplési vágya. Mélyebbre, t. i. a hit teljessegére és 
szeplőtelenségére nem tekintenek. Buzgó orthodox protes-
táns békésen együtt ül és tanácskozik, a Krisztus, sőt 
istentagadó raczionalistákkal. 

A protestantizmusnak ilyen állapotában, ilyen hely-
zetében mondá el Tisza Kálmán az ő főgondnoki prog-
raram beszédét Pápán. Szükséges volt a fentieket előre 
bocsátani, hogy Tisza K. e beszédének értelmét felfogjuk 
és messze nyújtózkodni akaró vágó erejét kellő értékére 
leszállítsuk. ?? 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Goossens malinesi biboros érsek beszéde, 

melylyel a malinesi (mechelni) katholikus nemzetközi kon-
gresszust f . hó 8-cm megnyitotta.l) 

Nagy méltóságod, 
Méltóságtok, 

Uraim ! 
Mielőtt bele fognék abba, a mi e beszédemnek tu-

lajdonképpeni tárgya, engedjék meg, hogy szabad folyást 
adjak örömemnek és hála-érzelmeimnek, melyek e pilla-
natban szivemet elárasztják. 

Nemsokára harmincz év telik le ama napok óta, a 
melyeken nagyérdemű elődöm, Sterckx bibornok indítására 
és pártfogása alatt, katholikus férfiak épp ebben a 
teremben megindították sorát amaz egyetemes kongresz-
szusoknak, a melyek Belgiumban és a külföldön 2) oly 

A hallgatóság első soraiban jelen voltak : a pápai nuntius, 
a tournayi és naumuri püspökök. 

2) Hazánkból I. b. Kubinszky és Mayer Károlyra s az élők 
közöl Fraknóira emlékezünk azok közöl, kik ezeken a nagyemlékű 
mechelni kongresszusokon Magyarországot tevékenyen képviselték. 

A szerJc. 

nagy hatást keltettek és oly gazdag eredményt mutatá-
nak fel a vallás javára és az igazi szabadság érdekében. 

Mily nemes szavaktól visszhangzottak ezek az ünne-
pélyes gyűlések ! Mily bátor kezdeményezések, mily férfias 
határozatok indultak ki innen az életbe ! Hány alkotás, 
majd Isten tiszteletére, majd a felebaráti szeretet gyakor 
lására, egyik üdvösebb a másiknál, köszöni eredetét 
vagy kifejlesztését az 1863, 1864 és 1867-ben tartott 
malinesi kongresszusoknak ? ! 

Mi, uraim, folytatni vagyunk hivatva a hit és haza-
fiság e vállalkozását. 

Munkálkodásunk kezdetén, uraim, még pedig nagy 
megelégedéssel üdvözöljük dicső elődeink emlékét, kik a 
mai katholiczizmus sűrű tevékenységének valóban kezde-
ményezői valának ! A hódoló tiszteletnek és hálának eme 
nyilatkozásába foglaljuk be az egyház fejeit, Belgium, 
Francziaország. Anglia püspökeit, a rangjok, tudományuk, 
szeretetök, nagy tetteik és szolgálataik által kiváló keresz-
tény férfiak nagy tömegét, kik a katholikus világnak 
minden részéből találkozóra jövének ide ama napok alatt 
ebbe az érseki székvárosba. (Tapsvihar.) 

A mult emléke az egyedül, a mi lelkemben tiszta 
melancholikus hangokat kelt. 

Midőn azonban erre a fényes látványra vetem sze-
meimet, mely előttem eltárul, mód felett boldognak érzem 
magamat és hálámra nem találok kifejező szót. 

Mi, uraim, biztunk az önök szeretetébe Isten és a 
haza iránt, biztunk az önök lelkességébe, ^melylyel az 
egyház és a lelkek ügyét szivükön viselik. Es várakozá-
sunk meg nem csalatkozék. 

Hála legyen érette az Urnák, a ki önöket ide vezé-
relte és a ki megadta nekünk azt a vigasztalást, hogy 
avval a sokféle veszélylyel szemben, melyekkel az egyhá-
zat ellenségei fenyegetik, ma gyönyörrel szemlélhetik 
szemeink az egyház védelmezőinek nagy számát, erejét 
és hatalmát. (Tapsvihar.) 

Szándékom, uraim, néhány szóval kifejteni a kon-
gresszus jelentősségét, s rámutatni czéljára és működése 
terére. 

A mint az előbbieknek, ugy ennek a kongresszusnak 
is czélja egyesiteni a katholikusokat az egyház, az ő édes 
anyjok iránt való szeretetnek, az egyház feje, a pápa iránt 
való tiszteletnek és hódolatnak, az emberiség szenvedő 
osztályai iránt való részvét és áldozatkészség ugyanegy 
érzelmében. 

Igazság és szeretet, — ez a mi jelszavunk ! (Taps-
vihar.) 

Messze szétágazó összeesküvés irányozza törekvését 
a katholiczizmus, az ő dogmája, az ő morálja, az ő intéz-
ményei, alkotásai és az ő látható feje ellen. Mi védelmére 
kelünk ezeknek és hogy sikeres legyen védelmünk, itt 
összeadjuk tudásunkat és összes bírásunkat (nos lumières 
et nos efforts.) 

Mindenfelől aggodalmas kiáltások hangzanak fel a 
mi testvéreink, a munkások és szegények táborából. Mi 
itt arra készülünk vállalkozni, hogy a segitségnek módjait 
és sorsuk javitásának eszközeit felkutassuk. 

A szoczializmus a kedélyeket lázadásra és a fennálló 
rend felforgatására ösztökéli. Mi vele szemben hirdetjük 
a meghódolást, az egyetértést és a békét — a közügy 
érdekében. 

Mi tehát itt, uraim, nem valamely iskolához tarto-
zunk ; egyetlenegy párthoz sem tartozunk. Mi egyszerűen 
katholikusok vagyunk, kik el vannak tökélve, hogy hü 
visszhangot adunk a pápai szózatra. (Tapsvihar.) 

Ne vádoljon bennünket senki, se valami ambicziózus 
tervekkel, se bármely politikai érdekek ápolásával. 

A mi, kizárólag vallásos és az életre vonatkozó 
programmunkat mindjárt kezdetben határozott alakban 
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kitűzte a zászlóra egy valaki közölünk : ..Munkálkodásun-
kat egyesíteni, melegséget önteni bele az egymással való 
érintkezés által, ott, hol hiányos vagy hibás, javítani 
rajta, kiszélesíteni hatásuk körét, terjeszteni másutt, ko-
runk s társadalmunk szükségleteire alkalmazni, és min-
denek fölött, reá leérdemelni az Isten áldását." 

Hogy sikert arassunk, segítségül hivtuk a szomszéd 
katholikus „nemzetek támogatását bátorításban és jó taná-
csokban. Ok ezt nemesen megadják nekünk, mi hálás 
szívvel mondunk köszönetet nekik. 

A szervező bizottság nem mulasztott el semmit, 
hogy a gyűlés munkálkodása termékeny legyen sikerekben : 
önök, uraim, meggyőződést szerezhettek erről, hogyha 
csak futó pillantást vetettek is elmélkedéseik feltárt terére. 

Programmunk élén a vallásos ügyek állnak. 
Lehet-e másképp cselekedni egy katholikus kon-

gresszusban ? Reánk, az evangelium fiaira nézve, Istenben 
hinni, — ez az élet; neki szolgálni, ez a szabadság; őt 
szeretni, ez a lpgfőbb boldogság! 

Hirdetni az ő jogait, nevének és törvényeinek isme-
retét terjeszteni, tiszteletben tartatni azokat tehetségünk 
szerint, megalapitani vagy visszaállítani az ő országát 
(uralkodását, règne) az emberekben egyenkint és a társa-
dalomban : ez reánk nézve szent kötelesség, ez a mi leg-
édesebb ambiczióink ! (Tapsvihar). 

Hanem, az Isten itt e földön nem müvei semmit, 
csakis az ő egyháza által és az ő egyházáért: mi az egy-
ház ügyét tehát az Isten ügyével egynek tartjuk. 

Ezt az egyházat mi anyánk nevén szólítjuk, és ő 
csakugyan az is. Rajtunk a sor, hogy jótéteményeiért 
tisztelettel környezzük : nekünk kötelességünk hódolattal 
és őszinte engedelmességgel fogadni tanításait; akaratun-
kat alávetni nemcsak parancsolatainak, hanem szándékai-
nak és óhajainak is ; szeretni őt végül teljes szívvel és 
védelmezni minden erőnkkel. 

Az egyház és a pápa, ez egészen egy, mondá szalézi 
szent Ferencz. Ne feledjük, uraim, e szavakat, hogy ez a 
mi kongresszusunk itt uj és fényes bizonyítéka legyen az 
apostoli szentszékhez való ragaszkodásunknak és hűsé-
günknek. (Tapsvihar). 

Mi katholikusok, mi azt akarjuk, hogy a pápa 
visszakapja teljes és csorbítatlan szabadságát. (Hosszan-
tartó tapsvihar.) Tudja meg mindenki, hogy a keresztény 
lelkiismeret ebben kérlelhetetlen és követelni meg nem 
szűnik, míg elégtételt nem kap. (Ugy van, ugy van.) 
Mert a pápa szabadsága az egyház kormányának méltó 
helyzetét jelenti ; a pápa szabadsága a mi lelkünk sza-
badsága, az ő biztonsága a mi hitünk valihatásának biz-
tonsága. Oly szent érdekek ezek, hogy nincs a világon 
hatalom, mely azoknak elhagyására, vagy kijátszására 
rávegyen bennünket. (Tapsvihar) . 

Azután meg ki nem tudná észszel belátni, hogy az 
Isten, az egyház és az ő feje ügyét szolgálni annyit tesz, 
mint teljes biztossággal és sikerrel a társadalmi regene-
ráczión munkálkodni. 

„En azt állítom, igy nyilatkozott egy fényes szónok, 
hogy a mai társadalom nem menti meg magát, csak ha 
nagy erélylyel fordul a teljes kereszténységhez, a keresz-
ténységhez az ő legteljesebb s élettel legteljesebb alak-
jában, t i. a kath. egyházhoz. A mostani és a jövő 
nemzedékek minden bölcsesége, minden bátorsága, minden 
erénye nem tog elég erővel bírni, hogy oly rettenetes 
veszélyekkel megküzdjön; el fognak bukni, hogyha Isten 

') Dechamps Adolf mondása. 

nélkül, a kereszténység Istene nélkül, az egyház Istene 
nélkül merészkednek erre vállalkozni." ') 

Ezerszerte nagyobb tekintélyivel, — mert hiszen az 
isteni, — XIII. Leo, a jelen bajok ellen gyógyszert jelezve, 
kijelenté, „hogy a forrongásban levő kérdés olyatén ter-
mészetű, miszerint hacsak a valláshoz és az egyházhoz 
nem folyamodnak, lehetetlenség, hogy valaha sikeres meg-
oldását megtalálják." 2) 

Tehát csalódnak, uraim, azok, kik bennünket ugy 
tüntetnek fel, mintha nekünk egyes-egyedül a szellemi 
rend ügyei feküdnének szivünkön ; mi e földi lét jólétére 
és a társadalom üdvére is munkálkodunk. 

Katholikusok, az egyház hivei és gyermekei: igenis, 
mi azok vagyunk. (Tapsvihar). Polgárok, a haza fiai. kik 
ennek' nagyságáért és javáért élnek-halnak, azok voltunk, 
igenis, mindig, és azok maradunk mindenkoron 

Más tárgy is igénybe fogja továbbá venni az önök 
lelkes buzgóságát. (Yége köv. 

V E G Y E S E K . 
*** A római kérdésről. Napoleon hg. a ki világo-

san kimondá, hogy az egyház érdekei nem fekszenek a 
szivén, a római kérdésre nézve egész korrekten gondol-
kodott és nyilatkozott egy alkalommal. A párisi „Figaro" 
szerint nyilatkozatának veleje ez: „Mikor én, úgymond. 
Olaszországba jövök és az kérdezem : hogy állnak önök a 
római kérdés megoldásával? hát mindig nagy szemeket 
meresztenek reám. Azt látszanak tudtomra adni akarni, 
hogv én a holdba tartozó dologról beszélek. A feleletet 
pedig azzal kezdik, hogy hát „mi az a római kérdés 
Ön tudhatja, hogy én az ily fajta nyájaskodástól nem 

szoktam ám visszariadni. . . . Tehát sürgetem a választ, és 
mikor elszánták magukat, hogy a dolog velejéről gondo-
latukat leleplezzék, én mindig ott látom a mint kibugv-
gyan a Rómától való — félelem. En nem kételkedem a 
fölött, hogy Olaszország azért veté magát a hármas szö-
vetség karjaiba, hogy Bismarck fel ne vethesse a római 
kérdést." Azután igy nyilatkozik : „Minthogy a pápa azt 
nyilvánitja, hogy ő nem független, hacsak nem souverain: 
tehát e pontra nézve ki kell őt elégíteni." 

— „Convention catholique, vagyis katholikus nagy-
gyűlést tartanak az amerikai katholikusok New-Yorkban. 
Ez nagy népünnep lesz, melyben százezrek fognak részt 
venni. A hires sz. Lajos kathedrálisa, valamint a körülötte 
elterülő kert, elektrikus fénynyel lesz pazarul kivilágítva. 
A kertben elektrikus fény-csoportokból különféle virág-
alakokat fognak alakítani. Lelkes, bátor, életrevaló katho-
likusok igy szoktak tenni. Omnia opera eorum prospe-
rantur! 

Sajtóhiba-igazitás. Előbbi számunk 170. lapoldalán a 2. 
hasáb 9. sorában felülről pareatur helyett parcatur ; a következő 
lapoldal 2. hasábjának 32- sorában szintén felülről ezt helyett ez ; 
ugyanott a 87. sorban imádkozz««^" helyett imádkozzwfc olvasandó. 

1) De Montalembert. Nyilatkozatának franczia szövege ez : 
„J'affirme, que la société contemporaine ne se sauvera pas sans un 
secours énergique au christianisme intégral , au christianisme dans 
sa forme la plus complète et la plus vitale, à l'Eglise catholique. 
Ce ne sera pas assez de toute la sagesse, de tout le courage, de 
toutes les vertus des générations présentes ou futures pour lutter 
contre de si formidables périls ; elles y succomberont si elles s'ob-
stinent à s'y engager sans Dieu, sans le Dieu des chrétiens, sans 
le Dieu de l'Église." 

2) Encyclica : Berum novarum. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor . k. m. t ud . egyetemi ny. r . tanár 

Budapest, 1891. Rudnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 
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IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 23. 24. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Az utolsó argumentum. — Egyházi Tudósítás: S z é k e s f e h é r v á r : Az augusztus végén 
t a r to t t lelki szentgyakorlatok alkalmából. — Kath. Köztevékenység : Goossens malinesi biboros érsek beszéde. — Irodalom : Krisztus 

követéséről. — Az erdelyi róm. kath. Status igazgatanácsának évi jelentése. — Vegyesek. 

Az utolsó argumentum. 
Magyarországban, sajnos, súlyos következ-

ményű konfliktus támadt a magyar állam kor-
mánya és a katholikus egyház között az u. n. 
elkeresztelések s anyakönyvi kiadványok ügyében, 
abból az állami törvényből kifolyólag, mely 
kimondotta, hogy vegyes házasságból született 
gyermekek nem szerint követik szüleik vallását, 
a fiuk az apáét, a leányok az anyáét. 

Ezt a konfliktust csinálta — nem az egy-
ház, a mely az egész akcziót, kezdve az 1868-iki 
törvénytől le egész gróf Csáky Albin februári 
rendeletéig ellenezte, hanem csinálta az állam, 
csinálták a kormányférfiak, a kik a vallásköve-
tésről azt a természetellenes törvényt először csak 
indikatív, t. i. azon esetekre nézve, ha a szülők 
a vallást meghatározni elmulasztották, norma-
tiv alakba öntötték, legújabban azonban, a pro-
testáns hegemónia idején, imperativ, kötelező és 
büntetés alá vonó sanctióval is ellátták és állan-
dósitani akarják — még mindig. 

Természetellenesnek mondám és bizonyitám 
az 1868-iki törvényt e helyütt már nem egyszer, 
s természetellenes dolgokat, igaz, lehet ugyan a 
nemzetek és államok törvénykönyveibe becsúsz-
tatni, és azok i t t elpompázhatnak akár évszáza-
dokig vagy ezredéveken át is; de ne várja senki 
józan észszel azt, hogy azok ott cgyébek lehes-
senek, mint irot t malasztok, egy-egy kor szellemi 
műveltségének éppen nem dicsőséges emlékei, 
puszta reminisceptiái. 

A mint most csak példának okáért s mint-
egy élczelőleg emlegetik a „lutherani comburan-
tu r " - t : épp ugy lesz idő, midőn csak reminis-

centiaképp fog szerepelni Magyarország életében 
a vallást nem szerint, testi szervezet szerint 
meghatározni akaró protestáns velleitás és az 
annak ész nélkül meghódolt államférfiúi magyar 
bölcseség. Az egyik oly természetellenes, mint a 
másik. Az egyik ép ugy, mint a másik, a keresz-
tény emberi lélek műveltségének megfogyatko-
zását jelenti s annak szomorú emléke, a melyek-
ről rég megirta Cicero: „Hominum commenta 
delet dies, naturae autem judicia confirmât." 

Ez lesz a sorsa az 1868-iki törvénynek épp 
ugy, mint az arra alapítot t miniszteri rendelet-
nek, s a mindkettővel megtámogathatni remélt 
prot., nem szerint való „tökéletes egyenlőségi és 
viszonossági" elvnek. Ámde az emberek csökö-
nyösen ragaszkodnak rögeszméikhez; az emberi 
észlényi természet egyik legfenségesebb szellemi 
megnyilatkozásának, a hitnek és vallásnak, mm, 
testi szervezet szerint való osztályozását — 
bölcseségnek, a csalódást igazságnak, az ábrándot 
felséges ideálnak ta r t ják , s nem a világos látás 
szelíd, békéltető szellemével, hanem a vak ösz-
tön ragadozó és verekedő gyűlölködésével nem 
félnek ezt az országot, mely úgyis annyi nehéz-
séggel küzd s annyi veszélytől van fenyegetve, 
a polgári béke áldásaitól megfosztani. 

A iegutolsó argumentum, melyet én a no-
vissimus error, a hires februári rendeletben fog-
lalt követelés teljesithetésére, t. i. az anyakönyvi 
kivonat szóban forgó kiadhatására n é z v e egy e 
tekintetben igen sokakat beárnyékoló jogász 
lumen ajkairól hallottam, az, hogy : az anyaköny-
vek institutiója nem levén juris divini, hanem 
iuris ecclesiastici, tehát disciplináris intézmény, 
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ha engedményt t e t t az egyházi hatóság az iránt, 
hogy bizonyos esetekben a lelkész annak az isme-
retes megjegyzésnek a bevezetésével „az állam tör-
vényei szerint törvényes," mikor az illető gyer-
m e k az e. t t . sz. t ö r v é n y t e l e n , egyházellenes állami 
functiót végezhessen az anyakönyv körül : akkor 
miér t ne tehetné meg az egyházi hatóság a má-
sodik lépést, ha az elsőnek semmi dogma sem 
állta ú t já t , s miért nem végeztethetne a lelké-
szekkel egyházellenes bár, de az állam törvé-
nyeinek teljesen megfelelő functiót az anya-
könyvek kivonatának az állam törvényei szerint 
illetékes másvallásu lelkész számára való kiadása 
által? Ha lehetet t az állam törvényének engedve 
egyházi törvénynyel ellenkező testificatiót beirni 
az anyakönyvbe : miért ne lehetne tehát most is 
az állam törvényének szintén engedni s az egy-
ház törvényei alól a lelkészt feloldva, neki meg-
engedni, hogy a kivánt kivonatot vegyes házas-
ságok esetén a kormány által előirt módon 
kiadja? Ha lehet abban, miért nem lehet ebben 
megengedni egyházellenes bár, de az állam által 
követelt dolgot? Hol i t t a logika?! Ez az ellen-
vetés. 

Az egész kápráztató ellenvetés a szoros 
értelemben vet t ius ecclesiasticum és a ius divinum 
összetévesztéséből származik. 

A ius divinum tudvalevőleg magában fog-
lalja a ius natúralét , vagyis a természeti erkölcsi 
törvényeket és a ius positivo-divinumot, az Isten 
positiv, természetfölött i törvényeit, melyeket 
nekünk Krisztus Urunk adott. Ius naturale, 
Istentől természetünkbe lelkünk teremtésekor 
beleoltott erkölcsi törvény például, hogy az em-
bernek a tévelyt kerülni s az igazsághoz ragasz-
kodni kell, vagy például ugyancsak az igazságra 
vonatkozólag, hogy nem szabad senkinek például 
azt mondani, hogy a tévely „tökéletes egyenlő-
ségi viszonyban" van az igazsággal s mindegy, 
akár az egyik, akár a másik. Jus divinum, Isten-
től természetfölötti kinyilatkoztatás által a ter-
mészeti erkölcsi törvényekhez hozzáadott erkölcsi 
törvény az uj-szövetségben vagyis reánk keresz-
tényekre nézve például az, hogy Krisztus Urunkat 
az oltáriszentségben imádni kell, katholikus szülő 
gyermekeit kivételt nem engedő egyetemességgel 
mind a kath. vallásban nevelni tartozik, mert 
hite neki erről azt tani t ja , hogy ez az egyedül 
igaz, üdvözítő vallás. 

Ettől a kettős divinum justól, a ius natu-
ralétól és a ius positivo-divinumtól különbözik 

a ius ecclesiasticum, a szoros értelemben vett 
egyházi jogalkotás és törvényhozás, mely a la t t 
oly törvényeket értünk, melyeket a Krisztus 
Urunk által feláll í tott egyházi törvényhozó ha-
talom a ius divinumból kifolyólag alkot. Az 
egyházi törvény emberi alkotás, emberi mü, em-
beri törvény, alávetve az emberi dolgok sorsának, 
például a mulandóságnak és változandóságnak; 
a ius divinum, a mint neve is mondja, isteni 
alkotás, isteni mü, isteni törvény, mely erede-
tének fenségénél fogva élvezi az isteni dolgok 
minden kiváltságát, például az örök fenállást és 
változhatlanságot. 

A ius divinum, a természeti és természet-
fölöt t i isteni törvény tehát az erkölcsi világrend 
változhatat lan lényeges dolgaira vonatkozik, a 
melyek fölött az egyházi hatalom a tanítói, papi 
és kormányzói hatalomban Krisztus Urunktól úri 
jogot nem kapott , hanem csak tanitási jogot meg-
mondani hitelesen, hogy mi a ius divinum, kiszol-
gáltatási papi jogot megtenni a híveknek mindent, 
a mi nekik a ius divinum szerint az üdvösségre 
szükséges, és intézkedési (regiminis) jogot megtenni 
mindent, hogy az egyházban minden a ius divinum 
által kiszabott mederben folyjon az örökkévaló-
ság felé. Ez a három irányban, háromféle tény-
körben gyakorolt ius ecclesiasticum alkotja az 
egyház fegyelmi rendszerét, külső disciplináját, a 
disciplina ecclesiasticát ; mig a lelkek benső, er-
kölcsi disciplinája a ius divinum által van sza-
bályozva. Amaz, az egyházi fegyelem, a mint 
mondók, változó. Az egyházi hatalom változtat-
ha t r a j t a ; engedhet belőle az egyház tetszése 
szerint, el is törölhet i s más disciplinával cse-
rélheti fel ; mert a ius ecclesiasticumnak és az 
azon alapuló, szoros értelemben vet t egyházi 
vagyis külső disciplinának az egyházi hatalom 
ura ; mig a ius divinumnak és az abból folyó 
benső erkölcsi fegyelemnek vagyis az erkölcsi 
világrendnek az egyházi hatalom nem ura, ha-
nem szolgája. „Sic nos existimet homo, mondja 
sz. Pá l apostol , u t ministros Christ i e t dispensa-
tores mysteriorum Dei." Csak sáfár az egyház a 
ius divinum területén. Es az ő tisztje e téren 
magasztos tiszt, fenséges szolgálat ugyan, de hát 
csak szolgálás biz az, nem tulajdon uri birtok-
lás, nem uralkodás az Isten dolgai, a ius divi-
num fölött. I t t az egyházi hatalom nem változ-
t a tha t semmit, nem engedhet semmit, nem nézhet 
el semmit, még egy jó tá t sem. Mig a szoros 
értelemben vet t ius ecclesiasticum körében en-
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ged, hivatása körében, marad és saját hatáskö-
rében azt teszi, a mire teljes ha ta lma van; ha 
ellenben a ius divinum körében kezdene engedni, 
ipso facto megszűnnék Krisztus Urunk egyháza 
lenni; az Isten fen ta r to t t hatáskörébe csapna át 
és igy rendeltetésétől eltérvén defiáá]na. Már-
pedig ez lehetetlenség, mer t az egyház indefecti-
bilis; mint olyan fog fenállani a világ végéig, a 
minőnek Krisztus Urunk alapi tot ta : vagyis ur 
lesz a maga alkot ta jogok körében mindig; 
ellenben csak és csakis sáfár, t ehá t magasrangu 
ugyan, de mégis csak szolga lesz mindig ott, hol 
az Isten a dolgok lényegére vonatkozó uri ha-
ta lmat magának fentar tot ta . 

Ezeket a tárgy tá jékoztató megvilágításául 
előre bocsátván, most nézzük a magyar jogász 
világ egy részének ama, fentebb kife j te t t szem-
kápráztató okoskodását az anyakönyvi kivona-
toknak a haeresisbe való beiktatás czéljából ki-
adhatása iránt. 

Azt nem tagadja senki, — nem is tagad-
hatja , mert tény, — hogy az anyakönyv s az a 
körül való eljárás egyházi, disciplináris institu-
czió, a melynek vezetését, berendezését, kezelését 
az egyházi törvény, ius ecclesiasticum szabályozza. 

Azt sem tagadhat ja senki, hogy az anya-
k ö n y v e k k e l az e g y h á z a maga hatalmi sférájában, 
a ius ecclesiasticum körében, tehet a mi neki 
tetszik; ámde nem tehet az anyakönyvek körül 
semmit, az anyakönyvekre vonatkozólag nem 
engedhet meg semmit, a mi a ius divinumba, 
Isten jogaiba, a természeti vagy természetfölött i 
erkölcsi törvényekbe bele ütköznék. 

Most lássuk az ellenvetést. 
Az egyházi hatalom nálunk megengedte, 

hogy midőn egy haeresisre té r t és megházaso-
dott pap kath. nővel nemzett gyermekének anya-
könyvbe beiktatása történik, a keresztelő lelkész, 
miután eleget t e t t a ius ecclesiasticum rendele-
tének, a mely szerint az a gyermek propter 
impedimentum ordinis vagyis az apa egyházi 
rendiségéből folyó házassági akadály következ-
tében törvénytelen, folytatólag eleget tegyen egy-
úttal, tekinte t te l t. i. arra, hogy az anyakönyvek 
nálunk a polgári státusnak is nyilvános okiratai, 
— az állam ama törvényének, a mely azt a 
házasságot legitimumnak, a belőle származott 
gyermeket tehát törvényesnek tekinti . 

Miért tehet te meg ezt az egyházi hata lom; 
miért engedhetet t i t t az egyház?1) 

') Vájjon jó volt-e, az más kérdés. 

Egyszerűen azért, mert ezt megtehet te , 
mer t i t t sa já t uri hatáskörében, a szoros érte-
lemben vet t ius ecclesiasticum körében mozog. 
Az a házassági akadály, melyből kifolyólag a 
szóban forgó gyermek az egyházi törvény értel-
mében törvénytelen, pusztán egyházjogi, csakis 
az egyház által felál l í tot t akadály, impedimen-
tum iuris ecclesiastici. Az egyházi rendiség 
ugyanis, — a mint mindenki tudja, — a ius 
divinum szerint nem akadálya a törvényes há-
zasságnak. Egyházi rend és házasság a ius divi-
num körében kompatibilis. Mutat ja ezt két dolog: 
először, hogy a keleti egyházban az egyházi 
renden levők, bizonyos korlátok közt, törvényes 
házasságban élhetnek ; másodszor, hogy az egy-
házi hatalom magában a nyugati egyház köré-
ben is, — például a nagy franczia forradalom 
után, — egyházi renden levő személyeknek, a 
felfordult idők zavarosában a t tentá l t megházaso-
dását, az egyházi rendiségből folyó jogok gya-
korlásának fegyelmi megszoritásával, elfogadta 
és az illetők házasságát egyházilag is törvénye-
s i te t te . 

Midőn tehát nálunk megengedte az egyház, 
hogy a fent körülir t esetben az anyakönyvbe az egy-
házi törvénytelenség s tatusának okiratolása mellé 
a lelkész oda i r ja ugyanazon egy személy állam-
jogi törvényességi s ta tusának megigazolását, — 
az egyházi hatalom — hatalmán tul nem ment, 
ius divinumba nem ütközöt t ; azt te t te , a mit 
megtehetet t . 

Lássuk már most, vájjon igy já rhat -e el 
jelenleg, midőn az anyakönyvből kivonatot köve-
telnek tőle a haeresis számára? 

Világos, hogy nem. Ha ezt elrendelné, vagy 
megengedné az egyházi hatóság, hatalmával nem 
jogos hatáskörében élne, hanem hatása jogos 
körét túllépve hatalmával visszaélne s beleütköz-
nék a ius divinumba, a mely t i l tván a lelkek 
üdvösségének veszélyeztetését, ebben egyúttal 
t i l t ja a lelkeknek a haeresis, az üdvösség tanai-
tól való eltévedés ú t já ra a fenforgó esetben nem 
csak eresztését, de egyenes kilökését az egyház-
ból. Ezt az egyház nem teheti, mer t hivatásától, 
hogy csakis az egyedül üdvözitő igazságokat 
szolgálja, el nem szegődhetik a haeresisek szol-
gálatába. A magyar állami hatalom tévedésből 
megtehet i azt, hogy különféle, sokban ellentétes 
vallásokat egyenlően jóknak, egyenlően igazak-
nak t a r tha t s köztük „tökéletes egyenlőséget 
és viszonosságot" igyekezhetik megvalósitani. Az 

24* 
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egyház ily czégéres tévedés u t j á n a magyar álla-
mot sa jná la t ta l kénytelen nézni, de követni, 
követni csatlós gyanán t , nem fogja soha, soha! 
Miér t? Mert nem követhet i ; m e r t az egyház az 
emberi észlényi te rmésze t te l t a r t , a mely az 
egész világ t n d t a szerint nem, egyenlőket — egyen-
lőknek nem t a r t h a t j a , egyenlőkké tenni nem 
a k a r h a t j a ; mer t az egyház a nemet, — ezt a 
tes t i qualificatiót, — különféle vallások közt 
egyenlőséget és viszonosságot osztó és m egállá-
pitó tényezőnek el nem fogadhat ja , el nem is-
merheti . Hogy az ember, minden ember, mely 
vallást köteles követni , azt az Isten meghatá-
rozta vál tozhata t lanul . Ez ins divini intézkedés. 
E szerint i l letékes minden emberre nézve csakis 
az igaz és egyedül üdvözitő vallás. Ehhez a nem 
szerint való ide vagy oda ta r tozásnak semmi köze. 
A férfi vagy női nem-nek vallás-meghatározó 
kr i té r ium gyanán t való felvétele és elfogadása 
— hominum commentum, az emberi gyarló ész 
buborékolása. Na tu rae iudicium, az emberi ter-
mészetnek, az emberi józan észnek első és utolsó 
szava e t ek in te tben az volt, marad és lesz min-
denkoron, hogy egyenlőt lenek közt, abban a 
miben egyenlőtlenek, egyenlőség soha sem lesz 
„megál lap í tha tó ;" hogy továbbá a nem, ez a 
testi, szervezeti minőség, észszerűen nem állit-
ható fel ki indulás pont jául , kr i tér iumul , ú tmu-
ta tóul a r r a nézve, hogy valaki ehhez vagy ahhoz 
a valláshoz legyen „köteles" ta r tozónak tekin-
tetni . Yalláskövetésre nézve egyedül jogosult u t -
mu ta tó az igazság. Et től az egyház nem tágí t -
hat . Ez ius divinum, ez dogma. Kiadha t és 
k iada tha t anyakönyvi k ivona toka t fűnek-fának, 
de nem tehet i ezt soha — a haeresis szolgála-
t ában ! Isten elleni lázadást, t ehá t önmaga ellen 
öngyilkosságot várni, vagy követelni az egyház-
tól nagy lelki szegénységre muta t . 

És ezzel, ebben e nagy viszályban állam és 
egyház között, végeztünk a tévedés, a nagy aber-
ráczió utolsó a r g u m e n t u m á v a l 

Vajha minél előbb je lenthetnők a viszály 
— végét! *** 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Székesfehérvár. Az augusztus végén tartott lelki 

szentgyakorlatok alkalmából mélt. és ft. dr Steiner Fülöp 
püspök ur a következő megnyitó és bezáró beszédet 
mondá : 

VV. FF. et FF. DD! 
Christi in terris Vicarius Ecclesiam Dei gloriose 

gubernans Leo XIII. Summus Pontifex, quum anno 1886, 
22-a Augusti Suas dederat sapientia amoreque plenas ad 
episcopos Hungáriáé litteras encyclicas, reliqua inter 
paterna monita, cordibus eorum fovendam ab iis sacerdo-
tum disciplinam sanctam, sequentibus inculcat verbis: 
„Sed ultra tendant paternae curae Vestrae necesse est, 
scilicet ut presbyteros in ipsa munerum sacrorum per-
functione comitentur. Solerter et suaviter, ut Vestram 
decet caritatem, videte, ne profanos spiritus unquam 
sumant, ne utilitatum suarum cupiditate, vel negotiorum 
saecularium cura ducantur, imo et recte factis in exem-
plum excellant, de studio precandi nihil unquam remit-
tendo, ad mysteria sanctissima caste adeundo. His erecti 
ac roborati praesidiis quotidianos sacrorum munerum 
labores ultro deposcent, studioseque, ut par est, in exco-
lendis populorum animis versabuntur, maxime ministerio 
Verbi et Sacramentorum usu. Eorum vero redintegrandis 
animi viribus, quas continenter vigere infirmitas humana 
non patitur, nihil propemodum videtur aptius, quam quod 
est alibi in more positum, idque magno cum fructu, ut 
secedant identidem ad statas animi meditationes, Deo 
sibique unice per id tempus vacaturi." Huic obsequens 
paterno Christi in terris Vicarii monito, invitavi Vos VV. 
FF. et FF. DD. ad hanc sanctam, quam, ingredimur, 
solitudinem, ut in ea rumpantur vincula, quae fors ligant 
animam, eiusque retardant ad coelestia volatum ; extrice-
tur cor sacerdotale a mundi amplexibus, aeternarumque 
veritatum assidua meditatione, fervidis precibus, piissimo 
SS. Poenitentiae Eucharistiaeque usu resuscitet gratiam, 
quae data est ei per impositionem manuum. 

Et re sane vera, si muneris sacri angelicis formidandi 
humeris ratio, iam suapte natura eam flagitat in sacerdote 
sanctitatem, quae singularis plane sit, atque fidelium sanctos 
transcendens mores ; si tanti muneris partes expleri non 
possunt, quemadmodum oportet, nisi ea sancta ditatus sit 
sacerdos libertate, quae disruptis mundi sensuumque ne-
xibus, calcatis mundi et terroribus et allectamentis, soli 
Deo vivens, soli Dei gloriae animarumque saluti impendat 
omnem conatum, omnem laborem, omne fatigium, omnem 
dolorem, et si necesse sit ipsam quoque vitam, quanta in 
mensura hae gratiae sanctae dotes requiruntur hac tem-
porum iniquitate, his errorum periculorumque diebus ? 
Quare omne adhibendum medium, omnis arripienda occa-
sio vindicandi in libertatem, sanctificandi, confortandi cor 
sacerdotale, cuius laboribus incumbit fidelium salus. Nec 
est cur multis, scientibus vobis et gnaris, aperiam, unum 
ex efficacissimis in dictum finem mediis esse exercitia 
sacra. 

Saluto itaque vos in Domino VV. FF. et FF. DD., 
qui paternam meam audientes vocem, una mecum in 
hanc sanctam accessistis eremum ! 

S. Gregorius Naziansenus curae pastoralis continuo 
occupatus sollicitudine, praelia inter cuncta, quae Eccle-
sia Dei contra inimicos Christi praeliabatur saeculo 4-o, 
antesignanus, contristatus de levianimitate, malaque vo-
luntate, qua sui aevi homines res summi momenti, res 
fidei aeternaeque salutis tractabant, quasi fractus pondéré 
continui grandisque laboris exclamabat: „Philosophiae 
supremae — contemplandarum rerum divinarum — desi-
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derio teneor, ac iuxta Jereraiam extremum quemdam 
secessum requiro, mecumque ipse solus vitae consuetudi-
nem habere concupisco. Nihil enim mihi potius videtur, 
quam si, sensibus compressis, extra mundum et carnem 
positus, nihil rerum humanarum contingens, nisi summa 
necessitate coactus, mecum ipse et cum Deo colloquens, 
sublimiorem iis rebus, quae aspectu sentiuntur, vitam 
traducam, ac efficiar velut purissimum quoddam Dei 
rerumque divinarum speculum, donee tandem ad radiorum 
vitae huius fontem perveniamus, et ad beatum finem 
assequamur." 

Haec S. Patris verba nos inducant in sanetam soli-
tudinem, ut relictis, saltem ad paueos dies, laboribus, 
certaminibus fatigiisque muneris pastoralis, salutaribus 
occupemur exercitiis, unde anima sacerdotalis egreditur 
recreata, roborata semper, semperque perfectior. Corde 
itaque in Deum magnanimo desiderio nosmet perficiendi, 
sanctificandi ferventissimo, ingrediamur isthoc sacrum tri -
duum, dies istos salutis ! Dicamus cum eodem S. Grego-
rio : „Organum divinum ipse sum, quod a Spiritu Sancto 
pulsatur. Mea omnia, meque ipsum Spiritui dono offero, 
actionem et sermonem, otium et silentium ; tantum me 
habeat et ducat, atque et manum et mentem et linguam 
ad ea quae oportet et vult, moveat." 2) 

Benefaciat Vobis Deus, et det Vobis cor omnibus, 
ut colatis eum; et faciatis eius voluntatem, corde magno 
et animo volenti. Adaperiat cor Vestrum in lege sua, et 
in praeeeptis suis, et faciat pacem.3) Amen. 

Terminatis generali sacra Communione exercitiis 
sacris, Praesul sequentia ad discedentes e saneta solitu-
dine sacerdotes direxit verba: 

VV. FF. et FF. DD! 
Largiente Domino terminata sunt nostra SS. Exer-

citia, quae Vos congregarunt cum Vestro episcopo, Vos 
inquam, avidos audiendi meditandique veritates aeternas, 
avidos Vosmet sanctificandi, ut uberius sanctificetis alios. 
Redibitis iam unusquisque ad munus suum, ad labores 
suos, ad fatigia sua, ad certamina sua ; redibitis renovato 
veritatis amore, fortitudine aeternis veritatibus gratiaeque 
sanetae auxiliis roborata; redibitis cum novo generoso 
voluntatis decreto vosmet dicandi plene Dei regno dila-
tando ; redibitis vividiori vestrorum officiorum sensu, vivi-
diori desiderio sanctificandi Vosmetipsos, ut eo aptiores 
reddamini sanctificandi alios. Quantum mihi inde solatium, 
qui maiorem horum non habeo gratiam, quam ut audiam 
— et videam — filios meos in veritate ambulare!4) 

Eia ergo VV. FF. et FF. DD. discedite iam saneti-
ficati amplius, ad Vestra quisque negotia saneta. Disce-
dite repleti charitate, fervore Petri, cuius exemplum toties 
saneta arte ob nostros posuerat oculos, noster in hoc 
sacro triduo viae dux. Discedite corde pro Dei gloria 
saluteque animarum ardente Augustini, cuius festo die 
gratiis ditati, ex saneta hac egredimini eremo. Petri, 
Augustini flammeo zelo vigilate super gregem Vobis 

') Or. 20. 
*) Or. 12. 
3) II . Mach. 1, 2. 
4) III. Joan. 4. 

commissum, in omnibus laborate, opus facite evangelistae, 
ministerium vestrum implete. Discedite ad colendum 
agrum Dominicum, inconcussa fidelitate in Sanetam Dei 
Ecclesiam, eiusque Visibile Caput. In omnibus laboribus, 
in omnibus negotiis hoc unum legis adinstar Vestris 
obversetur oculis : Diiudicare omnia, facere omnia iuxta 
mentem S. Matris Ecclesiae. 

Sed et grati estote una mecum. Gratias ago meo 
Vestroque nomine R. Patri Directori SS. Exercitiorum 
pro sua in nos charitate, quae nostras animas duxit in 
hac sancta solitudine, tanto zelo, tanta rerum divinarum 
peritia. Remuneretur iIIí Magister Noster unus, Christus, 
omnes labores, cuncta fatigia; largiatur ei, totique eius 
venerandae Societati, de Ecclesia Dei saluteque animarum 
meritissimae, abundantissimam gratiam, atque benedictio-
nem, ut laborum suorum in gloria Dei maiori saluteque 
animarum tanto zelo exantlatorum et exantlandorum 
uberrimis fruatur orbis catholicus fructibus. 

Et nunc Vobis ago gratias VV. FF. et FF. DD. 
pro parato Vestro animo, quo ad sanctificationis triduum 
isthoc, ad Patrem Vestrum, episcopuin Vestrum convo-
lastis. Valete in Domino VV. FF. et FF. DD. et aeeipite 
pignus amoris episcopi Vestri, episcopalem meam bene-
dictionem. ( X I I I . sz. körl.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Goossens malinesi biboros érsek beszéde, 

melylyel a malinesi (mechelni) katholikus nemzetközi kon-
gresszust f . hó 8-án megnyitotta. 

(Vége.) 

Kétségbe vonhatatlan tény, hogy, kivált egy negyed 
század óta, társadalmunk nagy átalakulás korszakán esik 
által. Igazán elmondhatni a költővel : Saeeulorum novus 
nascitur ordo, uj rend vau születőben. 

Uj szükségletek merülnek fel és uj aspirácziók, me-
lyeket tanulmányozni és kielégíteni kell, uj tévelyek és 
veszélyek mutatkoznak, melyeket vagy eltávoztatni vagy 
feltartóztatni kötelesség; innen van az is, hogy a segít-
ségnek uj forrásait kell felfedezni és megnyitni. 

Ezeket a tanulmányokat, igyekvéseket, emberi szor-
goskodásokat maga a pápa is sürgeti. „Nem forog fenn, 
úgymond, kétség az iránt, hogy az óhajtott czél elérésére 
nem elégségesek az emberi eszközök . . . A munkaadók 
és a munkások maguk első sorban elősegíthetik a meg-
oldást, oly alkotások és intézkedések által, melyek hat-
hatósan képesek a nyomoron segíteni és a két osztály közt 
a közeledést előmozdítani.41 2) 

Alapitójának nyomdokain haladva, a ki „átment ezen 
a világon mindenütt jót téve," az egyház mindenkor fel-
tűnő jelét adta érdeklődésének, melylyel az emberi nem 
minden baja iránt viseltetik. 

Önök, uraim, méltó fiai maradnak az anyaszentegy-
háznak, és a vatikáni magasztos szózat által, mely leg-
főbb fokú felhívás a munkás-világ javára, fellelkesítve, 

') Tim. 4, 5. 
2) Encycl. Herum novarum. 
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önök nagy gonddal fogják tanulmányozni azokat a félel-
metes problémákat, melyeket a társadalmi kérdés támaszt. 

Felvilágosítani a munkást, az állások és helyzetek 
egyenlőtlenségének gondviseléses rendeltetése felől ; családi 
tűzhelyén visszaállítani a gondosság és józanság termé-
szetes erényeit ; újra rászoktatni őt a rend és gazdálkodás 
megtartására, s mindinkább közelebb hozni a czélhoz a 
takarékosság és életbiztosítás utján ; kiragadni őt az elszi-
geteltség veszélyeiből és beállitani őt társulatokba, me-
lyek neki visszaadják az emberi méltóságot és szabadsá-
got ; biztosítani testi épségét és életét s erkölcsi létét a 
túlhajtott és szakadatlan munka ellen ; visszahelyezni az 
anyát és a feleséget mellőzhetetlen hivatásába, a mi nem 
egyéb, mint a család vezetése ; mindezek felett pedig, 
feltámasztani és erősíteni a munkás osztályokban a hitet 
és vallásosságot, ime, uraim, néhány oly kérdés, a me-
lyek fölöttébb érdemesek az önök figyelmére. 

Önök belátják, hogy ez a munka meghaladja a mi 
puszta akarásunknak erőforrásait. „Keresztény szeretetre 
van szükség, arra a szeretetre, a mely magát egészen és 
minden utógondolat nélkül a felebarátaink javának szen-
teli és a melyet nem pótolhat semmi emberi igyekezet 
és erőködés." Ezt irta XIII. Leo pápa. „Ennek az erény-
nek bőséges kiáradásából, igy folytatja ugyanő, kell vár-
nunk a jobbrafordulást. Mert a keresztény szeretet az 
egész evangéliumot magában foglalja; a szeretet mindig 
kész magát felebarátunk javáért odaadni ; a szeretet hat-
hatós ellenszere a világ fenhéjázásának és a mértéket 
nem ismerő önzésnek." 

A szeretet alkotásai és vállalkozásai benfoglaltatnak 
az önök programmjában, és mi büszkén mondhatjuk, hogy 
ezek — a katholiczizmusnak tulajdonképpeni dominiuma. 

Nem a kereszténység hozta-e létre a felebaráti sze-
retetet? Ö előtte, ez a név és ez a dolog mély ismeret-
lenség homályában lappangott. 

A kereszténység teremté elő a föld felebaráti szere-
tetének nagy tőkéjét ; ő boritá el Európát s lassankint a 
két világrészt vendégszerető házakkal mindenféle nyomor, 
baj és szenvedés ellensúlyozására, a jótékony intézetek 
hosszú sorának ezerféle fajával, melyeket egy szerény de 
munkás kor a „szegények öröksége" a (patrimonium pau-
perum) büszke nevével jelölt meg. (BravÖk.) 

A keresztény társadalmak minden nagy átalakulásait 
a ker. felebaráti szeretet készité elő és hajtá végre. Ebben 
a mostani átalakulásban, mely szemeink előtt folyik le, 
az erények e királynéjának, ennek a bűvös társadalmi 
munkásnőnek meg lesz a maga mellőzhetetlen része szin-
tén. S a szeretetnek e része túlnyomó és istenien hatá-
sos leszen. 

Ez az önök meggyőződése, uraim, és mi erre tá-
maszkodva, mint a kongresszus becses gyümölcseinek 
egyikét már előzetesen üdvözöljük — a ker. felebaráti 
szeretet müvei és működéseinek szélesebb körű s teljesebb 
elterjedését. (Hosszan tartó tapsvïhar.) 

Nem titok senki előtt, uraim, hogy a tanügy, külö-
nösen az elemi közoktatás valóságos zárt küzdőtér, a hol 
napjainkban a döntő csatát vivja két hadsereg, a jóé 
és a rosszé, Sátán katonái és Jézus Krisztus hivei. A 

') U. az. 

világ fölött való uralom azoké leszen, a kik a nevelés 
kormánypálczáját kezökbe fogják keriteni. 

A kereszténység ellenségei annak a szörnyű tervnek 
megvalósítására szánták el magukat, hogy a gyermekeket, 
— kiválóan a nép gyermekeit, — minden hit és vallás-
gyakorlás, minden ima és positiv morál nélkül fogják 
felnevelni. Mit tesz ez ? Azt teszi, hogy nemzedéket akarnak 
nevelni lelkiismeret és kötelességérzet nélkül. Es ennek 
a tervnek megvalósításán ők oly lángbuzgalommal dolgoz-
nak, hogy azt csak a pokol sugallhatta. 

Mi mély meggyőződéssel mondjuk ki, hogy az isten-
telen iskola — a harcz minden eszközei közt a leggyilkolóbb : 
okvetetlen eredménye az istentelen nép, a mely, mint a 
történelem tanúsítja — nem egyéb mint egy minden 
tekintetben legazdalJcodó nép (un peuple fini.) 

Ne csodálkozzanak tehát, uraim, ha újra felemeljük 
szavunkat ebben a körben és oda kiáltjuk önöknek, mint 
akkor, midőn ezt a veszélyt legelőször jelzém önök előtt : 
„Mentsék meg nekünk a gyermekek nevelését, mentsék 
meg a jövőt, az országot!" Ebben az irányban fáradozva 
lelkesedésünknek egy perezre sem szabad lankadnia! Hogy 
a keresztény nevelést erősítsük, tökéletesítsük, terjesszük, 
odaadásunk és adakozásaink forrásainak nem szabad soha 
berekedni. (Tapsvihar.) 

Az eszmék ugyanazon rendjében, habár magasabb 
kör színvonalán, önök bizonyára észre vették, hogy a 
társadalom egy bizonyos osztályának legnagyobb szük-
séglete az, hogy az emberi tudományok a természetfölötti 
renddel összhangba jöjjenek. Ennek a feladatnak megfe-
lelni lesz egy része az önök hivatásának. Azoknak, kik 
azt állítják, hogy a tudomány nem ismer Istent, be kell 
bizonyítani, hogy ezernél többször be lett már bizonyítva, 
miszerint minden tudomány Istentől származik és Istenhez 
vezet, és igy a keresztény igazság dicsőségére szolgál. 
(Tapsvihar.) 

Mielőtt e hosszú tárgyfelsorolást befejezném, köte-
lességemnek tartom, hogy még más veszélyeket is jelez-
zek, más bajokra is rámutassak. 

Az istentelen nevelés mellett ime ott van a forra-
dalmi, szintén istentelen sajtó, vagyis az az erkölcstelen 
sajtó, a mely nap-napután cynikusan feláldozza szégyen-
letes propagandájának sikereiben a legigazabb eszméket, 
a legszentebb hitelveket, a legmagasabb dicsőség és 
jóhirnév drága kincseit; ott van a szinház, mely mindig 
iskolája és gyakran apotheosisa a bűnnek, „a támadások 
és rágalmak laboratóriuma mi el lenünk;"1) ott van az 
Íróknak egész serege, hit- és szeméremből kivetkőzve — 
„az értelmi gonosztevők" — a mint őket egy hires 
államférfiú nevezte, kik megölik a lelket, mert erkölcs-
telenségre tanítják ; ott van végül az érzékies és vallás-
talan művészet, mely csiklandozva rombol és a társa-
dalmi osztályok rétegébe a tévelyek és romlás mérgét 
oltja be. 

Önök, uraim, a gondolat nyilvánításának mind eme 
féktelen garázdálkodását meg fogják ostorozni, jól tudva, 
hogy az irók és szerzők felelősek a társadalom rendetlen-

„Un laboratoire d'insultes et de la calomnie contre nous." 
De Montalembert. 
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ségeiért, kik szóval vagy tollal zavart okoznak az esz-
mékben és megrontják az erkölcsöket. (Bravők.) 

Ezt a tért kell önöknek, uraim, meghódítani: ha-
tártalan az valóban, és ha mi nem hagyatkoznánk csak 
a mi emberi tehetségeinkre, akkor bizony mindjárt a 
kezdet elején el kellene vesztenünk kedvünket és bátor-
ságunkat. 

Hanem mi bizunk az isteni segitségben : mi az Isten 
országának dicsőítésére és testvéreink lelki üdvének mun-
kálására jöttünk ide össze. Lehetne-e, az evangélium meg-
hazudtolása nélkül, a mi tőlünk távol legyen, azt mondani, 
hogy az Isten nincs velünk ? 

Visszagondolunk a múltra és szivünket érezzük be-
telni reménységgel. Jártak már, uraim, az előtt is ily 
rossz idők, sőt rosszabbak mint a mostaniak : a társada-
lom sokkal rettentőbb veszélyekben is forgott vala már. 
Az egyház szenvedett, de győzni nem győzte le senki és 
semmi. Diadalról-diadalra haladva megmenté a világot ! 
Halljuk csak a Megváltó szavait, melyeket félelemtől resz-
kető apostolához intézett : Modicae fidei, quare dabitasti ? 
Van-e okunk kétségbe esni? Szabad-e hitünket és bizal-
munkat átengedni az inogásnak ? Jézus itt van a hajón ; 
ez a hajó fel nem fordulhat, el nem merülhet. 

A mennyei bátorításnak e szózata a Vatikánból hat 
le hozzánk annak fenséges ajkairól, ki itt a földön Jézus 
Krisztus helyettese. 

Szent Péter trónján ülve és onnan az egyetemes 
pásztor gondoskodásával az Isten fiainak egész juhakolát 
átölelve, XIII. Leo, csodálatra méltó szent atyánk és meg-
csalatkozhatatlan tanítónk, ezt a mi kongresszusunkat 
kiváló kegyességgel nézi és szemléli. Dicséri és áldja. 
Azt üzeni nekünk, hogy vigasztaló eredményeket vár tőle 
arra nagy ügyre nézve, melynek megoldásában ő maga is 
fáradhatatlan tevékenységet fejt ki. 

Lebegjen, uraim, e nagytiszteletü pápa képe e gyü-
lekezet fölött és fedje be azt áldásával ! Világos tanításai 
legyenek utunkban vezérünk, hogy kikerüljük az eltéve-
dést ! Öntsön az ő szeretete lelkesedést belénk és töltse 
be szivünket önfeláldozással ! 

Adja Isten, hogy e pápa példájára, minden szemé-
lyes érdektől menten, csak az Isten és a lelkek szerete-
tére hallgassunk, ezt kövessük, ezt ambicziónáljuk, teljes 
elménkből és minden erőnkből, és igy egész életünk az 
Isten dicsőségére, az emberiség békéjére és jólétére legyen 
irányozva mindenha! (.Meg-megujulő tapsvihar). 

IRODALOM. 
Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről , 

dr Nogáll János nagyváradi kanonoktól. Negyedik kiadás. 
A lánglelkü dr Nogáll János felszentelt püspök ur 

ő méltóságától, ki a magyarországi kath. hitélet emelésén, 
ugy a papság, mint a hívek körében, irodalmi téren is 
íme mintegy teljes félszázada hogy működik, a nála már 
szokásos buzgósággal és nagylelkű bőkezűséggel, Kempis 
Tamásnak ,Krisztus követéséről' szóló ismeretes négy 
könyve, immár a 4-ik kiadásban megjelent és előttünk 
fekszik. 

A nagynevű egyházi tudós és adományaiban is pazar 
lelkű főpap ez ujabb kiadással, egész sorozatát kezdi 
meg a lelki épülésre szolgáló kath. szellemű munkáknak. 
Kempis Tamás könyve ugyanis első kötetét képezi, az 
épületes irodalom remekeiből összeszedendő , Lelki kincs-
tárnak'' és nagyon helyén van, hogy a lelki élet gondo-
zásában az ország ez első rangú tekintélye a ,Lelki 
kincstár' első kötetéül éppen Kempist adta ki ; tudta mit 
tesz és ki tudná jobban vagy csak ugy is mint ő, hogy 
a buzgalmi munkák közt és első hely Kempist illeti meg, 
hiszen e tekintetben vele szavaz a tudós és a lelkek érde-
két szivén viselő világnak mind azon tagja, ki Kempist 
ismeri és müvét a többi buzgalmi müvekkel össze-
hasonlítja. 

Tudja, ismeri ezt hazánkban is a papság, éppen 
azért felmentve érzem magamat attól a kötelezettségtől, 
hogy feltárjam ama szellemi kincseket, melyek Kempisben 
mint gazdag bányában találhatók, de felmentve érzem 
magamat a fordító és kiadónak oly méltán nagy nevénél 
fogva attól is, hogy a forditás hűségéről, a nyelvezet 
kitűnőségéről bővebben nyilatkozzam, hiszen ki képes 
mélyebben Kempis szellemébe behatni, mint a fordító 
püspök ur, ki egész életét éppen Kempis müvének szellemé-
ben érvényesítette ? ki ezen felül a magyar nyelv szelle-
mének ismeretével, tősgyökeres magyar kifejezésével, 
Pázmány-féle erőteljes styljével országszerte feltűnt? 

Kempist ajánlja önmaga és ajánlja fordítójának és 
kiadójának neve, azért ajánlatomat én más okból terjesz-
tem a t. olvasók elé. 

Nogáll püspök ur előszavában ezeket mondja: „mi 
lesz? lesz-e keletje nálunk? keletje napjainkban? látom 
én a hazai irodalom és társadalom vívódásait ; hogy a 
hitélet emelkedőben volna, nem látom,8 ime ez az, a mire 
ajánlatomban, Kempisre nézve, napjainkban a figyelmet 
forditani akarom. Hitélet nincsen, vagy csak kevés ; a 
szellemi élet szárnyai megnehezültek, meg az anyagi súly-
tól, melyet korunk anyagias iránya ráakasztott, a szellemi 
élet becse kiveszett, helyét a pénz, az élvezet becse fog-
lalta el, a lélek a helyett, hogy megtisztulva a föld salak-
jától, a magasba emelkednék, földi érzelmeinek engedve 
a szellemi élet regióit elhagyva, a föld salakjának élve-
zete után tör. Ez irányt kell megváltoztatni, ezért kell 
Kempist par force terjeszteni. 

Igen terjeszteni, mert a mondó vagyok, hogy Kem-
pis szellemének terjedése nélkül az uralkodó anyagias 
irány megváltozni nem fog, pedig, hogy ez, hova vitte 
már eleddig is a világot, nem kell bővebben fejtegetni, 
hiszen előttünk áll. A tudós püspök urnák oly nagy ké-
telylyel feltett kérdésére lesz e keletje nálunk ? tettekkel 
kell felelni, meg kell mutatni, hogy az a kétely nem 
jogosult, meg kell mutatni, hogy az a tizezer példány, 
mennyiben Kempis e kiadása nyomatott, a 8 millió ma-
gyar katholikusnak annyi, mint egy csepp a tengerben. 
Mikor azt mondjuk, hogy tizezer példányban nyomatott 
Kempis e kiadása, evvel irodalmi eseményt is akarunk 
jelezni hazánkban, mert nem tudunk rá esetet, hogy ha-
zánkban valamely munka ennyi példányban nyomatott 
volna ; de e nagy szám jelzi egyúttal a nagy lelki szük-
ségletet is, melyen kiadó püspök ur segíteni akart, hogy 
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a sursum corda lehető legyen. Ide irányul bizonyára a 
nagylelkű püspök urnák az a bőkezűségéről tanúskodó 
elhatározása is, hogy Kempis e kiadványának egy példá-
nyát csak 40 krajczárra szabta, holott más ily terjedelmű 
müvek ára legalább is 1 frt 20 kr. 

A lelkek regeneratiójának érdekébea történt e fel-
szólalás után legyen szabad a t. olvasókat különösen 
figyelmeztetnünk, hogy a mü 40 krért, csakis a püspök 
urnái kapható, könyvkereskedés utján 60 kr, a megren-
delő tehát főleg tömeges megrendelésnél saját érdekében 
cselekszik, ha megrendelésével egyenesen a püspök úrhoz 
fordul Nagy - Váradra. Ez úgynevezett népies kiadás 
mellett, mely sok munkánál diszkiadásnak is beválnék, 
egy összes illustratiókkal ékesített szalon-kiadás is meg-
jelent, ennek ára a kötés minőségéhez képest 6, 8, 10 
frt , könyvárus utján, 8, 10, 12 frt. — Tolle-lege ! x. 

*** Az erdélyi róm. kath. Status igazgatótanácsának 
évi je lentése az 1891. évi szept. 22—23. napjaira össze-
hívott státusgyülés alkalmából. Kolozsvártt, 1891. 8-r. 
157 1. 3 drb melléklettel. 

Bámulatos, hogy egyetlen egy egyházmegye terüle-
tén, mely azonban egy egész kis országot foglal magában, 
mennyi ügye, mennyi érdeke, mennyi intézménye és alko-
tása akad egy katholikus autonom köztevékenységnek. E 
vaskos füzetben 27 czim alatt ad számot az igazgatótanács 
az állapotról. Derék erdélyi hitrokonaink jól messze 
haladtak már a kath. köztevékenység tökéletesítésében. 
Egyet-mást — okulásul — közölni fogunk e nagybecsű 
füzetből. 

V E G Y E S E K . 
= Az erdélyi, római katholikus státusgyülés f. hó 

22-én délelőtt kezdődött Lönhart Ferencz püspök ur 
elnöklete alatt. A püspök ur megnyitó beszédjében az 
erdélyi római katholikus egyház autonómiája fentartásának 
szükségességét hangsúlyozta. A közgyűlés a pápához latin 
szövegű üdvözlő táviratot küldött, kérve a katholikus 
egyház fejedelmének áldását. Nagyobb vitát keltett a 
kepemegváltás ügye. E kérdés tanulmányozásával az igaz-
gató tanácsot bízták meg. Délben 3 órakor Lönhart 
püspök ur 110 terítékű lakomátadott . A délutáni tanács-
kozás tárgyát a sérelmi bizottság jelentése képezte. Mohay 
dr előadó ismertette amaz ánket eredményeit, mely a 
státus megbízottjaiból és vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter megbízottjaiból állott s mely az erdélyi katholikus 
autonómia megőrzése érdekében tartott tárgyalásokat. A 
közgyűlés elfogadta Molnár Antal képviselő javaslatát, 
mely a következő : A státusgyülés kimondja, hogy öröm-
mel értesült róla, hogy a sérelmi bizottság kiküldöttjei a 
státus autonómiája és törvényben gyökerező autonómikus 
jogai szellemében jártak el és egészben véve magáévá 
teszi az általuk elfoglalt álláspontot és óhajtja, hogy 
esetleg később folytatandó tárgyalásokon hasonló érte-
lembeo járjanak el s végül a bizottságnak köszönetet 

mond. A kérdéshez hozzászólottak még Győrffy Gyula, 
Groisz Gusztáv, Csiky Viktor. Jósika Samu b. A közgyű-
lés este 8 órakor ért véget. 

— Szent Alajos centenáriuma. A magyar zarándo-
kok e hó 26 án (szombaton) déli 12 órakor indulnak a 
központi pályaudvarból, 28-án reggel vannak Rómában. 
O szentsége 29-én reggel fogadja a magyarokat. A ma-
gyar ifjúság zarándoklatának hivatalos fővezetője, a mint 
már jelentettük, Császka Gy. szepesi püspök ur. Meszlé-
nyi Gyula püspök ur is csatlakozik a zarándoklathoz. Ma 
délelőtt a 10 órai vonattal indult Bécsen át Rómába. A 
zarándokok száma megüti a kétszáz ötvenet; több mint 
fele ifju. Deo gratias ! 

— Egy országos érdemű szerzetes rend, a jászóvári 
prémontrei kanonok-rend, f. évi 20-án nagy ünnepet tar-
tott. E napon mutatta be ugyanis Istennek arany-áldoza-
tát a rend jelenlegi nagynevű főnöke, ft. Kaczvinszky 
Viktor jászóvári prépost ur ő mga. Hálás tisztelettel száll 
az ima innen is az ég Urához : ad multos annos ! 

— A Szent-István-Társulat 1891-ik évi szept. hó 
24-én délután 4 órakor Budapesten, Lövész-utcza, 13. sz. 
a. választmányi ülést tart. Tárgysorozat : Folyó ügyek. 

— A budapesti Katholikus Kör 1891. október 3-án, 
szombaton, délután 5 órakor rendkívüli közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. Elnök választás. 2. Alelnök választás. 
Lévay Imre, ideiglenes elnök. 

— A franczia katholikus munkások oly tömegesen 
szedelőzködtek össze zarándoklatra a pápához, hogy egy-
szerre nem is mehetnek, hanem 4 csoportba osztották be 
magukat. Az első csoport f. hó 16-án érkezett Rómába 
és 21-én kapott audiencziát a pápánál. A többi csoportok 
fogadtatásának napjai a következők: szept. 26., okt. 1., 
okt. 5-ike. 

— A régi világ emléke gyanánt, a midőn müveit 
köreink még az egyház nyelvén, latinul, szépen és folyé-
konyan beszéltek, emlékeztet id. gróf Jankovich László 
ur latin beszéde, melylyel f. hó 4-én mélt. és ft. dr báró 
Hornig Károly veszprémi püspök urat, Szőllős-Györökön 
az ottani grófi családi sír-kápolna felszentelése alkalmá-
ból üdvözölte. A nemes gróf ur ősi katholikus szellemmel 
a következő üdvözlő beszédet intézte a megyés főpásztor-
hoz, midőn ez a felszentelendő kápolna lépcsője elé meg-
érkezék : Illustrissime Domine Episcope ! — In limine conse-
crandae aedis, elevatores eiusdem, gravissimo moerore 
oppressi, tamen pia devotione ac intima gratitudine re-
pleto corde salutant Veneratissimum Praesulem. huius 
temporis Illustrissimum ec Reverendissimum Episcopum 
nostrum Dioecesanum. Faveat Tibi Supremum Numen. 
quo sanctae nostrae Ecclesiae semper fidelis, fidelium 
autem tuorum sollicitus ac paterne addictus Custos, — 
cunctis curae sacrorum incumbentibus, aut operibus chri-
stianae charitatis intentis, — fulgentis sideris adinstar 
praefulgendo longissimum in aevum promovere valeas sa-
lutem spirituálém Romano-catholicae Hungarae gentis ! 

Szerkesztőségi telefon. 
Dr S. Győr. A lap 18. számában már közölve van. — Ingyen 

osztogatandó néplapnak mi nem lehetünk pártolói, azért az erre 
vonatkozó, bár különben jeles felszólalást nem közölhetjük 

Ciadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár 

Budapest., 1K91. Kudnyánaiky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza H. sz. 
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Mélt. és főt. Bende Imre beszterczebányai 
püspök ur beszéde, 

melylyel az egyházmegyéje területén lakó róm. kath. tanitők 
egyesületének közgyűlését f . hó '22-én megnyitotta. 

Tisztelt közgyűlés! 

Helyesebben nem kezdhetném meg ez alka-
lommal a tisztelt tanító-egylethez intézendő sza-
vaimat mint avval, hogy önöket t. tani tó urakat , 
ez egylet tagja i t üdvözöljem. Üdvözlöm önöket 
lelkem őszinteségével és szeretetével; köszöntöm 
önöket az igaz katholikus szivek ősrégi, áldott 
üdvözletével : dicsértessék a Jézus Krisztus, mind-
örökön amen ! f ogad ják egyben méltányló elis-
merésemet azért, hogy jelen nagyfontosságú 
tanácskozmányukra ily szép számmal megjelen-
tek. Ezen elismerésemmel annál készségesebben 
adózom önöknek, minél inkább meg vagyok 
győződve arról, hogy a t. tanitó urakat nem 
annyira az egylet fegyelmének kényszere hozta 
össze, hanem inkább szent hivatásuk buzgalma 
és az az életteljes érdekeltség, minőt egyedül 
az ügyeikben való tájékozottság és a szakérte-
lem képesek felkelteni és fentartani. 

Midőn továbbá ez idén is magamra vállal-
tam apostoli hivatásom egyik fontos és előttem 
nagyon kedves kötelmét, hogy t. i önök tanács-
kozmányát megnyissam és vezessem; teszem azt 
annál nagyobb megnyugvással és a siker annál 
biztosabb reményében, mert tudom, hogy önök 
mindannyian ugyanazon egy nagy szellemi egy-
ség kötelékében élnek, mely egyesületökben külső 
alakot ve t t ; tudom azt, hogy egy közös szent 
czélért dolgoznak ; hogy önöket ugyanazon örök 
igazságok, azonos irányelvek hat ják á t ; mert 

meggyőződésem, hogy ezen közös egy alapon 
teljesen egymásra ismernek, egymást kölcsönösen 
megértik, mint a kiknél nemcsak a működés 
tere, a tani tás terve, az ismeretek, a tanítói 
ügybuzgalom és képzettség közösek, hanem főleg 
mint olyanok, kiknek egy közös czéljok, közös 
irányuk is van. Hiszen önök mindannyian ke-
resztény tanitók, e szónak magasztos értelmében, 
és keresztény az iskola is, melyben tanitanak, 
mely a hasznos ismereteken, az üdvös tudomá-
nyokon kivül azon egyetlen feltétlenül szükséges 
életuton nevel és vezérel, mely ez élet rögös 
pályáján annak küzdelmei, szenvedései és csaló-
dásai között Istenhez vezet. 

Bevett szokás a tanitói tanácskozmányokat 
is előljáró beszéddel megnyitni, hogy az a teen-
dők felől tájékoztasson s mindenesetre felkeltse 
azon szellemet, mely a tanácskozmányt vezérelje. 
Szivesen teszem ezt ezúttal is. Annál sziveseb-
ben, minél nagyobbra becsülöm önök hivatását, 
minél inkább vannak szivemhez nőve az én ked-
ves tanitóim, a reám ruházott hivatalomban 
munkatársaim. Teszem azt azért is, hogy önöket 
értekezletökben vezessem, hogy önöket a jövőre 
nézve is nagy feladataikban minél erősebb buz-
galomra serkentsem, s mer t apostoli tisztet vég-
zek, hogy önöket tőlem telhetőleg oktassam. De 
nem, hogy tani tsam ! Csak oly dolgokat akarok 
feleleve~niteni, melyeket önök nagyon jól ismer-
nek. Oly igazságokat fogok tárgyalni, melyek a 
t. tani tó urnák előtt müködésök kezdete óta 
vezérelvek. 

Ezt teendő felkérem a tanitó urakat, eleve-
nítsék fel emiékezetökben mindazon igazságokat, 
melyekkel eddigi elmélkedéseimben a keresztény 
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nevelés változhatlan alapját , nagy feladatait, a 
keresztény iskola jellegét, egyben a tani tói hi-
vatás magas méltóságát, nagy horderejét mél-
ta tn i igyekeztem. Mintán ezt megtették, a nyert 
benyomások, a levont eszmék alapján állitsák 
leikök elé a keresztény iskola eszményképét, 
azon iskoláét, melynek végczélja, éltető lelke 
Is ten; melynek programmja a lelkeknek magas 
méltóságukhoz mért tökélyesbitése; melynek tan-
terve minél többet abból, a mi ez életre hasz-
nos, de mindent arra vonatkozólag és főleg 
annak érdekéből, a mi feltétlenül szükséges. — 
Nemde az élet valódi nemességének, dicsőségé-
nek iskolája ez? Epülete valami bámulatos! min-
den egyes köve egy-egy isteni eszme. Világossága 
örökön fénylő ! Lángelmék invenczióinak fénye, 
átszellemitve az isteni igazságok lángjától, mely 
kifejleszti az élet okosságát, szeretetét, békéjét 
és valódi dicsőségét. 

Mindezek után pedig képzeljük be e fényes 
épületbe a tani tót , az ilyen iskola vezetőjét s 
kérdezzük magunktól : mily tulajdonokkal kell 
felruházva lennie annak, ki helyét az ily isko-
lában méltón akar ja betölteni, ki ennek felada-
taiban sikeresen s megfelelőn köteles működni? 
Ezen kérdést annál nagyobb joggal tehet jük, 
minél inkább áll az, hogy az iskolát a tanitótól 
alig választhatjuk el; mer t áll, hogy a tan i tó 
egyéni tulajdonai erősen befolyásolják, bizonyos 
módon jellegzik magát az iskolát. Mi sem hat 
továbbá annyira kár tékonyán az iskola jó szel-
lemére, mint azon kirívó ellentét, mely esetleg 
a tani tó egyénisége és az iskola czélja között 
fennáll. Legkártékonyabb lesz pedig a hatás éppen 
a keresztény iskolánál, ha a tani tó mind ama 
kellékek nélkül szűkölködik, melyeket benne a 
keresztény iskola természete és czélja megköve-
telnek. — Már tavaly volt szerencsém e fontos 
kérdésről, a tani tó szükséges tulajdonairól elmél-
kedni; a mikor t. i. a népnevelő sarkalatos 
erényét, annak hitbuzgalmát, és erényes életét 
mél ta t tam tehetségem szerint. Akkor megigér-
tem a dolog folytatását. ígéretemet be is fogom 
váltani. Önökkel együtt folytatólag elmélkedni 
fogok több oly egyéni tulajdonról, melyek szin-
tén hivatala magas la tára képesitik a tani tót . 

Bizonyos régi bölcs egykor taní tványainak 
a következő kérdést adta fel megvitatásul: „Mi-
lyen várost tar totok a legboldogabbnak ?" A 
tanitványok feleletei e kérdésre nagyon külön-
bözők voltak. Egyik a polgárok gazdagságára, 

azok kitartó szerző-képességére gondolt. A másik 
a polgárok vitézségére, majd a harmadik annak 
a dicső ősök által megállapí tot t hírnevére hi-
vatkozott. Volt a ki a boldogság alapjául a 
polgárok műveltségét, tudományosságát magasz-
talta, és igy tovább. Minden véleményre a bölcs-
nek nagyon alapos kifogása volt. Csak annak 
adott határozot tan igazat, ki azt állitá, hogy a 
legboldogabb város az, melynek minden lakója 
szeretet tel ragaszkodik hivatásához és önzetlen 
odaadással végzi kötelességeit. Ez állitásnak tár-

! gyunkra vonatkozólag annyiban van teljesen 
igaza, a mennyiben a taní tónál a hivatás önzet-
len szeretete, a kötelesség érzete és feladatai 
érdekéből k i fe j te t t munkásság egyrészt mulhat-
lan kötelesség; másrészt meg olyan erény, mely 
őt valóban megnemesiti és személyét egy ma-
gasztos hivatal színvonalára emeli. 

A népnevelőnek nevelő befolyása, magának 
állásának szilárd biztossága lénj^egesen nyer az 
által, ha h ivata lá t önfeláldozó ragaszkodással 
szereti és teendőit odaadó buzgalommal végzi. 
Ha iskolája azon világ, melyben lelke minden 
erőivel él, ha egyedül ennek körében keresi ne-
mes ambiczióját ; ha iskolája mindene. 

Ezen erény nélkül valódi tani tót nem kép-
zelhetek, legfelebb bérenczet, ki kisebb-nagyobb 
szerencsével végzi iskolájában hivatala mecha-
nikumát. 

Az emberi élet, mint tudják, a maga ren-
deltetésében végczélhoz, működésében kötelessé-
gekhez van kötve, melyek egyrészt a törvény 
szigorával parancsolnak, engedelmességet köve-
telnek, másrészt meg ki tar tó munkásságra lelke-
sítenek, hivatásszeretetet ápolnak s evvel meg-
nemesitik, erkölcsi tökélyre emelik fel a munkás 
lelket, sőt magát a munkakör t is bizonyos fény-
nyel övedzik, annak erkölcsi biztosságot és erőt 
kölcsönöznek. Es minél inkább közelíti meg 
valamely rendeltetés a végczélt, mely elvégre is 
mindenekben Isten minél nagyobb dicsősége 
marad ; — minél inkább emelkedik az termé-
szetében. kötelmei körével fel az erkölcsi tökély-
hez; egyben annál szigorúbban fog az egyrészt 
kötelezni, másrészt meg annál hatalmasabb erő-
vel lelkesíti fel a szivet a szeretetre, a lélek 
cselekvő erőit a kitartó, semmi áldozattól vissza 
nem riadó, minden alantas, természetes nemes-
ségétől idegen indokoktól ment munkálkodásra. 

De hát van-e hivatás, mely közelebb állna a dol-
gok végczéljához, mely természetében nemesebb, az emberi 
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nem boldogságára nézve fontosabb volna, mint az a ren-
deltetés, az a magas munkakör, mikben az ifjúság nevelői 
fáradoznak ? a tanitás és nevelés feladatai, mint azt már 
tavalyi elmélkedésemben mondottam, — mindent átölelnek : 
az Isten szeretetének, az erkölcsnek törvényeit; az ifjúság 
lelki testi szükségleteit; az élet jogos örömeit, valamint 
a legkomolyabb kötelességeket ; az ifjú élet gyengéit, 
hibáit, egyben jó tulajdonait, erényeit; a szivet és észt 
egyaránt. Ez életét és az örökkévalóságot veszi át köte-
les munkásságba. Munkássága előtt állanak az emberi 
élet legfáradtságosabb, legnehezebb, de éppen azért annak 
legmagasabb, legfontosabb problémái. E hivatás azon 
dolgozik, hogy az erkölcsi fogyatkozásokat, az értelmi 
gyarlóságot az emberi lelket megillető erőre és nagy-
ságra változtassa át, és az ifjúkor könnyelműsége ellen 
az erények gyakorlása által a szivekbe oltsa az élet való 
rendeltetésének tudatát. Kezeiben nyugszanak a halha-
tatlan lelkek, hogy azokat ne csak e mulandó élet szá-
mára kiképezze, hanem és főleg, hogy őket az örök 
életnek biztosítsa. Kezeiben a földi és a mennyei hazának 
reményei. — Nem-e lelkének hódoló tiszteletével, bizo-
nyos szent félelemmel fog minden keresztény tanitó isko-
lájába belépni, melyben oly fontos kötelességek várnak 
munkásságára ? Ha él benne a magasabb dolgok iránti 
szeretet, ha lelke a nemesért hevülni tud, — mily odaadó 
buzgalommal, mily lelkiismeretes pontossággal fogja sze-
retni és teljesíteni hivatalát annak meggondolásánál, hogy 
mily magas czélért, mily fontos feladatokban hivatolt 
munkás ő ! 

Ha tisztelettel hajolunk meg mindenki előtt, a ki 
buzgalommal él rendeltetésének és lelkiismeretesen dol-
gozik hivatalában : a legnagyobb hódolattal fogunk meg-
hajolni az olyan tanitó előtt, kinek munkás egyéniségében 
teljesen ki van fejezve az élő keresztény lelkiismeret, 
kinek nemes ambicziója, hogy a reá bizott ifjúságot a 
keresztény tökéletesség magaslatára felvezesse, kinek egy 
szóval az iskola mindene. 

Az ily tanitó munkája áldás, iskolája az örök böl-
csesség temploma, veritékes fáradalmainak gyümölcse a 
lelkek bő aratása. Emléke áldott nemzedékeken á t ! Ily 
tanitó magasan felül áll a világ dicsőségén, dicséretein, 
nagyon is változékony elismerésén ; magasan felül áll a 
szenvedéseken, a nélkülözéseken. Lelkének kenyere, élet-
eleme a lelki gyermekeiben elért nevelő siker. Egyedüli 
öröme, ha tanítványait czélhoz vezethette; egyedüli fáj-
dalma, ha munkájának nem lett sikere. Ha osztoznia kell 
is a nagy lelkekkel közös magányosságban, látszólagos 
magára hagyatottságban, még ebből is erőt merít, ebben 
is nyugalmat talál, mert közel áll ahhoz, kiért egyedül 
dolgozott. 0 Isten valódi embere ; méltó jutalma is egye-
dül az örökkévaló lehet. Lehet hivatásának martyrja, a 
nélkülözés mindennapi kenyere, rögös pályáján kísérője a 
félreismerés. — Oh a csalódás azon árny, mely kivált a 
nemes lelkeket kiséri ; de soha az öncsalódás ! Azért nem 
szűnik meg annak maradni, a minek lennie kell, — a 
yalódi népnevelő, a lelkek buzgó, lelkiismeretes vezetője, 
tanitója. Ez az ő személyiségének alapvonása, lelkének 
változatlan karaktere. 

Ellenkezőleg bizonyos az is, hogy nagyobb csapás 

nem érheti valamely iskolát, mint akkor, midőn annak 
tanitójában hiányzik a hivatás érzete, rendeltetésének 
szeretete. Sőt mi sem bizonyosabb mint az, hogy magá-
ban a tanítóban is e fontos tulajdonság hiánya az önma-
gával való meghasonlásnak, az állásával való elégedetlen-
ségnek okozója, és vajmi gyakran a privát életben nagyon 
szomorú, botrányos aberráczióknak szülő anyja. Ha a 
tanitó nem ragaszkodik teljes lélekkel hivatásához, ha 
nem ez tölti teljes osztatlanul gondolkozását és törekvé-
sét ; ha élettörekvése minden egyébben áll, csak abban 
nem, hogy iskolája jó, és mintaszerű legyen: magányos 
helyzetében csakhamar azon ürességet és unalmat fogja 
érezni, melyek őt hová-hamarább az élet oly tereire fog-
ják csábítani, melyek kötelességeivel ki nem egyeztet-
hetők ; sokszor talán oly szórakozásokra, melyek tönkre-
teszik lelkének életét, boldogságát, becsületét, átalán 
tekintélyét ; iskoláját pedig a romlás tanyájává változ-
tatják. Yajha ne volna igy ! de a rossz iskolák, azon 
elzüllődtek, kiknek néptanító a nevök, — kiáltó bizony-
ságai szavaimnak. Yajha ne volna igy ! 

Azonban bármennyire üdvös, fontos, sőt alapvető 
tulajdon a tanitóban hivatásának szeretete és a pályájá-
hoz való lelkesült ragaszkodás, egymagában még nem 
elegendő a népnevelés nagy czéljára, ha hogy ahhoz nem 
járul a szakszerű készültség. Legyen bár a tanitó lelke a 
legvallásosabb és élete a keresztény erkölcsben bővelkedő ; 
ragaszkodjék bár a sziv egész melegével hivatásához, 
és az akarat legerősebb kitartásával kivánja is teljesíteni 
kötelességeit, — ha nincs benne a kellő tudományos 
készültség, egyéniségének e szükséges tulajdonsága : min-
den igyekezete meddő, legalább is egyoldalú, hézagos 
marad, egész munkássága pedig rendszertelen és minden 
alapot nélkülöző. A tudatlan tanitó oly hajóhoz hason-
lítható, melynek szerkezete, a mozgató gépezet lehet 
egészen kitűnő, de hiányzik rakománya, azon drága teher, 
melynek czéljából épült s igy bármily erővel mozogjon 
is elemében, futása czéltalan bolyongás, partra szállása 
haszonnélküli megállapodás fog lenni. Ha a legfényesebb 
észtehetség és a legalaposabb tudomány hivatás szeretet 
nélkül keveset érnek, áll az is, hogy a leglelkesültebb 
ügybuzgalom sem megy sokra, ha hiányzanak a kellő 
ismeretek és a teendőkben való alapos tájékozottság. 

Nekem e pontnál szükségkép fel kell tételeznem 
minden tanitóban a kiképzés azon alapját, a tanitói tájé-
kozottság azon mértékét, melyeket önöknek a képezde 
megadott. E helyütt inkább a tovább képzésre akarok 
tekintettel lenni, azaz a tanítónak azon lelki jelességére, 
melylyel az a nyert ismereteket föntartani, folytonos ta-
nulással fejleszteni, ujakkal gyarapítani és magát egy-
általán a_szakképzettség színvonalán tartani igyekszik. 

Mily üdvös, egyéniségével mennyire megegyező, 
hivatására nézve mennyire hasznos tulajdonság pedig ez 
a tanitóban ! 

Az élet, jól tudják uraim, egy nagy, egy folytonos 
iskola, mely egyrészt folyton tanit, másrészt meg szaka-
datlan szellemi fejlesztést kiván. Ebben az életben soha 
senki még ki nem tanult. Mig erőiben, tehetségeiben élni 
fog a lélek, addig soha nem szűnő törekvéssel, vágygyal 
folyton gondolkodni, keresni és a létkörébe eső utakon 

25* 
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haladni fog; miként a vándor, ki pihenés nélkül lépésről 
lépésre halad előre és soha hátra. Itt soha sincs megálla-
podás, hanem vagy haladás, vagy hátraesés. A lélek 
szemhatára vagy folyton bővül, biztosságban és világos-
ságban egyre'növekszik, vagy pedig folyton szűkebb térre 
fog szorulni és a látkör mindig nagyobb setétbe borul. 
Ha ez áll átalán, bizonyos az főkép a népnevelőre vonat-
kozólag, mint a kinek nem csak magának kell tanulnia, 
hanem másokat is képeznie, nevelnie. Ha a tanitó elha-
nyagolja az önképzést, ha azt hiszi, hogy ő nekie tovább 
tanulnia, szellemileg folyton haladnia nem kell, vagy azt 
gondolja, hogy az ő képzettsége valamikor is teljesen 
befejezett lehet, — megállapodni nem fog, de bizonynyal 
hanyatlani. 

E szellemi hanyatlás pedig reá nézve annál vesze-
delmesebb, minél inkább kapta ő is első képeztetése 
alkalmával pusztán az alapokat, a melyeken folytonos 
önképzéssel kell tovább haladnia. Senkinek sincs továbbá 
nagyobb szüksége arra, hogy magának folyton szellemi 
tápot keressen, mint éppen a tanítónak; mert e törekvés 
hijjával állása maga vészit legtöbbet értékéből és tekin-
télyéből. Minél inkább van a tanitó magára hagyatva 
szellemi világában, annál inkább kell önmagát emelnie, 
lelkében az értelem világát folyton ápolnia, fejlesztenie, 
hogy ez uton elkerülhesse azon veszedelmes gépiességet, 
melybe esik okvetlenül minden oly tanitó, ki szellemileg 
elhanyagolja magát. 

Azon nagy feladat, mely a keresztény népnevelőre 
vár, hogy a gyermeki szivet Istenhez vezesse, egyben 
életének nagy kötelessége; hogy az Ur félelmével, jámbor 
hitével, tiszta erkölcseivel községében példányképül áll jon: 
— mily erős okát adják mindezek annak, hogy a hit és 
erkölcsnek tudományát ernyedetlenül fejleszsze önmagá-
ban. Elvégre a keresztény élet is tudomány, mely annyival 
mélyebb és kitartóbb tanulmányozást igényel, minél ma-
gasabban állanak igazságai, és minél hatalmasabban szól-
nak azok a lélek összes tehetségeihez. Továbbá, mily 
komoly és kitartó önművelésre van szüksége a tanítónak 
a végre, hogy magát hivatala gyakorlatába minél tökéle-
tesebben bele élje. Ha a művésznek oly sokat kell tanul-
nia, hogy végre remeket alkothasson, mennyi és mily 
szorgalmas tanulásra leend szüksége annak, kinek hiva-
tása a lelkeket a legmagasabb eszmények szerint idomí-
tania, azokat mintegy ujjá alakítania? 

A buzgó és értelmes önművelést a tanítótól megkö-
veteli korunk iránya és a földi élet terén nagy haladása. 

Oly korban élünk, mely bizonyos lázas sietséggel a 
gondolatoknak és eszméknek roppant tömegét halmozta 
fel, anélkül hogy, mondjuk. — reá ért volna azokat 
bizonyos főelvek köré csoportosítani, valamely egységes 
világnézet alá helyezni. E rendezetlen óriási tömkeleg 
elementáris erővel körébe vonta az összes társadalmi osz-
tályokat, még magát az egyszerű népet is, és a lelkek 
életében sok zavart, meghasonlást, bizonyos nyugtalansá-
got, főleg pedig igen sok ellenmondást keltett oly any-
nyira, hogy a lélek működése mindinkább talányossá vált, 
és nevelése folyton növekedő nehézségekbe ütközik. 
Mennyi komoly tanulmány, mily kitartó lélektani megfi-
gyelések várnak im azért a tanítóra a végből, hogv 

nevelő munkájában leküzdhesse a nagy nehézségeket, és 
megtalálhassa módját annak, hogy annvi ellentétes néze-
tek, ellenmondások, meghasonlások közepett a gyermeki 
szivet a keresztény világnézet egyszerű, világos, és kö-
vetkezetes útjára terelhesse, és ennek változhatlan szabá-
lyai szerint nevelhesse. Továbbá oly korban élünk, mely 
a földi élet hasznára, kényelmére irányuló találmányaiban 
folyton halad és eddig is bámulandó eredményeket ért 
el. Minthogy pedig az iskola az anyagi élet szükségei 
elől el nem zárkózhatik, a tanitónak az ismeretek e terén 
is tájékozottnak kell lennie, annyiban legalább, a meny-
nyiben azok az általa vezetett iskola gyakorlati hasznára 
alkalmazhatók. 

A mondottak után világosan állhat önök előtt t. 
tanitó urak, hogy mily bő azon anyag, melyen tanulmá-
nyozniok kell, s mennyire kiterjedt azon tér, melyen 
szellemi munkásságukkal haladniok kell, ha hivatásuknak 
teljesen meg akarnak felelni. 

Van t. uraim a tanitói képzettségnek még egy másik 
pontja is, melyet kiváló fontosságánál fogva figyelmen 
kivül nem hagyhatok. Minthogy azonban az inkább va-
lami alaki képesség, és a tanitónak methodikai ügyessé-
gében áll, mely ügyesség, hogy ugy mondjam, a tanitói 
hivatás művészete ; tulajdonképp egészen különálló tekin-
tet alá esik tárgyában : méltatását más alkalomra kívá-
nom hagyni annyival is inkább, mert különben jelen 
elmélkedésünk túlságos hosszura nyúlnék. 

Van azonban a ker. tanitónak egy oly szükséges 
tulajdona, melyhez ez alkalommal is volna néhány sza-
vam. Ertem a tanitónak őszinte, lelkesült, munkás haza-
fiság át. 

Tudják a t. tanitó urak jól, hogy én ezen nagy 
erényt minden alkalommal szívökre kötni igyekeztem. 
Mai beszédemet is annak méltatásával akarom bezárni. 
Nem félek sokszor elmondott dolgok ismétlésétől. Nagy 
igazságok sajátsága, hogy minél gyakrabban méltatjuk 
azokat, annál többet nyernek hatásukban a szemlélődő 
lélek előtt. Magasztos erényekről minél gyakrabban 
elmélkedjünk, mert azokat óránként, perczenként gyako-
rolnunk kell. 

Avagy én magam is tehetek-e egyebet, ki szerete-
tem melegével, akaratom egész erejével egyaránt ragasz-
kodom örök és földi hazámhoz, kinek hivatása, hogy 
nemcsak egyházam földjét műveljem a lelkek örök dicső-
ségére, hanem hogy munkálkodjam hazám nagyságára? 

Ha minden nemes élet Istenért és a hazáért él és 
! munkálkodik, és azon életkönyv melyet bárki is cseleke-

deteivel beirt, a szerint méltánylandó, amint ama kettős 
jelszót beteljesítette : első sorban állhat az a tanítóra 
nézve, kinek nemcsak önmagának kell hazafiasnak lennie, 
hanem másokat is a haza hasznára és dicsőségére ne-
velnie. 

Bizonyára szent, nagy az önök küldetése, fenséges 
annak czélja. Nagyon komoly feladatok állnak előtte. 
Nevelő munkásságuk átveszi az ember teljes benső éle-
tét, sőt tekintélyes utvezető a külső élet számtalan viszo-
nyai vonatkozásaiban is. A tanitó nevelje a szivekben 
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azon szeretetet, mely bennünket az egész emberiséghez 
füZ( — az átalános, a közös testvériség nagy eszméjét. De 
ugyan ő ápolja és nevelje azon szent érzelmeket is, 
melyek bennünket azon anyaföldhöz kötnek, melyen szü-
lettünk, melyen s a melyért élnünk kelL Hogy azonban 
tanitói tisztök e sarkalatos feladatának, hogy főleg azon 
nagy rendeltetésüknek megfelelhessenek, melylyel önöket 
hazájuk bizta meg; kell, hogy annak teljes tudatában 
legyenek, kell hogy önszivökben osztatlan erővel, az 
őszinteség melegével égjen a hazájuk iránti lelkesültség-
nek, az odaadó szeretetnek lángja. Fontos ügyek egész 
embert követelnek. Nagy igazságok bizonyos tekintetben 
merevek és mert a lelkek mélyéig hatnak, kizárnak min-
den kétszinü tettetést. Nincs senki viszásabb helyzetben 
mint az olyan tanitó, ki a közérzelem hatása folytán 
kénytelen hazafiságot színlelni. Hogy pedig az ily lelki 
megoszoltság, ily benső meghasonlás mily hatással leend 
az iskolára, arra elegendő egyszerűen reá utalni. Továbbá 
nagy dolgoknak nagyok az ellenségei. Melyik pedig az 
az ellenség, mely éppen magyar hazánkban hat zavarólag, 
bomlasztólag a lelkekben a haza szeretete, az együvé 
tartozás, a nemzeti egység öntudata, közös rendeltetésünk 
meggyőződése ellen, azt önök is velem együtt nagyon 
jól tudják. Osmerik azon áramlatot nevéről, természetéről, 
elveiről, irányáról, végczéljáról egyaránt. — Nagy külde-
tésök erős öntudatára, a nagy jellem következetes, alku-
vást nem ismerő kitartására lesz szükségök főleg önöknek, 
hogy ezen közös ellenségünk ellen küzdhessenek, azt 
iskoláikban ellensúlyozhassák, hogy azt mint valami mér-
ges gyomot kimélet nélkül kiirtsák. 

Azonban uraim ! önöknek nemcsak hazafiasan érez-
niük, hanem éppen a haza érdekében is folyton haladniok 
kell. Haladásban van önök hivatása, mert sokban és foly-
ton halad maga az élet is, melyet az önök nevelő kezei-
nek, annak minden józan követelményei szerint vezetniök 
kell. Egyben folyton növekednek az igények, melyekkel 
a mai élet minden egyes egyén elé áll. Magának a tudo-
mánynak is megvannak oly consequentiái, melyek annyira 
közérdekűek, hogy azokat az egyszerű nép elől sem zár-
hatjuk el. Hogy pedig mindezekben tájékozva legyenek, 
folytonos önművelés, komoly és kitartó tanulmányozás 
lesz szent kötelességök. Midőn napjainkban mindinkább a 
minél átalánosabb képzettség vált szükségessé, a szüksé 
gesség eme parancsa legelső sorban azoknak szól, kiknek 
tisztjök, hogy másokat oktassanak. 

Tanítsanak tehát folyton és kitartón tanulva — a 
haza hasznára, melynek fő ereje képzett és észszerűen 
munkás polgárokban áll. Neveljenek, kérem és intem 
önöket, hazafias szivök melegével a haza szeretetére. Ve-
zessék az ifjúságot az önfeláldozás türelmével az erkölcsi 
élet magasságára és az ebben bővelkedő erényekre, ismét 
a haza dicsőségének érdekéből. Küzdjenek állhatatosan, 
következetes szilárdsággal azon kárhozatos törekvés ellen, 
melynek le akarja rontani mind azt, a mi nélkül hazánk 
fenn nem állhat. Csak igy fogják teljesen és igazán be-
tölteni hivatásukat : csak igy lesznek méltók azon nagy 
névre, melyet viselnek ; csak igy számithatnak a haza 
részéről elismerésre; csak igy lesz önöknek nagy jutalmuk 
az igazságos Isten. 

Végül, hogy ismét némi jelét adjam anyagilag és 
önök iránti szeretetemnek, újból leteszek 100 frtot az egy-
házmegyei tanitói nyugdíj-intézet alaptőkéjéhez. Ezek után 
a gyűlést ezennel megnyitom. 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lelietség-es 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Mi következik a mondattakból ? Nemde az, hogy a 
művelődés terén való folyton haladás tehát az embernek 
hivatása. Ámde miként kell itt helyesen eljárni? Éppen 
eszünkbe ötlik, a mit a magyar néphagyomány mond : 
„Jó lehet valakinek aczélja, de ha rossz a kovája, nem 
csihol ki szikrát," és a messzebb jövőbe látó nagy Szé-
chenyi Istvánnak nyilatkozata: „A miképen körül forog 
a siker, minthogy nem minden modor vezet czélhoz, sőt 
a mostan divatozó attól egészen eltávolít." . . . 2 ) Azon 
elvet, a mely amaz igen sokszor előhozott, de kellőleg 
csak kevesek által megértett mondatban „Concordia res 
parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur," mit Plu-
tarch szerint Skilurus skytha királynak a nyilköteggel 
jelképezett végrendeletében emleget a régi hagyomány, 
szem előtt tartva, hangsúlyozzuk, hogy az igaz műveltsé-
get a lélek valamennyi tehetségeinek összhangzó, rend-
szeres kifejtésében, vagyis az értelem, kedély képzésén 
kivül a vágyó tehetségnek, mely az embert emberré tevő 
erkölcsi jellemnek széke, kiművelése és tökéletesítésében 
szabad, és kell is helyezni.3) Mert bármily széles tudo-
mány és bő ismeretekkel birni is magában még nem 
műveltség, hanem csak egyes, merőben elméleti tehet-
ségnek kifejtése, mely a gyakorlati munkásság, magát 
meg másokat is boldogítani kész akaratnak, az egyes-
egyedül tiszteletre méltónak nemcsak nem felel meg min-
dig és szükségképpen, de sokszor az utóbbival szándékosan 
ellentétbe jut, és Catilina-lelkületü felforgatójává4) lesz 
a magán s közjólétnek egyaránt . . . Az emberi véges 
ismereteknek minden halmaza csakis gyönge mécs az 
előttünk még elrejtett dolgok homályában, a melynek 
becset s értéket csupán az e mécs világítása mellett vég-
zett becsületes munka szerezhet. A lomha nembánomság-
gal, az átkos „dolce farniente" köpenyébe burkolózottan, 
az élet drága perczeit légvárak építésével vesztegetve, 
ásító unalommal henyélni mellette, vagy éppen, a mi 
ennek, az ismeretes latin közmondás szerint „Otium est 
pulvinar diaboli", rendesen következménye szokott lenni, 
a lenge, hiu időtöltés között lelki veszélylyel járó bűnös 

Lásd a Religio 10. számát . 
2) ö. A magyar tud. Akadémia körül. 
3) Erre vonatkozik, a mi t a lyoni franczia ka th . egyetem 

szép lelkű kormányzója mond a következőkben : „Azon napon, a 
melyen a ké t életerő, az istenesség és tudomány együtt működve, 
az ember szellemének és szivének kifejtésén együtt munkálkodva, 
összhangzatosan mind ezt, mind amazt ha ta lma legmagasabb fokára 
emelendi : az nap az egyháznak diadal-, a hazának dicsőség-napja 
lesz. És megvi lági tandja egyszersmind a tudománynak s hi tnek, az 
igazságnak s az erénynek állandó, termékeny és dicső szövetségét." 
V. ö Guiol, Jesus enseignant. 

4) V. ö Sallustius Catilin. 1, 1. 
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dolgokat űzni, nem érdem. Ez az éji sötétség müveitől 
meg éppen semmit sem különbözik. Ugy hasznosabb volna 
neki is sok mással együtt aludnia inkább . . . Küldiszt, 
illemet meg nyájas finomságot beszéd és öltözetben, a 
magaviselet és alkalmazkodásban pedig a divat kába és 
zsarnok szeszélye szerinti ruganyos hajlékonyságot, bóko-
lást tanusitani és az elsivárult léleknek, igen is nagy 
kedvezéssel ápolgatott, ideiglenes porhüvelyét a leleményes 
művészet mesterkélte kecs minden bájaival ellátni — még 
nem műveltség ám . . . Ilyetén tetszetős külsővel, a mely 
csak egy időre való tündérkedésre, meg másoknak pilla-
natnyi földeritésére és mulattatására van szánva, nem egy, 
még gyarlóbb kis állat is bir. Még csak ész sem igen 
kell hozzá sokszor; alaposabb ismeret, személyes érdem 
még annál kevésbbé . . . Az udvariasság csupán divatsze-
rüen feszes diszruha, melyből örömest bontakozik ki, a 
mint csak szerét teheti, minden komoly gondolkodású, 
hogy a házias őszinteség, nyugodt öntudat és az idylli 
csönd elvonultságában gyakorolt erények egyszerűbb, de 
természetes mindennapi öltözetében, a nyilvános élet 
emésztő zajától megpihenhessen . . . A Horatius jellemezte 
életidő,2) midőn a meggyarapult erő érzete sólyomszár-
nyakat növeszt az egyén ébredő vágyainak, melyeknek 
tett- és hirszomja gyávaságnak véli a nyugalmat, pulya-
ságnak a békés életmódot és a csöndesebb foglalkozást, 
ellenben bátorságnak a merészséget, élvezetnek a veszé-
lyekkel mérkőzést, férfi dicsőítő erénynek a küzdelmet, 
azonban nem a kebelében „lángoló, de tárgyat nem lelt 
szilaj indulatok" néha elvadult szenvedélyek szörnyei 
ellen, hanem ezek mellett a neki elenszegülők és délczeg-
ségét jó szívvel korlátozni akarók ellen, — ez sem kul-
tura még. Sőt kitűnő képességeket elsajátítani a képző-
művészetekben, a tökélynek soha nem is gyanított fokára 
emelkedni, az ipar és kézmüvek világát a találékony ész 
megannyi remekeivel gazdagitani, ez sem igazi műveltség, 
vagy legalább is nem olyan, mely nemesit és boldoggá 
teszen. Mert daczára betanult ügyességöknek, a műipar 
eme csodáinak előállítói a mennyiben, fájdalom ! elvetvén 
a magasabb valóban gyökerező hitet, el az eszményt, a 
mely, csak a tökély kifejezője lehetvén, csupán Istenben, 
a mindentudás s a végetlen szépség, erő és szentség örök 
forrásában található föl, sokszor durvábbak az ő álmél-
kodásig finomított gépeiknél, és érzéketlenek, miként 
akár csak azok . . . (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Csanádi egyházmegye. Buziás (fürdőhely), szept. 13. 
Az ős csanádi egyházmegye, mely aranymisés áldo-

zárokban bővelkedik, azon ritka szerencsében részesült, 
hogy ez évben a szám öttel szaporodott, és ezek egyike 
n. t. Kubitsek János, Buziás érdemdús plébánosa, hívei-
nek szeretett atyja, a papságnak pedig közkedvességü 
tisztelt vidor alakja. A papság és a hivek hónapokkal 
előzőleg versenyeztek, hogy kegyeletük és szeretetüknek 
mi módon adjanak kellemes meglepetésekben helyes ki-
fejezést, — igy a ker. papsága junius 3-dikán Nitzky-

') V. ö. Ján. 3, 19, 21. Efez. 5, 9. 
2) V. ö. De arte poet. 165. 

falván tartott ker. gyűlésében elhatározta, hogy hódolat-
teljes tisztelettel felkérik méltóságos és főtisztelendő püs-
pök urunkat, miszerint Kubitsek János buziási plébánost 
50 éves áldozársága alkalmából bárminő, a jubilánst 
mindenesetre megörvendeztetendő, a ker. papságot pedig 
igen megtisztelő kitüntetésre méltatni kegyeskednék. A 
ker. papsága legalázatosb kérelmét avval véli megokol-
hatni, hogy habár az előrehaladott kor, sokaknak nézete 
szerint, nem is megyen érdem számba, hanem csak az 
Isten kegyelmének tulajdonítandó, ez a röpke szójárás a 
„csak" mellett miudent magában foglal, és ha 50 év az 
egyház, a haza és az emberiség javára czélzó önzetlen 
munkásságban tölt el; ha az állam azoknál, akiket ma-
gáénak nevez, 30, 40 érdemesen töltött szolgálati év után 
még az irodaszolgát is kitüntetésre méltatja, mig az egy-
házi férfiaknál az érdemet gyéren és szűkmarkúan jutal-
mazza ; kell, hogy érdemes kartársunkról gondoskodjunk, 
és részére püspök-atyánktól kitüntetést kérelmezzünk, 
mely agg testvérünknek élte alkonyára esti pir lenne, 
mely hátralevő napjait megaranyozná, felüdítené, és igy 
hálás önérzettel mutathatna a kitüntetett a kitüntetésre, 
mint a rokkant katona azon rézlemezre, melyet a királyi 
kegy alapján, mint annyi küzdelem és csata részese nyert! 
Szeptember 13-án délelőtt 10 órakor vette kezdetét a 
megható ünnepség. Főt. Orth József szentannai esperes-
plebános egy éves aranymisés mint Manuductor a jelen-
levő papsággal a plebániaházba ment, hogy az ünnepeltet 
egy előrebocsátott megható beszéd után a templomba 
kisérje, mely a választókerületi országyülési képviselő, 
nagys. Vargics Imre ur, a politikai hatóság, jírásbiróság, 
a közalapítványi főtisztség stb., élén zsúfolva volt. A 
templomba érkezvén, a hálaadás, a Te Deum végezte 
után a szószékre lépett Gaál Emil nitzkvfalvi plébános 
és az ünnepi magyar szent beszédet tartá, mely alatt a 
papság ajándéka, egy értékes ezüst pacifikale ezen jelszó-
val : „Ebben győzzél" a jubilánsnak átadatott, azután a 
sz. mise vévén kezdetét, midőn az evangelium elénekelte-
tett volna, ugyanazon szónok a német sz. beszédet tartá 
és a buziási úrnők kérelmére az általuk egy diszpár-
nán egy szép emlékirattal felajánlott babérkoszorút 
átadta. A sz. mise végeztével 12 óra után osztatott a 
papságnak, a rokonságnak és a hívőknek a jubiláris ál-
dás, de azért az ünnépség még ezzel véget nem ért, mert 
a plebániaházba térve, tisztelői, barátai és híveitől egy 
értékes 120 frt értékű ezüst diszserleg, melyre a buziási 
polgárok hit- és nyelvkülönbség nélkül adakoztak, egy 
díszesen kiállított memorandum számtalan aláirásokkal, 
megfelelő lelkes beszédek kíséretében, és egy diszstóla a 
rokonoktól adatott át neki. 

Délután 1 órakor volt a 70 terítékű díszebéd a 
jubiláns tulajdon, szép villaszerű házában. Ebédközben 
érkezett a legkellemesebb és legértékesebb meglepetés: 
kegyes püspök-atyánk, kinek magas személye iránt a 
papság ugy, mint a hivők rajongó szeretettel, tisztelettel, 
hódolat és odaadással viseltetnek, a következő távsürgönyt 
küldé : „Atyai áldásom kiosztása mellett értesítem, hogy 
legközelebb irásilag részesülend egy kitüntetésben." Hogy 
ezt nagy ováczió, tapsvihar és lelkesedés követé, felesle 
ges jeleznünk. 
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Az ünnepséges kép láttára, mely előttünk kitárult, 
mely egy agg plébános érdemeit egyrészről a kegy, más-
részről pedig a kegyelet ily megható jeleivel ünnepié, 
lehetetlen, hogy hála szavainkat elfojtsuk, és szemben 
kegyes püspök-atyánkkal a hires római szónok ily hang-
zatu szavait át ne érezzük : „Beatam illám terram, quae 
te receperit, miseram quae te amisserit 

Szemben a buziási község magatartásával pedig 
kívánjuk : Adja a Mindenható, hogy minden plébános ily 
müveit érzelmű hivőkkel bírjon, kik fényesen bebizonyí-
tották, hogy miként kell az észt, a szivet, és a nyelvet 
összhangzásba hozni, és érdemekben megőszült plebáno-
nosát megbecsülni. Mohácsi.1) 

Róma, szept. 22. A Vatikán hallgatósága a nagy 
világ. — 

Ha keresve keresi is az ember, nem talál az egész 
világon tanitó- és szószéket, a mely ahhoz volna fogható, 
melyen jelenleg XIII. Leo pápa ül, kormányozva az Isten 
országát e földön és tanítva népeket és nemzeteket az 
üdvösség utjának követésére. 0 teljes hatalmú utódja 
annak, a kinek maga Krisztus Urunk mondá : „Legeltesd 
az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat." Mikor 
Krisztus Urunk egész nyája főpásztorának szóra nyíl-
nak fenséges ajkai, közvetlen közelében talán csak százan, 
ezeren hallhatják szónoklásának az idő folyásába bele-
vegyülő hangjait ; ámde kint a Vatikán falain tul millió 
és millió ember figyel az üdvös igazságokra és tanítá-
sokra, melyek a vatikáni fogoly kiváltságos ajkairól az 
emberiség üdvének munkálásában időre-időre széthaugza-
nak. A pápa hallgatósága az egész világ. Hiába akarják 
őt a világtól elszigetelni, Róma egyszerű püspökségére 
3zoritani, vagy pláne, a mint az önök zsidó-német félhi-
vatalosa2) annak idején mondá, „einfacher Priester" ré 
degradálni: a pápa pápa marad és az egész világ reá 
figyelmez, foglalkozik vele ; mert a pápaság az idők végéig 
az marad, a mivé Krisztus Urunk tette : a világ legfőbb 
tanítója. 

Most is, f. hó 19-én, hogy a franczia munkások 
első csoportját beszéddel üdvözölte, munkások és munka-
adók, fejedelmek és törvényhozók, tudósok és a kik a 
világ folyásának krónikáit irják össze , az újságírók, 
leplezhetetlen kíváncsisággal várták, hogy mit mond a 
pápa a munkás osztálynak, mely a jövő században szám-
arányának tulsulyjánál fogva szerepet, még pedig döntőt 
akar játszani a nemzetek politikai életében. Es a világ 
kíváncsisága teljes kielégítést nyert. A pápa ajkain újra 
megvillant a mindeneket kibékítő szent igazság, mely 
igazságot szolgáltat mindenkinek, jólétet biztosit minden 
törekvő és becsületes, jó embernek. 

Francziaország ős király-koronázó városából, Rheims-
ból indult ki ezúttal is egyházi részről a nagy mozgalom. 
A franczia munkások patriarkája, Langénieux biboros 
érsek vette kezébe az ügyet, maga mellé véve a franczia 
katholikusok sociál-politikai akcziójának világi vezérét 
de Mun grófot. A szervezésről pedig egy nagynevű világi 
férfiú gondoskodott, kit Francziaországban mindenki, mint 

Kérjük a szenvedő alak kerülését. A szerk. 
*) A Pester Lloyd" ! 

a „munkások kegyes atyját" ismer és tisztel, Harmel gyá-
ros. Az igy szervezett zarándoklathoz mintegy 20,000 
munkás csatlakozott, kik csoportonkint vonulnak fel 
Francziaországból a pápa elé. Ilyet a fogoly pápa még 
maga sem látot t : zarándoklat ez, melyet Róma egyszerre 
nem bir befogadni, a pápa egyszerre nem képes méltóan 
elfogadni. 

A f. hó 19-én adott pápai audienczián először is 
Langénieux biboros érsek szólott, röviden, 20,000 munkás 
nevében köszönetet mondva a Berum novarum kezdetű 
pápai körlevélben adott útmutatásokért a földi jólét és 
az örök boldogság együttes megalapításának érdekében. 
Azután hosszabb beszédben szólott a pápához a legmé-
lyebb hódolat hangján de Mun gróf. Beszéde, mely való-
ságos programmbeszéd, a nagy tapasztalás és a XIII. 
Leo pápa által előadott isteni tanoknak kettős világossá-
gától ragyogó fénysugár a társadalmi kérdés rejtelmei 
fölött, összeállítva a pápa „Berum novarum11 encycliká-
jából. 

XIII. Leo pápa örömtől sugárzó arczczal mintegy 
25 perczig beszélt a franczia zarándokok első csoportjá-
hoz francziául. Nagy szó lebbent el ez alkalommal ajkai-
ról. A franczia munkások és munkaadók tömeges felpezs-
dülésében a pápával való személyes érintkezésre és az 
apostol-fejedelmek sírjánál való imádkozásra, a pápa 
remény forrását látja. „La France catholique, mondá, 
c'est toujours la première en générosité." Már megszokta 
a pápaság is, a világ is, hogy Francziaország járjon elül 
a katholikus nemzetek élén minden ügyben, a mely Isten 
egyházában e földön felmerül. Újra kijelentette továbbá 
XIII . Leo, hogy „a munkás- és társadalmi kérdést tisz-
tán polgári törvényekkel, még ha azok a legjobb törvé-
nyek lennének is a világon, megoldani nem lehet. Ez a 
kérdés legbensőbb természeténél fogva a teljes igazságos-
sághoz van fűzve, a mely követeli, hogy a munkabér teljesen 
megfeleljen a munkának. Következésképp ez a kérdés a 
lelkiismeret körébe esik és felelősséget von maga után 
Isten előtt. Minthogy pedig az emberi törvényhozás nem 
hathat közvetlenül csakis a külső cselekedetekre, világos, 
hogy az ki nem terjeszkedhetik a lelkiismeretek vezeté-
sére. Ezen felül, ez a kérdés a szeretet támogatására is 
rászorul, a szeretetére, mely az igazságosság határain 
túlterjed és az emberi természet közös méltóságára figyel-
meztet, melyet az Isten Fiának megváltása még maga-
sabbra emelt. Erre nézve csakis a vallás bir kinyilatkoz-
tatott dogmáiban és isteni törvényeiben joggal, a lelkiis-
meretekre tökéletes igazságosságot a szeretet minden 
áldozataival együtt ráparancsolni ; az egyház pedig ezek-
nek a dogmáknak és törvényeknek hiteles magyarázó 
közege. Innen van, hogy csakis az egyháznak az állami 
hatalom -és az emberi bölcseség erőforrásaival és törek-
véseivel kombinált működése oldja meg minden társadal-
mi probléma titkát." 

') A franczia katholikusok Rómába, a pápához zarándokoló 
mozgalma 6 év előtt indul t meg. Akkor 100 munkásból állt a fel-
vonulás. A második felvonulásban már 1800 munkás vett részt. 
Két év előtt a munkás zarándokok száma 10,000-re szökkent fel. 
Most 20,000 ember igyekszik fel Rómába ! Gesta Dei per Francos. 

A szerk. 
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Mikor beszédje végén a szent atya apostoli áldását 
adta, szűnni nem akaró éljenzésben tört ki a hallgatóság. 

. F. hó 21-én mondott misét a pápa a franczia zarán-
dokok előtt a szent Péter bazilikában, zárt ajtók mögött. 

Az elhunyt Rotelli bibornokról, a ki a pápa leg-
bensőbb baráti köréhez tartozott, azt a téves hirt terjesz-
tették a lapok, hogy az elhunyt bibornok a pápának 
ifjúkori barátja volt, kivel még mint növendékpap ismer-
kedett volna meg a pápa. Ez nem igaz. A pápa és Ro-
telli bibornok közt korra nézve oly nagy különbség volt, 
hogy XIII. Leo már a perugiai széken ült, mikor Rotelli 
az egyházi pályára lépett és tanulmányait a perugiai 
semináriumban végzé. Itt szerette meg őt kiváló tulajdon-
ságaiért Pecci Joachim bibornok és mikor 1878-ban pápa 
lett, azonnal pápai praelatussá nevezte ki. Rotelli bibor-
nokra nagy jövő várt. R. i. p. ! 

Brüsszel, szept. 18. A malinesi kongresszusról, — 
kötetet kellene tele irnom, hogy önök teljes képet nyer-
jenek róla. En a rövidebb utat választom. A legilletéke-
sebb férfiak egyikének rövid jellemzésében mutatom be 
önöknek e nevezetes gyűlés lefolyt munkáját és várható 
eredményeit. 

Egyszer azt kérdezte valaki a halhatatlan Windt-
horsttól, hogy micsoda eredményt vár ő a német katho-
likusok gyűléseitől? „Ezek a gyűlések, válaszolá Windt-
horst, hadseregünk őszi hadgyakorlatai ; az ily kis csatá-
rozás előkészit arra, hogy komoly csatákat is elfogadjunk." 
Ha igy veszszük a dolgot, elmondhatjuk, hogy a Malinesben 
lefolyt mozgósítás a lehető legszebb reményekre jogosit fel. 

Woeste, volt államminiszter, fényes kongresszusi 
beszédében, kitűnő elmeéllel jellemezte ennek a kongresz 
szusnak gyakorlati hatását. Mig, úgymond, előbbi kon-
gresszusaink a belga katholikusok politikai tevékenységére 
hatottak ébresztőleg, diadalról diadalra vezetve őket, ez a 
mostani kongresszus a társadalmi köztevékenységre hat 
fejlesztőleg, teljes sikert biztosítva. 

Es ezzel körülbelül igazán fején találta a szöget. 
Mert csakugyan a kongresszusból mintegy kifolyólag 
tartott munkásgyülés, világosan megmutatta már most, 
hogy itt a társadalom minden osztálya egy szívvel s 
lélekkel követi az anyaszentegyház vezetését a társadalmi 
pacificatio nagy ügyében. 

Egyébiránt a gandi „Bien Public" czimü katholikus 
napilag már részletesebben is megkisérlé e nevezetes 
kongresszus hatását mérlegelni. Szerinte a malinesi kon-
gresszus első és legkézzelfoghatóbb eredményei a követ-
kezők : 

1. A keresztény életnek világosabb megértése és 
tevékenyebb gyakorlása, a mely különösen a terjeszkedés 
és a felebaráti szeretet ügyeinek virágzóbb felkarolásában 
nyilvánul. 

2. Erélyes tevékenység megindítása a tudomány, 
irodalom és művészetek terén. Több társulat alakulása 
várható e téren, a mi az erőt fokozni fogja. 

3. A belga katholikusok erővel teljes és józan érte-
lemben vett demokratikus szervezkedése a vallástalan és 
istentelen szoczializmussal szemben. S az ez irányban mu-
tatkozó fejlődés még leghatározottabb körvonalakban 
fejlődik ki a kongresszusból. Igaz, hogy ez a legnehezebb 
feladat is egyszersmind. Éppen azért fordul feléje annyi 
figyelem, készség és odaadás. 

Mi belga katholikusok tapasztalásból mondhatjuk a 
német katholikusokkal együtt, hogy jól szervezett és ve-
zetett kath. nagygyűléseink — csodákat müveinek. 

Próbálják meg már egyszer önök is ! 

V E G Y E S E K . 
*** De prava duellorum consvetudine : a párba-

jozás bűnös szokásáról ! Erről szól a legújabb pápai nyi-
latkozat, mely f. hó 12-én kelt Rómában. Eredeti szövegét 
a Németország és Ausztria-Magyarország püspökeihez 
szóló pápai szózatnak, a mely igazán elevenére talált 
ennek a nálunk is pusztító, mégis dédelgetett bajnak, 
legközelebb közöljük. 

— Rómában magas hullámokat ver a zarándokiások 
ügye és a hullámok hatásai érezhetők az egész világon. 
Most a franczia munkások zarándoklata van előtérben. 
Az első csoport, melyet a pápa, a mint emiitők 19-én 
fogadott audienczián és 21-én tüntetett ki a szent Péter 
bazilikában pápai mise feláldozásával, már visszamenőben 
van. Nyomban követi e csoportot a második, számra talán 
még népesebb csoport, melynek tagjai következő sorrend-
ben érkeznek Rómába : 24-én Párisból és Rheimsből, 
25-én Lyonból, 26-án Marseilleből, 28 án Nantesból. 

— A spanyol ifjúsági zarándoklatot, mely elsőnek 
érkezett az ifjúsági zarándoklatok közöl, s melyet a pápai 
trón elé mgr Aznar y Puego tortosai püspök vezet, f. 
hó 22-én a szent atya abban a kitüntetésben részesítette, 
hogy a kápolnává alakított Sala Dúcaiéban jelenlétökben 
misét mondott. 

— A szent Alajos tiszteletére rendezett nemzetközi 
együttes zarándoklat háttérbe szőrit jelenleg Rómában 
mindent. Ehhez fogható esemény az egyház történetében 
csak egyszer fordult elő, a középkorban, mikor gyermek-
sereg szállt tengerre, hogy részt vegyen a jeruzsálemi 
szent sir megmentésére támadt keresztes hadjáratban. Az 
ifjúságé a jövő, s most a kié a jövő, az ifjúság vonul fel 
a pápa elé hódolatra s a szent-alajosi erények tisztelé-
sére. E hó végén még a franczia munkások zarándoklatá-
nak ezrei is bele fognak olvadni az egyetemes nemzet-
közi katholikus ifjúsági zarándoklat ünnepébe, a mennyiben 
a pápa az ő papi jubileumáéhoz hasonló ünnepélyesség-
gel szándékozik f. hó 29-én, sz. Mihály napján a Con-
fessio oltáránál misézni a kath. ifjúság számára, meghiva 
erre a franczia munkások zarándoklatának második cso-
portját is. 

— Magyarországból dr Robitsek Ferencz közp. tan. 
felügyelő ur tekintélyes csoportot indít ma Róma felé. A 
magyar ifjúsági zarándoklatban résztvevő tagok száma 
harmadfélszázra emelkedett. A budapesti sz. Imre-egylet 
maga 25 taggal lesz képviselve. Vezeti a sz. Imre-egylet 
vezérelnöke dr Kisfaludy j±. Béla egyetemi tanár. 

— Az Isten különös vigasztalása reánk és áldása a 
„Religio" olvasóira nézve az, hogy valamint a budapesti 
sz. Imre-egyletnek az ügye innen a ,Religio' köréből 
indult ki annak idején, csendesen és hallgatagon : ugy 
most is, első vévén hazánkban nyilvánosan tudomásul a 
sz. Alajos tiszteletére felhivó pápai szózatot, már f. é. 
februárban hangoztattuk itt, hogy a magyar kath. ifjúság 
méltóan vegyen részt a kath. ébredés és hitvallás e provi-
dencziális mozgalmában. A kimondott első szót a tettek 
és fáradozások hosszú sora követte sok lelkes ember ré-
széről, és most ime, a siker fényesen ragyog a világ előtt. 
A hála érte Istené, a dicsőség pedig a tett embereinek 
hosszú soráé. 

Szerkesztőségi telefon. 

Dr K. Kurd. Köszönöm. Már megvan. A decretumokról nem 
sokára többet közlünk. — Z. J. M. Budapest. A szedő e számból 
kiszorította. Jövőre minden bizonynyal, meglátja, hogy meg lesz 
közlésünkkel elégedve. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, h i t t udor , k. m. tud . egyetemi ny. r . tanár 

Budapest, 1891. Rudnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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LEO PP. XIII. 
DILECTE FILI NOSTER, 

VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Pastoralis officii conscientia et proximorum 
caritate permoti, datis ad Nos superiore anno 
litteris, referendum censuistis de singularium 

certaminum, quae duella vocant, in populo ve-
stro frequentia. Grenus istud dimicandi, velut ius 
moribus constitutum, non sine dolore significa-
batis etiam inter catholicos versari: rogabatis 
pariter, u t deterrere homines ab istiusmodi er-
rore vox quoque Notra conaretur. — Est pro-
fecto error iste admodum perniciosus, nec sane 
finibus circumscribitur civitatum vestrarum, sed 
excurrit multo latius, ita u t huius expers con-
tagione mali vix ulla gens reperiatur. Quamobrem 
collaudamus Studium vestrum, et quamvis cogni-
tum perspectumque sit quid hac in re philoso-
phia Christiana, utique consentiente ratione 
naturali , praeseribat, tarnen, cum prava duello-
rum consuetudo christian orum praeceptorum 
oblivione maxime alatur, expediet atque utile 
erit id ipsum per Nos paucis revocari. 

Scilicet utraque divina lex, tum ea quae 
naturalis rationis lumine, tum quae litteris di-
vino afflatu perseriptis promulgata est, districte 
vêtant ne quis extra causam publicam hominem 
inter imat aut vulneret, nisi salutis suae defen-
dendae causa, necessitate coactus. At qui ad 
privatum certamen provocant, vel oblatum susci-
piunt. hoc agunt, hue animum viresque inten-
dunt, nulla necessitate adstricti, ut vitam eri-
piant aut saltern vulnus inférant adversario. 
Utraque porro divina lex interdicit ne quis 
temere vitam proiiciat suam, gravi et manifesto 
obiiciens discrimini, quum id nulla officii aut 
caritatis magnanimae ratio suadeat : haec autem 
caeca temeritas, vitae contemptrix, plane inest 
in natura duelli. Quare obscurum nemini aut 
dubium esse potest, in eos, qui privatim prae-
lium conserunt singulare, utrumqne cadere et 
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scelus alienae cladis, et vitae propriae discrimen 
voluntarium. Deraum vix ulla pestis est, quae a 
civilis vitae disciplina magis abhorreat et iustum 
civitatis ordinem pervertat , quam permissa civi-
bus licentia ut sui quisque adsertor iuris pri-
vata vi manuque, et honoris, quem violatum 
putet, ultor existât. 

Ob eas res Ecclesia Dei, quae custos et 
vindex est cum veritatis, tum iustitiae et ho-
nestatis, quarum complexu publica pax et ordo 
continetur, nunquam non improbavit vehemen-
ter, et gravioribus quibus potuit poenis reos 
privati certaminis coërcendos curavit. Constitu-
tiones Alexandri III decessoris Nostris libris 
insertae canonici iuris privatas hasce concerta-
tiones damnant et exsecrantur. In omnes qui 
illas ineunt, aut quoquo modo participant, sin-
gulari poenarum severitate animadvert i t Triden-
t ina Synodus, quippe quae praeter alia, etiam 
ignominiae notam iis inussit, eiectosque Eccle-
siae gremio, honore indignos censuit, si in cer-
tamine occumberent, ecclesiasticae sepulturae. 
Tridentinas sanctiones ampliavit explicavitque 
decessor Noster Benedictus XIV in Constitutione 
data die X Novembris anno MDCCLII, cuius 
init ium Detestabilem. Novissimo autem tempore 
f. r. Pius IX in l i t teris apostolicis, quarum est 
initium Apostolicae Sedis, per quas censurae 
latae sententiae l imitantur, aperte declaravit, 
ecclesiasticas poenas committere non modo qui 
duello confligant, sed eos etiam quos patrinos 
vocant, i temque et festes et conscios. — Quarum 
legum sapientia eo luculentius emicat quo ine-
ptiora ea esse liquet quae ad immanem duelli 
morem tuendum vel excusandum soient proferri. 
Nam quod in vulgus seritur, certamina id genus 
natura sua comparata esse ad maculas eluendas, 
quas civium honori alterius calumnia aut con-
vicium induxerit, id est eiusmodi ut neminem 
possit nisi vecordem faliere. Quamvis enim e 
certamine victor decedat qui, iniuria accepta, 
illud indixit, omnium cordatorum hominum hoc 
erit iudicium, tali certaminis exitu viribus qui-
dem ad luctandum, aut tractandis armis rnelio-
rem lacessentem probari, non ideo tarnen ho-
nestate potiorem. Quod si idem ipse ceciderit, 
cui rursus non inconsulta, non plane absona 
haec honoris tuendi rat io videatur? Equidem 
paucos esse remur, qui hoc obeant facinus, opi-
nionis errore decepti. Omnino cupiditas ultionis 
est, quae viros superbos et acres ad poenam 

petendam impell i t : qui si elatum animum mo-
derari, Deoque obtemperare velint qui homines 
iubet diligere inter se amore fraterno, et quem-
quam violari vetat , qui ulciscendi libidinem in 
privatis hominibus gravissime damnat, ac poe-
narum repetendarum sibi unice reservat potes-
ta tem, ab immani consuetudine duellorutn facile 
discederent. 

Neque illis qui oblatum certamen suscipiunt 
iusta suppetit excusatio metus, quod t imeant se 
vulgo segnes haberi, si pugnam detrectent. Nam 
si officia hominum ex falsis vulgi opinionibus 
dimetienda essent, non ex aeterna recti iusti-
que norma, nullum esset naturale ac verum 
inter honestas actiones et flagitiose facta discri-
men. Ipsi sapientes ethnici et norunt et tradi-
derunt, fallacia vulgi iudicia spernenda esse a 
fort i et constanti viro. Iustus potius et sanctus 
t imor est, qui avert i t hominem ab iniqua caede, 
eumque facit de propria et f ra t rum salute sol-
licitum.- Immo qui inania vulgi aspernatur iudi-
cia, qui contumeliarum verbera subire mavult, 
quam ulla in re officium deserere, hune longe 
maiore atque excelsiore animo esse perspicitur, 
quam qui ad arma procurrit , lacessitus iniuria. 
Quin etiam, si recte diiudicari velit, ille est 
unus, in quo solida forti tudo eluceat, illa, in-
quam, forti tudo, quae virtus vere nominatur. et 
cui gloria comes est non fucata, non fallax. 
Virtus enim in bono consistit rat ioni consenta-
neo, et nisi quae in iudicio ni ta tur approbantis 
Dei, stulta omnis est gloria. 

Denique tarn perspicua duelli turpitudo est, 
ut illud nostrae etiam aetatis legumlatores, 
tametsi multorum suffragio patrocinioque fultum, 
auctori tate publica poenisque propositis coër-
cendum duxerint. Illud hac in re praeposterum 
maximeque perniciosum, quod scriptae leges re 
factisque fere eludantur: idque non raro scienti-
bus et silentibus iis, quorum est puniri sontes, 
et, u t legibus pareatur, providere. I ta fit ut 
passim ad singularia certamina descendere, spreta 
maiestate legum, impune liceat. 

Inepta etiam atque indigna sapienti viro 
eorum est opinio, qui u tut togatos cives ab hoc 
genere certaminum arcendos putent, ea tarnen 
permit tenda censent militibus, quod tali exerci-
tat ione acui dicant militarem virtutem. Primum 
quidem honesta et turpia natura différant, nec 
in contraria mutar i ob diversum personarum 
statum ullo pacto possunt. Omnino homines, in 
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quacumque conditione vitae, divina ac natural i 
lege omnes pari modo tenentur . Praeterea ratio 
huiusce indulgentiae erga milites ab uti l i tate 
publica petenda foret, quae numquam tan ta esse 
potest, ut eius obtentu natural is divinique iuris 
vox conticescat. Quid, quod ipsa ut i l i tat is rat io 
manifesto deficit? Nam militaris virtutis incita-
menta eo spectant ut civitas sit adversus hostes 
instruction Idne vero effici poteri t ope illius 
consuetudinis, quae suapte na tura eo spectat u t 
suborto inter milites dissidio, cuius causae baud 
rarae sunt, e singulis partibus defensorum pa-
triae necetur al teruter? 

Postremo recens aetas, quae se iactat hu-
maniore cultu morumque elegantia longe supe-
rioribus saeculis antecellere, parvi pendere ve-
tustoria inst i tuta consuevit ac nimium saepe 
respuere quidquid cum colore discrepet recen-
tioris urbanitatis . Quid est igitur quod has tan-
tummodo rudioris aevi ac peregrinae barbariae 
ignobilis reliquias, duelli morem intelligimus, in 
tanto humanita t is studio non répudiât? 

Vestrum erit, Venerabiles Fratres, haec, 
quae breviter attigimus, inculcare diligenter 
populorum vestrorum animis, ne falsas bac de 
re opiniones temere excipiant, neu ferri se le-
vioram hominum iudicio pat iantur . Date operam 
nominatim ut iuvenes mature assuescant id de 
duello sentire et iudicare quod, consentiente 
naturali philosophia, iudicat ac sentit Ecclesia; 
ab eoque iudicio normam agendi . constanter 
sumant. Irarno quo modo alicubi receptum con-
suetudine est u t catbolici praesertim llorentis 
aetat is sibi sponte perpetuoque interdicant nomen 
dare societatibus non honestis, pari modo oppor-
tunism ducimus ac valde salutare, eosdem velut 
foedus. inter se facere, data fide nullo se tem-
pore nullâque de caussa duello dimicaturos. 

Supplices a Deo petimus ut communia co-
na ta nostra virtute caelesti corroboret, quodque 
pro salute publica, pro integri ta te morum vitaeque 
christianae volumus id benigne largiatur. Divino-
rum vero munerum aspicem itemque benevolen-
tiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fratres, 
Apostolicam benedictionem peramanter in Do-
mino impertimus. 

Datum Romae apud 8. Petrum die XII 
Septembris an. MDCCCXCI, Pontilicatus Nos tr i 
Decimoquarto. 

LEO PP. XIII. 

A lelki tehetségek Összliangzó, vallás ds 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Nem habozunk, bármennyire fáj is, azt kimondani, 
hogy nagy igazság rejlik ama szavakban, melyeket a 
„keresztény Rómának," az uj társadalom kórjelenségeit 
mélyebben kutató irója az ő ismeretes erőteljes nyel-
vén mond, „hogy ama csoda-mütermekben, a melyekben 
az anyag mintegy isteni szellemtől látszik lelkesitettnek, 
minden nagyszerű, minden fölséges, csak az ember szenved 
kivételt." Ez a majdnem szellemi művelődésre képesített 
anyag mellett nem csak értelmi és erkölcsi tekintetben 
elhanyagolva, de ezer tévely által félrevezetve, ezer bűvös-
bájos ígérettel kecsegtetve és elcsábítva az angol, belga 
és franczia, a Krisztus Urunk által szabaddá tett, de az 
arany s börze által rabszolgaságba vert, fölkeltöktől le-
fektökig valóságos járomba fogott és mintegy a Danaidák 2) 
hordaját töltögető és Ixion 3) kerekét hajtó, — gyári mun-
kásoknak, a kik Tantalus kínjaira kárhoztatvák, midőn 
kezeiken átmenni látják ugyan a világvárosok tengernyi 
gazdaságait, de ugyané városok lakosainak legszegényebb 
osztályát teszik, képében, mint az Isten és örök életről 
mitsem tudó, egyedül az állati élvezeteket ismerő és 
olykor éhen haló nyomor és lealacsonyitás kisértget. 
Szívszaggató látvány, mennyire elfekélyesité, minő sülve-
désbe ejté az isteni erényeknek megfogyatkozása az 
erkölcsi állapotokat! . . . 

Valóban elnézve a láva módra rohamosan növekedő, 
égre kiáltó nyomorúságot, azon erkölcsi és physikai 
lesülyesztést, éppen nincs mit bámulnunk rajta, ha az 
emberi nemnek valami jobb és magasabbra való hivatását 
mélyen érző keblekből, a melyeknek t. i. vágyai és remé-
nyei a földi élet szűk körén tul is terjednek, megilletődés 
közben ilyen és ehhez hasonló panaszos szemrehányások 
törnek ki : „Ez-e ama kikürtölt előhaladása gőz- és villám-
hajtotta korunknak, hogy mögötte eltörpülteknek és elho-
mályosultaknak látszanak az előbbi idők leghireszteltebb 
műveletei? Ezért kellett-e ama sötétség századainak ki-
kiáltott időt, az igazság rovására és a fensőbb érdekek 
nagy sérelmével, oly rossz hirbe hozni, midőn, az evan-
gélium világosságával haladva, az emberi munkásság tete-
mesebb része kiválólag, némelyeknél talán túlságosan is, 
de csakugyan arra, a mi valódi belértékü, a mi nemesebb 
és eszményibb, — az igaz Isten és annak élőszeretetében 
található tökélyre fordít tatot t :4) míg most, ellenkező 

') V. ö. Gournerie, Rome chrétienne. 
2) V. ö. Hor. Cáron III. od. 11. Sene. ep. 157. 
3) VTö. Ovid. Metam. 8, 566. Propert 1, 38. 
4) ,.Qui amat veritatem, venit ad lucern" — mondja (Ján. 

8, 21) sz. könyvünk. Ezen igazságszeretettel szivünkben á t kell 
törnünk azon balitéletek s rágalmak ködén, melyekbe részint a 
tudat lanság, részint a rossz aka ra t burkolta a középkort . . . E 
helyütt , elhallgatva nagy képviselőinek : Gerbert, Nagy Károly, 
Bouillon Gotfréd, sz. IX. Lajos, sz. István, sz. László, Fülöp Ágost, 
castiliai Ferdinánd, Kanut, D'Arc Janka . . . áldásos működését, 
valamint szellemóriásainak, egy aquinói sz. Tamás, Nagy Albert 

I s Danténak örökbecsű irodalmi termékeit , — csak azt jelezzük róla, 
I hogy e kornak a román é3 csúcsíves úgynevezett góth stilu, müvé-
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végletbe esve, majd minden gondját és idejét az érzékibb 
irány felé vonzó anyagiakban, a melyek mellett, minden-
kor hamis becset tulajdonítván nekik, — a legfőbb Való-
nak, emberiségnek, hazának és családnak legszentebb javai 
is veszélyes koczkán forognak, tékozolja el ? . . . A rég 
elmultakat is fölidéző történelem az élet mestere,*) a 
mennyiben tükörként elénk tárja hibáinkat, tévedéseinket 
és erényeinket ; midőn pedig igy fölmutatja előttünk az 
igazságot, egyszersmind önismeretet is szerez, a mely 
mintegy delejtüként jelöli ki számunkra az irányt, hogy, 
az élettenger még oly fenyegető Scyllái és Charybdiseinek 
közepette is, teljes biztonsággal haladhassunk nyugodtab-
ban előre . . . ' (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 
Budapest, szept. 29. A római decretumok ügyében — 

tett minapi felszólalásunk országszerte termékeny talajra 
talált az elmékben. Egész özöne érkezett hozzánk a 
hozzászólásoknak , észrevételeknek , figyelmeztetéseknek, 

szeti készültség és bevégzettségre nézve valódi remekléseit , a melyek 
előtt a keresztény lélekben mindenkor a Magasságbelinek, a Meg-
mérhetet lenek gondolata villan meg. — a fensőbb és alaposabb 
mübirálat szerint, a t isztultabb eszmék és nemesebb Ízlésnek min-
den időre szóló példányait a jelesb szakmunkák sorrendben szem-
léltetik, illetőleg őszintén búvárló hiveitől, kiknek száma nőt tön-nő, 
hol gondos megújítással, hol versenyző utánzással nyerik azok tekin-
télyesitésöket. V. ö. Dr Ipolyi A. A középkori emlékszem építészet 
Magyarországon. Henslmann J. Kassai templom. Dr Rómer F. A 
győri főegyház. Mathes Veter. arcis Strigon. monumenta . Heider-
Eitelberger Mittelalter. Baudenkmale des oesterr. Kaiserstaates. 
Kallenbach Chronologie der deutschen mittelalterl . Baukunst. Lübke 
Geschichte der Architectur. Springer, Die Baukunst des Mittelalters. 
Tschischka D. St. Stephans-Dom in Wien. Boisserée Geschichte 
und Beschreibung des Doms von Köln. Lützov die mit telal ter l . 
Kirchenbaukunst. Cammont Ab. Bud. d'Archéologie. Architecture 
religieuse. Bloxam Die mittelal terl Kirchenbaukunst in England. 
Damberger Synchronostische Geschichte der Kirche und Wel t im 
Mittelalter. Guizot Historie de la civilisation en Europe. Geoffroy 
Spectateur français au XIX. siècle. Pachtler, St immen aus Maria-
Laach. Dr. Het t inger Thomas von Aquin und die europäische 
Civilisation. Dr. Schlauch L. Eszmék a középkor kultur-életéből. 
V. ö. Dr. Stöckl Geschicte der Philosophie des Mittelalters. Dr. 
Hett inger Die göttl . Komödie des Dante Alighieri stb. ki tűnő mun-
káit, melyek örvendetesen lá t ta t j ák , hogy a haladó idő mindinkább 
megfej t i s érvényesiti az évszázadok igazait . „Tempus omnia reve-
lat," mondaná rá Tertul l ián. V. ö. Apolog. contra Gentes. A lelket 
megragadó alkotások beható tanulmányozása ad ta a szenthevü 
irónak a jkaira a tör ténetferdi tő elfogultságtól majd hitelvesztetté, 
becsmérelt középkorról, mely Jézus életadó elvein kiváná fölépíteni 
műveltségének, boldogságának s majdan üdvösségének szent hajlé-
kát , — e szavakat : ,,A szépmüvészetek, melyeknek mezején az 
Istentől az emberbe adot t szellemszikra fényes eredményeivel oly 
magaslatot ért el, minőre a pogány szellem szárnyain soha föl 
nem emelkedik vala, — a keresztény vallásban ez idét t is any-
jokra ismertek. Átkölcsönözték neki földi kellemeiket. ez viszont 
beléjök lehelé isteni szellemét : a zene hangjegyeket adott énekei-
nek, a festészet megörökité fá jdalmas diadalban, a szobrászat vele 
ábrándozott a sirok fölött, és az épitészet magasztos, t i tokszerü 
templomokat emelt számára. V. ö. Chateaubriand Genie du Chris-
tianisme. G. Stolberg Geschichte der Religion Jesu Christi. Dr. J. 
Alzog Universal-Kirchenoreschichte. Dr. T. Het t inger Apologie des 
Christhenthums. Dr. Hirscher Erörterungen über die grossen relig 
Fragen der Gegenwart. Duncker Die Krisis der Reformation. 

!) V. ö. Cic. de orat. 3, 9. 

reminiscentiáknak, melyek azonban mind magánjellegű 
közlések levén, a nyilvánosság elé nem vihetők. De fel-
használhatók magin uton a közügy érdekében, a bonyo-
lult ügy megvilágítására, az elmék tájékoztatására, a „cor 
unum et anima" helyreállítására, a melynek hiánya fáj-
dalmasan végig nyilai, sajnos, az egész országon. Mint a 
költő mondá: „Éjszak, kelet, dél és nyugot" — képvi-
selve van a hozzánk beérkezett nyilatkozatokban, melyek, 
igazán, részben igen becses és reánk nézve megtisztelő 
hozzájárulások a sok félreértéssel és nagy szenvedélylyel 
összekavart ügy tisztázásához. 

Most mindenek előtt részünkről azt kell megvilágí-
tani, hogyan keveredett be a római decretumok ügyébe 
az Acta S. Sedis augusztusi füzetének az emlegetése. Hát 
egyszerűen igy. Egy fővárosi nagy könyvtár őréhez for-
dultunk levélben, hogy nekünk az Acta S. Sedis ama 
füzetét, a melyben azok a római decretumok megjelentek, 
megküldeni szíveskedjék. A könyvtár őre azt felelte, hogy 
ő a nevezett folyóirat ezidei füzeteit mind átnézte, de — 
(persze hogy tévedett) — azokban a decretumokat meg 
nem találta ; az augusztusi füzet még nem érkezett meg 
(akkor): várjak tehát addig, mig az megérkezik. Igy került 
a dologba az augusztusi füzet emlegetése, holott azok a 
decretumok már az áprilisi füzetben láttak napvilágot, 
még pedig e, szem elől nem tévesztendő czim alat t : „ E x 
aedibns Vaticanis". Az augusztus hónap emlegetése „felix 
culpa" volt egy derék könyvtárőr részéről, a ki e téve-
dése által alkalmat szolgáltatott sok érdemes és hozzáértő 
embernek, hogy nyilatkozzék Magyarországban a katholi-
czizmus legégetőbb s legvitálisabb ügyében. 

De most már a dologra. Azonban ma itt a dolog-
nak csak egyetlen-egy oldalát lehet megvilágítanunk. — 
Sok félreértésre és veszélyes tévedésre adott s ad, bár 
már kevésbé, mint kezdetben, okot annak nem tiszta 
látása, hogy mily természetűek azok a mi ránk vonat-
kozó római decretumok; hogy mi a tartalmuk: iuris 
divini vagy iuris bumano-ecclesiastici tárgy-e, hit- és 
erkölcsi igazságokat foglalnak-e magukban, vagy pedig 
pusztán külső disciplináris intézkedést? Ennek világos 
látásától igen sok függ, függ például annak a kérdésnek 
àz eldöntése, vájjon szükséges-e ama decretumok meg-
tartása kötelességének létrejövetelére az, hogy azok for-
maliter promulgálva, hivatalosan kihirdetve legyenek, 
vagy vájjon nem elégséges-e az engedelmesség kötelességé-
nek egyetemes beállására eme decretumoknak privát uton 
való megismerése, divulgatiója ? 

En, megvallom, ezen a kérdésen azonnal túlestem s 
túlesett velem Magyarország papságának nagy tömege rög-
tön, a mirrt e decretumok napvilágra kerültek és hiteles-
ségök ellen semmiféle egyházi hatóság kifogást nem tett. 
Túlestünk ezen a kérdésen először azért, mert azok a 
decretumok hit- és erkölcsi igazságot foglalnak maguk-
ban, a melyek, tulajdonképpen, emberi, egyházi promul-
ga t ion nem szorulnak, hanem promulgálva vannak benső-
leg, kinek-kinek szivében részint a természeti törvényben, 
részint a hit malasztjának természetfölötti törvényében, 
külsőleg az egy igaz evangelium külső kihirdetésében. 
„Leges — statim earum gnaros obligant, si versentur 
circa materiam fidei et morum, . . . cum aliunde lege di-
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vina ad haec teneamur." Túlestünk a római decretumok 
kötelező voltának beállására vonatkozó kérdésen azért is, 
mert hitelességök ellen semmiféle egyházi hatóság kifo-
gást nem tett. Qui enim tacet, consentire videtur. 

Ma ennyit. ? ? 

Bécs, szept. 18. Mi minden nem lehetséges itt ebben 
az Ausztriában! — 

Azalatt, mig a legutóbbi napokban nemzetközi bo-
nyodalmak, monarchák találkozása és békés csapat- és 
hadsereg-összeütközések a közérdek figyelmét teljes mér-
tékben igénybe vették és mintegy lekötötték, itt a bel-
politika körében oly esetek fordultak elő, a melyek 
bennünket katholikusokat fölöttébb érdekelnek. Legelső-
ben is egy katonai „ukáz" hivja ki a közbotránykozást, 

„ mert az egy ókatholikus káplánt nevezett ki tábori lel-
készi állomásra. Ez az eljárás, ha közelebbről tekintjük, 
páratlan hatalmaskodás és valóságos provokáczió a ka-
tholiczizmussal szemben. Halljuk csak? mit tud erről az 
esetről a „Neue Fr. Presse" újságolni. „Theresienstadt 
várának hadkiegészítő parancsnoksága Csehországban Hol-
feldet, a warnsdorfi ókatholikus hitközség káplánját a 
a póttartalék nyilvántartásába vette fel és mozgósítás 
esetére, hadkötelessége körében, az egész fegyveres erő 
számára lelkipásztori tiszt végzésére kötelezte. Mig e 
fölött az ókatholikus lapok megelégedésöket nyilvánítják, 
mert ez szerintök teljes bizonyíték a mellett, hogy óka-
tholikus lelkészek is élvezik a tábori lelkészszé való 
alkalmaztatás kedvezményét, magától érthetőleg csalás 
saját hitfeleik számára, addig egy vorarlbergi katholikus 
lapban a következő vasba és pánczélba öltözött tiltakozást 
olvassuk : „Mi hangosan tiltakozunk az egész eljárás 
ellen. Hát szabad-e országunk katholikus fiait annak a 
veszélynek kitenni, hogy háború esetén, harcztéren vagy 
kórházban, aposztata és az egyház által kiközösített pa-
pok fogják lelküket az örökkévalóságba átkísérni akarni ! 
Hát már annyira volnánk, hogy a legkomolyabb időben 
eretnekek legyenek a katholikusok lelkipásztorai ! Vegyék 
számba ezt a dolgot képviselőink a reichsrathban és vagy 
a képviselőház vagy a delegáczió előtt hozzák komolyan 
szóba, hogy a hadügyminiszter orvoslást tegyen. Törvény 
és lelkiismeret követelik ezt." 

Az ókatholikusok és a „N. Fr. Pr.", a mint láttuk, 
szántszándékosan oda ferdítik el a dolgot, mintha arról 
volna szó, hogy Holfeld káplán csakis ókatholikus kato-
nák számára neveztetett volna ki tábori lelkészszé. De 
a dolog nem igy áll, mert a theresienstadti hadkiegészítő 
parancsnokság Holfeldet világosan az egész fegyveres erő 
számára tartalékos tábori lelkészszé nevezte ki. Holfeldet 
egyébiránt saját hitfelei részére nem is lehetne alkalmazni, 
a mint a következőkből ki fog világlani : Ausztria-Ma-
gyarország összes fegyveres ereje a népfelkelés nélkül 1 
millió 500,000 emberből áll. Ebben az óriás tömegben 
ókatholikus katona legfölebb 500 van együttvéve. Egy 
millió ötszázezer és 500 közt az arány körülbelül annyi 
3000: 1, vagyis 3000 katonára, azaz két egész ezredre 
esik 1 szál ókatholikus ember. Ezen felül az ókatholikus 
vallású legénység ugy szét van osztva a különféle fegy-
vernemnek között, hogy a legjobb esetben egy ezredre 

alig esik 2 — 3 ókatholikus vallású ember. Vonjuk le a 
következést : Mozgósitás esetén valamely ókatholikus lel-
készt hová fognak kinevezni ? Ókatholikus ezredek nin-
csenek, a gondolatban felvett 500 ember ugy szét van 
szórva az egész hadseregben, mint a szél szokta szétfújni 
a pelyvát : hol van itt az ókatholikus lelkész számára a 
működés tere ? ! x) 

A vorarlbergi lapnak tehát igaza van. 
Az osztrák lelkészkedő papság anyagi helyzete 

tudvalevőleg meglehetősen szomorú. Es ebben a dologban 
nem elég a szomorúságból az, hogy az államnak a kon-
grua tetemes felemeléséhez egy csepp pénze sincsen, hanem 
még azt is meg kellett élnünk, hogy némely pénzügyi 
hatóságok a lelkészkedő papságnak még oly „bevételeit" 
is adó alá vetették, a melyek tulajdonképpen nem egyebek 
voltak, mint — túlfizetések, ajándékok. El lehet gondolni, 
hogy ez a czégérés nyuzás az itteni papi körökben nagy 
visszatetszést keltett. Végre megtudta a csúnyaságot a 
finánczminiszter is, minek következtében ez a rendelet látott 
napvilágot: „A magas csász. kir. pénzügyminisztérium 
1891. jul. 10-én kelt kibocsátványa szerint nyomára jött, 
hogy egyes pénzügyi hatóságok az 1889. febr. 3-án kelt 
magas rendelet 8. pontjának túlságos tág magyarázata 
értelmében lelkészeknek oly jövedelmeit is a 2. osztályban 
adóköteleseknek vették, a melyek tisztán ajándékszerü 
adományozások jellegével birnak, mint például a köteles 
stóla-illetéknek ajándékszerü túlfizetése vagy a perselyből 
a lelkésznek jutó esedék stb. Erre vonatkozólag a cs. k. 
adó-kezelő és felügyelő urak figyelmeztetnek, hogy az 
idézett magas rendeletben adókötelesnek nyilvánított lelki-
pásztori jövedelmek közé semmi esetre sem sorolhatók az 
oly jövedelmek, a melyek tisztán ajándékszerü adományok, 
a melyekre a lelkésznek sem törvényszerű, sem szokásban 
gyökerező joga nincsen és a melyeknek lefizetése nem föl-
tétele a lelkész által végzett functio teljesítésének." A 
mindennapi józan ész elég lehetett volna az adóhivata-
loknál annak belátására, hogy a mit a jeleztük irányban 
tettek, rosszul tették. Nem ! Nekik rendelet kellett. Ez 
is mutatja, hogy adó-ügyünk reformra szorul. 

Sajátságos találkozása a véletlenségeknek, hogy épp 
most, mikor egy ókatholikus apostatát neveztek ki az 
egész hadsereg köre számára tábori lelkészszé és ez által 
a katholikusokat érzékenyen megsértették, épp most kerül 
újra napirendre az u. n „schärfere Tonart" szellőztetése. 
Önök tudják, hogy mi az a „schärfere Tonart? Az a katho-
liczizmusnak erélyesebb fellépését, sürgetését jelenti a kor-
mánynyal szemben. Nos, e tekintetben a mi jó osztrák katho-
likusaink még mindig az eszmecserék körében révedeznek. 
Neki-neki iramodnak a „schärfere Tonart" ajánlásának, 
végül azonban mindig ott maradnak a — kormány alá-
zatos szolgálatában. Igy a „Grazer Volksblatt", a mely 
olykor-olykor ugy beszél, mintha az erélyes akczió híve 
volna testestől-lelkestől, utoljára mégis mindig ott marad 
a régi állásponton, hogy t. i., ha rászedett is, nem kell 
Taaffe grófot végleg a baloldal karjaiba taszitani. Még a 

') Az egész intézkedés csakis valami Janszkytól telhetet t ki. 
Tudvalevőleg Janszkyt innen Budapestről, mikor i t t lehetetlenné let t , 
Theresienstadtba te t ték által. 
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„Linzer Volksblatt" is, a mely pedig a „schärfere Ton-
art"-nak egész vezérczikket szentel, azzal végzi a buzdi-
tást, hogy hát csak mégis legjobb a Taaffe gróf régi 
barátsága. Pedig avval ugyancsak nem lehet menni sem-
mire, mert annak a veleje : paralyzálni, egymással elkop-
tatni az ellentétes törekvéseket és mindent hagyni a 
régiben. Innen van, hogy a katholikusok Taaffe alatt az 
iskola-törvény revisiójával semmire sem mehetnek. Hogy 
ily körülmények között a „schärfere Tonart" felett meg-
indult discussio mindinkább élesebb lesz, az egyedül 
abból származik, mert mindig jelennek meg a küzdelem 
terén uj erők, a kik a vitát minduutalan fölfrissítik. Ve-
lük szemben a gróf Taaffe-hoz közel álló lapok, termé-
szetesen, szintén minduntalan kénytelenek a védelmet fel-
venni. Meg kell vallanom, hogy ezek a védelmek, még 
ha az alaposságtól el is tekintünk, nem mindig állják ki 
magának a logikai következetességnek is ellenpróbáját. 
Igy például a „Linz. Volksblatt" egy minapi vezérczik-
kében néhány szabályt állit fel a magatartásra nézve azok 
közöl, melyeket nemrég a „Germania" állított össze a 
német „Centrum" számára, t. i. hogy mindig azt kell 
tenni, a mit az elvek követelnek, és mikor ezek nem 
adnak világos utasítást és czélszerüségi tekintetek dönte-
nek csakis, vagy részben, akkor ugy kell cselekedni, a 
mint a haza, a nép jól felfogott érdeke és a politikai 
helyzet követeli, a körülmények szerint tehát a mint a 
kormány magatartása, a pártok állása a Centrummal 
szemben mutatja. A „L. V." szórói-szóra idézi a „Ger-
mania" okoskodását, a mint következik : „A Centrum 
örülne, ha mindig a kormánynyal mehetne, mert a Cen-
trum a tekintély elvét képviseli és mert tudja, hogy a 
kormánynyal ellentétben semmit sem lehet nyerni, csak 
ha ez már le van győzve, a mi nálunk miadig nehéz 
harczokba kerül és soha sok mindenféle károsodás nélkül 
nem jár. A jelen kormánynak még nincsenek programm-
szerü megállapodásai sok czéljára nézve és igy maga is 
szivesen veszi a támogatást, a hol készség mutatkozik 
erre és a többségeket esetről-esetre alkotja meg. Ezért 
kell a Centrumnak is igyekezni, hogy szabad keze ma-
radjon, habár most a kormány iránt barátságos viszony-
ban van és habár remélheti, hogy a viszony tartóssá fog 
kifejlődni, és a haza javára szolgáló hosszú közös mun-
kában fog nyilvánulni." Ezt az elvet veszi fel a „L. V." 
ideálul, de nem gondolja meg azt, hogy a német Centrum 
annak idején jól megszántotta a földjét, mig az osztrák 
katholikus „államférfiak" és parlamentáriusok a kedvező 
pillanatokat, bizony, elpuskázták ! Ily előzmények után 
azt mondani, hogy nekünk is ugy kell tenni, mint a 
német Centrum tesz, egy kissé naiv, ha azt hiszi a ki ezt 
mondja, hogy a cerebrum non habet-et nem veszi észre 
senki. Az pedig, hogy az oppositio nem használ semmit, 
a tehetetlenség gyáva takargatása. Használt biz az pél-
dául a német Centrumnak, mikor ideje volt! 

Jellemző a vezérlő kath. politikai körökre nézve, a 
mit legújabban a „Grazer Volksblatt" mondott: „A mi 
a kormányhoz való viszonyt illeti, no hát mi e tekintet-
ben soha sem ostromoltuk meg Olympust, hanem azért a 
Taaffe-minisztérium mégis szűkmarkúnak és tartózkodónak 
mutatkozott legfőbb kívánságainkkal szemben és igy 

bizalmunkat maga iránt csökkentette, és ma már nem 
mérnők mint meggyőződésünket hirdetni azt, hogy a 
szabad kéz politikája a kormánynyal szemben sokáig fog 
a mai irányban megmaradni, hogyha a kormány az 
eddigihez hasonló engedékenytelenséget fog velünk szem-
ben tanúsítani. Tessék jól megjegyezni: nem meggyőző-
dést, hanem szivünk egy óhaját mondtuk ki. A mit 
azonban az eddigi taktikában dicsérünk, az a törekvés, 
hogy a többséggel összeköttetésben maradjunk. Hogyha a 
konservativek idő előtt hagynák magukat oppositióba 
csábittatni vagy a kisebbségbe kitolatni, óriás felelősséget 
vonnának magukra, mert akkor a dolgok egész állása 
szerint föltétlenül le kell mondaniok a hitvallásos isko-
láról és meg kell elégedniök avval, hogy évenkint szép 
beszédeket mondhatnak e tárgyról. „Önöknek már most 
le kell erről mondaniok." Ezt kiáltják nekünk gú-
nyosan. Mi azt feleljük, hogy dolgozni kell, mig nappal 
van, és hogy az éjszakát, a midőn senki sem dolgozhatik, 
meggondolatlanul nem szabad felidézni. A mig a több-
séghez tartozunk, mindig nappal vagyunk. Aludni menni, 
még avval a szándékkal is, hogy néha majd álmunkban 
felkiáltunk, még nem érkezett el az ideje. Mi szeretjük 
óhajtani, hogy ez az idő soha ne érkezzék el. Egyéb-
iránt vallás-politikai tekintetben az alvás ideje csak 
akkor érkezhetik el, hogyha az episcopatus elalszik ; ha-
nem hát erre nézve az előjelek éppenséggel hiányzanak." — 
Sok kidobni való dolog van ebben a beszédben, az igaz ; 
de hát erről az itteni conservativ táborban uralkodó 
amúgy is nagy konfúzió és egyenetlenség miatt kényte-
lenek vagyunk lemondani. A hitvallásos iskolát, hogy a 
„Graz. Volksblatt" szavaival éljek, sajnos, még nappal 
sem birtuk elérni ; hogy éjjel sem fogjuk elérni, az több 
mint bizonyos. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Nyilatkozat.l) 

Alulirott a következő vallomást teszem és adom át 
a nyilvánosságnak. Tizenhat éven át voltam a róm. kath. 
anyaszentegyház szolgája, az esztergomi főegyházmegye 
áldozárja. Ekkor egy meggondolatlan felháborodás és a 
világ szelleme által elragadtatva kiléptem a papság köte-
lékéből és a róm. kath. anyaszentegyház kebeléből. 

Nagy lelki küzdelmek között éltem ily állapotban 
éveken át, keresve lelkem nyugalmát, amelyet azonban 
nem találhattam. Az önmeghasonlás e vergődései növel-
ték bennem a vágyat visszatérni az elhagyott lelki ott-
honba, visszamenni az édes anyához, a róm. kath. anya-
szentegyházhoz, melytől aki elszakad, lelki halottá válik. 

Isten irgalma nem hagyta terméketlenül érzelmei-
met ; igazságának világosságát kiterjeszté fölöttem. 

Egy napon igy szóltam lelkemhez: Meddig tart még 
e kinos gyötrődésed ? Ébredj botlásod álmaiból ! Az éj 
elmúlt, a virradat megérkezett, kösd fel az igazság fegy-

>) Maga nyilatkozó hozta el mi hozzánk. Megtéréseért üdvö-
zöltük akkor, üdvözöljük most. Legyen meggyőződve, hogy az 
anyaszentegyházzal együtt annak minden igaz fia örömmel öleli 
szivére a megtér t testvért . A Eel. szcrJc. 
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veret s lépj az Ur útjára, melynek mutatójára Istenkéz e 
szavakat ir ta: „Kövess engem!" 

És én fölkeltem s követve a tékozló példáját oda-
borultam az egyház lábaihoz. A törvény szabta módozat 
szerint a budapesti evang. plébánián kijelentvén kilépé-
semet — Kalocsára mentem, hogy ott a Jézus-társasági-
kollégiumban bűnbánatot tartsák nagy tévedéseimért. Az 
örök igazság kétélű kardja által áthatva, bánatteljes szív-
vel kértem a végtelen jóságú Istentől bocsánatot, amelyet 
türelmes bünvallomásom által amint azt reménylem, meg 
is nyertem : XIII. LEO pápa ő szentsége által adott s a 
kalocsai egyházmegye által közvetített hatalom által bű-
neimtől, különösen pedig a hitehagyás nagy vétkétől 
kegyesen feloldoztattam. 

Legyen mindezekért hála a jó Istennek, aki vezeti 
földi életünk útját, — s kegyelmének erejével kormá-
nyozza akaratunkat és tetteinket a jóra ! Legyen hála 
szent anyánknak, a római kath. anyaszentegyháznak a 
nagy szeretetért, melylyel megtérő bűnös fiát kebelére 
fogadta s megnyitotta előtte ismét szentélyének aj taját ! 

De legyen hála az esztergomi főegyházmegye ezidő-
szerinti kormányzatának a bölcs nagylelkűségért, hogy 
nem utasitá el a hitehagyás sötét útjáról visszatért s nála 
kopogtató fiát, hanem az anya jóságával fogadta öt s 
visszaadta neki papi öltönyét, az evangéliumot és a kely-
het, az oltárt és szószéket ! 

Lelkem kimondhatatlan örömével jelenthetem tehát, 
hogy ismét katholikus és pap vagyok. Kivánom, hogy 
ezt tudomásul vegyék mindazok, akiket egykor botrá-
nyos lépésem által megszomoritottam. Kivánom, hogy az 
egész főegyházmegye, amely ápolt és nevelt, — annak 
papjai és hivei, valamint az egész kath. egyház tudomásul 
vegyék ezen nyilatkozatomat, és abbeli kijelentésemet, 
hogy hitehagyásomat szivből sajnálom és szeretném, ha 
azt soha el nem követtem volna; sajnálom és fájlalom a 
botrányt, a melyet az egyháznak okoztam ! 

Midőn tehát ezzennel mindazt, amit szóval vagy 
tettel az egyház ellen valaha tettem — elitélem és vissza-
vonom, — kijelentem, hogy főtörekvésem lesz ezután a 
tett lelki károkat jóvátenni s életemet, erőmet, .buzgósá-
gomat az egyháznak szentelni. 

Katholikus testvéreimtől, paptársaimtól, egyházi ke-
gyes felsőbbségemtől bocsánatot kérve a múltra, elnézést, 
türelmet, szeretetet a jövőre, szivemet az Istenhez emelem, 
hogy adjon nekem erőt és malasztot ezen föltételeim és 
elhatározásaim hü és pontos kivitelére. 

Budapest, 1891. évi szept. 16-ikán. 
Zoványi J. Mihály. 

IRODALOM. -
*** A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi 

cziszterczi apátságok története. Első kötet : A pilisi 
apátság története 1184—1541. Irta Békefi Rémig, czisz-
terczi rendű áldozó-pap és főgymn. okleveles rendes tanár. 
Pécsett. 1891. Pfeifer Ferdinánd bizománya Budapesten. 
Nagy lex. 8-r. XI, 515 1. Ábrákkal és IV. Béla király 
1254-iki arany-bullás oklevelének fac-similéjével. Ara 5 
forint. 

Ennek a műnek bemutatásával régóta tartozóban 
vagyok. Annál szivesebben teljesítem most a bemutatást. 

Nem tudom, mi adott okot arra, hogy „ Junius" a 
czisztercziek múltját ez év elején a „Budapesti Hírlap" tár-
czájában tőle kitelhetőleg fekete szemüvegen nézte, de 
azt tudom, hogy ez a könyv, melyet a nevezett biráló ur 
ott recenseálni, bemutatni akart, nem adott rá okot. Mert 
ez a mű minden igazságszerető és jóakaratú ember és 
hazafi szemében — nagy szolgálat Magyarország műve-
lődése és viszontagságai történelmének. Széles körű for-
rás-kutatás, alapos tanulmány, komoly megfontolás, lelki-
ismeretes, igazságszerető munka, plasztikus, a legkényesebb 
irodalmi igényeket kielégítő feldolgozás eredménye fek-
szik benne előttünk. Hogy a 11-ik és 12-ik század szer-
zetesi reform törekvéseinek kérlelhetetlen egyszerűségét és 
szigorát, a zordsággal határos keménységét annak nemes 
intenczióival együtt a modern emberek ízlése mél-
tányolni nem tudja, az természetes dolog. A történelem 
azonban napirendre tér az önkény és a változó divat 
szeszélyei fölött s hálás tisztelettel fogja emlegetni Supka 
Jeromos elhunyt cist. r. a j át érdemét, a ki e mü létre-

jöttének fő pártfogója vala, és Békefi Rémig tudós rend-
társét, a ki e vallásos és hazafias lelkesedéstől inspirált 
művel a magyar irodalmat igazán gazdagitá. A cziszter-
cziek története tekintélyes részlet Magyarország egyházi 
és állami történetéből. Ezeréves multunk már-már bezá-
ródó ajtajának küszöbén közelismerésre méltó dolgot cse-
lekszik a nagyérdemű cziszterczi rend, midőn magyaror-
szági apátságainak történetét, hü feldolgozásban és a 
szaktudósok szűkebb körén tul is élvezetet nyújtó olvas-
mányban, az országnak bemutatja. Folytatását mohó vágy-
gyal várjuk. 

Most valamit a mü berendezéséről. Halljuk magát 
a szerzőt erről szólani. „Müvem beosztására nézve, úgy-
mond, tájékozásul megjegyzem, hogy három részre oszlik. 

„Minthogy a négy apátság történetét felölelő munka 
több kötetre terjed, s másrészről a rendi belső élet lénye-
gében mindenütt ugyanaz volt: elkerülhetetlennek tartot-
tam a „Bevezetés*-ben, két fejezetben, tárgyalni a „Rend 
keletkezését, fejlődését és bejövetelét hazánkba" és a 
„Czisztercziek belső szervezetét." S ezen bevezetés képezi 
müvem első részét. 

„A munka második része öt fejezetben: „A pilisi 
apátság színhelye, keletkezése és alapitója", „A pilisi apátok 
pápai megbízatásai", „A pilisi apátok királyi megbízatá-
sai", „A pilisi apátok íirtokai, birtokperei, jövedelmei és 
kiváltságai", s „A pilisi apátság élete" — a pilisi apát-
ság történetét 1184—1541-ig öleli föl." 

Mind a két részben teljes erővel igyekezett szerző, 
a tárgyalás rendszerét tekintve, hiven megmaradni a mai 
történetírás követelményeinél. Sőt a csoportositó rendszert, 
mely a bonyodalmas szálakat elkülöníti, s épp ezért szövi 
össze művészi egészszé, oly arányban juttatta szerző 
érvényre, hogy hasonló irányú müveknél ily fokban még 
nem nyert életet. S más részről nem feledkezett meg 
szerző arról sem, hogy az általános történelmi viszonyok 
beszövése képezi azon hátteret, mely előtt az események 
igazi mértékeikben jelennek meg. 

A mü harmadik része — oklevéltár, melyet a tudós 



208 RELIGIO. 

szerző hasznavehetőségi szempontból csatolt vala müvé-
hez. A munka becse, mii-értéke s a hazai tudomáuyos 
irodalom magas niveauja szempontjából, a talált pecsétek, 
kéz-aláirások s az összegyűjtött templom-romok rajzáról 
és fényképéről készült autotypiai és phototypiai képek s 
az 1254-iki arany-bullás oklevélnek falsimiléje a műből 
ki nem maradhatott. 

Az egészet gondos tárgymutató (Index) zárja be. 
Még azt emiitjük fel, hogy ez a kötet „Szent Ber-

nárd emlékének" van szentelve, születése nyolczszázados 
évfordulójára. 

Mindent összevéve, szivesen csatlakozunk az elisme-
résnek eleddig nyilvánosság elé került Ítéleteihez — ugy 
a lelkes és hazafias rendet mint a szerzőt illetőleg. 

Három magyar liturgika egyszerre. 
Irodalmi esemény számba megy a következő jelesb-

nél jelesebb liturgikai vagyis szertartástani magyar isko-
lai könyv egy hónap alatt való megjelenése : 

1. Liturgika vagyis a görög kath. egyház szertar-
tásainak magyarázata. Iskolai és magánhasználatra. Irta 
Mikita Sándor, munkácsegyházmegyei áldozár, az UDgvári 
püspöki papneveldében az alap és az ágazatos hittan 
ny. r. tanára. Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 
Ungvárott, 1891. 8-r. 245 1. számos ábrával. Ára 80 kr. 

2. Liturgika vagyis a katholikus egyház isteni tisz-
teletének magyarázata. Családok és népiskolák számára. 
Irta dr Lassú Lajos nagysuri plébános. Az eszterg. ftdő 
főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Esztergom, 1891. 
8-r. 48 1. Ábrákkal. 10 kr. 

3. Görög szertartású katholikus Liturgika, azaz : 
Szertartás-értelmezés. Iskolai és magánhasználatra irta 
Melles Emil, kisdobrai esperes-lelkész. A munkácsi püs-
pöki hatóság jóváhagyásával. Ungvár, 1891. 159 1. Ára 
60 kr. 

Mind a hármat avatott ember és jeles tollú iró irta. 

V E G Y E S E K . 
*** A magyar katholikus ifjúság zarándoklatának 

zöme, a mely 261 tagból állt és Anconának vette útját, 
a megállapított terv szerint f. hó 28-án szerencsésen meg-
érkezett az örök városba. Ugyanaznap délután 1 órakor 
fogadta a pápa az egész zarándoklatot, melyet Császka 
Gy. szepesi püspök ur vezetett a pápa elé. 0 szentsége 
kegyesen fogadta a magyarok hódolatát és az egész nem-
zetre áldását adta. Másnap, 29-én, a szent Péter templo-
mában a pápa aranymiséje alkalmából tartott solemnitás-
lioz hasonló ünnepély folyt le. A pápa szent Péter sirja 
fölött szent misét mondott. Az örök város és világ min-
den részéből összesereglett hívek, számra nézve vagy 
60,000, lelkes éljenzéssel fogadták a pápát bevonulásakor, 
és kisérték, mikor a Vatikánba visszavonult. A magyar 
kath. ifjúságnak felejthetetlen napjai lesznek ezek. 

— Egy püspök kegyelete. Marton Lukács sz. fer. 
aranym. áldozárt, ki munkás életének 80-ik, szerzetesi 

korának 62-ik, áldozópapságának 56-ik évében Szombat-
helyen elhunyt, Hidassy Kornél püspök ur ő méltósága 
temette el nagy gyászsegédlettel. (V. K.) 

— Mgr Lecot bordeauxi érsek a munkásügyről szóló 
pápai encyclika alapján egy kátészerü müvet irt 136 
kérdéssel és felelettel. Egy-egy felelet felér egy-egy könyv 
tartalmával. 

— A dömések uj egyetemes főnöke, ft . Frühwirth 
Endre, stájerországi születésü és még csak 47 éves, ámbár 
egész megjelenése és modora már egy teljes korú aggas-
tyánt mutat. Ha azonban tekintetét fölveti és átható 
szemeivel rád néz, akkor veszed csak észre, hogy szivének 
jósága mellett, mily lelki erő és fényes tehetség éli a 
férfi kor virágját abban a szikár, roskatagnak látszó 
testben. Az uj dömés generális nagy adminisztrátor híré-
ben áll. Megválasztása Lyonban nagyon könnyen ment. 
Frühwirth eddig másodszor volt az osztrák-magyar rend-
tartomány provincziálisa. 

— Tisza K., Szász K. és Mocsáry L. Igy követ-
keznek ők, kik egymásután megmutatták, hogy mi katho-
likusok mit várhatunk a protestantizmustól most és 
jövőben, Tisza K. Pápán azt hirdeté, hogy még intenzi-
vebbnek, még szívósabbnak kell lenni a prot. ellenállásnak 
a katholiczizmus jogaival és igényeivel szemben. Szász 
K. Szabadkán legúnyolta, lerágalmazta a tiszteletére meg-
jelent katholikusok hitét, Miskolczon pedig, jó hogy csak 
inter pocula, beleszólt még a primási szék betöltésébe 
is. Jöt t azután Mocsáry L., és ez végre betette az ajtót. 
Mint valami rabló lovag neki uszította a protestantizmust 
a kath egyház vagyonának. És ezek a jó urak nem akar-
nak — kulturharezot! Azt — mondják! 

— Mennyire barátja XIII. Leo pápa annak, hogy 
a kath. papság magas tudományos műveltségre töreked-
jék, mutatja az, hogy 1889-ben megsemmisité a 3. balti-
morei zsinatnak egy határozatát, a mely korlátozni akarta 
a papság törekvését az iránt, hogy tudomány-egyetemi 
tanfolyamot végezhessen. 

— Boldog nemzet ! Melyik ? A belga. Miért ? Tüs-
tént meglátjuk. Woeste, a nagy államférfiú a malinesi 
kongresszus végén mondott beszédében „büszkén," — ezt 
monda, — igy kiáltott fel: „Mienk, katholikusoké, a ne-
velésügy, mienk a jótékonyság ügye, mienk a társadalom, 
a művészet, az irodalom és a tudomány ügye !" Nálunk 
tegnapelőtt hirdette mint kétségbevonhatatlan tényt, hogy 
a magyarságot — a protestantizmus vezeti ! Hol vagy 
Pázmány Péter ? ! Egy igazi kath. nagygyűlést nem me-
rünk, nem tudunk tartani ! 

— Ilyen az ember — mindenütt! P. Berthier dö-
més atya, a freiburgi kath. egyetem rektora a néhány 
nap előtt bezárt malinesi kath. kongresszuson mondott 
beszédében emlité, hogy Freiburg svájezi kanton tanácsa 
már 1509 ben elhatározta, hogy főiskolát emel. Azóta, 
úgymond, 1862-ig harminczötször határozták el ugyanezt, 
de a kath. egyetem csak most jött létre. Ilyen az ember 
— mindenütt ! Mi pedig még ilyenebbek vagyunk, mert 
másutt legalább tanácskoznak és határoznak, hogy legyen 
kath. egyetemök : mi azonban se nem tanácskozunk, se 
nem határozunk s hagyjuk a volt kath. egyetemünket az 
„állaui"-nak dekatholizálni ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, h i t tudor . k. m. tud . egyetemi ny. r . tanar 

Budapest.. 1891. Budnyaus-iky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Budapesten, október 3. 27. II. Félév. 1891. 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII.S 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ACHIEPISCOPOS 

EPISCOPOS » 

ALIOSQUE LQCORÜM ORDINARIOS 

PACEM ET COMMUN] ONEM CUM -APOSTOLICA 

SEDE HABENTES 

DE MARIAE VIRGINIS ROSARIO 

VENERABILIBUS FRATRIBUS 

PATRIARCHIS PRIM ATIBUS ARCHIEPISCOPIS. 

ALIISQUE LOCORVM ORDINARIIS 
• 

PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA 

SEDE HABENTIBUS., 

LEO PP. XIII, 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Octobri mense adventante, qui sacer Virgini 
beatissimae a Rosario dicatusque habetur, gra-
tissima Nobis recordatione succurr.it, quantopere 
hoc vobis, Venerabiles Fratres, superioribus annis 

commendaverimus, u t fidelium ubique greges, 
auctoi'itate sollértiaque vestra excitati, pietatem 
iutenderent et augerent suam erga magnam Dei 
Matrem, potentem christiani populi adjutricem, 
ad earn toto ipso mense adirent suppliciter, 

«eamque invocarent sanctissimo Rosarii ritu, quem 
Ecclesia, in dubiis praesertim rebus difficillimis-
que temporibus, adhibere et celebrare, optato 
semper exitu, consuevit. — Eamdem voluntatem 
Nöstram, hoc rursus anno, curae est patefacere, 
easdemque ad vos mit tere atque etiam duplicare 
hortationes ; id quod suadet urgetque Ecclesiae 
Caritas, cujus labores, potius quam levamentum 
acceperint, et numero in dies et ace.rbitate in-
gravescunt. Mala omnibus cognita deploramus : 
quae eustodit Ecclesia et t radi t dogmata sacro-
sancta, oppugnata, confixa; integritás quam tuetur 
christianae virtutis, derisui habita ; in sacrorum 
antist i tum ordinem, maxime autem in romanum 
Pontificem, multis modis obtrectatio instructa, 
invidia, conflata; in ipsumque Christum Deum, 
per impudentissimam audaciam et nefarium sce-
lus, impetus factus, quasi conantium redemptio-
nis ejus divinum opus, quod numquam vis ulla 
tollat et deleat, tollere funditus et delere. — 
Ista quidem haud nova accidunt militanti Eccle-
siae : quae, praemonente apostolos Jesu, ut ho-
mines véritatem edoceat atque ad salutem pro-

•vehat sempiternam, in aciem quotidie dimica-
tionemque venire debet; quaeque reapse per 
saeculorum tractus animosa ad martyrium de-
pugnat, nulla re laetata et gloriata magis, quam 
quod suum possit cum Auctoris sui sanguine 
consecr'are, in quo sibi promissae victoriae spes 
exploràtissima continetur. — Neque tarnen dif-

27 
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fitenduin, quam gravi t r is t i t ia optimum que'mque 
af'ficiat haec assidua dimicandi contentio. Magnae 
nimirum tr is t i t iae causa, tarn esse multos. quos 
pravitates errorum et in Deum protervia longe 
abducant agantque praecipites; tarn multos, qui 
ad quamlibet religionis formam se aeque haben-
tes, divinam j amjam exuere fidem videantur; 
neque i ta paucos esse homines catholicos, qui 
religionem nomine tenus retineant, non re de-
bitisque colant officiis. Id praeterea multo gra-
vius angit et vexat animum, reputare, tarn 
luctuosam malorum perniciem inde potissimum 
ortam, quod in temperat ione civitatum vel nullo 
jam loco Ecclesia censetur, vel saluberrimae 
vir tut i ejus deditâ opera repugnatur ; qua in re 
apparet magna quidem et justa vindieis Dei 
animadversio, qui recedentes a se nationes mi-
serrima mentium caecitate sinat hebescere: 

Quapropter res ipsa clamat, vehementius 
clamat in dies, necesse omnino catholicos homi-
nes precibus ad Deum et obsecrationibus uti 
alacres perseverantes, sine inter missioned) idque 
non apud se quisque tan tum, sed eo- magis 
publice faciant oportet, sacris in aedibus con-
gregati , enixe flagitantes, ut Ecclesiam provi-
dentissimus Deus ab importunis et malis ho mini-
bus *) liberet, per turbatasque gentes ad sani ta tem 
et mentem luce et cari tate Christi reducat. — 
Res enimvero supra hominum fidem mirabilis ! 
Yiam suam laboris plenam saeculum quidem in-
sistit, f retum opibus, vi, armis, ingenio : securo 
Ecclesia plenoque gradu aetàtes decurrit, confisa 
unice Deo, ad quem diurna et nocturna prece 
oculos et manus attollit . Ipsa enim, quamquam 
cetera, quaecumque ex Dei cura tempus affert 
humana praesidia, prudens non negligit, non in 
iis tame n sed potius in orando, comprècando, 
obsecrandoque Deo, praecipuam sui spem repo-
nit. Inde habet quo vitalem spiritum alat et 
roboret, quia sibi assiduitate precandi contingit 
feliciter, ut, àb humanarum rerum vicissitudine 
intacta et in perpetua divini ÏSTuminis conjunc-
tione, vitam ipsam Christi Domini hauriat ac 
tranquille placideque t raducat ; fere ad Christi 
ipsius similitudinem, cui cruciatuum diritas, quos 
in commune est bonum perpessus, nihil adrno-
dum de proprio sibi beatissimo lumine et gau-
dio neque minuit neque ademit. 

(Vége köv.) • . 

') I. Thes. Y. 17. 
2 j II. Thes. III. 2. 

Jászóvár ünnepe. 
Lélekemelő ünnep színhelye volt m. hó 21-én a 

jászóvári ősi monostor. Mélt. és főtisztelendő Kaczvinszky 
Viktor praelatus, a prémontrei kanonokok érdemekben 
gazdag prépostja, áldozó-pappá szenteltetésének ötvenedik 
évfordulóját ülte. A családias jelleg, melyet a rend tag-
jai, csupa gyengédségből, tekintve ősz főpapjuk egészségi 
állapotát, az ünnepségnek adni iparkodtak, — széles me-
derbe magasra csapó ovácziókká nőtte ki magát, mert az 
a szeretetbe olvadó tisztelet, melyet az ünnepelt egyéni-
sége a lefolyt félszázadon át tágaskörü érintkezései alkal-
mával maga iránt önkénytelenül is kivivott, nem engedte, 
hogy csak családi ünnepeltetések középpontja legyen az, 
kit mások is magukénak szeretnek vallani. 

Már a szombat esti, vasárnap délelőtti s délutáni 
vonatokkal számosan érkeztek Szepsibe a rendi tagok s 
a jubiláns rokonai s tisztelői közül, hogy innen aztán a 
prépostság fogatain a regényes fekvésű Jászóra hajtsanak. 
M. hó 21-én reggel pedig egymást érték a mindenünnen 
összesereglők diszes alkalmatosságai. 

Az ünnepélyt Jászó bányaváros derék polgárai nyi-
tották meg. M. hó 20-án este félnyolczkor a várral szem-
közt meredező sziklakőről mozsárdurrogás jelezte, hogy a 
városházától megindult a fáklyások impozáns menete, 
melyen a 'helybeli tűzoltók tartották fenn a rendet. 
Ugyanakkor kigyúlt minden ablak s még a legkisebb 
kunyhóból is a szeretet, tisztelet lángja ragyogott ki. A 
nemzeti lobogók alatt, czigányzene mellett haladó menet, 
útjában folyton növekedve, nyolcz órakor ért a vár elé, 
melynek hatälmas arányú homlokzata, megvilágítva a 
lobogó fáklyafénytől, festői látványt nyújtott. Zugó élje-
nek üdvözölték a főpapot; majd a helybeli daloskör kö-
szöntő .éneke után Mester Károly, a város érdemes birája 
mondotta el üdvözlő beszédét, melyben az őszinte sziv 
keresetlen szavaival kérte ki a jubiláns további kegyeit. 
Hatalmas éljenzés követte a szónok szavait, s újra fel-
hangzott a daloskör éneke, a mikor mindenki meglepe-
tésére megnyílt egy ablak, s az ősz prépost keze intésével 
csendet kért, melynek beálltával szokatlanul erős, az ér-
zéstől csengő hangon körülbelül e szavakat intézte a 
hallgatósághoz : „Köszönöm, nagyon köszönöm Jászó 
bányaváros polgárainak e megtisztelő ováczióját, s legye-
nek uraim meggyőződve, hogy ha eddig valamit tettem e 
nemes város érdekében, iparkodni fogok a jövőben is, 
hogy a tisztelt polgárság nagyrabecsült jóindulatát meg-
tarthassam. Isten áldása mindnyájukkal!" Kitörő lelkese-
dés fogadta Jászó jótevőjének e kegyes szavait, mire a 
menet lassan tovább indult, hogy a fáklyákat máglyákba 
hányva, folytonos éljenzés é3 mozsárdurrogás közt el-
égesse. 

A városi polgárság ez önként nyilvánuló ovácziója 
látható jó benyomást tett a jubiláris főpapra. 

Az ünnepély legmeghatóbb, tisztán családias része 
m. hó 21-én reggel hét órakor folyt le, midőn a teljes 
számban egybegyűlt konvent s a vidéki házak képviselői 
s a rokonok jelenlétében olvadozó áhítattal mondotta el 
aranymiséjét az agg prépost. Manuduktora Szalánczy Ist-
ván, a szintén aranymisés leleszi házfőnök volt ; mellette 
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segédkeztek : a rend perjele, a növendékek mestere s egy 
rendi plébános. Köny ült minden szemben ; maga a főpap, 
a meghatottságtól megindulva, alig birta befejezni szent 
cselekményét; mikor pedig a perjel az egész rend nevé-
ben kérte a jubiláns áldását, kitört az alig elfojtott érze-
lem : a szeretet könnyei patakként hullottak az áldó s a 
megáldottak szeméből. 

A hálaadó isteni tisztelet pontban kilencz órakor 
kezdődött a prépostsági székesegyházban. A remek tem-
plom minden fülkéje megtelt már, mikor dr Kussinszky 
Arnold fényes segédlettel járult a szent lépcsőkhöz, s 
intonálta a Te Deum laudamust. Az ájtatos gyülekezet 
megilletődve hallgatta a misét, mely alatt a rendi növen-
dékek chorális énekeket zengettek. A fiatal leviták nagy 

lelkesedéssel tanulták be, mély érzéssel adták elő e ma 
már szokatlan, de éppen szokatlanságukkal mély hatást 
keltő ihletett melódiákat. 

A másfél óráig tartó istentisztelet után az összes 
rendi tagok kanonoki díszben, kisérve a növendék-papság 
s a tisztelgők egyházi tagjaitól, felvonultak praelatusuk 
lakóosztályába, hol riadó éljenekkel fogadták megillető-
dött atyjukat. Az ünnepi szónok dr Kussinszky A. perjel 
volt, ki meleg közvetlenséggel mondotta el főbb pontjai-
ban im itt következő beszédét: 

Méltóságos és Főtiszteletü Praelatus Ur ! 
Szeretett Atyánk ! 

Méltóságod áldozópapságának 50-ik évfordulójához 
jutott. Oly kegy ez az emberi sorsot intéző Gondvise-
léstől, mely a sok hivatott közöl csak kevés választott-
nak jut osztályrészül. Méltó, hogy ez alkalommal ünne-
pet üljünk. 

Es mi ünnepelünk is ! Ünnepel az egyesitett három 
prépostság ; — ünnepel az ősi Hegyfok, a rónákon ural-
kodó Lelesz, — ünnepel a magyar Praemonstratum, 
Jászóvár is. íme, itt e népes gyülekezet, egybe seregelve 
mindenünnen, hová méltóságod kit-kit az Isten és a haza 
szolgálatára bölcs intézkedéssel kirendelt : e népes gyü-
lekezet ünnepi diszben, ünnepi érzelmekkel jelent meg, 
nem azért, hogy lerója a leróhatatlant : azt a tengernyi 
tartozást, melylyel méltóságod atyai jósága mindnyájunkat 
örökre adósaivá te t t ; — hanem hogy a magunk s mind-
azok nevében, kik csak lelkileg lehetnek részvevői ez 
ünnepnek, az összes rendi tagok nevében kifejezést adjunk 
annak az igaz, őszinte és bensőséges szeretetnek, annak 
a határtalan hálának, melylyel méltóságod iránt minden-
kor viseltetünk. 

Félszázad emléke ujul meg ma méltóságod előtt, s 
az emlékek e hosszú sorában nincs egy Isten-adta nap 
sem, a melyen nyugodtan, az önérzet boldogitó tudatával 
ne pihenhetne meg méltóságod tekintete ; — nincs egy 
óra, egy perez sem, mely nem rendünk, tehát nem a mi 
javunkra lett volna forditva. Az a szent miseáldozat, 
melyet méltóságod ezelőtt ötven évvel, mint ifjú Ábel, 
mutatott be a Magasságbelinek : ma, ötven év multán, az 
ősz Melchisedech kezéből az áhitatnak ugyanoly jóillatu 
tömjénfüstjével ujul meg s emelkedik a kegyelmek tró-
nusáig. — Es a pálya, melynek határpontjain e két 
oltárkő emelkedik, nemcsak méltóságod életének java-
részét öleli át : egy jó darab története az az egész 

rendnek is : mert a tiz lustrum minden egyes éve egy-egy 
mély lábnyom, mely méltóságodnak Isten dicsőségére s 
hazánk érdekében tett fáradozásainak tanújele. 

Rajzoljuk-e e pálya részleteit? Elmondjam-e, hogy 
méltóságod, mint Isten szolgája, ihletet meritve az evan-
gélium sugallataiból, tüzes oszlopként világitott előttünk 
már akkor is, mikor még ifjú kora s alázatossága a köz-
vitézek sorában tartotta vissza? — Szóljak-e a tanárról, 
ki, nem rejtve véka alá elméje messze ragyogó világát, 
széles körben sugároztatta az igaznak, jónak és szépnek 
magasztos tanait ? Vagy fessem-e az igazgató és házfőnök 
munkásságát, lángoló lelkesedését, melylyel nemzeti kul-
turánk két templomában is páratlan buzgalommal ápolta 
a hazaszeretet oltárát oly időben, mikor — a költő sze-
rint — „a magyar nem lelte honját a hazában?" — 
Avagy pedig szóljak-e a dicső vezérről, kit jobb idők 
hajnalán, hogy előttünk tündököljék, Isten jóvoltából a 
királyi kegy adott ajándokul ? — Dicsőítsék mások és 
máskor az érdemek e beláthatatlan tengerét; mondják el 
azt, mit mi boldogok szemünkkel látunk, fülünkkel hal-
lunk, szivünk szivéből érezünk; mondják el mint épületes 
legendákat az utókor buzdítására, hogy az erények mily 
kimeríthetetlen bányáját hordja szivében méltóságod, — 
vallásos meggyőződésének ihlettségét, tudományának mély-
ségét, lelke jóságát hirdessék, magasztalják, bámulják 
mások és máskor : mi, méltóságod szerető fiai, ma e 
megható pillanatban, mikor még ajkunkon lángadoznak 
a méltóságod jóléteért az Ur templomában hangoztatott 
zsolozsmák, — ez ünnepies perezben — kettős kérelem-
mel fordulunk méltóságodhoz. 

íme itt e kereszt, a megváltás isteni müvének szent 
jele, — a jászóvári premontrei kanonokrend összes tag-
jainak szeretet ajándéka. Fogadja ezt, méltóságod, tőlünk 
oly kegyességgel, mint a mily igaz, gyengéd és önzetlen 
az érzelem, mely azt fölajánlja. 

Vegye kegyesen méltóságod ezt a két könyvet is. 
Az egyik rendünk ötven év előtti névtára, a másik a 
jelenlegi.1) Tekintsen beléjök méltóságod és lássa, kik nőt-
tek szivéhez ezelőtt egy fél századdal, s rajongják körül 
sz. Norbert fiai közül ma. 

Fogadja továbbá atyai szeretettel ezt a két öröm-
dalt, melyet a rend tagjai és növendékei hódoló tisztelet-
tel nyújtanak, ajánlanak hőn szerető atyjoknak s engedje 
remélenünk, hogy főpapi gondoskodását ezentúl is kiter-
jeszti rendi családunkra, mit, hogy a Gondviselő Isten 
sokáig nyújtson, ma ezért esdünk, ezért imádkozunk. 
Isten éltesse kegyes Atyánkat, a jubiláris főpapot igen, 
igen sokáig ! Éljen ! — 

Leírhatatlan az a jelenet, mely a szónok szavaira 
beállott. A jubiláns csak keze intésével tudott köszöneté-
nek kifejezést adni, lelkét az érzelmek egészen elöntötték, 
szava nem volt, hiszen „nem érez az, ki érez szavakkal 
mondhatót." Néma megindultsággal járult néhány idősebb 
rendtag hódoló homágiumra, de ennek is végét kellett 
szakítani, s az alig álló főpapot szobájába visszavezetni. 

A tisztelgések egy óráig szüneteltek, s csak mikor 
már a megindultság elmúlt, járultak a többi testületek 
kifejezést adni a jubiláns iránt érzett hódolatuknak. 

*) K é r j ü k ! A Bel. szeri 
27* 
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Déli 12 órakor 160 teritékü díszebéd volt. a melyen 
a premontrei rend részéről dr Kussinszky Arnold perjel, 
Nátafalussy Kornél főgymn. igazgató és Argalács Márk 
leleszi jószágkormányzó üdvözlék a jubiláns főpapot. A 
vendég-közönség soraiból poharat emeltek Szieber Ede 
tank. kir főigazgató dr Klekner Alajos kir. jogakadémiai 
igazgató és Sudy János közs. iskolaigazgató. A nagyha-
tású felköszöntők között kiváló helyet foglal el Nátafa-
lussv igazgató beszéde, melyet az alábbiakban közlünk: 

Főtisztelendő Rendtársak ! 
Mélyen tisztelt Vendég-közönség ! 

Néma tisztelettel állunk meg a százados tölgy előtt, 
mely anuyi fáradt utasnak nyújtott enyhitő árnyat, oly 
sok viharral küzdött meg diadalmasan, s égnek emelt 
koronája büszkén uralkodik a pagony többi sarjadékai 
fölött. 

Épp ugy feltétlen hódolattal és odaadó kegyelettel 
környezzük azon fenkölt lelkű férfiakat, kik le nem ros-
kadva az élet keresztfájának súlya alatt, a hűség oda-
adásával, a lelkesedés apostoli buzgalmával s a bölcsesség 
mértéktartásával futják meg életpályájukat. 

Ilyen férfiú tiszteletére gyültünk ma együvé ez ős-
hirü prépostság boltivei alatt, hogy aranyáldozata alkal-
mából nagybecsű személye iránt lerójuk fiúi kegyeletünk, 
szeretetünk és hálánk adóját. Méltán ! Hisz ő méltóságá-
nak, főt. Kaczvinszky Viktor prépost-praelatus, az Ur 
félszázados szolgája nevének csak említésénél is oly élet 
tárul fel előttünk, melyet tündöklő erényei s érdemeinél 
fogva méltó volt élni, szerzetes-papi, a nevelő tanári s 
rendfőnöki munkásság között szervesen megosztott élet, 
melyet röviden akként jellemezhetnék, hogyha hatás és 
tettek teszik az életet, az az igazi élet, mely nem volt 
egyedül a rendé, melyre díszt hozott, sem az egyházé, 
mely iránt mindenha törhetetlen hűséggel viseltetett, sem 
a hazáé, melyet rajongó szeretettel ölelt át akkor is, mi-
dőn porban hevert fejünk koronája, s a magyar hontala-
nul bolyongott ősei hazájában, hanem együttvéve mind a 
háromé. 

Méltóságos és főt. praelatus ur. szeretve tisztelt 
kegyes atyánk ! Csaknem 24 év leforgása előtt, beiktatá-
sának országos érdekeltségtől kisért ünnepén, igaz tiszte-
lőinek egyike, Szemere Bertalan eme szavaival üdvözölte 
főpapi székén méltóságodat: „Némely pálya oly szép, s 
oly könnyű, mint a futó csillagé, fénynyel kezdődik, s 
végződik tündökölve. Némely azonban olyan, mint a napé 
tavasz kezdetén : midőn fölkel, elboritva látja a föld 
szinét, széllel, zivatarral és sötétséggel. Mennyi fáradsá-
gába kerül világosságot terjeszteni mindenfelé, ugy intézni 
a szelek játékát, hogy virágtermékenyitő porokat hozza-
nak, s ugy összenyomni a felhőket, hogy megöntözzék a 
szomjazó mezőket, s diadala pillanataiban el-elküldeni 
sugarait, hogy a mit elültettek, s megöntöztek, az ki is 
keljen, föl is virágozzék. Ilyen az a pálya, melyre mél-
tóságod ma lép. Adjon Isten erőt, az útjába gördülő 
nehézségek leküzdésére, s engedje, hogy a mai ünnepnap 
egy uj, minden eddiginél fényesebb aerának váljék kiinduló 
pontjává rendünk történetében." 

Es igy lőn. Méltóságod megfigyelve az aberratiótól 
megtisztult korszellem jogait s igényeit, szigorúan szám-

bavéve a rend érdekeinek kívánalmait, a kor színvonalán 
álló eszmékre függeszté szemeit, hogy azoknak rendünk 
szellemi, erkölcsi és anyagi életében testet adjon, azokra 
alakot öltsön. A rend minden ügye helyet foglalt nemes 
lelkében és szivében, a miket egész az apró részletekig 
kisért odaadó érdeklődésével, a nélkül, hogy az egészet 
csak egy pillanatra is szem elől tévesztette volna. S ek-
ként azt eszközölte, hogy ma mindenütt uj élet tenyész, 
s kormányának eddigi idejét a gyümölcsöző alkotások és 
legnemesebb tettek egész sorozatával népesítette be. S 
mit mondjak mint rendfőnökről, atyáról, társaihoz való 
viszonylatában ? Elmondhatnám, a mit Marc-Aurélnak, a 
legbölcsebb római imperatornak életirói jellemzéséül mond-
hattak volt: „Szigorú maga, engedékeny mások, jótékony 
és igazságszerető mindenki iránt. Cato komolyságát Sokra-
tes kiméletességével egyesitette. Jelleme személyesített 
emberiség, a komolysága hü lenyomata jellemének. A 
parancsszó helyébe a jó tanácsot állította, másokat nem 
legyőzni, hanem meggyőzni igyekezett, szeretettel és tü-
relemmel iparkodott czélhoz jutni." De hallgatok. Mert 
Seneca szerint: „Non est 'agendum de eo, ut homines 
de nobis loquantur, sed ut ipsimet nobis bene conscii 
simus." 

Igy, ily szellemben, ennyi gonddal s eredménynyel 
intézvén méltóságod rendünk kormányát, s annak ügyeit, 
a magas állásával' egybekötött, s a felelősség nem csekély 
terhével járó feladatait a lehetőségig tökéletesen meg-
oldotta, s méltóságának tekintélyét s rendjének jogait 
csorbítatlanul fentartván, szép múltjához oly érdemeket 
fűzött, a melyeket immár a felség is elismert, midőn 
méltóságodat a legmagasabb nevét viselő érdemrendjének 
commendatorainak diszes sorába emelte, s a közvélemény 
is méltányolt, melynek közegei mindenkor elismeréssel 
adóztak sokfelé ágazó tevékenységének. 

Mennyivel inkább át vagyunk hatva mi, szeretve 
tisztelő fiai a legbensőbb hála és köszönet érzelmeitől, 
melyeknek kifejezést adva, minden tartózkodás nélkül 
hangoztatjuk, hogy méltóságodat rendünk azon praelatusai 
közé sorozzuk, kikről megemlékezve elmondhatjuk: „Grande 
decus, columenque rerum." Összes érzelmeinket rövid sza-
vakban összpontosítva: a Mindenható szent kegyelme leg-
dúsabb áldásaival fedezze méltóságod drága életét, hogy 
még évek hosszú során át vezérelhesse rendünket a kitű-
zött magasztos czél felé, és zavartalan boldogságtól kör-
nyezve soká, nagyon soká ünnepelhesse meg a mai épp 
oly ritka, mint lélekemelő nap emlékét. Ad multos annos! 
Él jen!" 

A felköszöntések után a rend perjele felolvasta az 
időközben érkezett táviratokat, első sorban Hidassy Kor-
nél szombathelyi püspökét, a mely szószerint igy hangzik : 
„A jó Isten bőséges áldását kívánja őszinte szivéből régi 
tisztelője." Majd Bubics Zsigmond kassai püspökét: „Prae-
lato Jaszoviensi dignissimo jubilaria sacra die vigesi-
ma prima celebranti intima cordis sui vota summa cum 
devotione ex amore fraterno submittit Sigismundus ep-
pus." Schlauch Lőrincz nagyváradi püspökét: „Fogadja 
ötvenéves örömnapjához legmelegebb üdvkivánataimat. 
Legyen utain az Isten áldása " Pável nagyváradi gör. 
szert, püspök: „Ötven éves jubileuma alkalmából fogadja 
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őszinte szerencse kivánataimat. Isten szent áldása kisérje 
drága életét" Kuncz Adolf csornai préposttól: „A mai 
magasztos ünnep alkalmából méltóságodra a távolban 
Isten áldását kéri őszinte tisztelője és Krisztusban test-
vére." Vajda Ödön zirczi apáttól: „Kérem, fogadja mél-
tóságod a magam és rendem nevében örömteljes üdvöz-
letemet jubileumához." A csornai premontrei konventét: 
„Legforróbb üdvkivánatait küldi hódolatteljes tisztelettel." 

Táviratilag üdvözölték továbbá a jubilánst Paxy 
m. kir. honvédaltábornagy : „Csatlakozom méltóságod azon 
számtalan tisztelőihez, kik mai ünnepe alkalmából üdvözlik 
mlgodat." Münster Tivadar kassai polgármester : „Hazafias 
érdemekben betöltött ötvenéves papi életének évfordulója 
alkalmából fogadja méltóságod a város közönségének 
legszívesebb üdvözlését és szerencsekivánatait." Komáromi 
László alispán : „Isten tartsa meg méltóságodat erőben, 
egészségben, hazánk, királyunk díszére, s boldogitására." 

Felolvasta ezekután a nagyváradi kir. jogakadémia, 
Antalffy Lajos cs. és kir. ezredes, a VI. szekerészdandár, 
Melczer István és családja, Antal Emil és családja, Kaffka 
Ignácz, Kaczvinszky Andor, Hortoványi József és családja, 
Károly Gy. Hugó, Zubriczky Flóris, Somogyi Gerő, Hirsch 
Gizella, a Laudon család, Krasznopolszky József, az alsó-
meczenzéfi nőegylet, Bencsik István, dr Szentléleky László 
és családja, dr Senka, Rátkay, Szekerák Kálmán, Vei-
chart Károly, kir. tanácsos, pénzügyigazgató, Verbjár Pál 
rozsnyói kanonok, Lesskó I. orsz. képviselő, kassai kano-
nok, Podhraczky István rozsnyói apátkanonok, Fluck 
kassai pénzügyigazgató, Pletényi eperjesi apát, Berger, 
Márkus, Molnár, Ferenczffy Antal, Aranyossy L., Péchy 
András, Szokolovszky B., Szepesi Ede, Gobi M., Fábián 
Kamii, dr Kosztka és felesége, Marzsó Mihály, Offenhei-
mer Gyula stb. távirati üdvözleteit. 

A lélekemelő ünnepély lefolyása után minden jelen 
volt azzal a hő óhajtással távozott, vajha az isteni gond-
viselés meghallgatná e sok jókivánatot, s az aranymisés 
főpapot az emberi boldogság teljével elárasztva megtar-
taná, még igen, igen sokáig. 

* 

Az ünnepelt főpapnak rövid életrajzával rekesztjük 
be tudósításunkat, a melyre nézve következő adatok álla-
nak rendelkezésünkre: Kaczvinszky 1817. évi október 
20-án született Nagy-Sároson. Tanulmányainak alapját 
Eperjesen és Rozsnyón vetette meg és a hatodik gimná-
ziumi osztály befejezése után 1835. november 26-án a 
jászóvári rendbe nyert fölvételt, a hol theologiai tanul-
mányait a legfényesebb sikerrel végezte be. Jászóról a 
budapesti tudomány-egyetemre küldte a rend, hogy a 
mathematika és fizikában, melyek legkedvesebb tárgyai 
valának, — tökéletesítse magát, és a mely tárgyakból 
ott nyerte a professurát, míg 1841. szept. 21-én pappá 
szenteltetett, mely után a Sennyey családnál Sennyey 
Pál, Károly és Viktor báró-ifjak körül betöltött nevelői 
állásról visszalépett, hogy a lőcsei kath. főgimnáziumban 
a logika tanszékét elfoglalja, a melyet két éven át 
1843-ig töltött be. Innen átjött Kassára a jogakadémiához 
a fizika és mathematika tanszékére 1844—1850-ig. Ezen 
hat év alatt ugy e tárgyakból, valamint a theologiából 
letette a rigorózumot. 1851—1853. években a kassai 

főgimnáziumon tanárkodott és a midőn a német világban 
a kassai főgimnáziumot az osztrákok kivették a jászói 
rend kezeiből, Kaczvinszky egy éven át Nagyváradon a 
rend ottani főgimnáziumán a mathematikát tanította, majd 
innen a rozsnyói társház főnöke és a gimnázium igazga-
tója lett, a hol fényes tehetségének eddig legtöbb alkalma 
nyilott a szárny bontásra Tizenkét év elteltével már a 
kassai főgimnázium élén állott, és itt alig egy évi műkö-
dése alatt lelkének gazdag melegsége a nyomás alatt nyögő 
hazafiakat lelkesedéssel töltötte be. Az iskolában az ifjú-
ság imádta, a társadalom az ő nevét hangoztatta. Szeret-
ték igazságos szigorát, csodálták nagy és körültekintő 
tudományosságát, a szegények iránt tanusitott jóságát ; és 
mindezt éreztette vele a hazafias rend is, a mely 1867-ben 
nagygyűlésre jött össze, hogy a megürült prépost-praelá-
tusi állást betöltse. A rend osztatlanul Kaczvinszky Viktor 
neve körül csoportosult és a választást a legmagasabb 
helyen 1867. évi október 20-án szankcziónálták. Es azóta 
egy negyedszázad zajlott le az idő homok-óráján ! A lelke-
sedés a szivek szeretetének kifolyása, és hogy Kaczvinszky 
fényes egyházi és világi állásában ezt is tökéletesen 
élvezi : az a lelkesedés bizonyítja, a mely az ő papi 
jubileumát Jászon olyan fényessé tette. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyi egyházmegye. Nm. és főt. Lönhart Ferencz* 

püspök ur beszéde, melylyel 1891. szept. 22-én a status-
gyülést megnyitotta. — 

Mélyen tisztelt Statusgyülés ! 
Megengedte az imádandó isteni gondviselés, hogy az 

idei statusgyülés megnyitására és vezetésére a kolozsvári 
tekintélyes kath. hitközségben megjelenhessek. 

Minthogy ezen időtájban ő cs. és ap. kir. felsége 
Besztercze vidékét Legmagasabb látogatása örömében 
részesiteni méltóztatott, megragadtam a kedvező alkalmat, 
hogy az erdélyi papság és a kath. status képviselőinek 
alattvalói hódolatát legmélyebb tisztelettel bemutassam, 
mire ő cs. és ap. kir. felsége következőleg válaszolt: „Az 
erdélyi kath. egyházmegyei papság és status hagyomá-
nyos ragaszkodásának ez ujabbi biztosítását örömmel és 
a legszívélyesebb köszönettel veszem tudomásul. Legyenek 
önök ezentúl is híveik körében a valláserkölcsiség buzgó 
terjesztői s az Eg bő áldásáért esdve ez irányban való 
működésükre, biztosithatom önöket változhatlan királyi 
kegyelmemről." 

Midőn a legfelsőbb nyilatkozatot örömmel hozom a 
mélyen tisztelt statusgyülés szives tudomására, visszaem-
lékezve ő felségének a r. kath. status 1887-iki hódolat-
teljes tisztelgésére adott azon örökbecsű szavaira, me-
lyekkel" autonómiánkat „ősi intézmény"-nek nevezte, 
megragadom ez alkalmat annak kijelentésére, hogy mi 
ezen ősi intézményhez szivünk egész odaadásával ragasz-
kodni és azt bárhonnan jövő támadások ellenében meg-
védni kötelességünknek fogjuk tartani. Mert habár a 
katholiczizmus nem követelő, nem is akar jogkörén tul 
terjeszkedni, de konzervatív természeténél fogva törvényes 
jogaihoz szivósan ragaszkodva, meg nem engedheti, hogy 
autonom jogai megcsorbittassanak. 
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Különösen áll ez katholikus középiskoláinkra nézve, 
melyek mióta fennállanak, katholikusok voltak vezetésük-
ben, tanáraik alkalmazásában, fegyelmi ügyeikben, egész 
mivoltukban, miként azt határozottan kitünteti az a me-
morandum, melyet az erdélyi r. kath. statusgyülés 1885. 
szeptember 25-én Gyulafehérvárit tartott üléséből a m. 
képviselőházhoz intézett s melynek minden betűjét most 
is fentartjuk. 

Fentartjuk, mert miként egykori nagynevű püspö-
künk és jótevőnk dr Haynald Lajos, kinek emlékét a 
hálának soha meg szűnő érzetével kisérendjük, 1860. 
decz. 26-án gr. Mikó Imre akkori erdélyi kormányszéki 
elnökhöz intézett hivatalos előterjesztésében i rá : 

„Bölcsen tudva van nagy méltóságod előtt a vallások 
önkormányzati jogát biztosító törvények: legféltékenyebb 
kincsét képezte az a különböző vallásfelekezeteknek, mert 
mindnyájan autonómiában keresték és találták fel szabad 
és békés fejlődésüknek tényezőjét és biztositását." 

En e nagynevű bíboros-érsek nyilatkozatát ragyogó 
főpásztori munkásságának szebb emlékei közé sorolom, 
annál is inkább, mert ugyanazon előterjesztésében is nyíl-
tan kimondotta azt, hogy „e kérésének indoka semmi 
más, mint az a jogos törekvés, hogy a törvények érvé-
nyesítése által a kath. egyháznak autonómiáját, miként 
azt a más vallásfelekezetüek maguk érdekében érvényre 
juttatni jogosan törekednek, főpásztori kötelességéből ki-
folyólag biztosítsa." 

Legyenek az idézett sorok lelkesítő buzdítás reám 
és a Status minden egyes tagjára nézve, hegy autonó-
miánk, ez ősi intézményhez híven ragaszkodjunk és azt 
szentül megőrizni törekedjünk! 

Szent kötelességet teljesítek még, midőn az Urban 
elhunyt hilibi Gál János m. k. nyugalmazott kúriai bíró-
ról hálás kegyelettel megemlékezem. 0 az ősi intézmény-
nek szóval és tettel egyik legbuzgóbb híve volt. A kath. 
alapok, a káptalani javadalmazás, az árvaházi dotatiónak 
visszaszerzése és biztosítása ügyében tett eredményes 
fáradozásai által ércznél maradandóbb emléket biztosított 
magának. Buzgó kath. érzülete tiszteletre méltó volt min-
denkor és én, ki emlékét teljes szívből áldom, kérem a 
jó Istent, hogy adja meg hü szolgájának az égi jutalmat. 

Az 1891. statusgyülést, világi elnök ur ő méltósá-
gának nevében is megnyitottnak nyilvánítom. 

Nagyvárad. A nagyváradi püspöki rk. kisdedóvónő-
képzőintézet megnyitása. — 

Szept. 20-án nyitották meg a szent Vinczéről neve-
zett nagyváradi kolostorban a kisdedóvónők képzőintéze-
tét, melyet nm. Schlauch Lőrincz püspök ur áldozat-
készsége teremtett. A szép ünnepen ott voltak az alapitón 
kivül a felügyelő bizottság tagjai : Nogáll püspök, Sípos 
tanfelügyelő, Sal polgármester, Zajnay s Petrovich kano-
nokok, Schlauch Nándor jószágigazgató és Palotay plé-
bános, továbbá des Echerolles K. Sándorné, Jankné, Salné, 
Siposné, Grünwaldné és mások. A Veni Sancte után 
Schlauch püspök a kolostor gyönyörűen díszített kápol-
nájában misézett s onnan a közönséggel a diszterembe 
vonult, hol Palotay plébános üdvözölte őt, mint az intézet 

áldozatkész létesítőjét. Schlauch püspök a következő be-
széddel válaszolt az üdvözletre : 

„A közoktatásra vonatkozó hazai törvények eddig 
az „annus discretions"-t, mely a betöltött 6-ik évtől 
kezdődik, vették kiindulási pontul ; felkarolták tehát az 
emberi életkornak azon szakát, a melyben a test fejlődé-
sével a lélek is fejlődvén, ez oly ismeretek elsajátításában 
gyakoroltatik, melyeket a szülői házban rendesen nem 
nyerhet; — a kisdedóvásról szóló 1891-iki XV. törvény-
czikk már mélyebbre nyul. 

E törvény a kisded kort karolja fel, azon kort, a 
midőn a gyermek szivélete még az anyai szeretet mélyé-
ből táplálkozik, a midőn tehát nem annyira a tanításról, 
mint inkább még csak a kedély-élet fejlesztéséről lehet 
szó, a hol a dolog természeténél fogva nem a tanító, 
vagy tanítónő, hanem az anya van hivatva az Istentől 
reá rótt kötelességeit teljesiteni. 

Ezen korban a gyermeknek tiszta és ártatlan kedélye 
még érintetlen ; az első benyomás tehát, melyet nyer, oly 
erős, oly mély, hogy az élet viharai azt onnan kitörölni 
nem képesek. Ez első benyomás természetétől függ sok-
szor a gyermek egész életének iránya, boldogsága, tán 
boldogtalansága. 

Itt tehát az a kérdés : vájjon az Isten képe legyen-e 
az első, mely a szülők képe mellett a gyermeki szivbe 
vésve egyszersmind alap- és vezéreszméje legyen egész 
életének, vagy csupán vallás nélküli képletek, melyek 
hamar elmosódva üresen hagyják a helyet, hogy majdan 
oda ültesse a világ saját szellemi és erkölcsi tévedéseit? 

Ha e kérdés fontos, fontos még akkor is, ha a 
gyermek közvetlen az anya védszárnyai alatt áll ; meny-
nyivel fontosabb az, ha a család légköréből oly körbe 
helyeztetik át, a hol a bensőségnek azon foka, melyet 
csak az anya ismer, hiányozni fog ; — a hol oly befo-
lyások is érvényesülhetnek, melyek rombolólag hathatnak ? 

Ezen törvény tehát a szülőket igen közelről érinti, 
és az egyházat is, mely a családi élet erényeiben és ezen 
erényeknek a gyermekekre való átszármaztatásában látja 
a társadalomnak boldogabb jövőjét ; v és ha valaha volt 
tér, ha valamikor volt idő, a hol a szülők és az egyház 
találkoznak, ez azon tér, ez azon időpont. 

Midőn a gyermek hat éves korában az iskolába 
lép, már a családban élő vallásos érzületet, szokásokat, 
hagyományokat, de különösen az anyai szívnek inspirá-
czióit hozza magával ; — az iskola tehát csak folytatja, 
a mit a család megkezdett. 

De a kisdedóvodák egyenesen az anyát vannak hi-
vatva bizonyos tekintetben helyettesíteni ; és ez tulajdonit 
azoknak oly kimondhatlan fontosságot, ez teszi a szülők-
nek szent kötelességükké, hogy kétszeres figyelemmel 
kisérjék a nevelést, melyet ott gyermekeik nyernek. — 
Maga a törvény is igen bölcsen intézkedik, hogy a szü-
lőkből bizottság alakíttassák, mely folytonosan éber sze-
retettel őrködjék a fölött, hogy ott ismeretlen kezek 
gyermekeik sziveit meg ne rontsák, hogy azok ott oly 
benyomásokat ne nyerjenek, melyek reájuk nézve későbbi 
években végzetesekké lehetnek, nehogy ott vallás nélküli 
bábokká képeztessenek. 

Az egyház pedig felfogván a törvénynek messze 
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ágazó hatásait, érzi, hogy itt a jövő nemzedék jó, vagy 
balsorsáról van szó, mely, ha a mai — fájdalom ! — 
vallástalan és evvel kapcsolatosan erkölcstelen irányban 
lesz nevelve, a társadalomra és igy a hazára is kárhoza-
tossá fog válni. — És azért az egyház csak isteni külde-
tésének felel meg, midőn a kisdedek ügyét mint mindig, 
ugy ma, de ma fokozottabb mérvben a maga ügyének 
tekintvén, a kisdedóvodákat és az ezeket vezető óvónők 
kiképeztetését oly melegen felkarolja ; midőn kivánja, 
hogy ezen intézetekben a légkör, a szellem vallásos 
legyen, hogy azon nők, kiknek őrizetére a szülők gyer-
mekeiket bizni akarják, a vallásnak, az erkölcsnek, a sze-
retetnek kimagasló példái legyenek. 

Tudja az egyház azt, hogy, ha jobb jövőt akarunk 
biztositani a hazának, a családoknak ősi vallásosságát 
kell visszaállíttatni ; szakítani kell a beteges közönyösség-
gel, mely csak a szellemi és erkölcsi törpeségnek kútfor-
rása, fel kell hagyni a Fröbel-féle Isten nélküli természet 
dicsőítésével, kiküszöbölni a semmit mondó frázisokat és 
a gyermekeket és általuk a családokat azon útra terelni, 
melyen egyedül található fel az üdv, melyen Isten, Jézus 
és az ő szent hite az embert a természet fölé emelje, és 
meghonosítsa azon érzelmeket, melyek egyedül és kizá-
rólagosan biztosítják a szivek nyugalmát. 

És én, ki egyházamnak hü szolgája kívánok lenni, 
én is a gyermeknevelésből ki akartam venni a magam 
részét, a midőn ezen óvónőképző-intézetet a törvény meg-
alkotása után életbe léptetni siettem. — Az óvónőknek 
kívántam ezen hajlékot nyitni, kiknek őrizete alá fogják 
majdan a szülők kisdedeiket — legdrágább kincsöket — 
adni, hogy itt isteni félelemben nevelve, magok előbb 
olyanokká váljanak, kik mint értelmes és vallásos nők 
kiérdemeljék az egyház és a szülők bizalmát. 

A törvény nagy súlyt fektet az óvónők értelmi ki-
képeztetésére. — Igen helyesen. — De én nem vonok el 
semmit ennek fontosságából, midőn mégis a fősúlyt a 
valláserkölcsi mozzanatra és igy a női kedélyéletnek bel-
terjes fejlesztésére helyezem. — A tudományos ismeretek 
bősége egymaga még nem biztosítja a kisdedekkel való 
bánásmódnak sikerét, sőt az egyoldalúság által felköltött 
becsvágynak túlzása itt mind magára az óvónőre, mind 
az óvó ügyre csak kártékony lehetne. Ide mindenek fölött 
sziv kell, és másodszor ismét sziv és harmadszor szív, 
mely önzetlen szeretettel magához ölelje a kisdedet, ugy 
mint az anya szokta. Az ismeretek arra szolgáljanak, 
hogy a müveit óvónőben neveljék az okosságot, az eszé-
lyességet, a körültekintést; helyes irányt adjanak a gyer-
meki életnek felismerésében és vezetésében; és hozzá 
tehetem, hogy mindazon ismeretek csak akkor fognak 
gyümölcsöt hozni, ha a kedélyélet szolgálatában állanak. 
— Szóval az óvódákban okos nő kell, ki a gyermekeket 
szeresse. — Az önzetlen szeretetnek kútforrása pedig csak 
és kizárólagosan a vallásban van. 

Âzért csak szerencsés körülménynek kell tekintenem 
azt, hogy ezen óvónő-képzőintézetet egy tapasztalt egy-
házi férfi vezetése mellett a szent Vinczéről nevezett ké-
pesített és képzett irgalmas nénékre, mint az önzetlen 
szeretetnek és önfeláldozásnak élő példáira bízhattam, és 
amidőn ezennel az intézet az 1891-iki XV. t.-cz. alapján 
megnyitom, nincs egyéb hátra, mint arra Istennek szent 

áldását lekérni, hogy egyházunk és hazánk szolgálatában 
eredménynyel és sikeresen működjék." 

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után Schlauch 
püspök megtekintette az intézetbeli kisdedóvót és az óvó-
képző tan- és gyakorló-termeit, hol az egybegyűlt ifjúság 
virágokkal fogadta és szónoklatokkal üdvözölte. Az óvó-
képzőbe eddig huszonnégyen iratkoztak be. Igazgató 
Nogely István; tanítónők az intézeti apáczák. A beren-
dezés mintaszerű. Az előadások október elsején kezdődnek. 

Róma, szept. 29. A mit csak Rómában lehet látni, 
— azok a páratlan és feledhetetlen pápai audiencziák 
és ünnepélyek, e hó végén sürüen következnek egymás-
után. A franczia munkások több zarándok-csoportja után az 
örök városba érkeztek az olaszországi kath. ifjúsági egylet 
igazgató tanácsa felhívására világszerte szervezett ifjúsági 
zarándoklatok csoportjai. Mikor az ifjúság is meg-
mozdul az egyház igazainak védelmére, akkor a küzdel-
mek jövő sorsa már el van döntve. A jövő az ifjúságé ; 
és a ki mellé az ifjúság ugy kezd hozzá állani mint a 
pápasághoz e nemzetközi, fényesen sikerült zarándoklat 
által, az a jövő diadalait nem csak azért, mert Isten Ígé-
reteit birja, hanem tisztán emberileg véve is, mert az 
ifjúság lelkesedik érte, már előre nyomdokaihoz kö-
tötte le. 

Szentséges atyánk a pápa ezekre a nemzetközi kath. 
ifjúsági zarándok-csoportokra nézve akként határozott, hogy 
két audiencziát fog nekik adni: az elsőt f. hó 28-án a nem 
olasz, okt. 1-én főleg az olasz deputáczióknak. A 28-iki 
audiencziának már hire ment önökhöz is, és már tudják, 
hogy ekkor fogadta ő szentsége a magyar ifjúság zarán-
doklatának hódolatát is a vatikáni bazilikában, hol a 
különféle, Óceánon inneni és túlnani zarándok-csoportok, 
a templom kapuitól fel egész sz. Péter confessiójáig, két 
sorban voltak felállítva. A pápa a szó teljes értelmében 
oda adta egész lényét mindenkinek. Mindenkihez volt egy 
szava, mindenki csókjával boríthatta azt a világot áldó 
főpapi kezet. Több óráig időzött a szent atya a sorok 
között és a végén mégis nem fáradság, hanem öröm és 
üdültség ült ki a dicső aggastyán nemes arczára ragyogni. 

Ma, f. hó 29-én misézett a pápa a zarándokoknak. 
1870 óta, szentséges atyánk jubiláris miséjét kivéve, ily 
manifesztácziót se a világ, se az örök város nem látott. 
Csak belépő jegygyei lehetett a világ legnagyobb templo-
mába bejutni. Csak római lakosok között 40,000 belépő 
jegyet osztottak ki. Mikor körülbelül mindnyájan bent 
voltak már a templomban, a kik oda igyekvének, a ha-
talmas bazilika egészen megtelt. 60—80,000-re teszik a 
jelenvoltak számát, köztük 7000 zarándok. Tartózkodom 
a jelenetek leírásától. Még a képzelet is el van ragad-
tatva, mikor ilyet lát és hall. Ezt látni és hallani kell : 
ezt az éljenzést és kendőlobogtatist a templomban ; ezt 
az — éneket az ezüst harsonákkal a magasból és azt a 
pápai áldást ! O szentsége előbb kis misét mondott maga, 
azután meghallgatta egy káplánjának a miséjét hálaadá-
sul. Ez alatt az utóbbi mise alatt már nem uralkodhatott 
magán ; az egész mise alatt sirt. Áldáskor is csak nagy-
nehezen tudott szóhoz jutni. Áldás után a pápa, habár 
már környezete egyenes útban volt az egyszerű vissza-
vonuláshoz, intett, hogy még egyszer hordozzák őt körül 
a bazilikában, hogy még egyszer lássa őt mindenki, és ő 
még egyszer adhassa áldását mindenkire. 

Egy boldog ,,jelenvolt 

IRODALOM. 
= A sz. család képes népnaptára az 1892-iki 

szökő évre. Ara 30 kr. 
Újra beköszöntött a most már kilencz éves kedves ven-

pég „A sz. család képes népnaptára" szokott mezében, 
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szokott szellemében, — oktatva, mulattatva, irtva, ültetve, 
épitve és bontva, a szemet is gyönyörködtetve sikerült 
szép képeivel. 

Eddig is a ft. papság érdeme, hogy a naptár oly 
szép eredményt tud fölmutatni : jövőre is az ő buzgósága 
fogja föntartani. Meg is érdemli a pártolást. Tartalma, 
kiállítása egyaránt olyan, hogy bárkinek a kezébe lehet 
a d n i . H a mégis megesik, hogy egyiknek másiknak ki-
fogása van ellene, azon nem csodálkozom, a levest is ki 
paprikásan, ki sósán szereti jobban. 

Kimerítő ismertetést e helyen róla ne várjon senki ; 
ismeretes a kedves vendég szelleme. Kiemeljük, hogy a 
ft. kiadó-szerkesztőknek és munkatársaiknak az volt a 
főtörekvésök, hogy használjanak ; nem üzleti vállalat e 
naptár, hanem missió az Isten országa érdekében. Azért 
lehet is konstatálni, hogy a munkatársak oly válogatott 
sereg, milyen semmiféle naptár körül nem sorakozik. 
Egy-egy P. Czimmermann, P. Menyhárt, P. Schlick, az 
apátur, Sulyok, Beregi, Mészáros K. és a tbi neveivel 
bárhol örömmel találkozunk. 

Különösen pedig regisztráljuk, hogy szent László 
szentté avattatása 7 százados emlékének, valamint a 3 
kassai vértanúnak szép képekkel külön kimerítő czikkek 
vannak szentelve. 

Valamint hogy méltán osztozunk „Mihály gazda" 
affölötti fölháborodásában, hogy egy budapesti kiadó czég 
„Képes sz. családi naptár" czim alatt a „sz. cs. n." alakja, 
czimtáblája, árához mért naptárt inditott meg, melyben 
a bold, szűz imádása s ehhez hasonló a kath. egyházat s 
tanát kompromittáló dolgok foglaltatnak, a mely válla-
latnak ily alakban csak is az lehet a czélja, hogy a „sz. 
cs. n." vevőit a maga részére hódítsa és bódítsa. -j-

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a vasvár-szombathelyi székeskáptalanban : 
Puli György olvasókanonoknak nagypréposttá, Kőnigmayer 
Károly éneklőkanonoknak olvasókanonokká, dr Stegmüller 
Károly őrkanonoknak éneklőkanonokká, Góry Antal pá-
póczi perjelnek őrkanonokká és Scliwars Mihály alsó-
lendvai főesperesnek pápóczi perjellé való fokozatos elő-
léptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő alsólendvai 
főesperességre és utolsó mesterkanonoki állásra dr István 
Vilmos tiszteletbeti kanonokot, szentszéki ülnököt és püs-
pöki titkárt, — Bőthy István papneveidei aligazgatót és 
szentszéki ülnököt pedig a nevezett székeskáptalan tiszte-
letbeli kanonokjává kinevezem ; végre dr Forray János 
szentszéki ülnöknek és vámos-családi plébánosnak a szent 
Péterről nevezett nagy-váradhegyi és Bertálanffy Gyula 
lékai esperes plébánosnak az okrai czimzetes prépostságot 
adományozom. Kelt Bécsben, 1891, évi szeptember hó 
20-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** De Mariae Virginis Rosario. Ez a legújabb 

pápai oktató és buzdító levél czime az egész világ püspö-
keihez és püspöki hatósággal biró egyéb kath. egyház-
fejedelmeihez. Feltűnő, hogy az egyház látható feje ismét 
és mind inkább fokozódó buzgósággal serkenti az egész 

Gyönyörködni lehet benne, kivált ha elgondolja az ember, 
hogy ez a naptár a magyar sajtó körében óriás elterjedtsége miatt , 
igazán nagy — hatalom ! A szerk. 

egyházat buzgó imákra, különösen pedig a b. szűz Mária 
közbenjárásának leesdésére, megsürgetésére. Meglátszik 
az egész gyönyörű levélen a teher, mely a nagy pápa 
lelkét nyomja, eltöltve azt szomorúsággal az emberek 
gyengesége és gonoszságai miatt és ellenállhatatlanul 
sarkalva őt arra, hogy Istenhez forduljon és fordítsa 
magával az egész egyházat szakadatlan imában, hogy az 
irgalmas Isten az ő minden izzében szenvedő és küzdeni 
kénytelen egyházát, mint sz. Pál mondá, (II. Thess. III, 
2.) „ab importunis et malis hominibus liberet." A minden 
részletében gyönyörű pápai oktatás és buzdítás eredeti 
szövegének közlését mai számunk megkezdte. XIII. Leótól 
kettőt tanulunk mindig : fenségesen gondolkodni és érezni 
és az egyház szent nyelvén gyönyörűen beszélni és írni. 
A pápa Mária-tisztelete pedig valóban példás és magával 
ragadó jelenség. Tőlünk függ, paptársak, hogy szentséges 
atyánk nagy lelkének intencziói hazánkban, a hol talán 
még több az egyház baja, mint bárhol a világon, meg-
valósuljanak és gyümölcsöt gazdagon teremjenek. 

— A hova a kurta emberi ész és erő fel nem ér, 
ott az Isten irgalmának kifürkészhetetlen végzései veszik 
át az uralmat sorsunk felett. Isten kezében vagyunk min-
denkoron, de kivált akkor mikor sejtelmünk sincs, hogy 
veszélyben, forgunk, mikor sorsunk tisztán Isten kezében 
fordul meg, a ki egyedül képes a veszedelmet tőlünk ily 
esetekben eltávolítani, akár megrögzött gonoszság, akár lel-
ketlen könnyelműség dobta azt lábaink elé, életünk pá-
lyára. Midőn e sorokat írjuk, az egész országot bejárja 
a megdöbbentő hír, hogy ő felségét, apostoli királyunkat, 
Csehországban valószínűleg igen komoly veszély fenye-
gette. Valószínűleg, mondom ; mert az nem bizonyult még 
be, merénylet kísérlete volt-e az átkos tett, vagy vak-
merő politikai, nemzetiségi csíny ? Adjunk hálát az élet 
Urának, hogy jóságos királyunk életét baj nem érte. A 
többire nézve, az egész esetben egy okkal többünk van 
arra, hogy szentséges atyánk XIII. Leo pápa imára szó-
lító buzdítását lelkiismeretesen és lelkesen kövessük. 

— A szent Alajos tiszteletére rendezett nemzetközi 
kath. ifjúsági zarándoklatnak czélpontja tudvalevőleg az 
angyali erkölcsű ifjú csodatevő sirja Rómában, a jezsuiták 
világhírű templomában, a sz. Ignácz templomában. Itt 
jelenleg egyik ünnepség a másikat éri f. hó 27-ike óta, 
a midőn reggeli 8 órakor a Moniteur de Rome jelentése 
szerint a magyar zarándoklat fővezetője, ft. Császka Gy. 
püspök ur is szerencsés volt szent miséjét az Urnák be-
mutatni. Szerdán reggel ismét misézett ő méltósága a 
magyar ifjúsági zarándoklat jelenlétében. Az ünnepségek 
sora f. hó 20-án lesz Te Deum-mal. befejezve. Gyönyörű 
és nagy jelentőségű felirat ékesíti ez alkalomból a sz. 
Ignácz templomának homlokzatát. Ez a felirat az egész 
világ ifjúságának és — öregségéuek szól, azért közöljük 
itt mi is : 
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Budapest, 1891. Rudnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DE MARIAE VIRGINIS ROSARIO 
(Vége.) 

Quae quidem magna christ ianae sapient iae 
documenta tenuere semper religioseque coluerunt 
quotquot chris t ianum nomen digna sunt v i r tu te 
professi : quorum ad Deum preces majores cre-
brioresque esse solebant, siquá Ecclesiae sanctae 
vei summo ejus rectori Calamitas ab nequissi-
morum hominum fraudibus et violentia incidis-
set. — Exta t hujus rei exemplum insigne in 
fidelibus exorientis Ecclesiae, dignum plane quod 
omnibus deinceps fu tur i s ad imi tandum propo-
neretur . Pet rus , vicarius Christi Domini, summus 
Ecclesiae antistes, in vincula, Herodis scelesti 

jussu, t r ad i tus e ra t cer taeque des t ina tus m o r t i ; 
illinc u t evaderet nihil in quoquam erat opis, 
nihil auxilii. At illud vero auxilii non deera t 
quod precat io sancta a Deo concil iât : scilicet 
Ecclesia, quod divina re fe r t história, impensissi-
mas pro illo preces f u n d e b a t : Oratio autem fie-
bat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro 
eo :agebatque omnes eo ardent ius precandi 
Studium, quo acrior ae rumnae t a n t a e sollicitudo 
mordebat . U t vero orant ibus vota successerint, 
comper ta res est : P e t r u m mirifice l iberatum 
chr is t ianus populus memor i semper lae t i t ia con-
célébrât. — Insignius au tem exemplum divinum-
que edidit Christus, quo Ecclesiam suam, non 
solum praeceptis , verum et iam de se ipse ad 
omnem erudire t e t fo rmare t sanct i ta tem. Qui 
namque in omni vi ta tarn f requen tem et effu-
sam precando operam dederat , insemet sub horas 
extremas, quum in Gethsemani horto, perfuso 
immensa amar i t i e animo, oblangueret ad mor-
tem, t um vero Pa t r em, non oraba t modo, sed 
prolixius orabat.2) Neque sibi profecto id fecit, 
nihil t imen t i nihil egenti , Deo; sed fecit nobis, 
fecit Ecclesiae suae; cujus fu tu ras preces et 
lacrimas j am tum libens volensque in se reci-
piens fecundas gra t iae efficiebat. 

Ubi vero per mysterium Crucis generis nostri salus 
peracta, a tque ejusdem administra salutis, Ecclesia, t r i-
umphante Christo, condita in terris r i teque consti tuta est, 
novus ex eo tempore in populum novum ordo providentis 
Dei incepit valuitque. — Divina consilia addecet magna 
cum religione intueri. Filius Dei aeternus, quum, ad ho-
minis redemptionem et decus, hominis na turam vellet 

1) Act. XII. 5. 
2) Luc. XXII. 43. 
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suscipere, eaque re mysticum quoddam cum universo hu-
mano genere initurus esset connubium, non id ante per-
fecit quam liberrima consensio accessisset designätae 
Matris, quae ipsius generis humani personam quodam-
modo agebat, ad eam illustrem verissimamque Aquinatis 
sententiam : Per annuntiationem expectabatur consensus 
Virginis, loco totius humanae naturae.Ex quo non 
minus vere proprieque aifirmare licet, nihil prorsus de 
permagno illo omnis gratiae thesauro, quem attulit Do-
minus, siquidem gratia ei Veritas per Jesum Christum 
facta est,2) nihil nobis, nisi per Mariam, Deo sic volente, 
impertiri : ut, quo modo ad summum Patrem, nisi per 
Filium, nemo potest accedere, ita fere, nisi per Matrem, 
accedere nemo possit ad Christum. — Quantum in hoc 
Dei consilio et sapientiae et misericordiae elucet ! quanta 
ad imbecillitatem fragilitatemque hominis convenientia ! 
Cujus namque bonitatem credimus laudamusque infinitam, 
ejusdem infinitam credimus et veremur justitiam ; et quem 
amantissimum Servatorem, sanguinis animaeque prodigum, 
redamamus, eumdem non exorabilem judicem pertimesci- J 
mus : quarte factorum conscientia trepidis opus est omnino 
deprecatore ac patrono, qui et magna ad Deum polleat 
gratia, et benignitate sit animi tanta, nullius ut recuset 
desperatissimi patrocinium, affiictosque jacentesque in 
spem erigat clementiae divinae. Ipsa praeclarissime Maria: 
potens ea quidem. Dei parens omnipotentis, sed, quod 
sapit dulcius, facilis, perbenigna, indulgentissima. Talem 
nobis praestitit Deus, cui, hoc ipso quod Unigenae sui 
matrem elegit, maternos plane indidit sensus, aliud nihil 
spirantes nisi amorem et veniam ; talem facto suo Jesus 
Christus ostendit, quum Mariae subesse et obtemperare 
ut matri filius sponte voluit : talem de cruce praedicavit, 
quum universitatem humani generis, in Joanne discipulo, 
curandam ei fovendamque commisit ; talem denique se 
dedit ipsa, quae eam immensi laboris haereditatem, a 
moriente Filio relictam, magno complexa animo, materna 
in omnes officia confestim coepit impendere. — Tam 
carae misericordiae consilium in Maria divinitus institu-
tum et Christi testamento ratum, inde ab initio sancti 
apostoli priscique fideles summa cum laetitia senserunt; 
senserunt item et docuerunt venerabiles Ecclesiae Patres, 
omnesque in omni aetate christianae gentes unanimae 
consensere : idque ipsum, vel memoria omni litterisque 
silentibus, vox quaedam e cujusque christian! hominis 
pectore erumpens, loquitur disertissima. Non aliunde est 
sane quam ex divina fide, quod nos praepotenti quodam 
impulsu agimur blandissimeque rapimur ad Mariam ; quod 
nihil est antiquius vel optatius, quam ut nos in ejus 
tutelam fidemque recipiamus, cui consilia et opera, inte-
gritatem et poenitentiam, angores et gaudia, preces et 
vota, nostra omnia plene credamus ; quod omnes jucunda 
spes et fiducia tenet, fore ut, quae Deo minus grata a 
nobis exhiberentur indignis, ea, Matri sanctissimae com-
mendata, sint grata quam maxime et accepta. Quarum 
veritate et suavitate rerum, quantam animus capit conso-
lationem, tanta eos aegritudine dolet qui, divina fide ca-
rentes, Mariam neque salutant neque habent matrem : 

') III . q. XXX. a. 1. 
2) Joan. I. 17. 

eorumque amplius dolet miseriam qui, fidei sanctae quum 
sint participes, bonos tarnen nimii in Mariam profusique 
cultus audent arguere : qua re pietatem, quae liberorum 
est, magnopere laedunt. 

Per hanc igitur, qua Ecclesia asperrime conflictatur, 
malorum procellam, omnes filii ejus pii facile vident, quam 
sancto officio adstringantur supplicandi vehementius Deo, 
et qua praecipue ratione niti debeant, ut eaedem suppli-
cationes maximam efficacitatem sint habiturae. Religiosis-
simorum patrum et majorum persecuti exempla, ad Ma-
riam sanctam Dominam nostram perfugiamus ! Mariam 
Matrem Christi et nostram appellemus concordesque ob-
testemur : Monstra te esse matrem. sumat per te preces, 
qui pro nobis natus, tulit esse tuus.1) — Jamvero, de 
variis, divinae Matris colendae formulis et rationibus, 
quum eae sint praeoptandae quas et per se ipsas potio-
res et illi gratiores esse noverimus, Rosarium idcirco 
nominatim indicare placet impenseque inculcare. Huic 
precandi ritui nomen coronae communi sermone adhaesit, 
hac etiam causa quod magna Jesu et Matris mysteria, 
gaudia, dolores, triumphos, felicibus reddat sertis connexa. 
Quae fideles mysteria augusta si pia commentatione ex 
ordine recolant et contemplentur, mirum quantum adju-
menti trahere sibi possunt tum ad fidem alendam et ab 
ignorantia aut errorum peste tutandam, tum etiam ad 
virtutem animi relevandam et sustinendam. Hoc etenim 
modo orantis cogitatio et memoria, fidei lumine praelu-
cente, ad ea mysteria jucundissimo studio feruntur, in 
eisque et defixae et discurrentes, satis admirari non que-
unt restitutae humanae salutis inenarrabile opus, tam 
largo pretio rerumque tantarum serie confectum : tum 
vero animus super his caritatis divinae argumentis amore 
et gratia exardescit, spem confirmât et auget, cupidus 
arrectusque ad caelestia praemia, iis a Christo parata qui 
se ad ipsum imitatione exempli et communione dolorum 
adjunxerint. Haec inter funditur verbis precatio, ab ipso 
Domino, a Gabriele Archangelo, ab Ecclesia tradita; quae, 
plena laudum et salutarium votorum, certo varioque 
ordine iterata continuata, novos usque habet dulcesque 
fructus pietatis. 

Magnam autem hujusmodi precationi caelestis ipsa 
Regina adjecisse virtutem ideo credenda est, quod suo 
numine et instinctu ab inclito pâtre Dominico invecta 
sit et propagata, per aetatem catholico nomini adversissi-
mam, eamdem quae huic nostrae parum dissimilem quasi 
bellicum instrumentum ad hostes fidei debellandos prae-
validum. — Secta enim Albigensium haereticorum, qua 
clandestina qua manifesta, in regiones invaserat multas ; 
teterrima Manichaeorum progenies, quorum immanes ex-
citabat errores, simulationesque et caedes et capitale in 
Ecclesiam odium nimis multum referebat. Hominum praê-
sidiis contra perniciosissimam turbam et insolentem vix 
jam erat fidendum, quum praesens a Deo venit, Rosarii 
marialis ope, subsidium. Sic, favente Virgine, gloriosa 
haeresum omnium victrice, vires impiorum labefactatae 
et perfractae, salva quam plurimis et incolumis fides. 
Similia multa apud quasque gentes vel depulsa pericula 
vel bénéficia impetrata, savis pervagata sunt, quae verus 

!) Ex sacr. liturg. 
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aeque recensque história luculentissimis testimoniis com-
mémorât. — Id quoque illustre argumentum accedit, 
quemadmodum, statim ab instituta Rosarii prece, ejus 
passim apud omnes civium ordines usurpata sit et fre-
quentata consuetudo. Enimvero divinae Matri, quae tot 
tantisque laudibus una omnium praecellentissima nitet, 
religio christiani populi titulis quidem insignibus modis-
que muRis habet honorem : hunc tarnen Rosarii titulum, 
hunc modum orandi, in quo tamquam fidei tessera et 
sumina debiti ei cultus inesse videtur, semper adamavit 
singulariter,. eoque privatim et publice, in domo et famí-
lia, sodalitatibus constitutis, altaribus dedicatis, circum-
ducts pompis usa praecipue est, rata, nullo se posse 
meliore pacto ipsius vel sacra sollemnia ornare vel patro-
cinium et gratias demereri. 

Neque illud silentio praetermittendum, quod singu-
larem quamdam Dominae nostrae providentiam in hac re 
illustrât. Nempe, quum, diuturnitate temporis, studium 
pietatis in quapiam gente deferbuisse visum est et non-
nihil de hac ipsa precandi consuetudine esse remissum, 
quam mire postea, sive re publica informidolosum discri-
men adducta, sive qua necessitate premente, Rosarii in-
stitutum, prae ceteris religionis auxiliis, communibus votis 
revocatum atque in suum honoris locum restitutum est 
lateque rursus viguit salutare. Ejus rei exempla nihil 
opus a praeterita aetate petisse, praeclarum hac nostra 
in promptu habentibus. Hac namque aetate, quae, uti 
principio monuimus, acerba adeo Ecclesiae est, Nobis 
autem, ad gubernacula ejus divino consilio sedentibus, 
acerbissima, spectare et admirari licet quam erectis in-
censisque studiis, in omni loco et gente catholici nominis, 
mariale Rosarium colatur et celebretur : quod facti quum 
Deo verius moderanti agentique homines, quam ulli ho-
minum prudentiae et navitati recte sit tribuendum, ani-
mum Nostrum admodum solatur et reficit magnaque 
complet fiducia de renovandis Ecclesiae amplificandisque, 
auspice Maria, triumphis. 

Sunt autem qui hac ipsa a Nobis commemorata 
probe ii quidem sentiant. sed quia nihil adhuc desperatis 
rebus, de pace in primis et tranquillitate Ecclesiae, impe-
tratum, immo fortasse tempóra deterius misceri vident, 
earn idcirco diligentiam et affectationem precandi velut 
defatigati et diffisi intermittant. Homines istiusmodi vide-
ant ipsi ante et laborent. ut, quas Deo adhibeant preces, 
aptis virtutibus, ex Christi Domini praeceptione, ornentur : 
quae si tales fuerint, considèrent porro, indignum esse 
et nefas, velle se tempus subveniendi modumque consti-
t u e r Deo, nobis nihil quidquam debenti, ita ut quum 
audit orantes et coronat mérita nostra, nihil aliud coro-
net quam munera sua,l) et quum minus sententiae no-
strae obsecundat, providenter agat cum filiis pater bonus, 
eorum miserans insipientiam, consulens utilitati. — Quas 
vero preces, ut propitiemus Ecclesiae Deum, cum suffra-
giis conjunctas Caelitum sanctorum, supplices deferimus, 
eas ipse numquam non benignissime admittit et explet 
Deus, tum quae bona Ecclesiae attingunt maxima et irn-
mortalia, tum quae attingunt minora et hujus temporis, 

!) S. August. Ep. CXCIV al. 105 ad Sixtum, c. v. n. 19. 

219 

opportuna tarnen ad illa. Quippe isti precibus pondus et 
gratiam, sane plurimam, precibus addit meritisque suis 
Christus Dominus, qui dilexit Ecclesiam, et seipsum tra-
didit pro ea, ut illam sanctificaret... ut exhiberet ipse 
sibi gloriosam Ecclesiam,x) idem summus ejusdem Ponti-
fex sanctus, innocens, semper vivens ad interpellandum 
pro nobis, cujus deprecationem supplicationemque semper 
evenire divina fide tenemus. Quod enim spectat ad bona 
Ecclesiae externa et hujus vitae, palam est, rem ipsi 
saepius esse cum adversariis malevolentia et potentia 
acerrimis ; ab eis nimium sibi dolendum facultates direp-
tas, libertatem deminutam et oppressam, lacessitam et 
despectam auctoritatem, damna postremo et hostilia 
omne genus multa. Quorum improbitas si quaeritur cur 
non eo usque injuriae, quo deliberatum habent et conni-
tuntur, re tandem plena procedat ; Ecclesia contra, tot 
inter rerum casus, eâdem illa sua amplitudine et gloria, 
vario quamquam modo, emineat semper atque adeo 
increscat : utriusque rei praecipuam causam rectum est 
a virtute arcessere comprecantis Deum Ecclesiae : nec 
enim satis assequitur humana ratio quomodo restrictis 
ita finibus imperiosa nequitia consistât, Ecclesia vero, in 
angustum compulsa, nihilominus tarn magnifice vincat. 
Idem eo rectius existit in eo bonorum genere, quibus 
Ecclesia homines ad ultimi boni adeptionem proxime 
adducit. Ad hoc enim munus quum nata sit, precibus 
suis posse multum debet, ut divinae in illos providentiae 
misericordiaeque ordo exitum habeat et perfectionem : 
atque ita homines cum Ecclesia et per Ecclesiam orantes, 
ea demum impétrant atque obtinent quae Deus omnipo-
tens ante saecula disposuit donare.2) Ad alta providentis 
Dei consilia mentis humanae acies in praesentia deficit: 
sed aliquando erit, quum causas consecutionesque rerum 
Deo ipso apertas pro benignitate sua monstrante, diluci-
dum patebit, orandi munus quantam in hoc rerum genere 
vim habuerit utilitatemque impetrandi. Inde effectum pa-
tebit, quod sese multi, in tanta depravati saeculi corrup-
tela, integros praestiterint atque inviolatos ab omni 
inquinamento carnis et spiritus, perficientes sanctificationem 
in timore Dei ;3) quod alii, in eo dum essent ut fiagitio 
indulgerent, illico sibi temperaverint, ex ipsoque periculo 
et tentamine bonos ceperint auctus virtutis ; quod prolapsis 
aliis impulsio quaedam permoverit animos ut erigerent se 
et in complexum Dei miseremis occurrerent. — Haec 
igitur omnes apud se perpendentes, fallaciis antiqui hostis 
etiam atque etiam obsecramus ne cédant, neve ullâ 
omnino causa a studio cessent orandi ; verum in eo per-
severanter consistant, sine intermissione consistant. Prima 
sit illis cura de summo bono, aeterna omnium salute, 
deque incolumitate Ecclesiae exposcenda; tum licet ce-
tera bona ad usum commoditatemqúe vitae petant a Deo, 
modo voluntatis ejus aequissimae acquiesçant, eidem pari-
ter optata vel concesserit vel abnuerit, agentes gratias, 
beneficentissimo patri : ea denique religione et pietate 
cum Deo versentur, qua decet maxima et oportet, qua 
viri sancti consueverunt et ipse egit sanctissimus Re-

') Ephes, Y. 25—27. 
2) S. Th. II—II, q. LXXXIII, a. 2, ex S. Greg. M. 
3) I I Corint. VII , 1. 

28* 
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demptor et Magister noster, cum clamore valido et la-
crimis.1) 

Hic officium et paterna Caritas postulat, ut in uni-
versos Ecclesiae filios non precum modo, sed etiam 
poenitentiae sanctae a largitore bonorum Deo spiritum 
imploremus; quod dum toto animo facimus, omnes et 
singulos ad hanc ipsam virtutem, cum altera conjunctis-
simam, pari studio adhortamur. Scilicet facit precatio ut 
animus sustentetur, instruatur ad fortia, ad divina con-
scendat: facit poenitentia ut nobismet ipsis imperemus, 
corpori maxime, gravissimo, ex veteri noxa, rationis legis-
que evangelicae inimico. Quae virtutes, perspicuum est, 
aptissime inter se cohaerent, inter se adjuvant, eodemque 
una conspirant, ut hominem, caelo natum, a rebus caducis 
abstrahant evehantque propemodum ad caelestem cum 
Deo consuetudinem : fit contra, ut cujus animùs cupidita-
tibus aestuet illecebrisque sit emollitus, jejunus ille fa-
stidiat suavitates rerum caelestium, neque alia sit precatio 
ejus nisi frigida vox et languida, indigna sane quam Deus 
excipiat. — Sunt ante oculos exempla poenitentiae homi-
num sanctorum, quorum preces et obsecrationes, eâ ipsa 
causa, magnopere Deo placuisse atque etiara ad prodigia 
valuisse sacris fastis docemur. Mentem illi et animum 
libidinesque assidue regebant domabant : doctrinae Christi 
Ecclesiaeque ejus documentis ac praeceptis summa 
solebant consensione et demissione adhaerescere ; velle 
nolle nihil, nisi Dei numine explorato, nihil quidquam 
agendo spectare, nisi ejus gloriae incrementa ; cupiditates 
acriter coercere et frangere. corpus dure inclementerque 
habere, jucundis rebus neque iis noxiis virtutis gratia 
abstinere. Quare merito poterant, quod Paulus Apostolus 
de se, idem ipsi usurpare : nostra autem conversatio in 
caelis est : 2J eamdemque ob caussam tantum inerat in 
eorum obsecrationibus ad propitiandum exorandumque 
Deum efficacitatis. — Non omnes omnino posse adeo nec 
debere apparet: attamen ut consentanea sibi afflictatione 
vitam moresque suos unusquisque castiget, rationes id 
exigunt justitiae divinae, cui satis de commissis faciendum 
restricte est; praestat autem voluntatis, dum vita sit, id 
fecisse poenis, unde virtutis praemium accedat. — Ad 
haec, quando in mystico Christi corpore, quae est Eccle-
sia, omnes tamquam membra coalescimus et vigemus, hoc, 
Paulo auctore, consequitur, ut, quemadmodum laetanti 
qua de re membro membra cetera collaetantur, ira pari-
ter dolenti condoleant, hoc est christianis fratribus, vel 
animo aegris vel corpore fratres ultro subveniant, et, 
quantum in ipsis est, curationem adhibeant: Pro invicem 
sollicita sint membra; sive gloriatur unum membrum, 
compatiuntur omnia membra ; sive gloriatur unum mem-
brum, congaudent omnia membra. Vos autem estis corpus 
Christi et membra dè membra. 3J In hoc autem caritatis 
specimine, ut quis Christi exemplo insistens, qui vitam 
ad omnium nostrum redimenda peccata immenso amore 
profudit, luenda sibi aliorum admissa suscipiat. in hoc 
demum illud continetur magnum vinculum perfectionis, 
quo fideles inter sese et cum caelestibus civibus arctissi-

Hebr, v. 7. 
2) Philip. III . 20. 
3) I. Corinth. XII. 2 5 - 2 7 . 

meque cum Deo junguntur. — Ad summam, sanctae 
poenitentiae actio tam varia atque industria est tamque 
late pertinet, ut earn quisque, pia modo et alacri volun-
tate, perfrequenti possit nec laboriosa facultate exercere. 

Restât, Venerabiles Fratres, ut, quae vestra est 
singularis et eximia quum in sanctissimam Dei Matrem 
pietas tum in christianum gregem Caritas et sollertia, 
commonitionis hortationisque Nostrae exitum. opera ve-
stra, perquam optimum, Nobis polliceamur ; gestitque 
animus fructus eos, quos pluries splendide declarata ca-
tholicorum in Mariam religio tulit. jam nunc laetissimos 
uberrimosque percipere. Vobis igitur et vocantibus et 
excitantibus et praeeuntibus, fideles, hoc praesertim pro-
ximo mense, ad aras sollemnes augustae Reginae et be-
nignissimae Matris conveniant concurrant, atque mystica 
ei serta, acceptissimo Rosarii ritu, filiorucn more conte-
xant et praebeant : integris per Nos atque ratis, quae 
antehac in hac re a Nobismetipsis praescripta édita et 
dono indulgentiae sacrae concessa x) — Quam praeclarum 
et quanti erit, in urbibus in pagis, in villis, terra marique, 
quacumque patet catholicus orbis, multa piorum centena 
millia. sociatis laudibus foederatisque precibus, una mente 
et voce singulis horis Mariam consalutare, Mariam im-
plorare, per Mariam sperare omnia ! Ab ipsa omnes 
fidentes contendant ut, exorato Filio, aberrantes nationes 
ad christiana redeant instituta et praecepta. in quibus 
salutis publicae firmamentum cousistit, unde et expetitae 
pacis et verae beatitatis copia efflorescit. Ab ipsa eo im-
pensius contendant, quod bonis omnibus exoptatissimum 
esse debet, ut Ecclesia mater libertate potiatur tranquil-
leque fruatur sua ; quam non alio illa refert nisi ad sum-
mas hominum procurandas rationes, a qua singuli et 
civitates nulla usquam damna, plurima omni tempore et 
maxima bénéficia senserunt. 

Jam vobi3, Venerabiles Fratres, adprecante sacratis-
simi Rosarii Regina, largiatur Deus munera bonorum 
caelestium, unde ad partes pastoralis officii sancte obe-
undas auxilia et vires suppetant in dies ampliora: cujus 
rei esto auspicium et pignus Apostolica Benedictio, quam 
vobis ipsis et clero et populis cujusque vestrum curae 
concreditis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXII Septem-
bris an. MDCCCXCI, Pontificatus Nostri Decimoquarto. 

LEO PP. XIII. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Onnan, a honnan. Október 5. Sijrén hangok. — A 

,Religio' utalt már röviden egyik »Vegyesében' azokra a 
beszédekre, melyek legközelebb, különböző helyeken, te-
kintélyes protestáns férfiak részéről elhangzottak ; legyen 
szabad nekem is e helyen, habár csak vidéki és nem 
fővárosi szemüvegen keresztül, tehát nem is oly magas 

Cfr. Ep. Encycl. Supremi Apostolatus, die 1. sept. an. 
MDCCCLXXXIII : Ep. Encycl. Superiore anno, die XXX aug. an. 
MDCCCLXXXIV : Decret. S. R. C. Inter plurimos, die XX aug. an. 
MDCCCLXXXV : Ep. Encycl. Quamquam pluries, die XV aug. an. 
MDCCCLXXXIX: 
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szempontból ') nézve, ama beszédeket tollhegyre vennem, 
még pedig mindenekelőtt csakúgy általánosságban, azután 
pedig részletesen is. 

Pápáról, Miskolczról, Budapestről, tehát Tisza Kál-
mán, Szász Károly és Tisza Lajos gr. beszédeiről akarok 
megemlékezni; de hogy megemlékezhessem, Gönczre kell 
lélekben vissza mennem ; mert az ujabb beszédek hitem 
szerint összefüggésben vannak a gönczi beszéddel, ennek 
látszólag nem, de valóságban mégis előnyére. A Károli 
Gáspár ünnepélyen történt ugyanis, hogy a harczias Szász 
K. „püspök" ur belefujt a harczi riadóba, harczra, üldö-
zésre és igy a katholiczizmus kiirtására hivta fel saját 
hitfeleit, e „püspök"-höz méltó (!) szeretetteljes (!) felhí-
vásnak meg is lett a maga hatása, fokozottabb mérvben 
indult meg a hithű kath. papság üldöztetése a protestánsok 
részéről azon hitben, hogy a kath. papság, a vallás szabad-
gyakorlatának nevében, ad majorem protestantismi glóriám 
űzött prot. erőszakoskodástól megrettenve feladja hitét, 
többre becsülvén szabadságát és pénzét, a hiteért elszen-
vedendő börtönnél és fizetendő birságnál. A csalatkozás 
hála Istennek alapos volt ; néhány számba sem vehető 
vásáros lelkületűn kivül, kik állásukat üzletnek tekintet-
ték, a kath. papság az üldözések közt nem csak hiven 
kitartott ; de hűségében erősödött is, jól tudva, hogy evvel 
nem csak az egyháznak, de a hazának is megbecsülhe-
tetlenül nagy szolgálatot tesz. 

A kath. papságnak ezen örökké becsületére váló 
magaviselete, mihez az irodalmi téren is kifejtett buzgó 
védekezése is hozzájárult, ugy látszik, megdöbbentette a 
protestáns fensőbb köröket, a harczi riadónak egészen 
ellenkező eredményétől, mint a minőt vártak, ugy látszik 
megrettentek e körök, belátták, hogy a gönczi „püspöki" (!) 
utasitás szerint, a mindenáron örök időkre biztosítandó 
protestáns hegemónia nemcsak el nem érhető, hanem a 
liberálizmus kegyéből már eddig elért vívmányok is kocz-
kára lesznek téve. E veszélynek útját kell állani, a gönczi 
harczi riadó helyett, de ugyanazon czélra, más húrokat 
kell pengetni, a kath. papságot a barátság, a szeretet, a 
felekezeti békés szándék hangoztatásával meg kell tévesz-
teni, syrén hangokkal kell csalogatni és elaltatni, ily 
módon mit a harczias hang elrontott, kijavítani, helyre-
ütni, hiszen a kath. papság a kelepczébe belemegy, kivált 
ha neki a hazafiságot is hangoztatjuk. 

Igen, elaltatni a kath. papságot, megtéveszteni a 
protestáns egyházpolitika czéljai felől, ez az értelme a 
legújabb protestáns békés nyilatkozatoknak ; desavouálják 
a gönczi beszédet, teszi ezt maga Szász Károly is, hogy 
annak czélját elrejtsék, de annál inkább biztosítsák. Vagy 
ki hiheti el, hogy egy év leforgása alatt a protestánsok 
lemondtak volna czéljukról, a katholiczizmus leigázásáról ? 
ki hihetné el, hogy ők, ha e czélt, a harczi riadó foly-
tatásával elérhették volna, nem inkább fújtak volna bele 
a gönczi trombitába, a helyett, hogy békés hangokat hal-
lassanak ? Tisza Kálmán kijelentése, hogy ime ők már 
félig-meddig meg vannak elégedve a hazai viszonyokkal, 

') A katholikus szempont, az igazság szempontja, mindenüt t 
egyenlően magas. Ha tréfálkozni akarnék, azt mondanám, hogy 
aranytollú barátom i t t — nequiter se humiliât ! Mert ugyancsak 
el talál ta ám — a legmagasabb szempontot. A szerk. 

biztosítása, hogy nem akarják saját felekezetük érdekét 
más felekezetek (!) rovására előmozdítani; Szász Károly, 
miskolczi békét , szeretetet lehellő viselkedése ; Tisza 
Lajos gr. intelme, hogy az országban élő más hitfeleke-
z etek egyházi belügyeibe a protestánsok ne avatkozzanak, 
mind a kath. papság elaltatására és a protestáns hege-
mónia biztosítására szánt beszéd ama hitben elmondva, 
hogy mi e biztosításokat, mind készpénzül vesszük, el-
hisszük, hogy a protestánsok egy év alatt báránynyá vál-
toztak és letesszük a fegyvert, lefekszünk, alszunk, hogy ők 
annál biztosabban érjék el czéljukat. 

De mi nem hiszünk, a syrén hangok által magunkat 
elaltatni nem engedjük, nem, — hogy egyebet ne emiit-
sünk — éppen a kérdéses beszédek részletei, e részletek-
ben foglalt szellem miatt, melyek elég világosan kitün-
tetik, hogy mit Szász Károly Gönczön a protestánsok 
által nyíltan akart elvégeztetni, azt az ujabb enunciatiók 
a protestánsok által titkon mozgatott kormány által akar-
ják végrehajtani, hogy aztán Pilátusként kezeiket mos-
hassák. 

Ez irányban Tisza Kálmán elég óvatosan beszélt 
Pápán, de a ki érteni akar, az megértheti szándékát. 
Szerinte, az utóbbi időben, a világnak majdnem minden 
országában egy bizonyos szellem és irányzat kezdett el-
hatalmasodni, mely ellenkezik az egy országban élő 
hitfelekezetek békéjével, hogy pedig ő e ,szellem' alatt 
mit ért,, azt közelebbről az által határozza meg, hogy az 
„ellenkezik az egyház (t. i. prot. egyház) hitfelekezeti 
szempontjából szükséges felvilágosodottsággal és a mely 
szomorú elem századok felé látszik visszatörekedni . . . 
mely irányzatnak nyomait az utóbbi években nálunk is 
tapasztalhatjuk." E szellem leküzdésére hivja fel hitfeleit. 

Már, ha az ember az utóbbi évek történetére vissza-
emlékezik itthon és a külföldön, azt kellene vélni, hogy 
T. K. ama fanatikus üldözésekre gondol, melyeket részint 
a protestantizmus, részint a liberális hitetlenség indított 
Európában, tehát nálunk is a katholiczizmus ellen, mert 
a protestántizmust dédelgetve és nem üldöztetve tudjuk, 
azt kellene vélni, hogy eme qualifikálhatatlan üldöztetés 
ellen beszél : holott kétségtelen, hogy ugy akarja feltün-
tetni a dolgot, mintha a „farkas természetű" katholiczizmus 
akarná a „bárány türelmű" protestántizmust üldözni. 
Hogy az idézett helynek ez az értelme, hogy tehát Tisza K. 
hitfeleit a kath. szellem leküzdésére hivja fel, világos 
abból, hogy hiszen a ,felvilágosodás', melyről beszél, a 
protestántizmus kiváltsága; az a,szomorú elem'pedig, mely 
századokkal törekszik vissza, természetesen a protestáns 
világosságból a középkori setétségbe, a katholiczizmus: 
ezt kell tghát elpusztítani, ide kell nevelni a protestáns 
szülőknek gyermekeikeí. íme tehát az a békés hang, 
melyet T. K. is használ, odalyukad ki, a hova Szász K. 
beszédje, a katholiczizmus leküzdésére ; és ezt ott ugy ne-
vezik, hogy felekezeti béke, hogy testvériség stb. Göncz 
és Pápa tehát egy czélra törekszik, és amit a békéről 
beszélnek az nem egyéb, mint altatás, mint porhintés a 
világ szemébe, szóval szemfényvesztés. 

Még jobban meggyőződünk a szemfényvesztésről, ha 
Tisza Lajos gróf beszédjének szavait elemezzük. A gróf 
ur Budapesten oda nyilatkozott, hogy „az egyházkerület 



222 ' RELIGIO. 

tagjai a tárgynál maradjanak, és ne hagyják magukat 
elragadtatni oly térre, a melyen az országban élő más 
hitfelekezetek féltékenységét költenék fel, az ő egyházi 
belügyeik szervezetébe ártván magukat." Hát ez igen 
szép, de még szebb lett volna, ha T. L. hozzá nem tette 
volna: hogy „egyes hitfelekezetek, egyházi szervezetével, 
vagy annak tervbe vett módosításával foglalkozni, bizonyos 
esetben hivatva lehet a világi törvényhozás, az egyete-
mes államérdek szempontjából, de nem valamely más 
felekezet egyházi gyűlése, vagy egyházi törvényhozása." 
T. L. gróf a mit egyik kezével adott, azt a másikkal 
visszavette, mert mig egyrészt a felekezetet incompetens-
nek mondja a mi ügyeinkbe beavatkozni, másrészt ujjal 
mutat az államra, mint competens tényezőre, indirecte 
felszólitva ez uj jmutatással az államot, hogy avatkozzék 
ügyeinkbe, hiszen ő erre hivatva van T. L. gróf szerint ; 
és mikor az államot igy utasítják, hogy a mi ügyeinkbe 
avatkozzék, természetesen nem a katholiczizmus érdekében, 
a világért sem, hanem a modern idolum, az ,állam' érde-
kében; s midőn ezt bátorítják, hogy a mi vallásunk belszer-
vezetébe avatkozzék, ugyanakkor mellüket verik, hogy ők 
békét akarnak, hogy ők nem akarnak semmit a mi ká-
runkkal elérni, hiszen ha történik ellenünk valami, nem 
ők, hanem az állam követi el. Ki hiszi ezt? 

Ha a protestánsok a békét komolyan akarnák, akkor 
nem izgatnák ellenünk saját hitfeleiket és az államot, 
akkor nem szavakkal, hanem tettekkel mutatnák meg jó 
szándékukat, de ezek teljesen hiányoznak, mi pedig csak 
a tetteket értenénk meg és hazafiúi szeretettől indittatva 
a béke érdekében elmennénk velük egész addig a határig, 
melyen tul már hitelveink megtagadása nélkül nem mehe-
tünk éppen hazánk iránti szeretetből sem, mert mivel 
sem mutathatnánk meg inkább, hogy hazánknak ellenségei 
vagyunk, mint avval, ha hitelveinket feladnánk ; ha hűt-
lenek lennénk hitünk iránt, hűtlenségre csábítanánk hitük 
iránt híveinket is és akkor ki bizhatna meg bennünk, 
hogy hivek leszünk a király, a haza iránt ? hisz e ket-
tős hűségnek forrása, ereje hitünkben van ; ez tanit 
bennünket hűségre király és haza iránt; vele áll, vagy 
vele bukik. Lépjenek tehát a tettek terére a protestánsok, I 
mutassák tetteikkel a béke példáját, mert syrén hang-
jaikra nem hallgatunk. Dr. Veterán. 

Kalocsai főegyházmegye. Az anyakönyvek magyar 
nyelven való vezetéséről — a kalocsai érseki ft. káptalani 
helynöki hivatalnak 1991. sz. rendelete : 

„A plébániai anyakönyvek vezetésének nyelve iránt 
a nemzetiségi egyenjogúságról szóló 1868: 44. t.-czikk 
14. §-a alapján az ugyanazon év deczember 22-én 2154. 
szám alatt kiadott egyházmegyei körrendelet azt hatá-
rozta, hogy tekintettel az egyházmegyében divó több 
nyelvre, a könnyen támadható zavarok kikerülése végett, 
az anyakönyvek tovább is az egyház nyelvén : latinul 
vezettessenek. 

Az 1878-ban tartott egyházmegyei tanácsko zmány 
az idézett rendeletet miheztartás végett újra meghirdette. 

Az ezen rendelkezésekben nyilvánuló bölcs óvatos-
ságot hosszú évek során át szerzett tapasztalat fényesen 
igazolta: nem volt ugyanis eset ezen egyházmegyében, 

hogy a latin nyelvnek az anyakönyvekben használata 
miatt a legcsekélyebb nemzetiségi súrlódások fölmerültek 
volna, a milyenektől ellenkező esetben méltán lehetett 
tartani. 

Másrészt azonban félreismerhetlen, mert tapasztalati 
tény az, hogy az anyakönyveknek a jelen időben is latin 
nyelven vezetése számos nehézséget okoz, mig ellenben a 
magyar nyelvnek a lelkészi hivatalvezetés ezen ágában is 
kivánatos használata manapság már komoly akadályokba 
nem ütközik. 

Az anyakönyveknek főképp a polgári élet minden 
ágában is rendkivül nagy jelentősége, következésképp 
gyakori használata, a latin nyelv ismeretének a világi 
hivatalokban észlelt fogyatékossága, s az innen eredő 
eljárási nehézkesség és lassúság sürgetőleg kivánják, hogy 
az anyakönyvek magyar nyelven vezettessenek, — annál 
inkább, mert a magyar állameszmének az ujabb időkben 
örvendetes érvényesülése teljesen megszüntette amaz ag-
godalmakat, melyek eddig ez irányban a latin nyelv 
használata mellett szóltak. 

E köztapasztalat eredményeképp tekintendő azon 
több magyarországi egyházmegyében több-kevesebb idő 
óta divó gyakorlat, mely szerint az állam nyelve az 
anyakönyvek vezetésében is uralkodóvá vált. 

Ily körülmények között fölötte szükségesnek találta-
tik, hogy más egyházmegyék példájára, a hivek számos 
igen fontos érdekeinek javára, a kalocsai egyházmegyében 
is visszaállittassék az 1840 : VI. t.-cz. 7. §-a alapján 
1843. február 6-án 240. szám alatt kiadott körrendeletben 
közölt egyházhatósági határozattal életbe léptetett és 
1850. február 15-ig fönállott gyakorlat, mely szerint az 
összes anyakönyveknek nyelve a magyar volt. 

Mihez képest a nemzetiségi egyenjogúságról szóló 
országos törvénynek figyelembe vételével ezennel elren-
deltetik, s az anyakönyvek vezetésével megbízott t. cz. lel-
kész urak köteleztetnek, hogy a folyó évi szeptember 
1-től kezdve minden anyakönyv magyar nyelven vezet-
tessék. minden anyakönyvi kivonat ugyanazon nyelven 
állittassék ki. 

Magától értetik, hogy az eddig beszerzett latin szö-
vegű anyakönyvi ivek addig is, mig az az egyházhatóság 
által megállapitandó magyar szöveggel ellátott uj ivek 
nem lesznek kaphatók, használatbsn maradhatnak : de a 
kitűzött határnaptól kezdve a fölhasználni szándékolt ily 
latin fölirásu iveken az illető anyakönyvvezető lelkész a 
latin szöveg alá mindenütt ennek a magyar forditását 
beirni, szeptember 1-től fogva pedig anyakönyvi kivona-
tot kizárólag magyar nyelven kiadni köteles." 

Páris, szept. 20. Lélekölő politikai egyenetlenség 
dúl a franczia katholikusok táborában. — 

A „Petit Marseillais" minap azt híresztelte, hogy 
Lavigerie bibornok egy barátja előtt, a ki őt Camboban 
felkereste, kijelenté, hogy ő ezentúl minden politikai küz-
delemtől visszavonul, és egészen a hitterjesztésnek akar 
élni. A bibornok czáfolata nem sokáig hagyott magára 
váratni és igy szólt: Ezt a nyilatkozatot ő nem tette, a 
politikával tulajdonképpen nem is foglalkozott soha, az a 
kérdés, melyet algiri ismeretes toasztjával folyásba hozott, 
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kiválóan vallási ügy, mert az egészben az egyház érde-
keiről van szó Francziaországban. Egyébi ránt avval a 
toasttal ő küldetését be is fe jezé; egyedül az apostoli 
szentszék biztosithatott sikert az ő iniativájának ; ő az 
egészet a Gondviselésre bizza, hadd fejlessze s vezérelje 
azt czélra ez. A bibornok ur czáfolatában van azonban 
egy finom bár, de igen éles feddés is az egyenetlenség 
miatt, mely még azokat a katholikusokat is pár tokra szaki-
totta, a kik Róma impulsusát követve a fennálló köztár-
sasági államforma keretében akarnak működni. „Termé-
szetes, hogy látom én is, — hogy ne látnám ? — miképp 
kezdenek némelyek különféle oldalról u j kísérleteket 
tenni, és én csak sajnálni tudom az egyetértés hiányát, 
a mely e kisérletek részleteiben és árnyalásaiban nyilvá-
nul. Hanem hát nem az én tisztem Afrikán kívül beavat-
kozni a dologba, a melynek püspökei velem és egymás 
között mindig a legteljesebb egyetértésben valának." 
Hogy a bibornok panasza alapos, senki sem tagadhat ja , 
legalább akkor, ha Francziaországon kívül él. A párisi 
érsek „keresztény egyesülése" és Fava grenoblei püspök 
„katholikus pá r t j a " közt a különbségek oly subtilis ter-
mészetűek, hogy egy nem-franczia előtt teljességgel 
felfoghatatlan dolog, miért kellene e két árnyalatnak az 
ismeretes jelszó szerint „külön felvonulni és csak a csa-
tában egyesülni." Hogy e két egyesülések egyike a szám-
kivetés törvényének megszüntetését p rogrammjába fel-
vette, a másik nem, ez a republikánusokat nem tar tózta t ja 
fe l abban, hogy a kath. akcziónak mind eme két árnya-
latát manóba küldjék. Hisz nem régen mondta azt Dela-
fosse, hogy a republikánusok soha sem fognak a katho-
likusok valódi köztársasági érzelmében bizni, hanem a 
klerikális és monarchista fogalmakat mindig azonosaknak 
fog ják tartani. A Piou vezérlete alatt létesült „alkotmá-
nyos jobbpár t" (mely szintén elfogadta a köztársasági 
ál lamformát a kath. érdekek előmozdítása czéljából) ama 
másik két érdekkörrel, melyeket a püspökök keltettek 
életre, soha sem vallott azonosságot. Sőt u jabb éket tol-
tak közbe, legalább Piou és Lavigerie bibornok követői 
közé. Tudvalevőleg Piou lelkiismeretét terheli a felelős-
ség azért, hogy a brüsszeli rabszolgaságellenes egyezményt 
a franczia parlament magától elutasitotta. Jó idő óta ez 
volt az első eset, a midőn a republikánusok konzervatív 
részről jött indítványt elfogadtak. Es ők a maguk állás-
pontján jól cselekedtek ; hisz egy csapásra két legyet 
ütöttek le : elsőben is a franczia Chauvinismus tekinteté-
ben nem hagyták magukat legyőzni Piou által, azután 
pedig utólag abban a szerencsében részesülhettek, hogy 
láthatták, miként mond le Keller, a kitűnő kath. vezér-
férfiu, Lavigerie bibornok egyenes felhivására, a rabszol-
gaságellenes tá rsaság alelnökségéről, s miként válik az 
ür, mely Piou frakcziója és a többi konzervativek közt 
egyfelől, másfelől pedig Lavigerie bibornok és követői 
közt kezdet óta fennállott , még tátongóbbá. Egyébiránt 
tagadhatat lan tény, hogy még nem minden jó katholikus 
család mondott le itt monarchikus hagyományairól. Az 
emberek e tekintetben is emberek maradnak, és a mi 
eddig meggyőződés vala, azt egyszerre nem lehet félre 
tenni, hogy ne is gondoljon rá senki. Minden esetre igaz, 
hogy a most keletkezett keresztény tömörülések csakis 

abból a czélból keletkeztek, hogy az egyház jogait fen-
tartsák, illetve visszavívják és a vallást megvédjék ; ha-
nem hát a köztársasági kormányforma elismerését oly 
világosan kiirták valamennyien a zászlójukra, hogy egy 
igazi royalista és imperialista hűtlenségnek ta r t ja az e 
zászlóhoz való csatlakozást. Tény, hogy a franczia püs-
pökök jelenleg kínos helyzetben vannak és tulajdonkép-
pen senkinek sem tehetnek teljesen a kedvére. Es ha a 
franczia katholikusok kitekintenek a jövőbe, egy cseppel 
sem örvendetesebb a kép, a mely előttük a jövőben ki-
tárul . Hogy a köztársaságtól ezekkel az emberekkel* 
evvel az elnökkel és miniszterekkel az élén semmit sem 
várhatunk, hogy a püspöki kar és a papság részéről 
nyilvánuló minden tiszteletadással elérni semmit sem lehet, 
e tekinte tben képzelődésben élni lehetetlenség. Az egye-
düli, a mivel valamit elérni lehet, valamennyi katholikus-
nak a legközelebbi választásoknál egységes közreműködése 
arra, hogy u j emberek kerüljenek be a par lamentbe és a 
kormány élére. Fog-e ez sikerülni ? A közben-közben 
szükségessé vált pótválasztások eredményei — kevés re-
ményt adnak. 

IRODALOM. 
*** A szen t í rás apologiája. I r ta dr Székely István. 

A nagyváradi 1. sz. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 
Nagyvárad . 1891. A szerző kiadása, Nagy 8-r . "VIII, 707 
1. Ára 4 frt . 

N e m rég még panasz hangzott fel, hogy magyar 
kathol ikus theologiai irodalmunk nem termel monumentá-
lis munkát . Igaz is, hogy nagyon gyér volt az ily munkák 
megjelenése eddig; de most, mintha u j korszak kezdetén 
állnánk ! A fent czimzett mü, a monumentális magyar 
kath. hi t tudományi munkák sorába tartozik. Erdeme sze-
rint fogunk foglalkozni vele. 

= Szent Alajos a tanuló ifjúság védszentje. Ima-
és énekeskönyv, a kath. i f júság használatára. A székes-
fehérvári püspöki hatóság jóváhagyásával, I I I . javitott 
kiadás. Székes-Fehérvárot t , 1892, Klöckner Péternél, 16-r. 
100, IV. 1. Ára 15 kr. 

Akárki áll í totta össze, kitűnő katholikus imádságos 
és énekes könyv az i f júság számára. Felnőt tek is nehezen 
nélkülözik, ha megszokták. 

4 - Hitvédelmi Füzetek. 1891. II . évf. IX. füz. A 
kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból. 
I r ta Weisz Fr. Albert . A 2. javi tot t kiadás után fordí-
tot ták Makra Imre és Rózsa József II. köt. 0-Becse, 
1891. 8-r . 1 7 - 1 1 2 1. Ára 60 kr. 

= Felhívás a JBougaucl Emil laval-i püspök a Ke-
r e s z t é n y s é g é s Korunk. Ford í to t t ák : Dohos Lajos és 
Szentanriïii (Spett) Gyula czimü munkának megrendelé-
sére III. kiadásában. 

A mü ajánlgatására nem vesztegetem a szót. Több-
ször hirdettem, hogy a mü I. és II . kötete elfogyott, 
hogy eredeti áron magam is visszaváltom. En nem kapok 
vissza példányokat ; nálam keresik egyre. Joggal követ-
keztete thetem ebből is, hogy a magyar közönség körében 
a mü kedvelt és hasznos. Ezér t szántam rá magam a 

I III . kiadásra. 
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A mü tartalmát jelzik az egyes kötetek czimei : 
I. kötet : Vallás és vallástalanság, 8° 34 iv. 

II. „ Jézus Krisztus, „ 39 „ 
III. „ A hiszekegy, „ 33 „ 
IV. „ Az egyház, „ 34 „ 
V. „ A keresztény élet, „ 27 „ 

Másfél év alatt megjelenik mind az öt kötet. A 
III—V. kötetekből vannak még II. kiadású példányaim, 
akik tehát teljes müvet kivánnak, nem lesznek kénytele-
nek megvárni mind az öt kötet harmadik kiadását, ha 
jóelőre jelentkeznek. Különösen pedig kérem a kora meg-
rendelésre azokat, kik egyes kötetet óhajtanak, mert eze-
ket szám fölött nyomatom s ha majd csak teljes példá-
nyaim lesznek, azokat többé megcsonkitni nem fogom, 
egyes köteteket később külön nem adhatok. Ugyanezen 
okból, akik mind az öt kötetet kívánják, szíveskedjenek 
ezt mindjárt előre jelezni. 

Kiállítása és ára nem változik. Egyes kötet 2 frt, 
vagy 7 int. Az egész mü 10 frt, vagy körülbelül 34 int. 

A megrendeléseket a jelentkezések sorrendjében 
fogom kielégíteni. Az intentiókat, amint kapom — előre 
is — assignálom s azok tudomásul vételéről múlhatatla-
nul megnyugtatást kérek, enélkül az assignatiót semmis-
nek kell majd tekintenem. 

A szives érdeklődőket a dolog természeténél fogva 
nagyon kérem, hogy megrendeléseiket mielőbb megtenni 
kegyeskedjenek. Sőt az előre fizetők bérmentes küldés 
kedvezményében, papnövendékek 20% leengedésben része-
sülnek. Gyűjtőknek 10 példány után tiszteletpéldányt adok. 

Mind az öt kötet, de csakis együtt, a régi minta 
szerint díszesen bekötve is kapható lesz 5 frt többletért. 

Az öt kötet bekötéséhez való táblák külön is meg-
rendelhetők 3 frt 50 krért . 

Van szerencsém még tudatni, Hogy „A fájdalom" 
(kivonat a Kereszténység és Korunk I. és V. kötetéből) 
czimü kiadványomat a Szt.-I.-T. (Budapest Lövész-utcza 
13.) vette bizományba, de a megrendeléseket készséggel 
közvetítem én is. Erga int. kizárólag csak az én utamon 
kapható. Háromféle kiadása van : Egyszerű papíron fűzve 
1 frt vagy 3 int. ; — finom chamois papíron fűzve 1 frt 
50 kr, vagy h int., ez utóbbi csinos diszkötésben 2 frt, 
vagy 7 int. — Kiválóan alkalmas ajándékkönyv. 

Gyoma, Békésm. 1891. szeptember. 
Szentannai (Spett) Gyula, 

gyomai plébános. 

VEGYESEK. 
— „Itt a példa — kövessétek!" E czim alatt a 

„Veszprémi Közlöny" okt. 4-iki számában egy lelkesítő 
vezérczikkel találkozunk, a mely Magyarország összes 
katholikus papságának érdeklődését fogja felkelteni. Egy 
uj katholikus szellemű napilap megindítása került ismét 
szóba, még pedig ugy, hogy a szót tettek is követték és 
fogják követni. Az említett czikk vége mindent megmond, 
azért azt szórói-szóra ide iktatjuk : „Az első lépés már meg 
is történt. Megtörtént a csökölyi esp. kerület papságának 
f. évi szept. 22-én Görgetegen tartott őszi koronáján. E 
tanácskozáson szóba került egyebek közt az antikatholi-
kus hírlapirodalom üdvtelen hatása is. Élénk eszmecsere 
fejlődött ki a fölött, hogyan kellene segiteni. Végül fel-

állott Heiner Gyula, szuloki plébános ur s azon indit-
ványnyal oldotta meg a gordiusi csomót, hogy a korona 
kezdjen gyűjtést egy újonnan alapítandó kath. szellemű 
napilapra. „En — úgymond — 100 forintot ajánlok fel 
e czélra." A korona viharos éljenzéssel fogadta ez indít-
ványt s egyakaratulag abban állapodott meg, hogy a 
kerület többi plébánosai is személyenkint 25 frttal, a káplá-
nok pedig személyenkint 10 frttal fognak hozzájárulni az 
indítványozó ajánlatához, s egyúttal elhatározta a korona, 
hogy Magyarország összes latin és görög szertartású 
kath. esp. kerületeit fel fogja hívni a csatlakozásra azon 
erős reményben, hogy ez üdvös eszmét örömmel fogadják s 
keresztülvitelét hathatósan támogatni fogják mindenütt.. 
Mi itt most csak annyit mondunk, hogy a dolgot min-
denkinek igen komolyan kell venni, mert az egyház 
helyzete igen komoly és veszélyekkel terhes, a mely a 
válalkozások kudarczát nem tűri. En, ha már felmerült 
az ügy, — habár jobban szerettem volna, ha püspöki 
konferencziában vagy egy katholikus nagygyűlésben me-
rült volna fel az, — röviden jelzem igénytelen vélemé-
nyemet. Az uj lapot részvényekre kell fektetni. Egy rész-
vény legyen 100 frt . A ki 1000, 10,000 frtot ir alá, 10r 

illetve 100 részvénynek lesz a tulajdonosává. A részvé-
nyesek együttvéve tulajdonosai a lapnak. Ok disponálnak 
vele, közgyűlésben, felügyelő bizottság által. A részvény-
társaság első dolga legyen nyomdát és megfelelő helyi-
séget tulajdonul megszerezni. Egy bizonyos összegnek 
összegyűjtése és egy lappal való kísérlet alkalmából elköl-
tése, vízözön előtti eljárás lenne. A hogy mi ajánljuk,, 
örök alapítvány marad az egész alkotás, melyet a részvé-
nyesek örökre leköthetnek az egyház szolgálatára, ha 
haláluk esetén például a részvényt, a mely esetleg kama-
tozni is fog, oda ajándékozzák a javadalomnak, a melyet 
életükben élvezének. Az illető javadalmas örökli aztán a 
szavazatjogot és a befolyás jogát az illető lapra. 

— Zsidó vakmerőség, — hogy többet ne mondjak! 
A „Zsidó-magyar Szemleu havi folyóirat szeptemberi fü-
zetében dr Mezey Ferencz a sz. keresztség eltörőlhetetlen 
jellegét ostromolja s akarja elvitatni. A zsidó vakmerő-
ségnek kezére jár ebben is a protestantizmus, a mennyi-
ben, a mint Mezey ur bizonyítékul felhozza, egy ev. ref. 
(szép evangyéliom biz az!), tehát mondom egy ev. ref. 
lelkész két, zsidó szülőktől származott, megkeresztelt gyer-
meket, mivelhogy az anyjok a megkereszteltetés miatt 
lelki furdalásokat érzett, egyszerűen „kikebelezett" az 
egyházból és kitörőit az anyakönyvből. Már most itt 
felmerül először is az a kérdés, hogy mi nagyobb ebben 
a dologban: a zsidó vakmerőség-e, vagy a magyar pro-
testantizmus hallatlan könnyelműsége, mely egy zsidó 
anya ostoba pityergésének kész keresztséget, üdvösséget, 
mindent feláldozni. Hát aztán ez a protestantizmus volna 
hivatva arra, hogy a magyar nemzet előtt a keresztény 
czivilisatióban vezér legyen ? Isten mind a két kezével 
veri a magyart, hogy az áldott hitegységet 300 év előtt 
megbontotta ! Vissza, vissza az útról, a melyen pusztulás 
és enyészet vár ! ! 

kiadótu la jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor . k. m. tud . egyetemi ny. r . tanar 
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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, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A pápa helyzete Rómában. 
„Qui m a n g e du pape , en meur t . " 

Thiers. 

A pápa helyzete Rómában tar thata t lan . Ki-
mondta ezt IX. Pius és XIII. Leo, kik legilleté-
kesebbek megitélni a maguk helyzetét, számtalan-
szor, és az események ugyanannyiszor igazolták 
a két pápa folyton fokozódó panaszát. 

Minket, a föld kerekségén élő katholikuso-
kat , nagyon de nagyon érdekel ez a dolog. Ne-
künk nem lehet mindegy, szenved-e a pápa, 
vagy jól megyen a dolga. 0 a mi egyházunknak 
a látható feje; vallásunknak, a melytől szent 
hitünk szerint lelkünk nyugalma és boldogsága 
függ i t t a földön épp ugy mint az örökkévaló-
ságban, minden szála a pápa szentséges szemé-
lyéhez és az ő semmi emberi tekintetnek fel 
nem áldozható szabadságához van fűződve. A ki 
a pápát bántja, 300 millió katholikus embert 
lelkének legérzékenyebb részén sért meg és hiv 
ki a pápa mellé, ha meg kell lenni, világharezra. 

A lelkiismeret, a vallás, Isten ügyeivel se 
tréfálkozni, se kisérletezni czégéres vakmerőség 
és megfelelő bűnhődés nélkül nem lehet. Az 
emberiség legirtóztatóbb küzdelmei azok voltak 
és — lesznek, melyeket az emberi szellem a 
lelkiismeret, a vallás ellen, illetve mellett küz-
dött végig. Ott, a hol Isten van érdekelve, ember 
csak félve és tisztelettel mozogjon, ne henczegjen, 
mert az Isten keze, villámok ragyogtatása nélkül is, 
észrevétlenül, láttatlanul összemorzsol minden 
vakmerőséget, minden titánkodást, minden ellen-
állást. A ki üszköt dob a templomra, vigyázzon, 
mert a templom központi hely, a honnan a szél 
minden irányában sfcerte-szét nyaldosnak a lán-

gok; s ha van az emberekben elég vakmerőség 
nem kimélni az Isten ügyét, van és lesz a tem-
plomra dobott tüz lángjaiban elég kegyetlenség, 
hogy ne kiméljenek semmit, a mi ember előtt 
kedves, miután nem kimélték, nem tisztelték az 
emberek sem azt, a mi Isten előtt kedves: a 
vallást, mely neki joga, nekünk kötelesség. 

Az olasz nemzetet kimondhatatlanul siral-
mas ú t ra terel ték politikai vezérei. Alkottak, 
erőszakkal, egységes monarchiát, és azt ellenke-
zésbe hozták a katholika egyház legszentebb, 
szent hitünk szerint Istentől származó jogaival, 
érdekeivel, szabadságával. Alkottak olasz király-
ságot és annak feladatává tűzték ki, hogy fog-
lyul tar tsa a Vatikánban a pápát, hogy majd, 
ha elérkezik az idő, legyen kit a „haza szabad-
ságának" nagyobb dicsőségére száműzni, vagy 
megfojtani, vagy a megostromolt Vatikánnal 
együtt légbe röpiteni. Az olasz nép politikai 
újjászületése, mely már magában véve is esélyes 
és veszélyes portéka, szövetkezett; nem! aljasabb 
dolgot vitt véghez, rabszolgául odaszegődött a 
vallási forradalom, a,z Isten elleni lázadás szekere 
elé igavonó marhának. Hát kellett ez neki?! 
Hát nem lehetett volna az olasz félsziget népét 
becsületes uton nagyhatalmú tényezővé tenni az 
európai nemzetek politikai — bocsánat ! — 
konczertjében ? De bizony lehetett volna, még 
pedig könnyen. IX. Pius kifejtette hozzá a pro-
grammot és a zászlót. Mire való volt tehát az 
olasz nép politikai újjászületésébe bele keverni 
az istentelenség érdekeinek szolgálását ? Vakság 
verte meg a lelkét annak, a ki be nem látja, 
hogy az olasz nemzet életének más gyökereket 
adni, mint a milyeneket egész múlt ja alkotott , 
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mily természetellenes lehetetlenség — most és 
mindenkoron. Elveket, igazságokat tagadni lehet ; 
tényeket megmásitani akarni képtelenség. Ténv, 
hogy a kath. egyház, a ker. czivilizácziót az egész 
világon megalapitó és terjesztő e nagy világin-
tézet, a római pápában fejét tiszteli i t t a föl-
dön; tény, hogy mi katholikusok az ^egész vilá-
gon, akár monarchia, akár köztársaság legyen 
államaink formáj a, a pápában azért tiszteljük az 
egyház fejét, mer t ő utódja sz. Péter apostolnak, 
a ki nem azért áll i totta fel az apostoli szent-
széket és öntözte meg azt vérontásával Rómá-
ban, hogy mi katholikusok milliói könnyelműen 
feláldozzuk e székhelyet akárkik tetszésének. 
Ezek tények, és velők számolni kell mindenki-
nek. Ha nem számolnak, lássák a következmé-
nyeket. Mi nem engedünk, mert nem engedhe-
tünk abból, hogy a pápa Rómában tisztelve és 
szabad legyen; még pedig mint fejedelem ; mert 
ő az volt eddig is, az most is; mert erőszak 
jogot megszüntetni nem fog soha; mer t jogot 
csak jog szüntethet meg, a mint csak jog szül-
het jogot, de erőszak soha. 

XIII. Leo pápa mint ember is oly magasz-
tos alak az emberiség körében, hogy ő a fel-
bujtogatható vak csőcselék inszultusainak czél-
táblája tisztességtudó világban nem lehet, nem 
maradhat. Mint pápát pedig 300 millió katholi-
kus ember lelkiismeretének joga veszi körül. A 
pápához nem férhet sem erőszak, sem gyalázás, 
csak a mi lelkiismeretünk jogain át. Ezekben 
gázolni nem engedjük meg senkifiának. A pápa 
Rómában van, Rómában akar maradni ; mi is 
azt akarjuk, hogy Rómában maradjon, de tisz-
teletben és fejedelmi szabadságban. Tűrni tudunk, 
de nem örökké; szenvedni a pápával tudunk, de 
engedni nem fogunk soha, jogunkat a szabad-
ságra feladni nem fogjuk soha. Ezt a világ már 
megtanulhat ta volna a katholiczizmustól. Ül-
dözni ezt lehet, de megtörni nem. 

A pápának szabadon, bátran és a saját 
jogkörében járó ember diadal-érzetével kell jár-
hatni Rómában. Hozzá felvonulni a katholikus 
világ ezreinek, zarándok seregeinek, szintén sza-
badon, bátran és teljes biztonságban kell le-
hetni. Ez 300 millió katholikus lelkiismeretének 
a joga. Ebből nem engedhet se a pápa, se mi 
katholikusok nem engedünk egy jótát sem. 
Hazug garancziákkal, melyeket a hatalom és cső-
cselék akkor sért meg, a mikor neki tetszik, 
meg nem elégedünk. 

Folyó hó 2-án Rómában oly dolgok történ-
tek, melyek a pápa i ránt i tisztelettel, a katho-
likus vallás jogaival, szabadságával össze nem 
férnek. Hogy egy zarándok Viktor Emánuel sír-
jánál a pápát éltette, az, a mint tények mutat ják , 
máskor is megtörtént és még sem okozott láza-
dást, csak most, mikor a dolog szántszándékkal 
előre volt elkészitve. Az olasz forradalmi pár tot 
bán to t ta az, hogy 50,000 római polgár tódult 
szept. 29-én 7000 zarándokkal a pápának a Va-
t ikánban hódolni és éljenezni. Ürügyet keres-
tek tehát , hogy a pápa lelkét megkeserítsék 
és a katholikus hivek lelkesedését, éljenzését, 
megfélemlitsék. Azt akar ják, hogy a pápa el 
legyen zárva hiveitől , a katholikus világtól. 
A forradalmi pár t figyelmeztetett, hogy ő az 
élet-halál ura Rómában mindenki fölött. A 
katholikus világ megér te t te az intést . Igenis, az 
ő kezükben van a pápa, az egyház feje, a ka-
tholikus hit szabadsága és biztonsága. De mily 
joggal, és mily kezekben! A jogot el nem is-
merjük, a kezektől irtózunk, a tény ellen t i l ta-
kozunk. Felemeljük szavunkat, fel egész Magyar-
ország apostoli királyi trónjáig, és a tiltakozást 
folytatni fogjuk mindaddig, mig meghallgatást 
nem nyerünk. Nekünk is van jogunk a külügyi 
képviselethez hozzá szólni. Fizetünk, tehát jogunk 
van. Értse meg Olaszország, hogy a hármas 
szövetség részünkről nem garantiroz neki sem-
mit, a mit a pápa ellen elkövetett, nem ad 
salvus conductust neki semmire, a mit a pápa-
ság ellen tervez. Ezt tudtul adni neki a kath. 
magyar államférfiak dolga. Bántani nem fogunk 
senkit, csak az alvó katholikus lelkiismereteket 
és a bedugott füleket. 

Rómában a pápának szabadnak kell lenni ! 
Rómában a kath. h i te t szabadon kell megvall-
ha tn i ! Rómában Is tenünkért és vallásunkért sza-
badon kell lelkesedhetni! Ettől a hármas sza-
badságtól el nem állunk. Jog van rá ; ész is 
van hozzá: legyen tehát akarat is mellé. Ha az 
egyház ellenségeinek van elég vakmerősége 
jogainkban gázolni: szégyen volna reánk katho-
likusokra, ha a jog védésére nem volna bátor-
ságunk. Akarást akarat tal , észt észszel, erőszakot 
joggal, vakmerőséget bátorsággal kell visszaverni 
és féken tartani, — mert jogunk van reá, hog}^ 
hi tünket és vallásunkat, egyházunkat és szent-
séges a tyánkat ne bántalmazza, ne keserítse, ne 
fenyegesse kénye-kedve szerint senki. 

Ettől el nem állunk! 
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A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

A történelem eseménytára igen tanulságosan bizo-
nyítja, hogy az embert a középkorban legalább is ugy 
tekintették, mint gondolkodni s érezni tudó lényt, mig a 
mi időnkben, melynek pedig haladást hirdető jelszavaitól 
szinte visszhangzik a levegő, nem igen nézik őt más 
szempontból, mint anyagi közerőnek egyik tényezőjét, 
termesztő, fogyasztói ugyancsak korlátolt viszonyában. . . 
Tanítani az embert, megtanítani az erkölcsi nagyságra 
törekvő küzdelemre, a szellemnek megillető jogaiért 
elszánt vívásra a bitorkodó érzékiséggel szemben, meg-
szabadítani a bün méhében szülemlett s bűnön táplálko-
zott előítéletétől, mely oly zsarnoksággal uralkodik az 
elmén, szivéhez szólva lecsillapítani a belvihart, a mely 
életét emészti, a religiót, a mely a leghatalmasabb té-
nyező mindabban, amit az ember igazi nagyot és dicsőt 
létrehozott, és melyen alapul hat csupán a boldogság,2) 
nyújtani neki támaszul viszontagságaiban : ezek voltak a 
kereszténység örök igazainak tévedést, hamisságot nem 
ismerő eszméi által vezérelt, és áldásai, malasztjai meg 
reményeitől áthatott, de a modern liberalizmustól, „sö-
tétnek" minősített századoknak, a melyek a szó nemes 

' ) Bőven és remekül ir erről is, a bölcseség pápája , szentsé-
ges a tyánk XIII . Leo, a ki az imént megjelent ,.üe conditione Opi-
ficum" bámulatos szózatát megelőzött egyik körlevelében, már 
1877-ben, min t még Perugia püspöke, a többi között igy szól : „A 
nemzetgazdászati pol i t ikának iskolája ugy tekint i a munkát , mint 
az ember legfőbb czélját, és a,z ember értékét, a szerint mérlegeli, 
a mint , hasonlóan a nagyobb vagy kisebb géphez, többé vagy ke-
vésbé segiti elő a termelést. Va jmi sok panasz hallatszik ismétel-
ten még azon országokban is, a melyek ama hirben állanak, hogy 
civilisatio élén haladnak, azoktól, akiknek arczok verejtékével kell 
kenyerüket megkeresniök. A mi pedig mindennél rosszabb az, hogy 
a mér ték nélküli munka, a mely kimer i t i és tönkre teszi a testet , 
előidézi a lélek romlását is és lassankint letörli róla az Istenhez 
való hasonlatosságnak vonásait." V. ö. Weisz, Apologie des Chris-
tenthums. Dr Vosen, Das Christenthum und die Einsprüche seiner 
Gegner. Don. Cortes, Versuch über den Kath. Lib. und Socialismus. 
B. Ketteier, Die Arbeiterfrage und das Christenthum. 

2) Nem túlzás, midőn Proudhon (v. ö. Solution du problème 
social) azt állítja, hogy r „Minden poli t ikai kérdés végelemzésben 
vallásit foglal magában." Például hazánkban még a nemzetiségi 
izgatások is megszűnnének, ha azok vezetői Is tent , hazát és feje-
delmet tisztelnének, vagyis igazán vallásosak volnának. Másfelől a 
tulsulylyal biró nemzet sem fog soha sem az elnyomó szerepére 
vállalkozni, ha az isteni s emberi jogokat tiszteli, azaz a különféle 
népek és nemzetiségek csak erkölcsi alapon fognak m e g f é r h e t n i . . . 
„A mennyire képesek voltak magukat érvényesíteni, súgja szi-
vünkbe a vallásosan hazafias érzelem, — egyes népek a nemzet 
nagy érdekében, érdemök szerint érvényesitendi őket a történelem 
is. Minél nagyobb befolyásuk volt a nemzet valláséletének s pol-
gárosodásának, szabadságának és műveltségének nagy kérdéseiben 
és tényeiben, a nemzeti tudomány és irodalomban, annál diszesebb 
helyet foglalandnak el a nemzet történetében. Mi megvet jük i t t 
egyszerűen a régi elavult és pogány eszmét, azt a műveletlen és 
barbár nézetet, mely kizárólag nemzetiségi theoriákban helyezi 
üdvét és jövője ábrándos reményeit . Mert mi régibb s erősebb 
alapon, a jogtörténet , a vallás és humanismus megszentelt a lapján 
állunk." V. ö. Ipolyi A nagyszabású beszédét a tört . társulat 1876. 
aug. 22-iki r.-szombati közgyűlésén. 

érteményében vett erkölcsi s hazafiúi jellemnagyságok 
annyira tündöklő példányainak fénysorában sz. Istvánain-
kat, sz. Lászlóinkat s a többi előkelő királyainkat is, a 
kik Európa szivében honalkotó és föntartó munkájuk 
által időn s enyészeten fönragyognak, láttatják vala — 
civilizál e l v e i . . . Es manapság ? Mostanában ellenben 
az által, hogy az érzéki természet azon három főingeré-
nek dolgoznak kezére, melyek a legveszélyesebb vágyó-
dásokat gerjesztik, t. i. a birtok, a hivalkodás és élvezet-
kór ingereinek,2) a vak szenvedélyek harczát keltik föl 
a kebel mélyében ma, a Sinai hegyen parancsotadó 
Mindenhatóról egészen megfeledkezve, lenn a völgyben 
aranyat imádnak az anyagi javakért tusakodók, és csil-
logó pénzt, melynek fénye mellett annál kiáltóbbá válik 
a sötétség, mely szivében lakik, mutatnak a boldogtalan-
nak, e csalétek epesztő vágyával vélvén őt, a rend s 
békének megnyerhetni, benne a munka szeretetét éleszt-
hetni és őt az erénynek ösvényére vezethetni . . . De mit 
is mondunk ? Ma, midőn az aranybálványozó uj pogány-
ság az ő élvezeti mohóságával s öntetszelgő, taréjoskodó 
dölyffel, a mely nem ok nélkül áll a hét főbünők élén, 
nem hiába mondatik minden bűnök anyjának, mint leg-
vészesebb örvénye a léleknek,3) mind egyre szaporítja 
azon hézagokat, a melyek a hajdani kereszténység előtti 
társadalomban mintegy meredekek között mélyedeztenek, — 
már erény alig is van, vagy legfölebb karrikaturája az 
erénynek, valósággal tehát nem erény, közöttünk csak 
önérdek. Szóval a vallástalanság kéjgázának álmai alatt 
szendergő, czéltévesztő napjainkban, midőn csakugyan félő, 
hogy a folyvást erősbödő gáz behatásaitól nemcsak a 
religio érzete, de az emberiség lelki boldogsága is örökre 
elalszik, — egyedül a testi kívánság, a kéjvágy, hiszen 
Róma kiváló költőjével szólva: 

• 
„Sua cuique deus fit cupido." 4) 

egyedül a földi haszon, a jólét, röviden az eudaemonis-
mus az a mammon, melynek az emberek vetélykedve 
áldoznak, a mely a jelenkor társadalmait oly mozgásban 
tartja . . . Jólét, haszon, a mely a föld poráig ránt le, és 
eszmény, végczél ugyan miképen illenek ezek együvé a 
halhatatlan lelkű ember fogalmában ? Még ha szellemi, 
erkölcsi volna ez a végczélul tűzött haszon, jólét; de 
hányan vannak, a kik a boldogság fönséges eszméjét a 
testi jólétnek, és ajkaikon örökösen az „ede, bibe" jel-
szót hangoztatva, a muló gyönyörök élvezetének, a 
melyeknek egyik serlegét a másik után ürítik ki, meg a 
testet-lelket ölő kényelemnek hitvány dijához alacsonyítják 
le, a kiknek teljességgel nem kellenek az oltárok többé, 
— a mi előtt térdet hajtanak, az egy súlyos kincses 
láda, és a minek áldoznak, az a pénz aranyborja, a mely, 
mint egy zsarnok, tartja fogva akárhányszor az elméket, 
nyitja vagy némítja el az ajkakat ; nyomja el a legneme-
sebb érzelmeket, indulatokat; bénítja meg az igazat, 

') V. ö. Montalenbert , Les Moins d'Occident. Dr Janssen, 
Geschichte des deutschen Volkes. Lübke, Geschichte der Kirchen-
baukunst des Mittelalters. Müller J. Allgemeine Geschichte. 

2) V. ö. 1. Ján. 2, 16. 
3) V. ö. S. Gregor. L. Mor. 34. s. August. Enarr . in Psalm. 18. 
*) V. ö, Verg. Aen, 9. 185. 
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szépet és jót^ valósítani törekvő akaratot . . . S fölkiál-
tanak : „íme a polgárosodás, műveltség, a melyért vesz-
tegetjük pénzünket, izzadságunkat és vérünket, épen ugy, 
miként hajdan e javakat a népek a keresztény hitre való 
térités végett hozák lelkök-lelkéből Istennek áldozatul .1) . . . 
Az ember kimerítve magát ezen az értelmet nem tápláló, 
szivet nem nemesítő, gépies, néma munkában elbutul, és 
most, e riasztó viszonyok közt, látjuk is, miként révedez-
nek városaink utczáin mindezen hervadozó értelmiségeknek 
ezrei, vigasztalás nélkül, fokozódó szenvedések között s 
gondolatokba mélyedve, melyeknek nincsen jövendőjük." . . . 

Komoly, nyomasztó aggodalomba ejtő szavak, me-
lyeknek, sajnos, nem is vonhatjuk kétségbe igazságát . . . 

(Folyta t juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, okt. 2. A Jcath. ifjúság nemzetközi zarándok-

lata a pápa előtt audienczián. — 
Ma reggel 11 órakor fogadta ő szentsége a kath. 

ifjúság nemzetközi zarándoklatának ünnepélyes hódolatát 
a vatikáni bazilikában. A pápai trón sz. Processus és 
Maximianus hajójában, vagyis a jobboldali kereszthajóban 
volt felállítva. A pápa a szentség kápolnájából jött be, 
udvarának papjaitól és több bibornok és püspöktől ki-
sérve. Emiitjük Rampolla, Aloisi, Sanfelice, Langénieux, 
Bianchi, Vannutelli Szerafin, Verga, Theodoli, Apollini és 
Mazella bibornokokat, Jorio tarenti érseket, Foschi peru-
giai érseket, Gouthe-Soulard aixi érseket, Császka Gy. 
szepesi püspököt stb. 

A zarándokok serege, körülbelül öt ezeren, viharos 
éljenzéssel fogadta a pápát, mi csak akkor szűnt meg, 
midőn Alliata lovag az olasz kath. ifjúság társulatának 
elnöke, a pápai trón előtt megjelenve, a következő latin 
hódoló beszéd elmondásába belekezdett: 

Beatissime Pater! 
Provolutam vides ad sanctissimos tuos pedes catho-

licam iuventutem, undequaque ex cbristianis regionibus 
collectam, quae licet locorum ac gentium varietate seiuncta 
sit, unius tamen fidei voluntatisque vinculo est coniunctis-
sima. Nostrum plerique catholicis societatibus sunt ad-
scripti, quae Episcoporum ductu atque auspiciis institutae 
ubique terrarum coalescünt, et fraterno quodam foedere inter 
se consociatae, rei christianae provehendae tuendisque 
religionis iuribus adlaborant. Alacres romanam hanc pe-
regrinationem suscepimus, tum ut conspectu Sanctitatis 
Tuae perfrui, Tibique nostrae venerationis voluntatisque 
significationem solemniori quadam ratione testari posse-
mus ; tum etiam ut ex ipso Tui ore veritatis et sapien-
tiae monita, hortamenta, praecepta, velut divinitus de-
missa, exciperemus. 

Gratias profecto maximas agimus auctori bonorum 
Deo, quod in tanta temporum iniquitate, in tanta erro-
rum colluvione, qua iuvenum praesertim animi abrepti 
pertrahuntur, hanc nobis dederit mentem, ut Romano 

*) V. ö. Hergenröther, Handbuch der allgem. Kirchenge-
schichte. 

Pontifici addicti unice esse vellemus, tamquam lucernae 
lucenti in caliginoso loco. Cum ad sepulcrum angelici 
iuvenis Aloisii Gonzagae convenissemus, veneraturi vir-
gineos ipsius cineres, trecentesimo hoc anno a beato eius 
obitu, ipsum deprecati sumus patronum atque exemplar 
aetati nostrae pontificia auctoritate propositum, ut hanc 
mentem atque haec erga Petri successorem studia sedulo 
in nobis custodiat ac foveat, nec patiatur ut unquam ab 
hoc sanae mentis consilio voluntatisque proposito deficia-
mus. Id sane nobis in votis est, id policemur ; dum vita 
supererit, numquam a Te fore abscessuros, et quoad im-
piorum conatus insidiaeque adversus Romana ai Sedem 
perstiterint, nos pro virili sanctissimae huius Sedis iura 
propugnaturos. Utinam Deus nefariorum hominum con-
silia et molimina evertat, turbatis rebus ordinem tran-
quillitatemque restituât, Tibique imprimis, secundum 
catholici orbis optata, pacem affulgere velit, cuius ine-
undae rationem sapientissimis tuis litteris cbristiano po-
pulo demonstrasti. 

Unum superest, Sanctissime Pater, ut pro tua be-
nignitate nos omnes Apostolica benedictione complectaris, 
quae et caelestium bonorum auspex nobis futura sit, 
nosque ad suscipiendam religionis romanique Pontificatus 
caussam valentiores efficiat. Quam benedictionem catholi-
cis etiam societatibus deposcimus, ut una in omnibus sit 
fides mentium et pietas actionum. Illud postremo enixe 
flagitamus, ut nostras quoque familias tua benedictione 
prosequi digneris, quibus profecto nullum ex peregrina-
tione nostra donum iucundius aöeremus, quam hanc no-
titiam : Leonem XIII, quem Deus diu sospitet, veluti 
parentem amantissimum, ipsis etiam bene precatum à 
Deo fuisse. 

0 szentsége válaszának eredeti szövege : 

Dilecti Filii! 
Optata praesentia vestra, atque ista pietas iuvenili-

ter alacris, quam e vultu ipso perspicere videmur emi-
cantem, expient voluptatem animi, quam multorum ad 
Nos peregre adeuntium conspectus superioribus diebus 
non semel attulit. — Semper quidem in amore et deliciis 
habere inventutem consuevimus: ob eamque r emin omni 
vita, per varios munerum Nostrorum gradus, id voluimus 
idque curavimus praecipuo quodam studio, ut salutarem 
religionis virtutem mature sentirent animisque penitus 
imbiberent, qui in collegiis, in Seminariis, in Lyceis ado-
lescerent. Igitur consentaneum est, gestire Nos hodierna 
die, quando intuemur hoc loco tantum christianae pubis, 
quam ex locis tarn dissitis tamque variis ad sacros Aloisii 
Gonzagae cineres, ad augustam beati Petri Sedem una 
fides ac similis pietas Romam evocavit. 

Atque hac re vehementes non modo Nostra, sed 
vestrâ praesertim caussâ laetamur. Nostis enim quo po-
tissimum errore nostra feratur aetas: videlicet repudiare 
nititur omnem christianae sapientiae disciplinam, rato 
perpetuoque ab Ecclesia catholica discessu. Quod ut e 
sententia succédât, nefarii consilii fautores iuventutem 
prae ceteris callidissime petunt, ac pluribus modis nomi-
natimque perverso genere doctrinae, quam laicam esse 
universam clamant oportere, quodlibet fidei divinae semen, 
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vix coepit in animis adolescere, extinguunt. Qua ratione 
progeniera educunt non modo perniciosam reipublicae, 
sed exitio sibimetipsi aliquando futuram. Quandoquidem 
immemores salutis aeternae, et Curaus errore decepti : 
nihil animo nisi mortalia et caduca complexi : destituti 
praesidiis, quae a religione expectari unice possunt, plane 
ituri sunt in vitia praecipites adolescentes, facillimeque in 
potestatem malarum sectarum delapsuri. Harum rerum 
explorata Veritas est : qui contra dixerint, ad capiendam 
fortasse assentatione valebunt improvidam adolescentiam, 
minime vero ad illud infirmandum, quod ratio clamat et 
facta comprobant, consurgere ad prosperitatem et magni-
tudinem, spreto Deo, non singulos homines, non domos, 
non civitates unquam posse. 

Contra vero earum rerum, quae honeste expetuntur 
atque ad utilitatem privatam et publicam sunt conducibi-
les, ullane est, ad quam aspirare religionis Ecclesiaeque 
beneficio non liceat ? Optima dux iuvenilibus ingeniis 
religio ad ea quae vera sunt, quae honesta, quae pulcra, 
capessenda: indolem animi bonam virtute sua perficit 
ac nobilitat : vitiosam emendat et corrigit., Si iuvenes 
versantur in studiis doctrinae, doctrinarum omnium 
incrementis favet Ecclesia : si litteris operantur, sem-
per ilia fuit litterarum custos et altrix : si ad artes 
liberales instituuntur, artes singulas afflatu suo ad altiora 
excitavit, et patrocinio texit : si mercaturis faciendis con-
trahendisque negotiis implicantur, iubet religio iustitiam 
in omni re contrahenda aequitatemque sancte servari. 

Quod si contemplari velut in speculo libet, dilecti 
filii, quid religio in homine adolescente possit, qui penitus 
illí se tradiderit excolendum, ad ipsum Aloisium respi-
cite. Munus enim Ecclesiae atque opus religionis est, quod 
ille, in tanta morum corruptela integer, Angelo propior, 
quam homini videretur. Item religio effecit, ut inter opes 
strepitumque paternae domus austeris virtutibus, tamquam 
in sacro recessu, excelleret: ut humana omnia infra se 
posita ducens, iure aviti principatus, Dei gratia, se ges-
tiens abdicaret : ut caritatis religiosaeque perfectionis 
exemplar, vix quartum et vicesimum annum ingressus, 
evaderet: denique ut tantum gloriae caelestis adipisce-
retur, quantum virgo pientissima, Pazziorum decus, in 
caelo vix esse credidisset. Yere igitur felices habendi 
quotquot a primo tempore aetatis Ecclesiam vereri ac 
diligere assueverint ut matrem, audire prona voluntate ut 
magistram, sequi animo fidenti ut ducem. — Talem in 
vobis animum ac voluntatem, dilecti filii, ut Deus usque 
ad extremum tueatur, rogamus impense : itaque futu-
rum divina bonitate confidimus. 

Est autem cum Ecclesia romanus Pontifex necessa-
rio coniunctus, quia unde ille abest, ibi vera Ecclesia 
esse non potest: Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Ex quo con-
sequitur obsequium et amorem Ecclesiae non posse ab 
obsequio et amore Pontificis separari. Nunc vero, post 
procellas novissimi temporis, satis cognita vobis indigna 
nec ferenda conditio romani pontificatus. Quem quidem 
cum liberum praedicant, sincerum libertatis iudicium 
adulterant : quaenam enim ista libertás est, quam dare, 
adimere alieni est arbitrii ? Inter crebras rerum politica-
rum vices haec ipsa ad Nos adeundi facultas omnino po-

test ad eorum voluntatem, qui imperant, interire. Recte 
vobis çordi jura Nostra dixistis paulo ante futura : sunt 
enim et vestro et bonorum omnium suffragio patrocinio-
que dignissima. Sed tamen cura sit hunc ex urbana pe-
regrinatione fructum capere, ut unusquisque vestrum 
Sedi Apostolicae etiam coniunctius adhaereat. Ex Urbe 
vero reduces, efficite ut similia pietatis sensa apud plures 
exemplo operâque vestra propagentur : coniunctisque ani-
mis, omni ratione légitima pro pontificatu romano con-
tendite: ex hac quippe caussa prosperus Ecclesiae cursus, 
religionis incolumitas, ipsa tranquillitas commoti orbis 
magnopere pendet. Intereaque divinorum munerum auspi-
cem, et paternae Nostrae benevolentia testem, vobis, 
familiis, societatibusque vestris universis apostolicam be-
nedictionem peramanter in Domino impertimus. 

Svájcz, okt. 2. Valami a kongresszusozás és beszê-
dezés ellen és a kath. kongresszusok akcziója mellett. — 

Ha Boileau feltámadna, bizonyára kiparodiázná hires 
mondását, még pedig igy: „Ce ne sont que congrès, ce 
ne sont que discours," vagyis az egész világ kongresz-
szusoz és beszél. Ebben a kis országban egyetlen egy 
hónap alatt, szeptemberben, legalább hét vagy nyolcz 
kongresszust tartottak az emberek. Földrajzi kongresszus, 
kongresszus a munka veszélyei ellen, kongresszus a por-
nográfia ellen stb. Az emberek kongresszusoznak és be-
szélnek ! Még négy ily kongresszusra lehetünk legköze-
lebbre elkészülve. 

Egész más tekintet alá esnek a katholikus kon-
gresszusok. Itt az emberek hitet vallanak, a mi már 
maga nagy tett számba megyen, mert bátorság is kell 
ám hozzá. Szóljunk tehát a svájczi katholikusok gyű-
léseiről. 

Es e tekintetben itt van először is a schwitzi kath. 
gyűlés. A svájczi katholikus ifjúság szövetsége tartotta 
itt augusztus 25, 26. és 27-ikén alapításának (gondolom 
53-ik) évfordulóját. Mondanom se kell, hogy a szabadság-
szerető Svájczban az ifjúság heve és lelkesedése nem 
közönséges beszédeket produkál. De a beszédeknél ko-
molyabb dolgokat is végeztek itt ezúttal. Megmutatta 
az ifjúság, hogy az öregek, a Mermillod-k, Rámpák, Zempek, 
Wirtzek Decurtinsek, Pythonok, Gmürök, Faegenwinterek 
nyomdokaiba akar lépni, kik a kath. ügynek Svájczban 
ez idő szerint oszlopai. 

Két nappal később, aug. 29-én és 30-án volt Chaux-
de-Fondsban, a román ajkú svájczi katholikus egyletek 
központi bizottságának gyűlése. Montenach elnökölt. 
Elődje volt Conus, chaux-de-fondsi plébános, a ki mult 
évben egy kis kulturharczon esett át szerencsésen. S ki 
az egész mozgalomnak a vezetője ? Egy keresztény szer-
zetes, -József atya, katholikus munkáskörök és árvaházak 
fáradhatatlan alapitója. 

Bremgartenben, Aargau kantonban volt szeptember 
1, 2, 3-án a svájczi Pius-egylet ezévi közgyűlése, melyen 
Wirtz elnökölt Sarnenből. Ennek az egyletnek minden, 
lelkes svájczi katholikus — tagja. Egyébiránt ez az egy-
let meg is érdemli a pártfogást. 0 az édes anyja Svájcz-
ban minden katholikus akcziónak, s tevékenysége határt 
nem ismer. Az ezévi közgyűlése három ponttal (de nem 
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szabadkőművessel) tündöklik. Soha talán Svájczban a pápa 
fejedelmi szabadsága mellett ily erélyes hang nem hal-
latszott, mint ezen a közgyűlésen. Es szólt ezen az erélyes 
hangon nem egy politikai nulla, nem egy magán ember, 
hanem Weissenbach, a nemzeti tanács tagja. A második 
pont Svájczot illeti. Berset esperes, neuchâteli plébános 
felszólalására a Pius-egylet közgyűlése elhatározta, hogy 
kérlelhetetlen harczot akar folytatni a házassági elválás 
szabadságáról szóló törvény ellen. Végre elhatározta a 
Pius-egylet ezidei közgyűlése, hogy jövő évben Luzernben 
nagy katholikus gyűlést kell tartani. Es ez meg is lesz 
tartva. Mermillod bibornok egy leveléből kitűnik, hogy 
a pápa azt óhajtja, hogy Svájczban olyan kath. gyűlés 
legyen, a milyen ez őszön Mechelnben volt: nemzetközi 
jelleggel. Még hiteles megerősítése a hirnek nem jött. 
De ha kell, ez is meglesz. A mozgalom már megindult. 
Vezetője Python, a nemzeti tanács tagja, a ki szeptember 
24-én a st maurici akadémia ülésén elnökölt, a mely 
akadémia mintegy Leo-egylet a franczia ajkú svájcziak 
számára. 

Ha rosszban semmi sem lehetetlen a világon, — 
annál kevésbbé lehetetlen a jóban. Azt kiáltjuk tehát 
önöknek oda át Magyarországba a szabadság hónából : 
M acte! —z. 

R Â T H . E G Y L E T I É L E T . 
A budapesti Kath. Kör elnök-változása. 

Lévay Imre, a kegyes tanitórend tartományi főnöke, 
abban is halhatatlan emléket állított nevének, hogy Ma-
gyarország fővárosában a katholikus szellemnek a szép 
virágzásnak indult Katholikus Körben nagy életrevaló-
ságra termett közeget alkotott. 

A budapesti Kath. Körben a főváros kath. értel-
mességének, a kath. casinóval tett sikertelen próba után 
végre csakugyan megnyílott a tér, a melyen százan és ezeren 
egymással megismerkedvén, közös tevékenységre gyüjt-
hetik össze az eddig szétszórtan és egymástól elszigetel-
ten működő katholikus erőket és törekvéseket. Régóta 
szükség volt erre. Most, hogy már ténynyé, valósággá 
vált a régi aspiráczió, mindenek előtt imádatos hála 
illeti meg a jó Istent, a ki ennyire megsegitett, és elis-
merés a Lévay körül csoportosult úttörő férfiak lelkes 
csoportját. 

Minthogy az isteni Gondviselés ugy intézkedett, 
hogy Lévay Imre nagyérdemű rendjének tartományi 
főnökévé választatott, gondoskodni kellett utódjáról a 
Kath. Kör elnökségének diszes és nagy jövőjű tisztjében. 
A választás, a mint előre jelentettük, f. hó 3-ára volt 
kitűzve. A kör egyházi és világi tagjai szép számmal 
gyűltek össze a kitűzött napon az elnök-választásra. Az 
elnök-választó közgyűlést még Lévay Imre nyitotta meg, 
számot adva a kör két évi alapvető működéséről. A le-
köszönt elnököt a kör elévülhetetlen hálája kiséri magasba 
emelkedő pályáján. 

Korelnök Horváth Pius k. t. r. tag lelkes beszédben 
előadta, hogy a kör czélja vallási és hazafiúi levén, olyan 
elnökre van szüksége, kiben a vallásosság és hazafiasság 
erényei összefűzve vannak. Ilyenül ajánlá azután a magyar 

kath. arisztokraczia egyik kiváló alakját, mélt. Eszterházy 
Miklós Móricz gróf urat, kit a közgyűlés azonnal egy-
hangú felkiáltással, elnökké megválasztott. Az uj elnök 
következő táviratban fogadta el a megválasztást s tette 
le elnöki működéséhez az első alapkövet: 

„Fogadják őszinte köszönetem igaz kifejezését azon 
bizalmukért, melyet mai napon irányomban tanúsítani 
méltóztattak. Kegyes támogatásukat továbbra is kérve, 
igérem, hogy mindenkoron hü őre leszek azon zászlónak, 
melynek jelszava : In hoc signo vinces. 

Gróf Eszterházy Miklós Móricz, 
a Budapesti Kath. Kör elnöke." 

A közgyűlés ezután, a korelnök indítványára, a kör 
hálájának jeléül ft. Lévay Imre tartományi főnök urat szin-
tén közfelkiáltással a kör tiszteletbeli elnökévé választotta. 
Következett az alelnök választása. Köves György ügyvéd 
korbeli tag ajánlására egyhangúlag Pintér Kálmán k. t. 
r. tagot választotta meg a közgyűlés alelnökké. 

Igy folyt le ez a nevezetes közgyűlés. 

IRODALOM. 
*** Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpap-

ság magyar egyházirodalmi iskolája. Ötvennegyedik évfo-
lyam. Budapest, 1891. XXII, 392 1. 

Méltón sorakozik a budapesti növendékpapok ma-
gyar egyházirodalmi Munkálatainak eddigi, már-már 
könyvtárnyi csoportjához. A szokásos két részből áll. 
Fordításban a lelkes kispapok ebben a kötetben (1 — 202 
1.) dr Haas G. E. „A modern társadalom hamis eszméi 
az igazság fényénél" czimü czikkszerü tanulmány-sorozatát 
adják. Az eredeti müvek között először is néhány jó 
csengésű költemény olvasható, azután prózában a követ-
kező dolgozatokat kapjuk: 1. A karthágói presbyter. 
(Kép a keresztény ősidőkből.) 2. A római pápa primá-
tusa s e primátus természete és hatásköre. 3. Az Itala 
és Vulgata. (205—392 1.) 

= Emlékirat a debreczeni róm. kath. egyház 
kegyúri viszonyairól. Debreczen, 1891. 8-r. 35 1. 

Szakszó Rezső prépost-kanonok, debreczeni róm. 
kath. plébános ur tollából került ki ez a debreczeni 
protestantizmusnak és katholiczizmusnak világot gyújtó 
röpirat. 

Egy nagyérdekü mü. ') 
Mire elcsendesednek a sz. Alajos tiszteletére rende-

zett örömünnepélyek utóhangjai, melyek a szeptemberben 
Rómába rendezett nagy zarándoklással értek véget, egy 
sajtótermék fog a nyilvánosság előtt megjelenni, mely 
hivatva van a castiglionei angyali ifjú minden tisztelőinek, 
a bold. Szűz összes gyermekeinek, különösen pedig a 
tanuló ifjúságnak praktikus és bátorító vezérfonalul szol-
gálni ama nagy zarándokutra, mely e földi életen átve-
zet. — A munkának czime ez: „A Mária-társulatok Ma-
gyarországon s Magyarország felszabadítása 1686—1699." 
Kritikailag megvilágított kulturkép Magyarország életé-
ből 1581—1699. Irta P. Weiser Frigyes S. J . volt fő-

') Tiszteletteljesen kér jük a többi kath . lapokat e sorok 
szives átvételére és közlésére. 
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gymnasiumi rendes tanár. — Pustet Frigyes nyomása és 
kiadása 1891. 

Több mint 42 Mária-társulat tagjainak egész életét, 
gondolkodásuknak és cselekvésüknek nemes komolyságát, 
gyermekéveikkel kezdődő tudományos törekvését látja e 
műben maga előtt az olvasó az ártatlan gyermekkor va-
rázsló bájaival s a keresztény első vértanú idők egész 
heroizmusának hatalmas erejével párositva. Egy egészen 
uj világba látjuk varázsolva magunkat, mely az ősi, egy-
kor „regnum Marianumból" világlik felénk s daczára 
annak, hogy határozott kath. szellem vonul rajta keresz-
tül, mégis nemcsak minden katholikusnak, de minden 
nemesen érező és gondolkodó emberi léleknek — hazánk-
ban és azonkívül — valóban jóhatásu, felemelő olvas-
mány gyanánt fog szolgálni. A társulati tagok számos 
életrajzi adatai, nevezetesen pedig Eszterházy Miklós ná-
dornak, Homonnai Drugeth János és Koháry István, 
Magyarország országbiráinak, valamint az ifjú gróf For-
gách Péternek terjedelmes életleirásai — amaz áldásos és 
az egész magyar nemzet újjáteremtő munkásságot tünte-
tik fel, melyet a társulat tagjai ugy a társadalmi, mint a 
politikai téren kifejtettek, s mely végre Magyarországnak 
a török rabszolgajárom alól való felszabadítását ered-
ményezte. 

Tanulók, tudósok, sőt államférfiak is sok olyat fog-
nak e műben találni, amely lelkűknek a legtisztább élve-
zetet nyújtja, — gondolkodásuknak, cselekvésüknek ma-
gasztos erőt, föllendülést és lelkesedést kölcsönöz. Ez író 
minden állítását számos megbízható — részint nyomta-
tásban meg nem jelent bizonyítékokkal, adatokkal és idé-
zetekkel erősiti. Éppen azért azt a nagy zűrzavart s 
Ausztria-Magyarországnak 1526—1699. ugy lajtántuli 
mint lajtáninneni területeire — sőt mondhatjuk — egész 
Európára oly végzetszerűen nehezedő ezen történelmi 
korszakát egészen uj világításban állítja elénk e munka 
— az által, hogy minden irányban meggyőző, szolid jogi 
és politikai nézeteket s tanulságot nyújt. — A Mária-
társulatok fejlődési valamint keletkezési proczesszusa na-
gyon természetesen azon történelmi keretben van tár-
gyalva, melyből izoláltan ki nem emelhető, ki nem 
rekeszthető. S igy hiven tükrözi vissza amaz áldásos mű-
ködést, melyet amaz iszonyatosan kárhozatos korban eme 
kongregácziók állandóan kifejtettek. 

Kell tehát, hogy e munka általános érdeklődést 
keltsen s nagyszámú olvasóközönségre számítson. A nyo-
más és kiállítás igazán elegáns, ára mérsékelt. Az írónak 
legforróbb kívánsága, hogy e munkája buzdító szó gya-
nánt szolgáljon, mely a hitszilárd idők emlékének felele-
venítésével és a régen oly tiszteletreméltó s most nehéz 
események küszöbén álló „regnum Marianum"-bau s a 
szunnyadó lelkekben az ősök szellemét ébreszsze fel. Az 
volna e munkájának legszebb eredménye, ha a legköze-
zelebbi 1892-ben szt. László király szenttéavatása 700-os 
s ugyan e királynak 1895-ben 800-os elhunyta, valamint 
sz. István király 900-os megkereszteltetése évfordulási 
megünneplésének eszméjét hozná napirendre, annál inkább, 
mert ez utóbbi fontos momentum volt az, melylyel a 
magyar nemzet a kath. egyházba s ezzel a czivilizált 
világ egyetemébe belépett. 

Nem igen van arra kilátás, hogy e munka magyar 
nyelven is megjelenjék. E szerint a „M. A."-nak ez ügy-
ben hozott értesítése tévedésen alapszik. Mi, a kik ismer-
jük a szeretetreméltó szerzőnek intenczióit, ezt annál biz-
tosabban mondhatjuk, mert az ő mostani megrongált 
egészségi állapota sem engedné meg ama munkásságot, 
melyet ez irányban kifejteni szükséges volna. *) —r. 

— Irodalmi értes í tés . 2 ) Van szerencsém a főtiszt, 
lelkészkedő papsággal tudatni, hogy „Házassági felment-
vények" czimü munkámat sajtó alá adtam s f. év de-
czember havában meg fog jelenni. Előfizetési ár f . hó 
végéig 3 frt , vagy megfelelő számú intentio. Bolti ára 
magasabb lesz. — „Házassági akadályok" czimü mun-
kámból is néhány példánynyal még szolgálhatok. Ara 
fűzve 3 fr t 50 kr, kötve 4 frt. Tisztelettel 

Marosujvártt (Erdély), 1891. október 6. 
Dr Lukács Antal. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa félszázados püspöki jubileu-

mára azzal készül a kath. világ, hogy franczia kezdemé-
nyezésre Rómában, a Prato di Castello városrészben, 
mely legújabban igen megnépesült, sz. Joakim, a pápa 
védőszentjének tiszteletre templomot épit. Az alapkő 
letétele f. hó 1-én volt nagy ünnepség mellett. Parocchi 
bibornok, ő szentsége püspöki helyettese, maga készité 
ez alkalomra az alapkőbe letett bőrpapirra felirt latin 
inscriptiót, mely lakonikus rövidséggel örökíti meg a nap 
emlékét és következő szöveggel van fogalmazva: 

„Anno Domini MDCCCXCI — Kalendis Octohris 
— Marialis Roscirii solemniis imminentibus — Augura-
lem Lapidem Aedis — Ob memóriám Joachim Sancti — 
Deo Optimo Maximo dedicandum — Possuit Antonius 
Maria Grasselli — Arch. Tit. Colossensium — Auctori-
tate Leonis XIII Pont. Max. quem ut longius ultra An-
num Jubilarem — Episcopatus Sui — Christus Ecclesiae 
Sponsae — Providissime sospitet — Vota Fidelium hinc 
coelum petent. 

„Opus orbis Catholici — collaticia stipe inceptum 
absolvendumque — Curavit Antonius Brugidou — Presb. 
Lugdunensis — Sodalium ab Adoratione Eucaristica — 
Qua patet Christianum > nomen Réparatrice — Modera-
tor — Raphaele Ing ami architecto." 

— A budapesti Katholikus kör f. hó 7-én tartotta 
meg ez idényben első felolvasó estélyét nagyszámú közön-
ség előtt. Az első felolvasó Csa,pody István dr volt, a ki 
a mai divatról mondott sok figyelemre méltó dolgot; 
különösen egészségi szempontból. Az élvezetes előadás 
után Komócsy József olvasott föl három szép költeményt 
a közönség nagy tetszése közt. Melháné Szaák Luiza 
„Tóth Kálmán költészetéről" olvasott föl szellemesen irt 
tanulmányt. A kör diszes virágcsokorral tisztelte meg a 

" ') Pedig ezt a munká t magyar nyelvre le kell fordí tani . Ha 
a nagyérdemű szerző akadályozva van, fordítsa le más. Magyaror-
szágon teljes sikerű kűltur-missziót ma már csak magyar nyelven 
tel jesí thet . Sapienti sat. A Religio szerk. 

2) Kath. lapjaink kéretnek e sorok szíves közlésére. 
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fölolvasónőt. Sziklay János dr, a Balaton melléki régi 
templomokról tartott szabad előadást, ismertetve szám-
talan régi templomot, melyek a „magyar tenger" part ját 
segélyezik. Lévay Mihály néhány népkölteménye és Kon-
tur Béla dr, „A baba" czimü humoreszkje fejezte be a 
szépen sikerült estélyt. 

— Még a szegény, elnyomott lengyel katholikusok is 
— megelőztek bennünket katholikus nagygyűlés tartásá-
ban. Csodálom, hogy szerető testvéreink, a katholikus 
horvátok ezt a babért még el nem ragadták előlünk ! 
Poroszország lengyel katholikusai első kongresszusukat 
Thornban tartották. Jövő számunk érdeme szerint fog 
jelentést tenni róla. 

— Nehogy azt mondhassa a világ, hogy a katholi-
kus népek lemondtak a pápa fejedelmi szabadságáról s 
ölbe tett kezekkel nézik a Rómában történteket és törté-
nőket, egyik katholikus nagygyűlés a másik után egyre 
erélyesebben emeli fel szavát a pápa világi fejedelemsé-
gének érdekében. A német katholikusok nagygyűlésein ez 
már évek óta napi renden van. A mechelni nemzetközi 
kath. kongresszus, a franczia katholikus nagygyűlések, az 
amerikai egyesült-államaik, a kanadaiak, a spanyolok, a 
portugálok, a svájcziak egymásután sietnek sikra. szállni-
az egyház feje szabadsága mellett s egyre hangosabban 
követelik a pápa teljes függetlenségének visszaállítását. 
Legújabban a lengyelek thorni gyűlése csatlakozott a kath. 
nemzetek követelő szózatához. Mikor csatlakozunk mi? ! 

— A Mátyás-templom építése az őszi évad alatt is 
folyton serényen halad. A Mátyás-torony már a harmadik 
emeletig készen van s most főleg a belső kifestésen dol-
goznak. A főszentély boltozatának közepén a négy evan-
gélista : Máté, Márk, Lukács és János szimbolikus képei 
láthatók, melyeket a négy paradicsomi folyó környez. A 
főhajó festése most folyik, s mig az ornamentális részek 
Schulek Frigyes tanár, a templom ujjáépitője tervei sze-
rint készülnek, addig a figurális részeket Székely Berta-
lan festőművész festi. Ki van festve a főbejárattól jobbra 
nyiló lorettoi kápolna, melynek belső diszitési költségeire 
Bogisich Mihály prépost budavári esperes-plebános, mint-
egy 4000 frtot gyűjtött. -Itt helyezik el azt a szűz Mária-
szobrot, melyet II. Ulászló király állíttatott gyilkos go-
lyótól való megszabadulása örömére. Ez a szobor sokáig 
el volt falazva és csak 1686-ban, Budavára bevétele alkal-
mával, mikor a lőportorony felrobbant, került újra elő." 
A szobrot elrejtő fal ugyanis a robbanás következtében 
leomlott. A szobor ma is ép állapotban van s történetét 
egy márványtáblán örökítették- meg, melynek feliratát 
Bogisiçh fogalmazta. A templom épitése és felszerelése 
különben most már rendkívül gyorsan fog menni, mert 
közelebb folyóvá teszik a főváros által felajánlott, 310 
ezer forintnyi segélyt. 

— A sajtó-szabadság nevében volt e napokban vita 
a magyar parlamentben és tüntetés Budapest utczáin. T. 
olvasóink ismerik az afFairet a napi lapok értesitéseiből. 
Az egész dolog egy nagy konfuzio, melyben a legbünö-
sebb az, a ki kezdte, a „Magyar Hirlap." Baross-gvülölet-
ből izgatott az országnak emberi életben és vagyonban 

: milliókra rugó kincse felett rendelkező vasúti alkalmazot-
tak 'köréhen, prémiumot tűzve a hűtlenségre. Baross 

miniszter abban hibázott, hogy elvesztette hideg vérét és 
a helyett, hogy törvény elé állította volna a sajtó szabad-
ságával visszaélő rakonczátlankodó ellenfélt, miniszteri 
önkénynyel vágott közbe. Beöthy Ákos, az interpelláló, 
abban hibázott, hogy „a gondolatait kiki szabadon ter-
jesztheti" 48-iki elvbe kapaszkodott és védelmébe vette 
a féktelenséget. Az egyetemi ifjúság egy része végül azzal, 
hogy örömet csinált az ország ellenségeinek s megkese-
rítette a legmagyarabb minisztert. Zavaros törvények za-
varos állapotokat szülnek, s a kudarczot néha legjobb-
jaink aratják. Parva sapientia regitur mundus! Másképp 
van ez a katholikus egyházban. I t t csak az igazság 
szabad ! 

— A zarándokol köszönete. A magyar zarándokok 
Rómából való elutazásuk előtt óváczióban részesítették 
Bobicsek Ferencz dr-t, a zarándoklat vezetőjét. Emlékül 
szent Alajos ezüst szobrát és egy diszes albumot nyúj-
tottak át neki, melybe Császka és Meszlényi püspökökkel 
az élükön mindnyájan beírták nevüket. 

— A magyar zarándokok visszatérése. A magyar 
zarándokok Rómából a legkedvesebb emlékekkel tértek 
vissza. A résztvevők mindenike teljes elismeréssel adózik 
a rendezők kiváló tapintatának és buzgóságáuak, melynek 
köszönhető, hogy ugy a hosszú uton, mint a római moz-
galmas napok alatt minden a legszebb rendben történt. 
Különösen arról a kitüntető fogadtatásról emlékeznek 
meg nagy elragadtatással, melyet a zarándoklat védnöke 
Császka György szepesi püspök ur számukra a pápánál 
kieszközölt. Neki köszönhető, hogy nemcsak láthatták a 
katholikus egyház fejét, de külön apostoli áldásában is 
részesültek. A pápa nagy örömmel vette tudomásul, hogy 
mily nagy a zarándokok száma. Ez birta rá, hogy orvo-
sai tanácsa ellenére is kitegye magát a fogadás izgalmai-
nak és a zarándokokat ismételve fogadja. Különösen 
kitüntette a zarándoklat fővezetőjét Császka püspököt, 
kit többször fogadott magánkihallgatáson s kihez, midőn 
megtudta, hogy a kezét műtétnek kellett alávetni, saját 
orvosát, Ceccarellit küldötte el és ismételve tudakozódott 
állapotáról. 

* — A pozsonyi Miasszonyunk apáczakolostor fejede-
lemasszonya, tiszt, mater Thadea m. hó 23-áu ülte meg 
szerzetbelépésének félszázados jubiliumát. Az ünnepély 
szent misével kezdődött, melyen a nagyszombati érseki 
vikárius, ft. Boltizár József felszentelt püspök ő mltsga 
pontifikált fényes segédlettel. Mise után az ünnepeltnek 
szentelt diszbotot és koronát nyújtott át. 

— Uj iskola engedélyezése. Ft . Mayer István főkáp-
talani helytartó ő méltósága kegyesen megengedte, hogy 
még ez iskolai évben a budapest-ferenczvárosi Ranolder-
féle intézetben a négy elemi osztály mellett, az 1868. évi 
XXXVIII. türvényczikk 12. §-a értelmében, a polgári 
iskolával egészen egyenrangú négy felsőbb osztály nyil-
vánossági jogérvényességgel nyittassék és erről a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium is az illetékes tanfelügye-
lőség utján értesíttessék. 

— Vandalizmus. Mióta az olasz király birja Rómát, 
itt 28 templomot és nagyobb kápolnát romboltak le és 
18 templomot adtak át profán czéloknak, egyet például 
tornateremnek. Furcsa trón biz az az olasz trón, mely az 
oltárok romjain vél szilárd alapot késziteni magának ! 
Palermóban ezalatt 30 templomot pusztitott el az olasz 
királyság. 

Kiadótulajdonos és feleltfs szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . tanár 

Budapest, 1891. Rudnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 14. 30. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezér eszmék és Tanulmányok: Az ok tóber 2-iki r ó m a i lázongás eredetéről . — A lelki t ehe t ségek összhangzó, vallásos 
kiképzése né lkü l nincs, nem is lehetséges valódi művel t ség . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Az elkeresztelések és a pápa i 
decre tumok ügye egy budapes t i u j nap i l ap i té lő széke előt t . — P o s e n : A porosz-lengyel ka tho l ikusok első kongresszusa T h o r n b a n . — 

Irodalom : T rauungs -Anrede . Stb . — Vegyesek. 

Az október 2-iki római lázongás eredetéről 
a „Moniteur de Rome," a helyszinén nézve a 
dolgot, a következő tapasztalatokról számol be, 
melyek kézzel foghatóan domborítják ki a ka-
tholikus vallásra, az egyházra és pápára nézve 
mindinkább tűrhetetlenebbé váló helyzet szigna-
turájának komorságát. 

Nevezetes a nevezett lap okt. 5/6-iki vezér-
ezikkének mindjár t a kezdete, a hol az ellen-
táborból jö t t vallomással igazolja, hogy az egész 
tüntetés előre kicsinált dolog volt, s talán ha 
az a franczia fiatal zarándok nem irja is be a 
„Vive le Pape"-ot a Viktor Manó sirján letet t 
emlékkönyvbe, a tüntetés a pápa, a zarándokok 
és Francziaország ellen okvetetlenül kitör i t t 
vagy ott, ebből vagy abból az alkalomból, any-
nyira tele van i t t Olaszországban a forradalom 
párt ja részén a levegő gyűlölettel Francziaország 
és félelemmel a pápaság iránt, mely fejedelmi 
jogaiból egy körömnyit sem engedve s vindiká-
czióiban az egész katholikus világ támogatásától 
körülvéve, mint mázsás kő fullasztólag nyomja 
az olasz forradalmi királyság és bűnrészes értel-
mes és csőcselék híveinek a lelkiismeretét. Szó-
val az olasz forradalom érzi, hogy rossz fát t e t t 
a tűzre, midőn Rómába betolakodott, s most 
nem találván meg hamarjában az onnan kive-
zető utat, jó képet igyekszik vágni a szörnyű-
ségesen keserves állapothoz, sőt a felfujt nagy-
ság büszke látszatába öltözötten kiáll a világ 
elé, nagyhatalmi poséba vágja magát, nagyot üt 
a mellére, és azt kiál t ja Umbertóval: „Roma 
intangibile," „j'y suis, j 'y rest!" „Rómát ne 

bántsa senki. Én vagyok i t t az ur, és az aka-
rok mindig is maradni." De néha erőt vesz ám 
ezen az ünnepélyes hangulaton a rendes lelki 
állapot, a bűn, a félelem és rettegés érzete s 
ilyenkor aztán nem kell csak egy papot látni 
vagy egy evviva il Pápát- t hallani s megvan 
az „olasz nemzet" katzenjammerja , a mérges 
gyűlölet furiáit nem tar tóz ta tha t ja vissza többé 
semmi tekintet . 

Már emiitettük, hogy az október 2-iki tün-
tetéseket tulajdonképpen nem az okozta, hogy 
egy franczia fiatal zarándok „vive le Pape"-ot 
i r t be a rè galant 'uomo emlékkönyvébe, hanem 
a közvetlen ok már előbb megtör tént a Vati-
kánban, a szent Péter templomában, a hol szept. 
29-én zárt és az olasz állam hadserege és rend-
őrsége által őrzött aj tók mögött 7000 lelkes 
zarándok a világ minden részéből, 50,000 római 
polgárt ragadott magával a be és kivonuló pá-
pának, mint királynak is, éltetésére. Ez bőszítette 
fel az oroszlán bőrbe öltözött nemes állatot — 
az ellentüntetésre. Az olasz szabadkőművességet, 
mely az olasz királyságot a legjobb hazafiak 
tanácsa és óvása ellenére, Rómába eszkamotálta 
át, végtelenül bánt ja és keseriti az, hogy előtte 
bezárják a Vatikán kapuit, s még is az ő király-
sága kénytelen asszisztálni s a rend fölött őr-
ködni a kapuk előtt akkor, midőn a katholika 
egyház millióinak képviselői szent Péter sirja 
felett nem csak suttogva imádkoznak, hanem 
hangosan is kikiáltják, hogy a pápa Rómában 
egyúttal király, független fejedelem ! 

Az olasz forradalom mérge tehát érthető. 
Keserű pilula lehet mindenesetre a halálosan 
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gyűlölt ellenfél éltetésének szabadságát védeni kö-
telezve lenni. Hja, de tu l'a voulu Dandin! Mi-
nek haraptak bele a savanyu almába? Minek 
tolakodtak be Rómába? Hiszen maguk garanti-
roztak a hires garanczia-törvényekben a pápá-
nak a Vatikánban fejedelmi függetlenséget és 
szabadságot ! Csak igyák tehá t tovább is otromba 
politiká]oknak nyomorúságos kotyvasztékát. A 
világ 300 millió katholikusa egy jó tá t sem en-
ged abból, hogy az egyház feje Rómában feje-
delmi szabadságot élvezzen, fejedelmileg fogad-
hassa bármikor is hi veit s fejedelmileg éltethesse 
magát, most a Vatikánban, holnap, ha Isten 
kedvez, a sz. Péter-téren, holnapután — egyebütt 
is. Hogy a Vatikán zárt falai mögöt t éljenez-
het jük a pápát mint királyt, azt a szabadságot 
— ismételjük — az olasz királyság maga garan-
tirozta nekünk a garanczia-törvényekben. Ezt 
meg kell tar tania . Annyira pedig nem nőnek 
meg az „olasz" forradalmi szarvak soha, hogy 
300 millió katholikus aspiráczióinak ők szabják 
meg az u t a t és irányt. 

IJe halljuk az október 2-iki botrányok ere-
detéről a fent emii te t t római lap idézett vezér-
czikkét : 

„A villámgyorsaság, melylyel a Pantheon-
ban tör tén t eset hire rögtön az egész városban 
elterjedt, az a készség és összhang, mely a külön-
féle pontokon egyszerre felmerült tüntetésekben 
nyilvánult, végre a hatóságoknak tétlensége, 
vagyis jobban mondva teljes távolléte, a midőn 
rendet kellett volna csinálniok: sokakban azt a 
gondolatot érlelték meg, hogy ezek az ellenséges 
tüntetések -(a Vatikán és Francziaország ellen) 
egy előre elkészített bomba elsülése valáaak. 

Ezt a véleményt hallottuk mi teljesen rész-
rehaj lat lan személyek ajkairól, és olyanoktól, 
kik az u. n. katholikus párthoz egyátalán nem 
tartoznak. 

A turini „Corriere" római levelezője, ki t 
Rómában mindenki ismer és kiválóan tisztel, 
teljes meggyőződésével osztozik ebben a véle-
ményben és .a tüntetések lefolyásából magyarázza 
és konstatál ja azt, hogy azok előre kigondolt és 
szervezett tüntetések valának s nem a nép 
ellenszenvének meggondolatlan kitörései. 

A .részletek, melyeket felmutat , oly szaba-
tosak és világosak, hogy a „Corriere" tudósító-
jának lehetetlen igazat nem adnunk. 

Az október 2-iki eseményeket tehát ugy 

tekinthet jük, hogy azok előre elkészített és szánt-
szándékkal szervezett demonstráczió akartak lenni 
a Vatikán és Francziaország ellen, a „szabad-
elvű" olaszok részéről. 

Tudjuk, hogy szept. 29-én mily óriási nép-
ség gyűlt össze sz. Péter templomában a pápa 
miséjére. Ez a vatikáni manifesztáczió, a pápa-
sághoz való ragaszkodás és hűség e megnyilat-
kozása, oly nagy és fényes esemény, hogy ilyent 
Róma 1870 óta alig látott . Több mint 50,000 
római lakos vett részt benne és az ünnepély által 
kel te t t hatás igen mély volt. A szabadelvű lapok 
kénytelenek voltak ezt elismerni. Néhány nap 
óta a látszat egészen a mellett volt, mintha a 
pápa ismét tényleges fejedelme volna egész 
Rómának, mert saj tóban és társalgásban nem 
volt másról szó, min t a pápáról, a Vatikánról, 
és a fényes, feledhetetlen pápai ünnepélyről. 

Vegyük hozzá még azt, hogy a római nép 
nagy többsége el t i tkolhatat lan örömmel vette a 
sok zarándok, jobbára francziák érkezését, kik-
nek Rómában tartózkodása igen nagybecsű anyagi 
hasznok és nyereségek forrása lőn ebben a ret-
tenetes gazdasági krízisben, a mely Róma váro-
sára jelenleg oly nyomasztólag hat, 

A római lakosság körében tehát az utóbbi 
időben magas hullámokat kezdett verni a ro-
konszenv Francziaország és a Vatikán iránt. 

A kedélyek e hullámzása, a mely napról-
napra növekvőben vala, bizonyos körökben élénk 
ellenhatást keltett , és el is határozták, hog}^ azt 
fel tar tóztat ják, vagy a mint a „Oorriere" leve-
lezője által idézett egyik „beavatot t" mondá, 
hogy „elrontják a jókedvet." 

Hanem hát erre alkalom kellett ; valami 
ok, vagy ürügy, vagy akármi ilyen. 

Néhány nap előtt a „Fanfulla" azt híresz-
telte, hogy több zarándok elment a Pantheonba 
és ott a Viktor-Manó sírjának emlék-könyvébe 
beírták a nevöket. Uczczu neki; el kezdték a 
Pantheonba menő zarándokokat ellenőrizni. Csak 
azt várták, hogy valaki közölök valami tapin-
tat lanságot kövessen el. 

Mert tudni kell, hogy az a hires emlék-
könyv telve van már eddig is sokkal sérelme-
sebb beírásokkal mint az a „vive le Pape," de 
azért mégis soha senki sem gondolt arra, hogy 
e mia t t egész Rómát fel kell lázítani. 

Tehát pénteken, éppen a plebiscitum napján, 
teljesen felkészültek, hogy a legcsekélyebb ese-
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ményt kiaknázni fogják és kelteni fognak ez 
alkalomból zajos demonstrácziót a Vatikán és 
Francziaország ellen. 

A hadastyánoknak egyike, ki rendesen őr a 
Pantheonban, régi garabialdiánns, a ki sokáig 
lakott Francziaországban. Minthogy e körülmény 
miat t gyanús volt arról, hogy talán gallophil 
ember, hát helyet tesi tet ték pénteken mással. 
Ezek az apró körülmények igen sajátságos dol-
gok. Világosan mutat ják , hogy az egész — min-
den apró részleteivel együtt ki volt főzve és 
csinálva. 

Jö t tek tehá t a franczia zarándokok s egyik 
oda i r ta a már ismeretes beirást:. „ Vive le Pape!" 
Ez a „Vive le Pape" le t t a keresett ürügy. Ez 
volt a szikra, mely a felhalmozott és város-
szerte elhelyezett puskaport légbe röpitette. 

Félóra nem tel t bele, és megjelentek azok 
a hires felhívások ezrével szétszórva a nép kö-
zött, a melyek a tör tént dolgot elferditették és 
felfújták rendkivüli eseménynyé, megtoldva gyű-
löletes dolgok hazudozásával, például azzal, hogy 
Viktor Manó sir ját leköpték és sértő szavakat 
mondtak az ő emlékére. 

Egy órával az eseméuy után, egyszerre több 
ponton, az előre összetoborzott bandák már bá- 1 

mulatós összhangban operáltak, és ekkor aztán 
kezdetét vette a vadászat a francziákra és a 
zarándokokra, a mely egész késő estig t a r to t t , 
és a melyben a tömeg a vadállatiasság legocs-
mányabb és leglázitóbb te t te i t vit te véghez a 
rendőrség szeme lá t tá ra és helyeslésével." 

„Ez az október 2-iki tüntetések igazi eredete, igy 
folytatja és zárja be a „Mon. de Rome" reánk a világ 
összes katholikusaira nézve emlékezetes tájékoztató ve-
zérczikkét. Fölöslegesnek tartjuk sokáig időzni mellette ; 
a tanulság e tényekből maga fejti ki magát világosan és 
magától érthetőleg. 

Soha annak a képtelensége, hogy két hatalom lak-
ják Rómában s az ebből származó veszélyeknek elmarad-
hatatlansága ily fényes világításban nem részesült ; soha 
a pápa jogosultabb nem volt, mint most hirdetni az 
egész világnak, mennyire tarthatatlan az ő helyzete, mi-
után azok, kik őrizetére vannak hivatva, maguk rendezik 
ellene a tüntetéseket. 

1891. október 2-ika fájdalmas ellentétben figyel-
meztet 1891. julius 13-kára. 

1891. jul. 13-án, a mi Rómában katholikus és te-
kintély van, mind ünnepélyesen részt vett IX. Pius tisz-
teletreméltó hamvainak átvitelében sz. Lőrincz templo-
mába. Akkor is szivrázó jelenetek történtek. Az egész 
antiklerikális csőcselék büntetlenül inszultálhatta a teme-
tési menetet és az angyal-hidon csaknem bele vetették a 

nagy pápa tetemét a Tiberisbe. A kormány akkor is, 
értsük meg jól, megengedett mindent. 

1891. október 2-án elég volt egy „Vive le Pape," 
és a csőcselék, a kormány tetszésével és helyeslésével, 
neki esett sérelmeivel a Vatikánnak, a pápának, a papok-
nak, a katholikus híveknek, vakon gyűlölve, szidalmazva 
és üldözve mindenkit, a kiről tudja, hogy nem a jogtiprás 
pártján áll. 

A Róma elfoglalása által a pápának teremtett hely-
zet két tényben összegeződik. 

A pápa nemcsak foglya, hanem túza is a forrada-
lomnak, a mely akkor, a mikor neki tetszik, és ugy a 
hogy neki tetszik, egész szabadon fogja végrehajthatni 
baljóslatú czélzatait." 

Eddig a „Moniteur de Rome." 
Tény tehát , hogy az egyház minden tagja közt 

a pápa van a legnagyobb veszélyben. Másokat, 
például a misszionáriusokat, ta lán közelebbről 
fenyegetheti a kínos szenvedések veszélye; a 
legkinosabb szenvedés, ugy látszik, mintha a 
pápának lenne fentar tva az egyház ellen áská-
lódó pokol hatalmai részéről. 

Sed non praevalebunt. „Nec portae inferi 
praevalebunt !" 

Oremus et laboremus ! „Laboremus usque 
ad extremum hal i tum!" Ezt üzente nekünk Ma-
gyarországba XIII. Leo pápa, és hogy imádkoz-
zunk érte sokat és állandóan ! 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Az ámítástól ment öntudat s alapos önérzet embere, 
a ki elmélkedve vizsgálja a világot és annak lényeit, nem 
zárkózhatik el a kérdés elől: „Hát ez volna az a művelt-
ség, mely őseink lelkét megihlette, gondolkodását föl-
emelte, szivvilágát megnemesitette, cselekvését megtermé-
kenyítette ? Ez sugallotta volna ama nagy eszméket, a 
melyek dicsőült apáinkát multunk válságaiban kinzó ké-
telyeikből is kisegítették ? Ez szülte volna azon fönnen 
kelt érzelmeket, melyek a romlottság éjében honfitársaink-
nak vezércsillagokként ragyogtak P . . . Ez edzette, aczé-
lozta volna meg akaratukat, hogy nagy tetteikkel kor-
társaikat léhaságukból fölriaszszák ? . . . . Ne ámítsuk 
magunkat. Miképen teremhetne ugyanaz a fa életadó és 
életölő gyümölcsöt !1) Avagy ugyanazon fának gyümöl-
cseiül tekintsük-e multunk fölemelő nagy példáit jele-
nünknek elcsenevésző, törpe jelenségeivel együtt? . . . 

Igazán szólva valljuk meg, teljességgel semmi köze . 
annak a nevére méltó műveltséggel, miként nem azonos 
a sötétség a világossággal, igazság a hamissággal, kába-
ság a józansággal, a szellemi az érzékivel, és a fensőbb 

') Máté 7, 5 - 2 0 . 
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nemii az alantival . . . De hát ez természetes valami is. 
Hisz rossz fának keserű a gyümölcse, ugy a physikai, 
mint a szellemi világban, vagyis eredményeik, melyek a 
hírneves költő szavait használva, „documenta dant, qua 
sint origine nata," dicsőitik vagy kárhoztatják a kort, 
valamint minden tényezőt önmüveik vonják birálat alá. 

Azon végzetes felfogás uralkodik a kulturáról, hogy 
a művelődésből semmi sem hiányzik már, ha a tudomány 
és művészet napja fényesen ragyog fölöttünk, és a tudo-
mány vezető fáklyája mellett magasra emelkedvén a 
nemzetgazdaság, anyagi jólét foglal teret halmokon és 
rónákon egyaránt . . . 

Ez a fölfogás nagyon végzetes hiba. Mert a valódi 
műveltségnek, a melyre az embert, a társadalmat s az 
ezt alkotó nemzeteket a lelkiismeret, az ebben gyökerező 
erény-törvény, a czél, mely az ember előtt lebeg, az er-
kölcsi erő, melylyel azt minden irányban és minden kö-
vetkezményében végrehajtani képes, juttathatja — az 
embert szellemi mivoltában, t. i. elméjét a tudomány 
igazságával fölvilágosítania, kedélyét a művészet szépsé-
geivel fölmelegitenie és akaratát2.) a vallás és erkölcs 
jósága által dicső tettekre hevítenie, emelnie, tökéletesí-
tenie, és mivel ennek az igaz jólét, a benső béke, a sziv 
nyugalma elválhatatlan társa, oly boldogsággal is kell 
ellátnia, melyet az élet silányabb örömei nem nyújthat-
nak. . . ä) Amaz tehát nem lehet más álmüveltségnél,4) 

') Y. ö. Ovid. Metam. 1, 415. 
2) A mely a kereszténység nagy szelleme szerint, k i t a ka th . 

egyház az ő bámulatos lángelméje, hangyaszorgalma s életszentsége 
mia t t „Doctor Angelicus" névvel t ün t e t e t t ki, — az érzéki vágyó 
tehetség és az ész közé helyezve az embert , azon hatalommal ru-
házta föl, mely mig öt valamennyi te remtmény fölé emeli, más-
részt az önuralom bir tokába ju t t a t j a . " V. ö. s. Thom. Aquin. 
Summa II, 2, q. 155. a, 3, ad 2. 

:i) A világtörténelem legnagyobb ténye a kereszténység át-
alakító szelleme, igy szóla államférfiúi mély bölcseséggel Dessewfi'y 
E. gróf 1858. decz. 20-án, midőn 11 esztendei megszakítás u tán a 
magyar tud. Akadémia közgyűlését a lelkesedés örömriadalai s 
éljenei között ú j ra megnyi tot ta . A világtörténelem azon legnagyobb 
ténye fénylet t a dicsőült főúr előtt, midőn remek beszédében foly-
tatólag ezt m o n d á : „Nemzetek s nemzetiségek élete, valamint 
fönmaradása is nem egyedül tudományuknak, nem is a műveltség-
nek terjedésétől függ. Nemzetek és nemzetiségek egészséges fejlő-
dését az időben, és következőleg fönmaradását is a művelődés 
menetének csupán azon minősége biztosi thatja, mely a tudás te r -
jedését azon nagy elvekkel, melyek a kereszténység polgárositó 
ta r ta lmát képezik, karöltve eszközölvén, ekképen az Istentől a kü-
lönféle népfa jokba plántál t szellemek, tu la jdonoknak és képesség-
nek nemesítését és igy az erkölcsi méltóság, becs s érték nagyobb 
fokára emelését valósítja." 

4) Vagyis, miként a tudós Dánielik mondta : „Ez a barbár-
ság a műveltségben, mely mind mivoltában, mind jelenségeiben, e 
valóságos viperafajzatban rosszabb a természeti vadság állapotánál, 
mert ennek eredeti durvaságát finomul kiszámitot t és űzött becs-
telenséggel tetézi Azon barbárság t. i., a mely hypokr i ta módra a 
haladás álarczát ölti magára ; a mely a szivekből k i ragadja Krisz-
tust, és helyébe nyúj t hiu és gőgös theoriákat , meddő álmokat , 
üres utópiákat , melyek soha sem szánto t tak föl egy könycseppet 
sem, és senkit sem vit tek még előre az erkölcsök ut ján." V. ö. 
Emlékkönyv. Es ez bizonyos. Mert az álczivilizáczió, a félszeg mű-
veltség, mely, noha az egyszerűbb életmódú népekre oly dölyfösen 
szórja a faragat lan czimet, erkölcsi tekintetben ma is éppoly mél-
tán utalható a becsmérelt együgyű népek természetes józanságára, 
mint a római és görög korcs-műveltség figyelmeztetve lőn az ép 

mely az igazi éltető erő, a fönnenről kelt s legfölsége-
sebb felé lendítő eszme, az isteni szellem nélkül szűköl-
ködvén, az ember nemesebb természetéhez éppen nem 
illő, az eleveneket és holtakat ítélni akaró önhitt tudo-
mány, a mely a kinyilatkoztatást, mint századunk előha-
ladásához illetlen kiskorúságot lenéző skepsist, a kételyt, 
sőt még a hitetlenséget is előnyösíti a hivő bölcselem és 
az örök igaz, örök szép és örök jó után törekvő lélek 
vallásos megnyugvása fölött, és magát a fényűzés csil-
logó külseje alá rejtő meghasonlottság az által, hogy az 
erkölcsi lazaság, és a mely ennek gyökere, az önzés, a 
túlzásba tévedt individualismus pusztító férgének, a csa-
lóka gondolatok, balra vivő vágyak áradatának, az erő-
szakos szenvedélyek, fogárdos csábitások támadásainak 
teszi ki az embert, a ki azután váltig csak ezt mondja : 

„Az életet fenékig ismerem, 
S ma elvetem, ha kell , — hisz mi más 
A czélja végre is, mint evés-ivás ?" 2) 

az érzéki jólét kristálypalotáinak épitői közöl nem egyet, 
az oktalan állatokénál is alantibb sorsba sülyesztvén, az 
elviselhetetlen suly lerázására, mint a mely ellen3) nem 
tud alkalmasabb eszközt ajánlani szerencsétlen híveinek, 
ábrándozó elámítottjainak, a kik, fölöttébb érezve, mit a 
római költő e találó szavakkal fejezett ki : „Video me-
liora, proboque, détériora sequor," egyik tévedésből a 
másikba botlanak, és, midőn megnyugtató boldogságot 
keresnek, miként csak egy uj Ahasvér, gyötrő boldogta-
lanságot 5) lelnek, — az öngyilkosságnál . . . 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 14. Az elkeresztelések és a pápai 

decretumok ügye egy budapesti uj napilap itélő széke 
előtt. — 

A lefolyt nyáron olvastuk a napi lapokban, hogy 
egy protestáns gyűlésben indítvány tétetett egy protestáns 
politikai napilap kiadása iránt. Ez a dolog két oknál 

gondolkozásuak által a gőgösen lenézett skythákra s egyéb rom-
latlan nyers erejű népekre. Csak Justinus intéseit is elég lesz i t t 
emli tnünk, hol (v. ö. lib. II . cap. 2) a skythákról e szép vonások 
tünte tvék föl : „Justi t ia gentis ingeniis culta non legibus. Nullum  
scelus apud eos fur to gravius. Aurum et argentum non perinde ac 
reliqui mortales appetunt . Haec continent ia illis morum quoque 
just i t iam edidit, nihil alienum concupiscentibus. Atque utinam 
reliquis mortalibus similis moderatio et abst inent ia alieni foret.  
Prorsus ut admirabile videatur, hoc illis na tu ram dare, quod  
Graeci longa sapientium doctrina praeceptisque philosophorum 
consequi nequeunt, cultosque mores, incultae barbariae collatione 
superari. Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam in  
his cognitio virtutis." 

') V. ö. Moleschott, Die Grenzen des Menschen. 
2) V. ö. A délibábok hőse. 
3) V. ö. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena. 
*) V. ö. Metam. 7, 20—21. 
5) Az, a mit Gruiol, a keresztény bölcseletnek e nagynevű 

ba jnoka mond : „Az ilyetén tudományos műveltség bővelkedjék bár 
a legtermékenyebb fölfedezésekben : ezen annyira magasztalt ter-
mékenysége mellet t is nagyon meddő, terméketlen marad a lelkiis-
meretek megnyugtatásában, a szivek megbékitésében" — ide is 
alkalmazható. V. ö. De l 'unité de la conscience. 
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fogva látszott nekünk alkalmasnak arra, hogy figyel- j 
műnkre méltassuk. Először is azért, mert mi, ismerve 
Magyarország s kivált a főváros politikai napi sajtóját, 
sehogvsem tudtuk meglátni az okot, miért kellene külön 
politikai napi lapot megindítani a protestantizmus érde-
kében•, miután nyilvánvaló és senki által kétségbe nem 
vonható tény, hogy például itt az ország fővárosában, a 
„Magyar Állam" kivételével, nincs egyetlen politikai napi 
lap sem, a mely szivesen ne szolgálna bármely alkalom-
mal a protestáns érdekeknek. A második ok, a miért a 
protestáns politikai napi lap megindítása iránt tett indít-
ványt figyelemre kiválóan méltónak kellett Ítélnünk, az 
hogy: ha a politikai napi sajtó minden alkalommal szi-
vesen kiszolgálja e protestáns érdekeket, mi lehet akkor 
a czélja annak a specziális protestáns politikai napi 
lapnak ? 

Mindenek előtt arra irányoztuk tehát figyelmünket, 
hogy megtudjuk, megjelenik-e az a protestáns politikai napi-
lap, vagy nem; mert ha egyszer az megjelent, bizonvára, 
ha bevallani talán nem is, de elárulni mindenesetre fogja 
az okot, a mely a specialis protestáns politikai napi sajtó 
megindításának eszméjét inspirálta. 

Hát egy uj napi lap Budapesten csakugyan meg-
indult ez őszön, október elsejével. Neve „Fővárosi Hír-
adó." Hogy ez lesz e az a tervezett protestáns politikai 
napilap, arra nézve nyílt vallomások nem fekszenek előt-
tünk ; de igenis már találtunk argumenta internákat, a 
nevezett lapban mutatkozó jelenségeket, a melyek, ha 
nem is döntik el kétségbevonhatlanul, hogy a „Fővárosi 
Hiradó"-ban már előttünk fekszik az e nyáron indítvá-
nyozott prot. politikai napilap ; azt mégis elég világosan 
mutatják már most, hogy egyátalában nem lehetetlen do-
log az, hogy éppen ez a lap akar a protestantizmus 
specziális szolgálatára rendelt uj napilap lenni a magyar 
sajtó körében. 

Lássuk csak azokat a benső, a lap szellemét és 
eddig még tudtommal be nem vallott protestáns tenden-
cziáit eláruló jelenségeket. 

A lap f. hó 10-én megjelent 10 ik számát vegyük 
csak szemügyre. Az egész első lapoldal, tehát mindjárt a 
vezérczikk, és a Révész Bálint debreczeni református 
superintendensről, az elhunyt temetését megelőző, tehát 
nyomban a halálhír után meglepő gyorsasággal megirt 
tárcza, együtt véve, sajátságos közvetlenséggel azt a ha-
tást teszi az embere, mintha e lapban csakugyan a pro-
testáns hatalmi érdekek és aspirácziók szolgálata volna a 
mindent mozgató spiritus sufflans, s hogy a lap többi 
tartalmának csak mellékes szerepkörök volnának deszti-
nálva. 

Nézzük csak közelebbről a vezérczikket. Szól az 
„elkeresztelési rendelet"-ről. Bámulatos világos mindjárt 
a czim ! Az ember, ha jól tud is magyarul, nem érti meg 
azonnal a mint hallja ezt a czimet. Támad olyan gondo-
lat is, hogy hát bocsátottak ki talán már olyan rendelet 
is, a mely az élkeresztelést elrendeli ? Az a három kérdő jel 
pedig (? ??), mely a czimet betetőzi (igy: „Az elkeresztelési 
rendelet???") csak emeli a sfinksz-szerü mondás furcsa-
ságát, mely egyenesen ingerlőleg hat az emberre, hogy 

keresse és megtudja annak a három kérdő jelnek a jelen-
tését. 

S mi a kimondott czélja e vezérczikknek ? Hogy a 
kormány hajtsa végre, valamint az 1868-iki LUI. t.-czik-
ket, ugy az arra vonatkozó Csáky-rendelet, „hogy legyen 
végre az országos törvényé az uralom." Az ember majd-
nem hajlandó megtapsolni, hogy a mai önző világban 
akad még valaki, a ki nem pártczélt, nem az önérdek, 
hanem a törvények uralmát óhajtja és akarja is. De ke-
serves a csalódás ! Mert a czikk irója egész őszintén be-
vallja, hogy az 1868. LIII. t.-czikk uralmára vonatkozó 
minden protestáns tiszteletnek és buzgólkodásnak a for-
rása. a rugója, koránsem a törvény tisztelete, hanem va-
lami más, t. i. a protestantizmus hatalmi velleitása. 
Czikkiró az egész elkeresztelési hajszának őszintén elárulja 
a tulajdonképpeni okát. „Nem is a törvénytisztelet, úgy-
mond, hanem a sértett és — megengedjük, úgymond, — 
jogos önvédelemre utalt hatalmi érdek jelentkezett a kor-
mánynál panaszosul." Tehát a prot. hatalmi érdeknek 
köszönhetjük az egész hajszát, nem a törvénytiszteletnek. 
S maga ez a vezérczikk is nem egyéb mint a prot. ha-
talmi érdekek szolgálatának eklatáns példája. A czikk 
vége felé annak szerzője felveti, nem minden prot. czél-
zatosság és önérzetesség nélkül, azt a kérdést : „Miként 
fordulhat az állam jogrendje ennyire visszájára (t. i. hogy 
a kath. papság nem tartja meg a dogmába ütköző ren-
deletet, habár a prot. hatalmi érdekek annak megtartását 
nagyon de nagyon óhajtanák) a liberális Szapáry-kormány 
alatt, a melynek tanácsában az igazságügyminiszter (prot.) 
szellemének és tudásának hatalma praedominál." íme, mindig 
csak a dominálás kérdése. Ezek az urak már nem is tud-
nak egyebet képzelni, mint hogy — mindenütt a protes-
táns szellem, a prot. hatalmi érdek domináljon. Még a 
királyi hatalom is csak azért van ebben az országban, 
hogy a protestáns hatalmi érdekek uralkodásának kocsi-
ján kocsiskodjék. Mit jelent egyebet a vezérczikk Írójá-
nak az az eljárása, hogy a katholikusokra nézve kötelező 
római határozatok ellen a királyi placetum ócska kovás 
puskáját is haptákba kell állítani a magyar államférfiak-
nak ? S ezt aztán ők szabadelvüségnek szeretik nevez-
getni : hogy ne legyen szabadságnak, csak ő nekik ! 

Hogy a „Fővárosi Hiradó" jól mélyen benne van a 
protestantizmus szolgálatában : erre nézve, ha nem tanús-
kodott volna ez a most ismertetett vezérczikk, döntene az 
alatt elterülő tárcza-irás Révész Bálintról, oly sokszor 
emlegetve a „püspök" czimet, hogy ebből a nagy kedv-
ből nem kilátszik, hanem valósággal kilóg a protestáns 
szellem kedvtelése a „püspöki" czim használhatásában. 

Szó a mi szó: a „Fővárosi Hiradó" ügyesen szol-
gálja a prot. hatalmi érdekeket ; nekünk pedig köteles-
ségünkké-teszi, hogy éber figyelemmel kisérjük. ?? 

Posen. A porosz-lengyel katholikusok első kongresz-
szitsa Thornban. — 

A különféle országok katholikus kongresszusai kö-
zött, a melyeket mult hó folytán tartottak, van egy, a 
mely, kiváló jellegénél fogva, külön említést és ismerte-
tést érdemel. S ez a lengyel katholikusok első kon-
gresszusa. 
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Eddig Szilézia, Posen és nyugati Poroszország ka-
tholikusai nem szoktak külön kongresszusban gyülekezni ; 
rendesen elmentek a sziléziai katholikusok nagygyűlésére, 
a hol a német és a lengyel nyelv hssználata váltakozott. 

Ez évben, a lengyel katholikusok Poroszországban 
azt határozták, hogy maguk fognak kongresszust tartani, 
a mely elhatározás annál inkább meglepő volt, mert a 
német birodalom katholikusai ezidén éppen Dantzigot 
választották ülésezés helyéül, a lengyelek közelében. 

A lengyelek véleménye maga is igen megoszlott. 
Sokan jónak látták külön kongresszust tartani, és ez az irány 
nagy pártolásban részesült különösen a papság részéről. 
A dantzigi nagygyűlés másrészről mindent megtett, hogy a 
lengyelek részvevését megkönnyítse ; magát a kongresszus 
alelnökségét is lengyelre ruházták át és a lengyel nyelv 
használata ki lett mondva, sőt egy közgyűlése a kon-
gresszusnak kizáróan lengyel szónoklatoknak lőn fentartva. 

Teljes egyetértés még sem jöhetett létre, és habár 
a lengyel katholikusok egy csoportja részt vett a dantzigi 
gyűlésben, a lengyelek többsége mégis Thornban tartott 
külön tanácskozmányt. 

Az egész világ tudja, hogy a lengyelek a német 
Reichstagban és a porosz képviselőházban külön fractió-
ban vannak képviselve : nagyon természetes tehát, hogy 
most külön katholikus kongresszusban óhajtottak tanács-
kozni. Azonban a külön parlamenti fractióban való tömö-
rülés soha sem akadályozta a lengyel katholikusokat 
abban, hogy német ajkú katholikus testvéreikkel minden 
vallási kérdésben és parlamenti ügyben karöltve s teljes 
egyetértésben járjanak el. Nem lehet semmi ok az 
apprehensióra, hogy most külön kath. kongresszusban 
óhajtottak tanácskozni. 

A katholikus kongresszusok tevékenységének jól meg-
határozott és jól ismert tere vagyon. Czéljuk — hatni a 
tömegre, ezt pedig csak anyanyelven lehet. Nem ismerjük 
teljesen lengyel hitsorsosaink véleményét, mely maga is, 
a mint jeleztük, megoszlott, meg vagyunk győződve azonban, 
hogy csakis opportunitási okok győztek azoknál, a kik egy 
külön lengyel kath. kongresszus kezdeményezését sürget-
ték. A posen-gneseni érseki szék betöltetlensége ebben az 
esetben, sajnosan, igen feltűnően éreztette hatását. Nincs 
lengyel primás, nincs a katholikusok között egyetértés. 
Ez a helyzet signaturája. Ha be van töltve a primási 
szék, a lengyel primás egyöntetűvé teszi a lengyelek 
akczióját. 

De térjünk át magára a kongresszusra. 
A thorni gyűlés sok határozatot hozott. Az általános 

érdeküek közöl kiemeljük azt, mely a pápa fejedelmi 
szabadságáról szól ; azután, a mely hálát nyilvánit ő 
szentségének a munkások sorsáról irt encyklikájaért, és 
azért, a mely a párbajról szól, továbbá, a mely a szer-
zetes rendek ellen irányuló porosz törvény megszüntetését 
követeli; végül azt, melyben a kongresszus a katholikus 
társulatok és testvérületek szabadságáért száll sikra. 

Az első lengyel katholikus kongresszus továbbá igen 
behatóan foglalkozott az iskola-kérdéssel. Kimondotta, 
hogy : 1. csakis a hitvallásos iskola biztosítja a jó neve-
lést, 2. hogy a katholikus lengyelek között az iskola-
felügyeletet csakis katholikusokra lehet bizni, 3. hogy a 

vallás tanítása és az ének csak anyanyelven végezhető,. 
4. hogy az anyanyelvet az elemi iskolákban tanítani 
múlhatatlan kötelesség, 5. mig ez nem történik (hát még 
ennyi sem történik?) a tanitók és a papság köteles a 
hiányt magán uton pótolni, 6. a tanitó-képezdékben a 
lengyel nyelv köteles tantárgy legyen. Bizony szerény 
kívánalmak ! Másutt külön államiságot követel a nemze-
tiségi aspiráczió ! 

A kongresszus záró beszéde, melyet mgr Stablewski 
parlamenti képviselő mondott, minden apprehensiót a 
német katholikusok részéről eloszlathat, ha netalán a 
miatt keletkeznék, mert a lengyel katholikusok külön 
kongresszust láttak jónak tartani. „Ma, úgymond szónok, 
a trónt oly monarcha foglalja el, ki megmutatta, hogy 
feladatát és korát megérti. 0 harczot indított korunk 
bomlasztó elemei ellen, most midőn keletről nagy vesze-
delem fenyegeti az országot. Mely veszedelem ? Orosz-
ország, az ő tőlünk idegen czivilizácziójával, az ő hiva-
talos vallási fanatizmusával, az ő faj-gyűlöletével, az ő 
törekvésével egy egyetemes szláv monarchia vagy legalább 
egy mindent elnyelő muszka hegemónia felállítására. Hová 
csatlakozzunk m i ? ' E z a kérdés.8 A porosz-lengyel ka-
thçlikusok kongresszusának tapsai közt azután szónok 
igy folytatja: „Történetünk, nevelésünk, kulturánk dik-
tálja erre a feleletet. Mi lengyelek tagjai vagyunk egy 
népnek, mely mindig dicsőségének tartotta, hogy a nyu-
gati czivilizáczió körébe tartozik : mi a katholikus egyház 
hivei vagyunk, a melynek Oroszország halálos gyűlöletet 
esküdött. Mi ellenálltunk a kulturkampfnak és a lengyel-
ellenes (porosz) törvényhozásnak ; mi visszautasítottunk 
minden felhívást az anarchiára, a mely nem szűnik meg 
bennünket kísértetbe ejteni akarni. Kötelességünk most, 
tanácskozásaink záró ünnepén kijelenteni, hogy mi minden 
körülmények között el vagyunk tökélve az állami és 
társadalmi rend fentartása mellett állást foglalni . . . 
Reméljük, hogy a (porosz) állam meg fogja érteni, mily 
csekélyek a mi kivánataink és mennyire lesz az államnak 
javára a mi csekély kivánataink teljesítése." 

Mindent összefoglalva, tagadhatatlan, hogy a porosz-
lengyel nép körében nevezetes esemény ez az első kath. 
kongresszus. 

Nem fejezhetjük be e tudósitást a nélkül, hogy 
óhajunkat ne nyilvánítsuk az iránt, hogy derék lengyel 
testvéreink óhajai és kívánalmai mennél előbb teljesülje-
nek. Az ő törhetetlen ragaszkodásuk a kath. egyházhoz 
nem csak rokonszenvünket kelti fel, hanem az egész világ 
katholikus népeinek csodálatára érdemes és követésére 
méltó. Es ha minden katholikus kongresszust imáink és 
buzgó esdekléseink tárgyává vagyunk kötelesek tenni, 
hogy az ott hozott resolutiók megvalósuljanak : a nemes 
lengyel nemzet első kath. kongresszusának kívánalmai 
kétszeresen számithatnak buzgó könyörgéseink támoga-
tására. 

Talán végre mégis megértik Berlinben, hogy a 
katholikus egyház iránt való hűség mindenütt, de külö-
nösen itt keleten, legerősebb támasza az államnak. 

A porosz-lengyel katholikusok első kongresszusukkal 
derék munkát végeztek. Az egyháztörténelem babérko-
szorút fon halantékuk számára. —i. 
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• . * IRODALOM. 

*** Beküldetett : Trauungs-Äntede gehalten bei der 
Vermälung des Herrn Hanns Müller fürstl. Schwarzen-
berg'schen Verwalters mit Frl. Maja Laufberger von Ber-
genheim in der Decanalkirche zu Leitmeritz am 2. Mai 
1891. von Alex. Hahnekamp Doktor der Theologie und 
Pfarrherr. Wien, 1891. 8-r. 7 1 . 

A magyarban is széptollu győrmegyei plébános ur 
rokona kedveért fűzött németül háromféle symbolikus 
rózsából szép eskető emlékkoszorut. 

— Előfizetési felhívás. „Az egri egyházmegyei 
papok az irodalmi téren" cz. munkára; 

Megőrizni azok emlékét, kik kisebb-nagyobb mér-
tékben hozzájárulnak az általános műveltség templomá-
nak felépítéséhez—kötelesség; kétszeres kötelesség pedig 
akkor, ha ezen nagyszerű épület az irodalom nemes irá-
nyában és a vallásossággal karöltve haladó vagy eszmék 
müvelésében birja alapját. 

Ezeken az alapokon emelkedtek fel a tudományok 
és művészetek legragyogóbb, legizmosabb és századokra, 
de lehet mondani évezredekre kiható alkotásai. 

Mert a kath. egyház és papjai .a tudományokat 
mindig szerették, bölcsőjükben ápolták, növekedésökben 
istápolták és a szellemi barátságot, melyet velük kötöt-
tek, nem mondták fel egy pillanatra sem. 

A tudománynak, az ismeretterjesztésnek, a neme-
sebb irányú irodalmi működésnek, barátjait óhajtottam 
bemutatni, midőn elhatároztam, hogy az egri egyházme-
gye, illetve most már főegyházmegye lüindäzon elhunyt 
és még élő tagjainak rövid életrajzát, irodalmi munkál-
kodásuk feltüntetésével egybeállítom, kik kisebb vagy 
nagyobb müvekkel örökítették meg nevöket az egyház-
megye történetének lapjain.. 

Azok emlékének lesz tehát e könyv szentelve, elisme-
rést nyújtva az élőknek is, kik a nagy terjedelmű és dicső 
multu egyházmegye területén magasztos papi hivatásuk 
mellett a tudományok müvelésében kerestek és keresnek 
örömet és nemes szórakozást leiküknek, folyton szemeik 
előtt tartva á „könyvek kö.nyv"-ének a kötelesség színe-
zetével biró szavait: „Labia sacerdotis custödient sci-
entiam.* . 

A nagy és alkotó erők mellett, a szellemi óriások 
közt fog találkozni a szives olvasó olyanok nevével is, kik 
csak itt-ott és csak néha-néha megjelent értekezéseikkel 
engedték sejteni, hogy munkálkodásuk csekélysége nem 
tehetségük hiányára vezethető vissza, hanem aría, hogy ' 
lelkipásztori munkálkodásuk igénybe vette összes erejöket. 
De kis müveikben is felcsillannak az eszmék gyöngyéi, 
melyeket nem volt szabad figyelmen kivül hagynom 
munkám teljességének rovására. Porszemek alkotják el-
végre is az egész épületet és a legszerényebb virágnak 
is megvan a maga létezési joga a legdíszesebb kertben is. 

Az Ambrosovszkyak,. Bakócsok, Balássyak, Batthá-
nyiak, Benőfik, D a n i e l i k e k E r d ő d y e k . Eszterházyak, 
Fischerek, Fuchsok, Foltinok, Frangepánok, Imrék, 
Ipolyiak, Kandrák, Kis Jánosok, Kovácsok, Lonovicsok, 
Mindszentiek^ Oláhok, Orosz Ádámok, Pájerek, Per-
gerek, Porubszkyak, Pyrkerek, Roskoványiak, Szege-
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dyek, Szepessyek, Tárkányiak, Telekessyek, Tittelek és 
Verancsicsok mellett, mintegy háromszáz, irodalommal 
foglalkozó egyént fogok bemutatni, kik a nagyok irányát 
megértve, eszmékben gazdag kisebb munkáikkal szinte 
serényen és hasznosan munkálkodtak és munkálkodnak az 
irodalom tágas mezején. 
t Nagy elméknél hosszasabban időztem, tanulmányozva 
életöket, jellemöket és alkotásaikat, mig a kisebbeknél 
csak arra törekedtem, hogy nevök, mely a becsületes 
rpunkával úgyszólván egybeforrt, ne merüljön a feledés 
annyi sok érdemet elnyelő tengerébe. 

Munkám azonnal meg fog jelenni, mihelyt elégséges 
számú előfizető jelentkezik. 

A 18—20 ives gyűjteménynek ára 1 frt 60 kr lesz. 
Bolti ára magasabb. 

Az előfizetési pénzt kérem hozzám (Eger, lyceum) 
küldeni, 

A főtisztelendő papságnak és az érdeklődő közön-
ségnek -szives pártfogását kéri. 

Egerben, 1891. szent Mihály napján 
hazafiúi tisztelettel : 

Koncz Ákos, 
középisk. ókl. h i t tanár , belvárosi hitelemző. 

• .— Megrendelési felhívás ily czimü munkára: Ka-
tholikus hitoktatók segédkönyve, vagyis: a katekizmus 
könnyen felfogható magyarázata, választékos idézetek-, 
bibliai s-más példák-, példázatok- és hasonlatokkal meg-
világítva. Iskolai, templomi és házi használatra, a legje-
lesebb szakmunkák nyomán irta : Nagy Antal, győregy-
házmegyei áldozópap, zsinati vizsgáló, szőnyi plébános. I. 
kötet : az ember rendeltetéséről és végczéljáról. — A 
hitről. — Az apostoli hitvallásról. 

Mióta „Hitelemzés Példákban" czimü, a budapesti 
tudomány-egyetem hittani kara által is 400 fr t jutalom-
dijjal kitüntetett munkám több mint 2000 példányban 
közkézen forog, számos paptársam többször és ismételten 
sürgetőleg azon megkereséssel tisztelt meg: irjak egy 
könnyen felfogható magyarázatot a katekizmus kérdé-
seihez, amely első sorban az iskolai hitoktatáshoz legyen 
alkalnjas vezér- és segédkönyv, másodsorban azonban a 
templomi keresztény tanításoknál is kézikönyvül legyen 
használható, végre pedig oktató házi olvasmánynak is 
beválj.ék% 

Mivel pedig magam is ugy vagyok meggyőződve, 
hogy< a templomi hitoktatás részint ismétlése, részint ki-
bővítése kell, hogy legyen az iskolai hitelemzésnek, 
kívánatos tehát, hogy e kettő .egyugyanazon nyomon ha-
ladjon : nagyon is-' indokoltnak tartom egy oly segédkönyv 
kiadását irodalmunkban, mely é tekintetben az igények-
nek megfelelne, egyúttal pedig, netán egy népies, képekkel 
ellátott kiadásában, épületes háziolvasmánynak is bevál-
nék, melyet a családtagok olvasgatva és hallgatva, annak 
kapcsán az iskolában és templomban hallottakra könnyen 
és haszonnal visszaemlékezhetnének, és igy benne a fel-
nőttek is mintegy ismerős gyermek- és ifjúkori barátot 
bírhatnának. 

Alulírott, huázonöt éves papságom alkalmából, há-
lául Isten megtartó kegyes jósága iránt, elhatároztam 
magamat egy ily hitoktatási segédkönyv megírására. 
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Vezérfonálul a szent-istván-társulati „Kis Katekizmus* 
kérdéseit és feleleteit vettem számszerint sorban, sok évi 
tapasztalatból ugy levén meggyőződve, bogy az iskolában, 
a hittani órák kevés száma mellett, becsületesen lehetet-
len többet végezni, másrészt a „Kis Katekizmus" anyaga, 
egynéhány hézagpótló kérdés közbefüzésével, a templomi 
katekezisekhez is elégséges alapot nyújt. Ez utóbbiakra 
való tekintetből közbeékeltem én is, számjelzés nélkül, 
részint ellenvetések czáfolata-, részint erkölcsi alkalmazá-
sul több, szükségesnek látszó kérdést a Közép- és Nagy-
katekizmusból, melyeket azonban a hitoktató, ha nincs 
rá ideje, könnyen mellőzhet. 

A magyarázatban fokozotasan törekedtem haladni. 
Először adom a káté feleleteinek szójelentési, de nyomban 
vele kapcsolatban tárgyértelmi magyarázatát is, könnyen 
felfogható modorban és nyelvezettel. Következnek aztán, 
ahol csak lehetséges volt alkalmazásuk, válogatott és 
könnyebben megjegyezhető bizonyítékok a szentirásból és 
szentatyákból, majd bibliai (mintegy összekötőleg a kátét 
a bibliával) és más vonzó példák, végre záradékul s leg-
többször tanulságos alkalmazásul egy-két megkapó s a 
szóbanlevő tárgyra világot vető hasonlat. Eszerint a 
magyarázat eleje az iskolai hitoktatásra, a továbbiak 
pedig részint megvilágítás- és füszerezésül ugyanahhoz 
(ha mikor jut rá idő), részint bővítésül a templomi ke-
resztény tanításokhoz, úgyszintén házi olvasmányul vannak 
szánva, s aszerint nagyobb és kisebb betűkkel is lesz 
nyomatva. 

Munkámnál számos jeles külföldi szakmunkát tar-
tottam szem előtt, fcleg mégis, kivált az iskolának szánt 
magyarázatoknál, a hirneves dr Schmitt Jakab „Erklärung 
des mittleren Deharbeschen Katechismus" czimü, már hét 
(7) kiadást ért munkáját használtam vezérfonálul. 

Munkám, a katekizmus három szakaszához képest, 
három kötetes lesz. Egy-egy kötete 40—45 ivre fog ter-
jedni, középnyolczadrét alakban. Ára kötetenkint 3 frt . 

Az I-ső kötetet, mihelyt annyi megrendelő jelentke-
zik, hogy a kiadás költségeit fedezve látom, azonnal sajtó 
alá adom, nyomban utána a II. és III. kötetet. 

Miért is bátor vagyok paptársaimat ezennel biza 
lommal és tisztelettel fölkérni, hogy mielőbbi megrende-
léseikkel a munka gyors megjelenhetését biztosítani ke-
gyeskedjenek. Tájékoztatóul az első ivet előre kinyomat-
tam, s kívánatra bárkinek szívesen megküldöm. 1 j 

Kelt O-Szőnyben (u. p. helyben), 1891. Őrangyalok 
vasárnapján. Na g y Antal, 

szőnyi plébános. 

VEGYESEK. 
*** A primási szék betöltése ügyében — legújabb 

esemény Ugrón Gábor képviselő tegnapi interpellácziója, 
mely eképpen következik : „Tekintve, hogy a primási 
szék mielőbbi betöltése, az idegen befolyás mellőzése és 

Küldje meg nekünk is. A szerlc. 

a magyar király kegyúri jogainak megóvása iránt ez év 
.junius 27-én a miniszter ur Ígéretet te t t ; tekiutve, hogy 
a kormánynak és a nemzetnek bizalma ritka egyhangú-
sággal Samassa József egri érsek személyét jelölte ki a 
primási méltóságra : Kérdem a vallás- és közoktatási 
miniszter ura t : a kormány és nemzet jelöltjének kineve-
zését mi gátolja ?" 

— XIII. Leo pápa Harmel franczia gyáros két fiát, 
kik apjok példáját követve a munkások vallásos szellemű 
társadalmi szervezetében nagy tevékenységet fejtenek ki, 
nagy kitüntetésben részesítette. Az idősebbet, a ki szent 
Gergely rendjének már lovagja, annak kommendátorává 
nevezte ki. Az ifjabb ugyanezen rendnek lovag-keresztjét 
kapta. 

— Az olasz nép nem vadult el egészen. A francziák 
és a zarándokok ellen intézett vad hajszákból a nép józan 
része távol maradt. Sőt sajnálja az egészet. Igy például 
a római kocsisok társulata levelet intézett Harmel fran-
czia gyároshoz, a nagy munkás-baráthoz, a kath. munkás 
zarándoklatok egyik vezérférfiához, és abban őszinte hála 
kijelentése mellett sajnálatát és rosszalását (nous blâ-
mons) fejezi ki a történtek felett. 

— Abauj-Tornamegye októberi évnegyedes közgyű-
lésén elhatározta, hogy Kaczvinszky Viktor jászóvári pre-
montrei prépost praelatust aranymiséje alkalmából felira-
tilag fogja üdvözölni. 

— A magyar zarándokok társasága, mely szept. 
26-án indult Budapestről Rjómába, Nápolyban e hó 6-án 
oszlott fel végleg. Rómából 76-an mentek Nápolyba. A 
társaság e hp 4-én megünnepelte a király nevenapját. 
Péchy József tolnai prépost misét s utána hazafias szel-
lemű beszédet mondott. Este az ebédnél König Gusztáv dr 
a királyt éltette, a mit a társaság állva hallgatott meg 
s lelkesen megéljenzett. Ezenkivül táviratban küldték 
szerencsekivánataikat a királynak. Kedden este bucsuestét 
rendezett a társaság. 

A klasszikus nyelvek tanítása Ausztriában. A köz-
oktatásügyi miniszter rendeletet intézett az összes tarto-
mányi iskolai hatóságokhoz a klasszikus nyelvekuek a 
főgmnáziumokban való tanítására vonatkozólag. A mi-
niszter elrendeli, hogy a főgimnáziumok felsőbb osztályai-
ban a latin és a görög házidolgozatok elmaradjanak. Az 
ezáltal az iskolában nyert időt az olvasmányokra lehet 
forditani, a hol az a nyelvtani tanitás kára nélkül 
lehetséges. Minden felső osztálynak a félév vége felé ugy 
a latin, mint a görög nyelvben egy iskolai autornak, ki-
nek müveivel a tanulók éleget foglalkoztak, egy nem 
olvasott, alkalmas része jelölendő ki a tanitás nyelvére 
való lefordítás végett minden előkészület nélkül és min-
den segédeszköz használatának kizárásával. Ez iskolai 
dolgozatok száma minden felső osztályban félévenkint 
a latinban öt, a görögben négy lesz. Az érettségi vizs-
gánál minden tanuló kérheti, hogy magánolvasmányából 
jelöljenek ki neki egy darabot. 

— A király ft. Hehelein Károlynak, a szatmári 
kath. főgymnasium igazgatójának, nyugalomba vonulása. 

i alkalmából királyi megelégedését rendelte nyilvánítani. 

kiadótu la jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor , k. m. t ud . egyetemi ny. r . tanar 

Budapest, 1891. Rudnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTYENEDIK 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 nyi tot t levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, október 17. 31. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Mit aka r az olasz fo r rada lom a p á p á v a l ? — A lelki t ehe t ségek összhangzó, vallásos 
kiképzése né lkü l nincs, n e m is lehetséges valódi műve l t ség . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Ké t hi r . — N é m e t o r s z á g : 
A Görres- társula t közgyűlése. — A „Religio" Tárczája : A tü re lmesség kérdése vallás do lgában . — Irodalom : Schemat i smus canonicorum 

regu la r ium de Castro Jászó. — Vegyesek. 

Mit akar az olasz forradalom a pápával? 
Most már kétségtelen, i r ja a „Moniteur de 

R o m e , " h o g y a Rómában tö r tén t botrányokat 
az apostoli szentszék ellenségei előre kifőzték. 
Az egész — kicsinált dolog volt. A „Riforma" szí-
ves vala ezt két nap előtt elismerni. Igy tehát 
mi most már 1870 óta a legjellemzőbb s a leg-
nevezetesebb epizóddal állunk szemben. Maga 
Giordano Bruno apotheosisa sem éri fel jelentős-
ségben a néhány nap előtti inszultusokat a pápa 
és a zarándokok ellen. Tudta mindenki jól, a 
nélkül, hogy egy apostata istentelen ember di-
csőítésére szükség lett volna, hogy a szabadkő-
művesség a pápa fejedelmi függetlenségének 
megszüntetése által az ő lelki befolyásának és 
hivatalának fokozatos megsemmisítésére töreke-
dik. A mit azonban még nem tudott mindenki, 
az az, hogy a szabadkőművesség által vezetett 
párt merni fogja, rendes körülmények között és 
csaknem normális helyzet keretében, letenni az 
álarczot és kimondani világosan, brutálisan a 
pápának és a katholikus világnak: „Mi vagyunk 
az urai Rómának; a hivek közlekedésének sza-
badsága a pápával nekünk nem tetszik: mi azt 
megszüntetjük; a zarándokok ezreinek ide tódu-
lása bennünket sért : ez áramlatot visszautasítjuk ; 
a szentszék befolyása, a túláradó élet eme oda-
visszafolydogálása a főváros és a vidékek között, 
bennünket boszant, és már-már el tüntet bennünket 
mintegy a pápai Róma csúcsainak ragyogása 
mögött : mi ezt a ragyogást elhomályosítjuk és 
szétkergetjük. Elég volt a manifesztácziókból; 

>) Okt. 17. 

az akarat lanul t ü r t szabadságoknak vége : a pá-
pának és a katholikus világnak a mi akaratunk 
szab határt ." 

A világ és a pápa ezt a beszédet megér-
tet te . Köszönet érte azoknak, kik inszultáltak 
bennünket és vadászatot t a r to t t ak reánk. Soha 
Róma invasiója óta a „nemzeti kormány" által 
ilyen világosság nem áradt ki a Vatikán és a 
Capitolium magaslataira. Persze, hogy soha sem 
követ ték volna el ezt a bolondságot, hogyha 
nem csordult volna ki lelkökből az őrültség, a 
melyben nyakig úsznak! 

Az ő politikájokban minden de minden csak 
képmutatás. Képmutatás a garanczia-törvény,*) 
képmuta tás és merő hazugság az Európának 
adott ígéretek és biztositások ; hazugság és kép-
mutatás a pápának hagyott szabadságok alakos-
kodásai; képmutatás a szentszék és a katholikus 
világ közlekedésének szabadsága; képmutatás a 
zarándokiások szabadsága ! Ok maguk vontak 
keresztet mindenen at, a mit maguk irtak arról, 
hogy mily jó lesz Róma két hatalom székhelyé-
nek. Álljanak elő most hirdetni a politikai ha-
talom toleráns előzékenységét, és a pápa kivált-
ságos helyzetét! Most már az egész világ előtt 
világosan álló. jogunk van ezt vágni a szemökbe: 
„Emlékezzetek az október 2-ikán tör tént esemé-
nyekre! E napon ti az egész világ előtt kijelen-
tettétek, hogy a pápát ti annyiban és akkor 
fogjátok csak tisztelni, a mennyiben és a mikor 
nektek tetszik. A t i uralmatok a börtönmester 

') É p p mos t van a lakulóban egy „nemzet i bizot tság," Crispi 
vagy Gar ibaldi Menot t i e lnökle te a la t t , mely a garancz ia - törvény 
su tba vetését fogja követelni . T e h á t az álarczot csakugyan e ldob ták . 

A szerk. 

81 
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uralma itt. A t i kormányzástok politikai szolga-
ságot jelent. A pápa mozoghatásának szabadsá-
gát ti ugy méritek, mint egy gonosztevőnek 
vagy egy közveszélyes embernek szabadságát 
szokták mérni." 

Megjegyezzük magunknak a dolgot. 
Tudjuk immár, bogy akármikor tetszik a 

szabadkőművesség hiveinek a Vat ikánt megtá-
madni. azt — megtehetik. Azt kérdezzük most, 
mi lesz majd bonyodalmas, zivataros időkben, 
hogyha már most a legár ta t lanabb zarándoklá-
•sok ürügyül szolgálnak az erőszakoskodásokra? 
Mi fog történni háború esetén, vereség idején, 
ha a pápaság ügye diadal felé fordul s diplo-
mácziai akczió indul meg szabadsága érdekében? 
Mi!!! Hát neki mennek a pápának és a Vati-
kánnak. Azt felkonczolják, ezt felperzselik. íme 
a tanulság az október 2-iki „hős" tettekből. Egy 
véletlen eset elég lesz majd, hogy rablás és 
gyilkolás szintere legyen az a hely, a melynél 
szebbet és szentebbet a tör ténet nem alkotott . 
Ezentúl már semmi sem lehetetlen. A döntő 
összeesküvések korszaka beállott. Ellenségeink 
szünet nélkül ismételték, hogy nem fognak visz-
szariadni bitorlásuk biztositására semmitől : most 
ime megmuta t ták , hogy csakugyan igy áll a 
dolog. 

Ebben rejlik e mostani napok legeslegújabb 
tanulsága, ez a tö r t én t események fényt nyilat-
koztató, eredeti oldala; a döntő erőszakoskodá-
sok, a római rémkormányzás korszakába megyünk 
által. Rómában a szellem vasra van verve; i t t 
az erőszak uralkodik. 

No de hát a hivatalos Olaszország sülye 
dése, a hármas szövetség baisse-sze, a gazdasági 
nyomor és a minden oldalú mély hanyatlás, az uj 
politika következményei, — roppant szemet szúró 
ellentétet alkotának a Vatikán ragyogásáyal ; 
azért is a szektárius pár t elhatározta, hogy 
bosszút áll a politikai nyomor mellett ragyogó 
szellemi fensőbbség fényén. És ezt az elégtételt 
megkapta a botrányok által, a 'botrányokban. 
Felemelni az országot, neki vezetni a nemzetet 
állhatatos és termékeny munkálkodásnak, erre, 
az utcza e zsarnokainak eszök ágába sem jut 
hogy gondoljanak; hanem igenis, á r ta t l anoka t 
inszultálni, a vendégszeretet kötelességeit leköpni, 
felzaklatni a nép vak szenvedélyét a világ és 
Olaszország első dicsősége ellen, oh mily könnyű 
vállalkozás ez ő nekik! Mily dicsők ezek az ő 

— te t te ik! Biztosan számitva minden pajtásko-
dásra és minden gyengeségre,1) hát mitől félje-
nek ők ? ! 

Undor száll fel az ember lelkéből az ajkakra, 
mikor ennyi brutal i tást , ennyi macchiavellismus-
sal lát egyesülni. Montalembert egyszer, midőn 
a franczia kamarában az egyházról szólott, igy 
kiál tot t fel: „Anyját az ember nem szokta verrai!" 
A mi gyalázatosaink bánta lmazták a pápát, a 
világ legszentebb személyét; üldözték őt az ut-
czán a hozzá fel jöt t zarándokok személyében, 
kik egy halál t lihegő polit ikának estek nemesen 
zsákmányául. Azt k iá l to t ták oda a pápának: 
„Te nekünk fogsz engedelmeskedni, v a g y . . . " A 
mindenüt t t iszteletben t a r to t t vendégszeretet 
törvényét ket té szakitották. Páris, Berlin, Bécs, 
London meghajlik e törvény előtt ; csak Róma, 
Róma t ipor ja sárba e törvényt. Miért? Mert' 
esetleg ő a pápa öröksége, a mi a szektáriusok-
nak keservesen esik. Merényletet követtek el 
idegen, gyenge, fegyvertelen polgárok becsülete 
ellen ; kihalásztak, ismerve egy bizonyos minisz-
ter félelmeit, egy zavarost, melynek munkásai 
és tervezői ők maguk akarának lenni. 

Oh igen, ennek a botránynak is, bármily 
sötét különben, megvan a maga világossága. 
Az inszultusok mellett tanulságok emelkednek 
ki a földből, és az utcza dühöngései mögött ot t 
van a történelem Ítélete és bosszúja. Oh igen, a 
világ ért i és érteni fogja ezt a dolgot. Tudni 
fogja, hogy a status quo i t t Rómában a leggo-
noszabb zsarnokság, a botrányok és szolgaságok 
állandósulása. Tudni fogja immár a világ, hogy 
Rómának rögtönzött urai igazi czéljukból nem 
csinálnak többé t i tkot . 

De nemcsak szabadsága a pápának van 
megtámadva és megsértve; nemcsak a zarándok-
iások vannak meggyalázva min t valami tilo§ dol-
gok ; nemcsak a vendégszeretet kötelességeit 
t ipor ták le sárba. A mit tulajdonképpen akar-
nak mind emez erőszakoskodások által elérni, 
az a pápának sequestrum, zár alá helyezése, addig 
mig majd száműzni fog őt lehetni. Igenis, elzárni 
a pápát a katholikus világtól, mig majd eljön a 
száműzésre, a tönkre tételre az alkalmas idő. 
Ez ezeknek a tör ténet i nevezetességű napoknak 
a jelentőssége. 

A szem vakulásig világosan láthat a kép-
mutatás leplei mögött, láthat , mint fényes nap-. 

I 
') Mily szégyen a katholikus népekre és koronás és koronát-

lan kormányaikra ! A szerte. 
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pal lát, a jövő idő legsötétebb terveinek "sötét-
ségén át. Róma urai egy forduló pontot nyi to t tak 
meg szemeink előtt, a honnan vakmerő tervök 
legutolsó t i tka is feltárul előttünk. Ha majd 
elérkezik az idő, és a helyzet meg lesz érve, és 
a status quo többé t a r tha tó nem lesz : ellensé-
geink uj, az utolsó rabláshoz fognak folyamodni. 
Azután következik a száműzés, — a legjobb 
esetben. Mert ezek készebbek inkább öJni mint 
visszaadni a pápának a mi az övé. Sequestrálják a 
pápát, zárt vetnek reá, később, ha kedvez a 
szerencse nekik, száműzik a Kereszténység atyját.1) 

Katholikusok, kormányok, fejedelmek : meg-
értet té tek ezt?! 

Ama napon, a midőn Krisztus helytartója, 
az emberi sors végső esélyeinek kitéve, koldulni 
fog menni, mint egykor a Mester, menedéket 
meggyalázott fenségének és lábbal t ipor t szabad-
ságának, ama napon fogja a világ tudni meg-
mérni — felelősségének sulyját.a) Miután a pápa 
száműzetése és igy a konkláve Rómán kivül való 
tartásának kérdése Európa előtt fel van vetve, 
senki misztifikálni magát nem fogja a feladat 
nehézsége iránt , mely előtt a legbátrabb szelle-
mek is rettegésbe jönnek. 

Az október 2-iki inszultusok szerzői ezt a 
kérdést újra, u j és határozott alakban felvetet-
ték. I t t most már nemcsak a római kérdés van 
felvetve; fel van i t t már vetve ennek minden 
fatumszerü következménye és meghosszabbulása. 

Katholikusok, imádkozzunk és sorakozzunk 
a vatikáni szikla köré; mert rossz idők követ-
keznek; mert az éretlen helyzetek megérnek, és 
a megoldások elodázhatatlanokká lesznek. 

Hanem ama napnak válságai és szerencsét-
lenségei mögött mi bizalommal üdvözöljük a 
diadal és megszabadulás hajnalának ragyogását. 

Igy ir a „Moniteur de Rome." 
Hivei a kath. egyháznak Magyarországban : 

nézhetitek-e tétlenül tovább, a mi Rómában tör-
ténik és készülődik % ! 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Nem folytatjuk ezt tovább, se nem hozunk föl 
konkrét példákat, a melyekre csak gondolva is, az igaz 
keresztény sziv kivánva kivánja magának a siralmak lát-

*) Ha meg nem hal a hóhérok kezei között. A szerk. 
2) Már érezzük ; azér t kiál tunk ily hangosan. A szerk. 

nokának könycseppjeit : „Quis dabit capiti meo aquam et 
oculis meis fontem lacrymarum ! " *) . . . Csak az éles fáj-
dalom növekedhetnék, a mely midazok szivét nyilalja, 
kik nem a test és vér ösztönei, hanem fensőbb sugalmak 
szerint Ítélnek, ha tovább foglalkodnánk az úgynevezett 
fölvilágosodott (?) szellemek műveltségével, melynek nyo-
mában, áldatlan tanai, valóságos, az erkölcsi élet virányait 
megsemmisüléssel fenyegető méregfogakká válván, szinte 
igazi labyrinthusként környező bajokat kell látnunk, 
éreznünk általán . . . Csupán azt kérdjük, vájjon mit 
mondanánk azon emberre, a ki legtermékenyebb földét 
elparlagosodni, a ki bányáját, a mely talán igen nagy 
mennyiségű nemes érczet rejt magában, kiaknázatlanul 
hagyná ? . . . Ily sok nemes érczet tartalmaz pedig az 
emberi lélek is, a melyet kifejletlenül nem hagyhatnak 
a nélkül, hogy az emberiség iránti kötelességünk ellen 
ne vétkeznénk . . . Képeznünk kell tehát, ismételjük, és 
ugyan arányosan a szellemnek annyira fönséges és nemes 
valamennyi tulajdonait; hiszen a nevére méltó müveit-
séggel nem egyeztethető össze azoknak egészben vagy 
részben való elhanyagolása, a legmagasztosabb eszmékkel 
való nem gondolás, az ezekhez fölemelkedni nem tudás, 
vagy éppen nem akarás, tehát a vallástalanság2) meg a 
hitetlenség és az ebből táplálkozó erkölcsi romlás, a 
honnan, mint szerencsétlen rügyekből, azután támadnak a 
pártviszályok vészterhes furiái, és az Erinnysek, a kik 
égő kanóczczal gyújt ják föl a házat, melyben évszázadok 
hosszú munkája békét, kényelmet, boldogságot teremtett, 
meg a társadalmi bomlásnak minden Ínségei.3) Mert a 
lélek halhatatlanságánál az Isten léte, annak erényt ju-
talmazó, a bűnt pedig ostorozó örök igazságossága, az 
igaz és jónak belbecse és az örökké valóság eszméinél 
csak nem lehet emberhez illőbb és magasabb, mivel ter-
mészete összes követelményeinek egyedül megfelelő, az 
elmét és szivet egyaránt átható, megtermékenyítő eszme 
az előtt a ki a dicső elődök példájára nem feledi az 
üdvirat amaz intését, hogy „anima plus est, quam 
esca",4) a mely főleg a léleknek szükséges táplálósze-
rekre figyelmeztet, és azokat egyedüli fökellékül je-
löli ki . . . 

Mindenesetre sajátságosnak kell tekintenünk az ellen-
kező gondolkodásmódot és eljárást . . . A lövész a czél-

') Jerem. 9, 15. 
2) Ugyancsak megszégyenitő a modern tudákosság szájhő-

seire nézve az, hogy már a bölcs Aristoteles a vallás á l láspont jára 
emelkedett , midőn pogány létére nem habozott az ember kötelmei-
nek sorrendjét ily tanulságos módon megál lapi tani : „Omnium pri-
ma cura esse debet religionis, sacrificiique divini, deinde reipubli-
cae, postremo vero privatae." Hasonló elvet vallott Cicero, Plinius 
és Seneca is, a kik közöl az első a többi között m o n d j a : „A diis 
immortal ibus sunt nobis agendi capienda primordia." V. ö. De 
legib. O ) , és a m á s i k : „Nihil rite, nihilque prudenter auspican-
tur homines sine Dei immortal is ope et consilio." (V. ö. in paneg. 
ad Traianum,) Seneca pedig : „Hic est magnus animus, qui se Deo 
tradidi t , et contra ille pusillus ac degener, qui obluctatur, et de 
ordine mundi male exist imat et emendare mavult Deum quam se." 
(V. Ö. ep. 10. f.) 

•3) V. ö. C. Cantu, Storia di centi anni. Munkay J. Az 1789. 
elvek. Dr Fréppel K. Az 1789. franczia forradalom századik évfor-
dulójára. 

4) Máté, 6, 25. 
•31* 
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nál valamivel magasabbra irányozza mindig fegyverét, jól 
tudván, bogv a nyil vagy golyó nehézségénél fogva úgyis 
alább szálland. A nevelés és művelődésben is csak az 
lehet észszerű eljárás, a mely nem a röghöz, hanem a 
csillagokhoz irányitja az embert; hiszen tudjuk úgyis, 
mennyi sulylyal vonz a földhöz bennünket gyarlóságunk ! . . . 
Az igazán müveit ember szive és értelmének tehát ki kell 
a leggyöngédebb s legboldogitóbb, a legistenibb érzelmek 
s gondolatok elfogadására nyilnia, vagy pedig még nem 
jutott el a szellemi érettség és kifejlődésnek azon fo-
kára, J) mely őt az értelem nélkül kérődző életet élő 
teremtményektől megkülönbözteti. Neki tudnia kell ural-
kodnia a zajló szenvedélyeken és érzéki valóján; vagy 
pedig semmiben sem haladta meg a pusztán ösztöneik 
által a testi gyönyörökbe hajtott egyéb állatoknak, mintha 
csak à la Darwin-Schopenhauer kifejlettebb és tökéle-
tesebb szervezetével válnék ki közölök, — mél tóságá t . . . 
Neki a tudás és akarásnak harmóniájában, a megismert 
örök igazat, szépet és jót vágyainak tárgyául választva, 
arra törekedve, — képesnek kell lennie a legfőbb java-
kért való lelkesedésre ; őt nem elégíthetik ki a mulandó 
fény és csömörletes élvezet; az ő szemei előtt örök és 
halhatatlan érdekek lebegnek, melyek iránt, a földi élet 
minden fájdalmas tapasztalásainak daczára, sem esik két-
ségbe, mert erősen hiszi, hogy ő mindezeket tulélendi. 0 
kellőleg tájékozva magát a nagy mindenségben, belátja 
az őt megillető helyen való szerény megállapodásnak 
szükségét, nem erőltetve véges eszét az ennek fényét 
elnyomó napba való tekintgetéssel,3) hanem megelégedve 
jelenleg azzal is, hogy éltető sugaraiban fölmelegülhet s 
láthat világánál . . . 0 rendeltetésének tudatában ismeri 
kötelességét jobban azon Fabriciusnál,4) a kiről álmél-
kodva mondá egykor Pyrrhus, hogy sokkal nehezebb őt 
az erény ösvényéről, mint a napot saját pályájáról leté-
riteni, és rettenthetetlenül halad e kötelesség utján. 0 
koránsem rabja az élvezetvágynak, ámbátor, bölcs föl-
használásával a Teremtőtől nyert elmebeli és más tehet-
ségeinek, melyeknek képzése Isten nélkül csakugyan sö-
tétben tapogatózó vakvezetés,5) a leggondosabb müvelés 
eredménye is hiábavaló munka,6) az érdekökben viselt 
legkitartóbb fáradságnak következménye is csak pusztaság 
és terméketlenség, 7) tudja az életet széppé és ártatlanul 
bájossá tenni, éppen ugy, mint lemondani is egy jobbért 
róla, mivel az eszménykép, melyben az ember életét és 
föladatát látja, sokkal fönségesebb és elragadóbb,8) mint-
sem hogy az itt látott s tapasztalt érzéki világban, az 

egész földi létben természetének fensőbb vágyait, lelkének, 
melyet ha teste földhöz köt is, e fensőbb vágyak szárnyai 
égbe emelnek, hogy sejtelmét, előizét szerezze meg azon 
gyönyörnek, melyet a teremtetlen, az örök Jónak, Isten-
nek birtoka nyújt, — szentebb kívánalmait kielégítve 
hinné . . . 0 becsesebbet, magasabbat vár, mint a mivel 
őt a föld, a világ, melyben bár kincsre, hatalomra, dicső-
ségre, erényre, boldogságra törekedhetik ; de mindez csak 
ama legfőbb, változatlan örök jóhoz szolgálhat lépcsőül, 
— kínálja, s éppen ez által bizonyítja magát a föld s 
világnál nagyobbnak; mert kiki akkora lehet csak, mint 
az ő ideálja : nagyobb nálánál és többet érő semmi esetre 
és semmi módon sem . . . (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 17. Két hir, — 
Az egyik a magyar családi jog régóta híresztelt 

kodiftkacziójára vonatkozik s a mint tüstént látni fogjuk, 
az ország dechristianisatióját, elkeresztékenytelenitésének 
megindítását adja tudtunkra; a másik avval bíbelődik, 
hogy — állítólag — mennyire jutott a magyar kormány 
az apostoli szentszékkel folytatott alkudozásaiban az el-
keresztelések, s illetve az 1868-iki 53. t.-czik tekintetében. 
Mind a két közleményt egyszerűen közöljük, pro statu 
notitiae : 

Az első hir igy szól: 
„Az igazságügyminisztériumban a jövő héten összeül 

a családi jog megvitatására egybehívott tanácskozmány. 
Az értekezlet elé terjesztendő tervezet alkalmából a Jogi 
Szemle a következő adatokat közli : 

A házasság kötésének föltételei azonosak a maiakkal ; 
a cultus disparitas azonban megszűnik házassági aka-
dálynak lenni,*) a keresztények és nem-keresztények is 
köthetnek házassagot a polgári hatóság előtt (szükségbeli 
polgári házasság.) A katholikns házasság felbonthatatlan-
ságát a tervezet respektálja, de megengedi, hogy vegyes 
házasságoknál a nem katholikus házastásra nézve a köte-
léket felbontsák (ugy mint m á j A válóperek bíróságairól 
a tervezetben nincs intézkedés. A házassági vagyonjog 
tekintetében a mai állapotot fogadta el a tervezet, mely 
föntartja a közszerzemény és a női külön vagyon intéz-
ményét. Kimondja, hogy a gyermek nem követelhet ho-
zományt szülőjétől ; megengedi a hozomány biztosítását a 
házasság tartalma alatt, ha veszélyeztetése ki lesz mutatva. 
Az anyakönyvvezetés a felekezetek feladata. A fiúgyerme-
kek atyjuk, a leánygyermekek anyjuk vallását követilt.2) 
A törvénytelen gyermekek tartása iránt (a gyermek 12. 
életéveig) a természetes atyát nem az anya, hanem e 
czélra kirendelt gondnok perelheti, a ki a természetes 
atyával az árvaszék jóváhagyása mellett egyezséget is 
köthet. Az exceptio plurium concunbentium meg van 
engedve. Az örökbefogadás a bíróságok hatáskörébe tar-
tozik. A tervezet az atyai hatalom mellett ismeri az anyai 

V. ö. Dr Reusch Natur und Offenbar. Wlsemann. A tudo-
mány összhangzásban a kinyilatkoztatással . H. Ulrici. Gott und die 
Natur . 

2) Y. ö. Of the origin of species by means of nature l 
selection. 

3) Példab. 25, 27. 
4) V. ö. Florus 1, 18. 
5) Izai, 32, 14. 
•) Y. Ö. Efez. 5, 11. 
7) Jerem. 48, 3. 
s) Mert ugyanazon igazság, mely az értelemre nézve fény, 

az akara tnak erény, is a legtökéletesebb lényben, a végtelenben 
talál ja föl alapját , tehát azonos az istenséggel. V. ö, Gratry, De la 
connaisance de Dieu. 

1) Tehát a házasság kötésének feltételei még sem azono-
sak a maiakkal. A szerk. 

2) Codificálja az 1868. 53. t .-czikket! A szerk. 
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hatalom fogalmát, az anyának jogosultságával gyám 
kirendelésére." 

A második hir a „Magyar Értesítő"-ben jelent meg, 
állítólag „vatikáni forrásból," a min ugyan szabad legyen, 
egyelőre legalább, kételkedni. A nevezett lap igy ir : 

„Az úgynevezett elkeresztelési ügyben, mely Ma-
gyarországon a kedélyeket annyira felizgatta, a római 
kúriával folytatott hosszas tárgyalások során máris egy 
igen fontos elvi megállapodásra jutottak. A katholikus 
papság tudvalevőleg támadásait leginkább az 1868 : 53. 
t.-cz. ama szakasza ellen intézte, mely azt határozza, hogy 
a vegyesházasságból származott fiuk az atyjuk, a leányok 
pedig az anyjuk hitvallását követik. Ezt kényszernek 
tekintik a szülők természeti jogával szemben, melynek 
pedig az lenne a folyománya, hogy a szülők természeti 
joguknál fogva maguk határozhassák meg szülötteik val-
lását. Ez a sokszor hivatkozott „természetjogi" szempont 
azonban nagyon is háttérbe szorul a katholikus egyház-
nak a vegyesházasságokról szóló tana mellett, mely azt 
konstituálja, hogy a katholikus pap csak olyan párokat 
kopulálhat a kik ünnepies Ígéretet1) tettek, hogy mindkét 
nembeli gyermekeiket a katholikus hitelvek szerint neve-
lik, különben házasságuktól az egyház asszisztencziáját 
megtagadja. Miután pedig az 1868. 53. t.-cz. életbelépte-
tése óta a törvény eleve meghatározza a vegyesházassá-
gokból származó gyermekek vallását, sőt az ezzel ellen-
kező megállapodást semmisnek nyilvánítja, az egyház tana 
a vegyesházasságok tekintetében Magyarországon úgy-
szólván hatályon kivül helyeztetett. Tehát mikor a klérus 
a szülők természeti jogára hivatkozott, tulajdonképpen a 
vegyesházasságokról szóló pápai dekrétumra gondolt, mely 
1868. óta nálunk végre sem hajtható. Ezt akarja a kúria 
ismét érvényébe visszahelyezni, mert a szülők „természeti 
joga" mellett mégis csak kivihető volna az egyház tana 
is. Minthogy azonban azok az okok máig sem szűntek 
meg melyek az 1868. 53. t.-cz. megalkotását követelték, 
éppen azért a magyar kormány minden támadás és espe-
reskerületi kérvényezés ellenére sem volt hajlandó az 
inkriminált és annyi sokszor kárhoztatott törvényczikk 
egyszerű eltörlésére. Ezt a képviselőházi vita alatt ki is 
jelentette. Ellenben késznek nyilatkozott minden „modus 
vivendi"-re, mely csak állami szempontból megengedhető. 
Igy jött létre a következő javaslat, illetőleg megálla-
podás : 

A római kúria ugyanis hajlandó volna az 1868: 53. 
t.-cz. akként való módosítását elfogadni, hogy ne a tör-
vényben mondassék ki, hogy a vegyes házasságokból 
származott gyermekek milyen vallást kötelesek követni, 
hanem ez et szülők akaratára bizassék, kik azonban még 
a házasság megkötését megelőzőleg a bíróság előtt 
egyezség formájában kötelesek meghatározni, hogy szüle-
tendő gyermekeiket milyen vallásban óhajt ják nevelni. Ez 
a megállapodás azután a birói egyezség hátályával bírna 
és az állami hatalom által végrehajtható lenne. Már most 
azt a házasulandó párt, mely a katholikus egyház tanainak 
megfelelő egyezséget kötött, a katholikus pap is kopo-
lulná, mig ellenkező egyezséget kötőket természetesen 
elutasítana, a kikre nézve azonban mi bátrány sem szár-

*) Tessék csak jól emlékezni ! A szerit. 

máznék, mert házasságukat protestáns pap előtt kötnék 
meg. Ezen u j elvi alapon természetesen a keresztelési 
anyakönyvek vezetése és a másfelekezeti lelkészi hivatalok 
értesítési kérdése, a tulajdonképpeni elkeresztelési ügy, 
újból lenne rendezendő. De még ez irányban tudtunk-
kal nincs megállapodás." 

Németország, (Hildesheim), okt. 8. A Görres-társu-
lat közgyűlése. — 

Könnyű itt Németországban közgyűléseket és nagy-
gyűléseket tartani, ünnepelni. Majd minden valamire való 
városnak, a hol katholikusok laknak, van katholikus egy-
leti háza, mely néhol fényes palota, valóságos diszmü, 
remeke az architektonikának. Mindenütt van sok százak 
és ezerek befogadására diszterem. Könnyű itt a népes 
és fényes gyűlésekben tárgyalni a kath. egyház nagy 
ügyeit s előkészíteni a társadalom, a tudomány, a politi-
kai élet terén folyó harczok és küzdelmek számára a 
győzelmeket. 

A német katholikusok nagy tudományos egylete, a 
Görres-egylet ezidei közgyűlését sz. Bernwardus püspöki 
városában tartotta, nagy részvét és lelkesedés mellett. 
Tegnap volt reggeli 10 órakor a megnyitó ünnepélyes 
szent mise a dómban, a mely után az igazgató választ-
mány elnöke dr báró Hertling, megnyitá a gyűlést, fel-
kérve mindenek előtt a megyés püspök urat, hogy 
főpásztori áldást adjon a nagy gyülekezet tagjaira és mun-
kálkodására. Hildesheim püspöke késznek nyilatkozott az 
áldás adására, de előbb meglepte a gyűlést egy hatalmas 
beszéddel, melyben párhuzamot vont •— Görres és Windt-
horst között. Minthogy a beszéd alkalmas arra, hogy 
szélesebb körben keltsen érdeklődést és tanulságokban 
gazdag elmélkedést, van szerencsém azt teljes szövegében 
közölni : 

„A Görres-társulat törekvésére és munkálkodására, 
a melynek eredete az egyházi élet igen mozgalmas ide-
jére esett, kezdet óta nagy figyelmet fordítottam, nem-
csak ezen egylet katholicitásánál fogva, hanem azért is, 
mert ifjú korom nem egy tekintetben a halhatatlan Gör-
res működésének hatásai alatt fejlődött. Görres tevékeny-
ségének valamint dicsőségének is tetőpontján állott, mikor 
én egyetemi tanulmányaimat megkezdettem. Oly hatáso-
kat, a milyeket az ember Görrestől nyert vala, nem 
feledünk soha; a katholikus köröknek sok tekintetben 
még homályos és részben egymásnak ellenmondó tudo-
mányos törekvései közepette akkor nagy részt Görres 
eszméi valának, — bámulatos világossággal és egy mé-
lyen érző lélek hatalmas nyelvén kimondva — a vezér-
csillagok sok kortársam előtt az eszménytisztelő gondol-
kodás és törekvések számára. 

Micton ma itt önöket, m. t. uraim, üdvözlöm, egy 
nagy fájdalom érzetétől sehogy sem tudok szabadulni; 
nem tudok kitérni a visszaemlékezés elől egy tagtár-
sunkra, kit önök, kit mi jelen évben vesztettünk el, és a 

') Természetesen, mer t a kath. egyház le nem mondhat arról 
a hitelvéről, hogy a vegyesházasságból született mindké tnemü 
gyermekek a ka th . vallásban neveltessenek, akár kath. pap, akár 
prot. lelkész előtt kötöt ték meg esetleg a szülők a házasságot. 

A szerk. 
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ki nekem, mint az ő megyés püspökének és főpásztorá-
nak, kiválóan drága vala : értem századunk eme második 
felének a Görresét, a mi feledhetetlen Windthorst Lajos 
tudorunkat. 

Nem politikai működését akarom ma ünnepi beszéd-
ben dicsőitni, ennek nem itt van a helye ; szoros értelem-
ben vett tudományos eredményekről sem fogok önök előtt 
szólni, hiszen inter arma silent Musae, és ez az igazság 
egyre csatában levő hadvezérünkre a parlamenti küzdel-
mekben, sok tekintetben reá illik : én inkább azt a nagy-
szerű hatást az egyházias érzületre és a katholikus életre, 
én Windthorst ritka fenkölt jellemének tulajdonságait 
óhajtom ünnepelni, melyek engem Görresre oly gyakran 
figyelmeztetének. 

Valami titkos erő rejlik azokban a nagy szellemek-
ben, kiket Isten nehéz időkben népének vezéreivé rendelt, 
erő, mely őket messze kiemeli a test gyengeségei és a 
párttusák alacsony küzdelmei fölé, — egy szent tüz, a 
mely bensejökben ég, és a mely mindent, a mi velők 
érintkezésbe jő. bevon az ő lángolásuknak bűvkörébe.1,) 
Eichendorff mondá Görresről eme szép szavakat : „Ez a 
titkos erő jellemének nagyszerűségében rejlett, az igazság 
iránt való lángoló szeretetben és a szabadságszerető 
szellemnek kiirthatatlan önérzetében ; ezzel a jellemmel 
ő ha egyszer felismerte az igazságot, akkor ő azt életre-
halálra védelmezte." E szavakkal Windthorst is találóan 
van jellemezve, — Windthorst az ő lelkesedésével a kath. 
igazság iránt, az ő szakadatlan küzdelmével az ő egyháza 
jogaiért és hazája becsületének érdekében. Ezerszer félre-
értetve az életben és aprólékos lelkek által saját mérté-
kük szerint mérve, mikor meghalt, Windthorst minden 
oldalról megnyerte annak az elismerését, hogy ő egész 
ember, egész német, egész katholikus volt harczaiban 
egész a sirig. 

Görresről tudjuk, hogy mily áldozatok árán tudott 
ő magának teljes anyagi és erkölcsi függetlenséget terem-
teni és igy magának egy szabad, kiemelkedett álláspontot 
kivivni, a honnan aztán avval a neki sajátos világosság-
gal és lelkességgel, avval a sajátos tárgyilagossággal és 
pártatlansággal hirdeté a szent elveket, és szellemének 
mindent felölelő universalitásából és eszének gyors és 
átható felfogásából kifolyólag mily gyakran mondta ki 
nehéz, szenvedélytől izzó órában a megmentő szót, melyet 
aztán visszhangoztattak mindenütt, a hol katholikus lel-
kek és érzelmek lakozának. 0 igazán az emberek lelkéből 
beszélt, ha megszólalt. — Önök, uraim, kik közöl sokan 
éveken át Windthorst oldala mellett állottak és küzdöt-
tek, bizonyára igazat fognak nekem adni, ha azt mon-
dom, hogy korunk vezérharczosának éppen ilyen lelki 
tulajdonságai és szellemi fegyverei valának ; igazat fog-
nak nekem adni tehát abban is, ha azt mondom, hogy 
Windthorst, Görreshez hasonlóan, mindig éber őr volt az 
ő magán örállásán. Hányszor örültünk és lelkesültünk — 
de nemcsak mi, hanem az egész német nép velünk — 
midőn őt szónokolni hallottuk, vagy ha beszédeit csak 
olvastuk is, — midőn ő a haza és nép, az egyház és 

l) Az i t t adott nagy szemmértéket véve kezünkbe indul junk 
mi, magyar katholikusok, Isten által kijelölt politikai vezérünk 
felkeresésére. ' A szerk. 

pápaság legszentebb érdekeit, majd a parlamenti szónok-
székről, majd ezerek és ezerek jelenlétében, kik a kath. 
nagygyűlések alkalmából köréje csoportosulának, avval a 
szónoki erővel jellemezte és védelmezte, a melynek sem-
mi sem állhatta útját . 

Igaz, nagyon különbözött Windthorst fejlődésre, hi-
vatásra, lelki tulajdonságra és előadásra nézve Görresünk-
től ; osztozott azonban vele a német nyelv fölött való 
teljes uralomban, és a humor és satyra ama fűszerező 
és csipős erejében, a mely egész lényének következetes-
ségével és férfiasságával és az ő igazán improbus laborjá-
val vagyis munkálkodásának komolyságával és fáradba-
tatlanságával egyesülve őt korunk legnagyobb parlamenti 
szónokává avatták előttünk. „Az ő előadása, igv ir Eichen-
dorff Görresről, olyan volt mint a tenger messze ható 
zúgása, — duzzadt és elsimult, mindenütt hatalmasan 
keltve a hatásokat és lángot gyújtva az egész élet szá-
mára." A ki Görres lábainál nem ülhetett, Windthorst 
szószéke alatt tapasztalhatta, — milyen hatást tudnak 
kelteni és hogyan tudják azt állandósitani — az ily hős 
szónokok. 

Többen önök közöl, uraim, személyesen megfordul-
tak Windthorst otthonában s látták azt a bensőséges, 
szivélyes családi életét ennek az önérdektelen, szerény 
férfiúnak ; tudják önök azt is, hogy ez a drága családi 
tűzhely, mely oly vendégszeretően állt mindig nyitva, 
mily sokszor volt szintere a legnevezetesebb tanácskozá-
soknak. A nagy Görres müncheni házához a szépmező-
utczában — hasonlóbb utánzatot egyet sem tudnék ha-
marjában találni, mint Windthorst házát a hannoveri 
juhász-árkon. 

Bocsássanak meg, uraim, ha én az önök nyomós 
tanácskozásait feltartóztattam jelen évi nagy halottunkra 
való visszaemlékezésem által. En nagyon érzem, hogy 
egy Görreshez hasonló szellem, egy titáni erő volt az, 
melynek hamvait én márczius 18-án a Mária egyházának 
szentelt földjében örök nyugalomra elhelyeztem. Ugyan-
azt a felírást, melyet hü barátok a halhatatlan Görresnek 
szenteltek a kölni dóm egyik ablakában, ugyanazt szeret-
ném én Windthorstról felirni Görres-társulatunk évköny-
veibe, t. i : „Catholicae veritatis in Germania defensori 
glorioso.íí 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A türelmesség kérdése vallás dolgában. 
— Mgr Kemaëret A. angers-i kath. egyetem rektorának fölolvasása 

a franczia kath . jogtudósok nagygyűlésén. '— 

Ama számos tévelyek sorában, melyek az újkorban 
a közszellemet elhomályosítják s megzavarják, nincs egy 
se jellemzőbb mint a fogalom, melyet maguknak a türel-
mességről alkotnak. Sokan kortársaink közöl feltétlenül 
erénynek, még pedig magasabb erénynek tartják, mely 
csak a valóban fölvilágosodott s polgáriasult korszakok-
nak van föntartva ; sőt a világban közönségesen azt szok-
ták mondani, hogy a türelmesség lényegét képezi magá-
nak a kereszténységnek. Az imént is, Carnot, köztársasági 
elnök ur, egy püspökhöz intézett hivatalos beszédében azt 
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mondá, hogy kormánya a türelmesség kormánya ; és ami-
dőn ezt igy jellemezte, bizonyára nem volt szándékában 
önmaga ellen sérelmet elkövetni. 

Másfelől az emberi nyelv bizonyos esetekben oly 
értelmet tulajdonit e szónak, melyet nem lehet jónak 
mondani. Mi légyen tehát annak való értelme, milyennek 
kell lennie e szó hatályának ? Vájjon jó vagy rossz érte-
lemben kell-e vennünk a türelmességet, toleráncziát ? 
Vájjon megtisztelő vagy megrovó e kifejezés arra, kit 
vele illetnek? • . 

Mondjuk ki mindjárt, hogy a régi nyelvezetnek van 
igaza, s hogy a neologizmus értelmezése hibás. 

A türelmesség, ha nem is mondható rossznak önma-
gában véve, sőt ha bizonyos körülmények közt viszony-
lagos jónak is tartható, mégis mindenkor elválaszthatatlan 
valamely rossztól, melyet föltételez. 

Nincs mit dicsekedjünk azzal, hogy türelmesek va-
gyunk. mi több mélyen el kell szomorodni, hogy türel-
meseknek kell lennünk. A rossz ellen pedig küzdeni kell. 
Ha az idő s hely viszonyai olyanok, hogy kénytelenek 
vagyunk azzal szemben fegyverszünetet tartani, ám tegyük 
meg, de ne tegyük magunkat nevetségesekké azzal, hogy 
kudarczunkkal mint valami diadallal büszkélkedjünk. 

A számtalan rossz közt, mely az emberiséget el-
özönli, a legrettenetesebb, mert minden más bajnak kút-
forrása, a tévely. Minden tévely önmagában is sajnálatos, 
még a tudományos tévely is. Ámde még félelmetesebb a 
politikai, a társadalmi tévely, mely az emberek millióit 
tévútra vezeti. Még inkább kell azonban rettegnünk a 
vallási tévely tői, mely nemcsak a jelen élet érdekeit ve-
szélyezteti, hanem magát az örök életet is. 

Keresztény ember nem tagadhatja ezt a világos 
igazságot. De amikor e rossz orvoslásáról van szó, szembe 
áll velünk az úgynevezett liberalizmus, amely akár bizo-
nyos állítólagos elvek nevében, melyeket ő maga soha s 
sehol sem szokott megtartani a más véleményen levők 
irányában, akár pedig évszázak állítólagos tapasztalataira 
hivatkozva megtiltja, hogy a világi hatalomhoz fordul-
junk, és csak annyit enged meg, hogy csupán oly fegy-
vereket alkalmazzunk, melyekkel magán személyek vagy 
szabadon alapított társulatok rendelkeznek. 

E tévelyt egy katholikus sem vallhatja ma többé. 
Sőt inkább mondjuk ki, hogy különös, miként lehetett 
azt a katholikusoknak bármikor vallaniok, mikor az any-
nyira ellenkezik minden hagyománynyal. Korunkban azon-
ban XVI. Gergely, IX. Pius és XIII. Leo tanításai oly 
szabatosak és annyi világosságot derítettek a kérdésre, 
hogy szerencsésen visszaállt közöttünk az egyetértés. 

Hogy a liberális eszmék igazak legyenek, quae ut 
recta essent — mondja a Libertás kezdetű enczyklika — 
verum esse opporteret, civilis hominum communitatis offi-
cia adversus Deum aut nulla esse, aut impune solvi posse : 
quod est utrumque aperte falsum. Etenim dubitare non 
potest quin si Dei voluntate inter homines conjunct a societas, 
sive partes, sive forma ejus spectetur quae est auctoritas, 
sive caussa, sive earum, quas homini parit, magnarum 
utilitatum copia: Deus est, qui hominem ad congregatio-
nem genuit aique in coetu sui similium collocavit, ut quod 
natura ejus desideraret, nec ipse assequi solitarius potuis-

set, in consociatione reperiret. Quamobrem Deum civilis 
societas, qua societas est, atque ejus potestaten/i domina-
tumque vereatur et colat. Vctat igitur justitia, velut ratio 
atheam esse vel, quod in atheismum reciderét, erga varias, 
ut loquuntur, religiones pari modo affeetam civitatem, 
eademque singidis jura promiscue largiei. — Cum igitur 
sit unius religionis necessarict in civitate professio, pro-
fiteri earn opportet, quae unicp. vera est . . . 

Ez idézet midőn kinyilatkoztatja a katholikus igaz-
ságot, egyúttal csodálatosan összegezi a természetjog 
tanát a szóban lévő kérdésről. Az ész s hit alapjai közt, 
melyek mindig megegyezők, soha sem létezett oly nyil-
vánvaló összhang, mint e tanelv körül. A kormányzóknak 
a katholikus igazság szolgálatába kell állaniok, hogy 
megvédjék s pártolják. Hanc, qui rem publicam gerunt, 
conservent, hanc tucantur, si volunt prudenter atque utili-
ter, ut debent, civium communitati consulere. Publica enim 
potestas propter eorum, qui reguntur, utilitatem constituta 
est : et quamquam hoc proxime spectat, deducere cives ad 

I hujus, quae in terris clegitur, vitae prosperitatem, tarnen 
non minuere, sed augere homini debet facultatem adipi-

! scendi summum illud atque extremum bonorum, in quo 
félicitas hominum sempiterna consista : quo perveniri non 
potest religione neglecta. 

Mindamellett senki sem tagadja, hogy vannak ese-
tek, midőn a tévely megtürése többé-kevésbé elkerülhe-
tetlen. Az egyház is elismeri ezt, amidőn nem adván 
jogot csak az igaznak s tisztességesnek — nihil imper-
tiens juris nisi iis, quae vera quaeque honesta sint — 
mégis nem ellenzi a türelmességet, melylyel a polgári 
hatalom élni vél bizonyos, az igazsággal s jogossággal 
ellenkező dolgok irányában, tekintettel valamely nagyobb 
baj megelőzésére vagy nagyobb jó elérésére vagy meg-
tartására : non récusât, quominus quodpiam a veritate 
justitiaque alienum ferat tarnen publica potestas, scilicet 
május aliquod vel vitandi caussa malum, vel adipiscendi 
aut conservandi bonum. 

Ámde, ismételten kijelentjük, ez állapot sajnálatra-
méltó, amivel nem lehet s nem szabad hivalogni, épp 
oly kevéssé, mint a beteg nem szokott dicsekedni, hogy 
oly idült bajban szenved, mely ellen a mai orvostudomány 
minden erőlködése hiábavalónak bizonyul. 

Aki e szükségszerű türelmességet ugy tekinti mint 
haladást, mint a modern polgárosodás diadalát, az köz-
vetve tagadja a vallásos igazságot vagy legalább is az 
ember képességét annak fölismerésére. 

Megállapítván ez elveket szemügyre kell vennünk 
ama különböző viszonyokat, melyek valamely kormányra 
nézve a tévelylyel vagy az ezt fentartó s terjesztő embe-
rekkel szemben alakulhatnak. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. ' 
Schemat ismus canonicorum regularium sacri 

candidi ac exempti ordinis Prciemonstratensis regiae prae-
positurae S. Joannis Baptistae de Castro Jászó. Ad an-
num scholasticum 1891/2. Cassoviae, 1891. 8-r. 216 1. 

A nagyérdemű jászói prém. kanonok-rend történeti 
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schematÍ8musa mélt. és ft. Kaczvinszky Viktor ezidősze-
rinti praelatus aranymiséjének emlékére, 5 diszes képpel, 
melyeknek elseje a nagyszellemü praelatus ur szelid arcz-
képe, másodika mutat ja Jászó várát ugy, a mint most 
van, a harmadik Jászóvár képe a régi időben (Castrum 
Vetus Jaszow), a negyedik Lelesz, az ötödik Pecze-Szent-
márton. A nagybecsű emlékmű tartalma 16 fejezetbe 
osztva a következő: I. ker. sz. János jászóvári prépost-
ságnak korszakai sz. Norbert rendalapitó születésétől 
kezdve 1891-ig. II. Notitia Historica Praepositurae S. 
Joannis Bapt. de Castro Jászó, — a prépostok névsorá-
val és kronologiájával. III. A jászóvári konvent mostani 
személyzete (status personalis) és a konventen kivül fog-
lalkozásban lévő tagok. IV. A szent keresztről nevezett 
leleszi prépostság történeti ismertetése s prépostjainak 
névsora és kronologiája. V. Ugyanannak jelenlegi személy-
zete. VI. Szent István vértanú nagyvárad-hegyfoki pré-
postságának történeti ismertetése. VII. A pecze-szentmár-
toni kollégium személyzete. VII I . Intézetek a tudomány 
és nevelés szolgálatában, és pedig a) A jászóvári theol. 
intézet, b) A kassai konviktus, kormányzóinak névsorával 
és jelenlegi személyzetével, c) A kassai főgymnasium. A 
kassai akadémián és főgymnasiumban igazgatói és tanári 
tisztet viselt rendtagok névsora és kronologiája. A jelen-
legi személyzet, d) A nagyváradi főgymnasium, a nagy-
váradi akadémián és főgymnasiumban igazgatói vagy 
tanári tisztet viselt prémontrei kanonokok névsora és 
kronologiája. Az ottani személyzet jelenleg, e) A rozsnyói 
nagymnasium, s az ottani igazgatók és tanárok sorrendje 
kronologiával. A jelenlegi személyzet. IX. Plébániák: 
Jászó, Felső-Meczenzéf, Jászó-Debrőd, Jászó-Mindszent, 
Jászó-Rudnok, Felső-Novaj, Nyésta, Király-Helmecz, Lelesz, 
Kis-Kapos, Pecze-Sz.-Márton, Asszony-Vására. Plébániák 
a prépostság patronatusa alatt világi papság által ellátva. 
X. A rend növendékpapsága. XI. Az irodalom és művészet 
terén tevékeny jászói prémontreiek bilbliografiai ismer-
tetése. XII. Necrologium, vagyis a) az alapítók és főbb 
jótevők névsora és halálának évfordulója, b) az elhunyt 
rendtagok névsora, vázlatos életrajza, halálának napja és 
neme. XIII . Függelék 1. a régi prém. prépostságokról 
Magyarországon. 47-et emlit a nagybecsű munka. 2. a 
mostani prém. prépostságok: a csornai, horpácsi, jászó-
vári, jánoshidai, leleszi, türjei, nagyvárad-hegyfoki pré-
postságok. XIV. A jászóvári kanoniával szövetséges kano-
niák : Magyarországban a csornai ; Ausztriában a strahowi, 
tepli, seclani, neureischi, gerasi, schlögeli, wiltaui; Bel-
giumban az averbodi, a grimbergi, a parchi, a postelli, a 
tongerloói ; Németalföldön a berni. XIV. A prépostság 
összes jelenlegi személyzetének száma. XV. Az ünnepé-
lyes fogadalmat tett élő rendtagok évszám szerint. A 
növendékpapság névsora. XVI. Index. 

A nyomdai kiállítás diszmühöz méltó. A rend és a 
rendfőnök volt tanítványainak és számtalan tisztelőinek 
becses ajándék, kedves emlék. 

V E G Y E S E K . 
*** Uj pápai encyc l ika! Rómából jövő hírünk 

szerint XIII . Leo pápa uj encyclikát készít és azt a leg-
közelebbi consistorium alkalmából fogja publikálni. 0 
szentsége jellemezni fogja a római Pantheonban és a 
Pantheonon kivül történteket, emlékeztetni fog arra, hogy 
a római egyház meg van fosztva szabadságától és függet-
lenségétől és az egész világ katholikusait és azok kor-
mányait fel fogja szólítani e szabadság érdekében való 
működésre, mert azt az egyház feje nem nélkülözheti és 
nem fogja nélkülözhetni soha. T. olvasóinknak ez a hír, 
és vezérczikkeink világosan tanúskodnak róla, mennyire 
jól szoktunk lenni értesülve a pápai Róma — hangulatá-
ról, sőt beszélgetéseiről is. 

— JBáden nagyherczegségben vége van a szabad-
elvűek uralmának s az evvel járó harcznak az egyház 
ellen, a melynek kulturharcz a neve. A legutóbbi képvi-
selő-választásokban, bár azok csak részletesek valának s 
a szabadelvűek teljes vereséget nem szenvedhettek, győz-
tek a katholikusok, győzött a Centrum. A szabadelvű 
többség egyetlen egy szavazattól fog fügni. Hajszál ! A 
pártok aránya a következő : 32 nemzeti szabadelvű kor-
mánypárt, 21 centrum, 2 konszervativ, 6 haladó párti, 2 szo-
cziálista. A kormánypárt szavazattöbbsége tehát egy. Evvel 
kormányozni nem lehet. Az egyházüldöző minisztérium 
vagy lemond, vagy legalább is kénytelen lesz átalakulni. 
Igy tesznek a katholikusok mindenütt, a hol nem csak 
eszök van, de eszméik és akaratuk is van hozzá. 

— Az állam mint lefőbb lelkipásztor! A modern 
állam mindenre vállalkozik. Ilyenre is van ideje és kedve. 
A franczia köztársaság szabadkőműves kormányának 
igazságügyminisztere, monsieur Fallières, oly valami invito 
sacro-féle körlevelet intézett október 4-én a franczia püs-
pökökhöz, a melyben invitálja, a mit ugy is lehet értel-
mezni, hogy utasítja őket, hogy, legalább a jelen körül-
mények között, ne vegyenek részt — a zarándoklásokban ! 
A franczia miniszter ur föltételezhetett volna a franczia 
püspökökben annyi belátást, mint a mennyi ezt az állam-
főpásztori figyelmeztetést sugalmazta. 

— Mermillod bibornok Svájczban súlyos betegségbe 
esett. Már az utolsó kenetet is feladták neki. Legújabb 
hir szerint a nagy bibornok egészsége javul. 

— Felső Ausztriában e napokban tartotta a katho-
likus népegylet (Volksverein) ezidei közgyűlését. Ennek 
az egyletnek már 33,000 tagja van. Nálunk Magyaror-
szágban is nullák maradunk mi a politikai és parlamenti 
életben, tekintve a képviselőházat, mindaddig, mig a kath. 
népet „népegylet" vagy „sajtó-egylet* vagy valami ehhez 
hasonló, általános, országos érdekű szövetség vagy társu-
lat keretében tömör egységgé nem gyűj t jük össze. Addig 
népünk scopa dissoluta lesz, préda az egyház és az ősi 
hit ellenségei számára. Minden egyházmegyében kell ala-
kítani népegyletet, ugy mint Linzben van, vagy legalább 
sajtó-egyletet, ugy mint Gráczban létezik évek óta virágzó 
nyomdával, hatalmas kath. sajtóval és számot tevő kath. 
közélettel. Periculum in mora! Az egyház ellenségeinek 
szövetsége minden téren nyakunkra hág, számunk 9 mil-
liónyisága és az apostoli királyság hatalma daczára. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, h i t t udor , k. m. tud . egyetemi ny. r . tanár 

Budapest, 1891. Budnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. iFapnövelde-utcza 8. sz., 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az egész ka tho l ikus v i l ágnak szól ! — A lelki t ehe t ségek összhangzó, vallásos kiképzése 
nélkül nincs, n e m is lehetséges valódi művel t ség . — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Magyarország „ f á t u m a " Appony i és Szilágyi 

l egú jabb , m i n d e n eddig i t fölülmúló összecsapásában. — A „Rel ig io" Tárczája: A tü re lmesség ké rdése vallás d o l g á b a n . — Vegyesek. 

Az egész katholikus világnak szól! 
Mi? 
A mi Rómában október 2-ikán történt . 
Igy fogják ezt fel a pápához hü Rómában. 
Legyen ismét tanu a „Moniteur de Rome," 

mely október 9-iki számában „Contre l'univers 
catholique" czim alatt igy i r : 

„Az olasz nemzet története, 1870 óta mos-
tanáig, a midőn e sorokat irjuk, hasonló, a mint 
mindenki elismeri, egy drámához. Elvetették 
hozzá a magot sok előre nem lá to t t esemény, 
sok különös cselekvés, sok nyomorult gyengeség, 
sok mindennemű rombolás által, milyeneket nem 
láttunk előfordulni soha semmiféle nép történe-
tében ilyen rövid idő alatt. Titkos szekták ezt 
az országot minden ostobaságba, minden hanyat-
lásba bele döntik, hasonlóan egy bálványhoz, 
mely maga-magát imádván, a hatalommal csak 
ugy tud rendelkezni, hogy magához vonzza az 
emberi áldozatokat és azután a maga oltárain 
feláldozza magának. De soha a mi uraink álar-
ezukat ily szemtelenül el nem dobták maguktól. 
Soha sem mertek eddig ily desperátus vakme-
rőséggel szembe szállni az egész katholikus világ 
jogaival. Mncs többé képmutatás, nincs többé 
kimélet; a keztyüt büszkén oda dobták az egész 
kereszténységnek. 

Kevesebb önfegyelmezéssel, mint ezelőtt, a 
„Tribuna," polemizálva velünk, minden te t t e te t t 
szégyen nélkül bevallja, hogy a tör tént botrá-
nyok nem büntetés akartak lenni egy elszigetelt 
és képzelt helytelen te t t ellen, hanem hogy 
azok a szabadelvű" párt akcziója a zarándokiások 

ellen. Tehát hazudtak az olasz nép szemébe 
akkor, midőn a vadállatias jeleneteket mente-
gették, egy franczia megbélyegzésére; hazudtak 
az egész katholikus világ szemébe, midőn a kö-
zönség előtt egy zarándok inszultusát adták okul 
és igazolni igyekeztek a t i tkos bizottságok ügy-
nökeinek köpéseit. Minden hazugság és ürügy 
volt csupán, nem egyéb. A mit avval a becste-
len hajszával üldöztek, az nem más, mint a jog, 
a zarándokiások szabadsága, a hívek szabadsága 
a pápával való közlekedhetésben ; az nem egyéb, 
mint maga a katholikus lélek, nyilatkozásainak 
egyik legszebbikében, felpezsdüléseinek egyik leg-
nemesebbikében. 

Az olasz forradalom zár alá helyezte nem-
csak a pápá t ; pecsétet nyomott az a vidékek 
közlekedésére is a központi várossal. Először 
történik most, hogy tanuk vagyunk a vallási 
élet függetlensége utolsó nyomainak vad elfoj-
tásánál. Idáig tiszteletet tetet tek a katholikus 
érzület iránt. Azt hány forgatták, hogy a forra-
dalomnak nincsen csak egy eszménye: a világi 
fejedelemség megdöntése és a szentszék aláren-
delése a garanczia-törvényeknek és a nemzeti 
államnak. Ezenfelül, sok hivatalos nyilatkozat-
ban és megnyugtatás végett tör tént nyilatkozat-
ban azt hirdették a külföldi hatalmaknál , hogy 
a pápa szabadságait nem fogják érinteni. 

A küzdelem elég hosszú ideig, legalább a 
nyilvános okiratokban, a római kérdés terére 
volt szorítkozva. Giordano Bruno apotheosisa és 
Crispi ur féktelenségei ezt a programmot ezer 
darabra szaggatták szét. Maga a hivatalos Olasz-
ország azonban mindeddig, bár állandó ellen-

32 
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mondásban, okosság és diplomáezia ál tal sugall t j 
nyilatkozatai hosszú során át, mindig sietett , | 
midőn jónak lá t ta , visszahúzódni a csalás, kép-
m u t a t á s és gyűlölet á l ta l vont ha tá rok mögé. 

Ezek az idők e lmul tak . Tempi passati ! Ami | 
most már lábbal van t iporva, a mi t a mi utczai 
zsarnokaink szétszaggattak, az már nem a pápa 
terr i tor iál is és szellemi függetlensége, az nem 
többé az ő diplomácziai ha tásköre és a lelkek 
fölöt t való u ra lma Olaszország t e rü le t én ; az, a 
mi t meg támadtak és megsér te t tek , az a katho-
likus világ te l jes és sér the te t len szabadsága. A 
Rómában t ö r t é n t bo t rányok nyilt , az utczán 
kih i rdete t t hadüzenet mindé ti ország ka thol ikus 
hi veinek.- Az egész esemény je lent i betetőzését 
az ügyek természetel lenes állásának. 

Kétségtelen, hogy midőn a pápá t fogságba 
ejté a szektárius Olaszország, a katholiczizmust 
koronájá tó l fosztot ta meg és élete és működése 
nélkülözhetetlen föl té teleiben t á m a d t a m e g : de 
a mi t soha eddig a világ nem lá tot t , az nem 
más min t a kathol ikus világ egyenes és közvet'en 
üldözése Olaszország részéről. 

Kimondani hangosan, inszuitussal és köpés-
sel az a jkakon, hogy a kathol ikusok Rómában, 
szent Péter árnyékában idegenek; k ikerge tn i 
őket innen min t zavargókat és rühöseket ; el-
árasztani őket üt legekkel és k i je len teni minden 
keresztény népeknek, a franczia zarándokok há-
tán, hogy Róma és a pápa nem a hívőké, ha-
nem az összeesküdtek és jog t iprók pá r t j ának a 
bir toka. M i l y b ü n ! Mily vakmerőség! Há t váj jon 
a páholyok kulisszáinak vitézei már oly erősek, 
hogy fitytyet hánj^hatnak az egész mindenségnek ? 

I t t a nyi l t harcz, az egyenesen megüzent 
harcz az egész kathol ikus világnak. A katholi-
kusok megér te t ték . Elkezdenek válaszolni a föld-
kerekség minden részén. Észrevet ték, hogy egy 
istentelen és gonosztevő pá r t a pápa és a hivek 
érintkezésébe beleékelte b i tor és tű rhe te t l en be-
avatkozását . A kathol ikusok ezt a beavatkozást 
nem fogják eltűrni. A merénylet égbe kiált . Há t 
t ud j ák önök o t t a túlsó oldalon, hogy kik azok 
a kathol ikusok? Há t azt hiszik önök, hogy a 
kathol ikusok gyáva birkafaj , mely ütlegekkel 
hagyja magát t r a k t á l t a t n i , és a mely a pápával 
együt t gyáván haj landó elhagyni jogai t és sza-
badságát? Kik azok a ka thol ikusok? H á t o t t 

*) Egy magyar zarándok liáta is tudna valamit beszélni ! 
A szerk. 

vannak a német katholikusok, kik koránk leg-
megfékezhetet lenebb lángeszét és legjelesebben 
összeszögezett á l lamát visszavonulásra kény-
szeri te t ték ; o t t vannak a belgák, kik mindenki 
j ogának t iszte le tben t a r t á sa és á l lha ta tos szilárd-
ságuk ál tal hazá joka t szabaddá és virágzóvá 
t e t t é k ; o t t vannak az irek, kik a büszke Albi-
onnak követeléseik i rán t t iszteletet parancsol tak ; 
o t t vannak a spanyolok, kik a pápa kezdemé-
nyezésére az ú j r a megta lá l t egyetér tésben nem-
zeti és vallási dicsőségök fo ly ta tásának ú t j á t 
t a lá l ták meg ; o t t vannak az amerikaiak telve 
tűzzel és szabadsággal, kik a világnak oly nemes 
és a lkotásban gazdag lá tványt adnak. Ezek mind 
katholikusok, még pedig a j avábó l Ezek bizony 
nem fogják elfogadni a zarándokok és az ő sza-
badságaik ellen rendezet t ha j száka t ! Ah! önök 
harczot akar tak, nemde? Jól van. önök meg-
kap ják a harczot. Többé nem arról van a szó, 
hogy kerüljük a harczot és csak ugy mellékuta-
kon ütközzünk meg; megindul t a párbaj , nyilt 
sisakkal, tes t ellen tes t te l , ha ta lom és befolyás 
ellen ha ta lommal és befolyással. 

Minden becsületes és függet len ember pár t -
különbség nélkül érdekelve van ebben a nagy 
harczban. Az olasz forradalom első áldozatul a 
franczia munkások zarándokla tá t választot ta ki. 
Már pedig ez a manifesztáczió, sok másnak első 
zsengéje, je lenté a békét és a tá rsadalmi meg-
békülést ; első lépés volt a Rerum novarum kez-
detű pápai szózat végrehaj tásához, a mely főpász-
tor i szózat előt t minden valamire való szellem 
kalapot emelt már, a melyet Leroy-Beaulieu Pál 
tapsviharba kitörő örömmel fogadot t a nemzet-
gazdasági problémák számára az „Economiste 
Français "-ban. 

Ez a zarándoklat ha tha tós és sikeres meg-
küzdést j e l en te t t a szoczializmussal, avval a bar-
bársággal , mely fá rad t czivilizácziónk kapui t 
döngeti erőszakkal fenyegetve ; ez a zarándoklat 
mintegy szent keresztsége vala a munkás világ-
nak, a mely sorsával kibékült és emelkedésének 
föl té te le i t a becsületes munkában keresi. Az 
egész emberiség készségesen hajl ik eme kisérlet 
megáldására és hő óha joka t táplá l sikerei i rán t : 
mer t hiszen a világnak minden erőforrása nem 
sok korunk fő veszedelmének elhári tására ; min-
den segély köszönetet érdemel i t t . 

Nos ime, XIII. Leo pápa, ez a nagy békitő 
! és kiengesztelő, meg van lepetve, sőt több, in-
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szultálva van az üdvösségnek és békességnek 
szolgáló nagy tisztjében. íme visszaszorí tot ták 
őt önkénytelen magányába. Az olasz forradalom 
azt mondja neki épp ugy mint a za rándokoknak : 
„Elég volt a zajból és a befolyásból. A pápának 
olyannak kell lenni a mi gondola tunk szerint, 
a milyen volt például Arisztoteles filozóf istene, 
a ki oly messze eset t az élettől, hogy min tegy 
elveszett a nagy távolságban. Se összeköttetés-
ben, se közlekedésben nem volt evvel a hold 
a la t t i világgal. Mi nem aka r juk tovább nézni 
sem a befolyást, sem a t á r sada lmi misszió foly-
t a t á sá t a pápaság részérő l / 

Ez az ér te lme ennek a meg tö r t én t vad be-
avatkozásnak. Egyenesen neki es tek magának a 
ka thol ikus világnak és fenyegetik az egész mo-
dern czivilizácziót ! " 

Ily re t t ene tes kemény beszéd j á r j a a pápa i 
Rómában ! 

Legfőbb ideje, hogy a kinek lelke van, 
f igyelmére mél tassa ! 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Folytatás.) 

Ezek átgondolása után a jobb lelkek, a kik az em-
ber méltóságának palládiumát Isten képére és hasonla-
tosságára teremtettségében x) látják, kiáltó szükségét érez-
hetik inkább, mint valaha, e lelkesítő apostoli intés minél 
gyakrabbi hangoztatásának : „insta opportune, impor-
tune." 2) Söt sok és nyomos ok által indíttathatnak arra 
is, hogy az ilyen, valódi műveltségnek terjesztése legyen 
iparkodásuk főczélja ; ezt igyekezzék kiki, jánus-arczczal 
tekintve az őszült régiségbe és a megifjitást ígérő jövőbe, 
fáradni nem tudó buzgalommal, hatványozott tevékeny-
séggel magában és övéinek kebelében, a jobbak bátorí-
tásával a jelenben, a kiskorúak fejlesztésével a jövőben, 

*) „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra." 
(I. Móz. 1, 16.) Ugyanily értelemben nyilatkoznak a római és görög 
bölcsek is. „Animal plenum rationis et consilii, quem vocamus 
hominem. praeclara quadam rat ione generatum est a supremo Deo." 
Cic. De leg. I. 7, 22.) „Omnes si ad originem pr imam revocentur, 
a diis sunt." (Senec. ep. 44. 1.) Ama hit , hogy Zeus a ty ja és 
teremtője mindennek, de különösen teremtője az embernek, soha 
sem tünt el egészen a görögök szelleméből ; önkénytelen előfakad 
az a gondolat Philoiteus beszédében, (.Odyss XX. 201.), midőn sze-
mére veti Zeusnak, hogy nem könyörül az embereken, pedig ő 
maga te remte t te őket ; és Kleanthus vagy Aratos bölcselkedőnek 
világnézetében, k iket sz. Pá l is idéz, midőn Athenben beszélve igy 
szól : „Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk." (Ap. csel. 17, 
28.) Sokrates egyik jeles tani tványa, az igazságos Aristoteles sze-
rint is régi mondás volt, hogy minden Istentől és Isten által van. 
V. ö. Welcker „De Mundo" 1, 240. és Müller M. Essays und Vor-
lesungen über die Sprachwissenschaft. 

2) II . Tim. 4, 2. 

most csöndesebben érlelve, majdan hangosabban ter-
jesztve. — meghonosítani ; ezt nézze a jövő számára ser-
dülő nemzedéknek, a fiataloknak, kiknél még a természet 
világánál tapogatózva járó pogány iró, Horatiusnak e 
nyomatékos szavai szerint: 

-,Eradenda cupidinis 
Pravi sunt elementa, et tenerae minis 
Mentes asperioribus 
Formandae studiis." ') 

nevelése, házi s iskolai tanítása főfeladatául ; 2 ) mert a 
valódi élettudományt, vagyis azon delejtüt, melynek irány-
adása mellett éltünk hajójával mind a földi, mind a földön-
túli boldogság révét megtalálhatjuk, csakis az ily művelt-
ség, mely az égi haza polgárává ugy képezi az embert, hogy 
az eleget tegyen a földi polgárság követelményeinek is, 
nyújtja. 3) A költő e mondatát : „Ki korának élt, az az 
örökké valóért munkált," helyesebben imígy módosítván; 
„ki az örökkévalóságnak élt, az korának is javára mun-
kált," hangsúlyozzuk, hogy nélküle hasztalan, sőt több-
nyire káros is minden más ismeret, ügyesség, tudomány, 
s bármely egyes tehetségeknek a tökély legnagyobb 
fokáig vitt fejlődése, a mely, könnyen lesülyeszthet a 
genfi bölcselgő, Rousseau materialismusának feneketlen 
örvényébe. 4) Hisz a mily bizonyos, hogy a valódi szép, 
igaz, jó, melyeknek eszméi tudvalevőleg Istenre vonat-
koztatás nélkül nem egyebek üres fogalomnál, mely szét-
oszlik, mint akárcsak a ködfelhő a végesnek mutatkozó 
látóhatáron, csupán a kellő, arányos összhangzásban áll : 
ugy az egyoldalúság, mely, egy bölcs iróval szólva,5) az 
emberi szellem örök követelményétől elhajolván, nem 
szolgál többé a lélek fensőbb érdekeinek, de merőben az 
anyagi jólét napszámosa lesz, a szentegyházból a kony-
hába, illetőleg a több ezerév kipróbálta biztos épületből 
egy süppedékes ingoványra rakott modern bábeli toronyba 
költözik, szintoly kétségtelenül csak meghasonlást, elfer-
dített torzalakot, erőltetett állapotot, és a helyett, hogy 
újra behozná a nyugalmát vesztett ember-kebelbe az 
igazság szűzi Astraeaját és az ennek körében honoló 
békét, boldogságot, — viszás érzést, általános boldogta-
lanságot szülhet . . . " — Mert hát természetesnek fogja 

') V. ö. Carm. I. III . ad 24. 
2) Nehogy akkor álljon be leverően szomorú szüksége az 

i lyenféle késő sopánkodásnak, midőn már a bün ádázul megbo-
szulja vala elkövetőjét : 

„Aetas pa ren tum peior avis túli t 
Nos nequiores, mox daturos 
Progeniem vitiosiorem.". (Hor. Cam. lib. I I I . ad 6.) 

3) Figyelemre méltó, a mi t e tekinte tben mondot t egy szent 
emlékű főpap : „Többet ér a jó nevelés és vallásos meggyőződés 
minden földi kincsnél. Ez azon utmutató , mely az Isten és embe-
rek i rán t tartozó kötelességeket nemcsak megismerte t i és megked" 
velteti , de azok tel jesí tését meg is könnyebbí t i ; sőt az élet viszon-
tagságai közt megnyug ta t j a a lelket, és a végső kikötőbe csöndesen 
e l ju t ta t j a az e m b e r t . . . Amely állam polgárai ezen kellékeket nél-
külözik, o t t a béke, a hűség és őszinteség, a törvény s elöljárók 
i ránt i tisztelet és engedelmesség, és ezekkel egyetemben a közjólét , ' 
ha még el nem repült, bizonyosan, szárnyait röpülésre csat togtatva, 
távozni készül. ' V. ö. Dr Pauer I. 1869. szept. 14. Pécsett, a szent-
László-társulati közgyűlésen ta r to t t beszédét. 

4) V. ö. Weiss Humani tás és Humanismus. 
5) V. ö. Dr Cseh F. Az ember szellemi élete. 
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minden elfogulatlan azt találni, hogy nem mást akarunk, 
mint emberhez illő jólétet és boldogságot, melyet Croesus 
és Dárius, minden gazdagságuk mellett sem birhattak, s 
a mely után Nagy Sándor, Napoleon hadi dicsőségük 
zenithjén hiába sóvárogtak, egész művelődésük által 
elérni . . . S fog-e egy nemcsak értelmi erők, de érző 
szivvel biró embert, fog-e ama divatos félszeg műveltség 
minden ismeretkincsével, a világi fény, hirnév és anyagi 
jólét minden ragyogó diszitményeivel, a benső ürességet 
amúgy csak szinpadilag takarókkal, boldogíthatni? . . . 
Mi, kiknek erős abbeli meggyőződésünk, hogy vagy fönn-
marad és teljes diadalt viv ki a keresztény álláspont a 
müvelés s nevelésben, és akkor az igazi czivilisatio ideig 
s örökké boldogító jótéteményeinek ki nem apadó forrása 
nyilik meg az emberiségnek; vagy pedig azon téveteg 
irány érvényesül, a melyen osztályrészül jut a müveit 
vadság és pusztulás — nem hiszszük . . . Valaki ellen-
kezőt merne erősíteni, az semmibe sem venné a törté-
nelmet s tapasztalást, melyek éppen másról tanúskod-
nak . . . Avagy kérdezze meg a szerencse, művészet, írói 
halhatatlanság bármely kegyenczét, és ujabb adattal fog 
birni azon régi tapasztalásnak bebizonyítására, hogy, 
valamint a szerencse és boldogság két különböző dolog: 
ugy az utóbbival a tudomány, világi dicsőség, s ha még 
valamit a íöld ennél magasabbat nyújtani képes, szintén 
nem azonos, nem egyértelmű . . . 

Lehetetlen megállanunk, hogy ne említsük itt egy 
nagyon is szemléltető példának, az óriási lángésznek, a 
korának minden tudománya s művészeti képzettségével 
ékeskedő Goethének, ide vágó vallomását . . . 0 bírta 
mindazt, a mi ezerek és milliók előtt csupán és egyedül, 
mint távoli czél és eszményi kép lebeg . . . birta nem 
csak korának műveltségi tökélyét ; hanem még azt is, a 
mire az rendesen irányulni szokott, a kortársak csodála-
tát, a világ szinterén való magas állást, fejedelmi kegyet, 
költői koszorúk és érczszobrok halhatatlanságát: és mégis 
elég őszinte bevallani, mikép mindehhez csak egy hiány-
zott neki, az elégedettség t. i. és betölt magasabb vá-
gyaknak boldogság-érzete. Laube 2) mondja egy helyütt 
e merész röptű elméről: „Mily rémület szállja meg az 
embert a világ fölött, ha még egy Goethe, e mindig 
szerencsés egyén, öregségében igy szól: „Az emberek 
akkép magasztaltak, mint a szerencsének valami különös 
kegyeltjét, nem is akarok panaszkodni és életem foiyarn-
lása ellen kikelni, de ha szorosan veszszük, az tulajdon-
képpen nem volt ám egyéb, mint munka és fáradság, és 
én mondhatom, hogy életem hetvenöt esztendeje alatt 
csak egy hétig tartó valódi jólétet sem éreztem. Örökös 
hengeritése volt az oly kőnek, a melyet ismét s ismét 
újra kell emelgetni." . . . 

Es ez csak egy példa a szemlélet annyira busitó 
adatai közöl, melyeknek oly bővében3) vagyunk, hogy 
fölsorolásukból ki nem fogynánk . . . De ezen egy is 
gondolkodóba ejthet minden, időnk társadalmi s állami 

*) Y. ö. Greguss A. A material ismus hatásai. Haffner Mate-
rialismus oder Christenthum ? 

2) Y. ö. Gesammelte Schrif ten. 
3) Y. ö. Humboldt Erinnerungen. Dr A. Räss Convertiten-

Bilder. 

nagy problémiái fölött, komolyabban eszmélőt. Azért is 
a helyett, hogy állitásunk támogatására még valamit elő-
hoznánk, csak egy megjegyzést teszünk. Ne gondolja 
senki, mintha mi azt állitanók, hogy a vallásilag müveit 
embernek, csupán azért, mivel vallásosán müveit, életében 
a jólét élvezetének verőfényes napjai mindig fölülmúlnák 
azok számát, a melyekről az örök bölcseség kimondta, 
mikép nem tetszhetnek, és melyeket már az öreg Jákób 
ősatya is rosszaknak,*) azaz búval teljeseknek tapasztalt ; 
de mily végetlen különbség a hitvallásos érzéssel kiállott 
mult öntudata, és másfelől egy haszontalanul elvesztege-
tett élet után való bánkódás közöt t? 2 ) Amaz öntudat, 
egy örök és jobb jövő reményében már maga boldogság, 
mig az utóbbi, mint ilyen, csak egy vak sors és kény-
szerűség változhatatlan törvényében keresheti némi cse-
kély és annyira szomorú vigasztalását, és — a mi fő, 
még sokkal rosszabbtól is félhet! . . . 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, okt. 20. Magyarország „fátuma" Apponyi 

és Szilágyi legújabb, minden eddigit fölülmúló összecsa-
pásában. — 

„Fátum" ! . . . Micsoda undorító, ijesztő szó ez a 
magyar nyelv szótárában ! Ugyan mit akar ez a pogány 
anakronizmus Magyarország keresztény vallásosságának 
katholikus közlönyében, a „Religio"-ban ? ! Hát már 
pogányokká lettünk s mint pogányok fogjuk megülni a 
19. század becsukását s üdvözölni a keresztény korszak 
harmadik évezrede hajnalának hasadását?! 

Bocsánat ! Kissé elragadt hevületem. En nem tudom 
keresztény ajkakról hallani ezt a szót „fátum", a nélkül, 
hogy lelkem fel ne háborodnék. Nem haragszom az em-
berekre, Isten mentsen ; hisz akkor az írás tanítása 
szerint (qui odit fratrem suum, homicida est) gyilkosságra 
vetemedném. En ezt a szót gyűlölöm „fátum," pogány 
eredeténél s még pogányabb értelménél fogva. Nem is 
ejteném ki ajkaimon, nem tenném ide a papírra, ha 
Magyarország legelterjedtebb napilapja, a „Budapesti 
Hirlap" tegnapi, a mélyre látó psychológ előérzetétől 
sugallt vezérczikke világosságának végére nem tette volna 
oda ezt a rut fekete pontot „ f a tum , " azt mondva az 
Apponyi és Szilágyi közt élet-halálra kitört mérkőzésről, 
hogy ez a „harcz kegyetlennek készül mindkét részről, s 
ha Szilágyi Dezső raj ta veszt, ez lesz — fátuma." Nos, 

') Y. ö. Móz. I. 42, 36—38 
2) Nagyon megszívlelésre méltók e részben a kiváló állam-

férfiú és tudós de Maistre szép szavai : „Az egyházon kivül nincs 
üdvösség, de nincs igazi életöröm sem, nincs lelki és szívbeli nyu-

galom sem. Éppen a szellemileg legtehetségesebb emberek érzik 
legmélyebben létük nyomorúságát, midőn a hitetlenség marta lékává 
le t tek . . . Hiába keresnek ők segítséget az ellen akár a tudomány-
ban, akár a művészetben ; minden ebbeli munkájok csak czél és 
öröm nélkül való fáradozás ; életuntságuk korukkal egyre növeke-
dik ; életök vége minden vigasztalás nélkül szűkölködik, sőt nem 
r i tkán borzalmassá, kétségbeeséssé válik . . . A kereszténységet védő 
apologiának egy nemét lehetne összeállítani oly férfiak történeté-
ből, a kik közöl sokan éppen nem restellették bevallani boldogta-
lanságukat ." Y. ö. Recuil des lettres. 
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én már megmondottam, hogy az emberekre nem harag-
szom; a „Budapesti Hirlap"-nak is csak köszönettel 
sietek adózni, hogy egyszer hangosan kimondta azt a 
rut szót, melynek sötét értelme, sajnos, valóság, a mely 
átoksulylyal ül a magyar nemzet lelkén, és igy itt, a 
keresztény vallásosság magyar katholikus közlönyében 
nekünk alkalmat szolgáltatott, hogy evvel a „fátum" em-
legetésével egyszer komolyan leszámoljunk. 

Nem kérek Istentől egyebet, mint hogy Magyar-
ország kath. papsága megértsen. 

A fátum szónak van a kereszténység által kizárt, 
kiátkozott, és van a kereszténység által ki nem zárt, ki 
nem átkozott, de azárt eme fönséges vallás által eléggé 
megbélyegzett értelme. Átok van az oly fátumban való 
hiten, a mely a jóságos isteni Gondviselés és az emberi 
szabad elhatározás világosságot és lelki megnyugvást 
osztó elve helyébe egymaga az Isten és igy az ember 
fölött annál inkább brutális kegyetlenséggel uralkodó 
sötét végzetet gondol, mely vakon, vezeti a sorsnak fel-
emelő és lesújtó karját . t 

Enyhébb beszámítás alá esik, de azért a keresztény 
eszmék világosságánál épugy menthetetlen a -„fatum" 
szónak egy másik értelemben való emlegetése. Az embe-
rek t. i. lelki tunyaságuk, igazi jóra való röstségük ta-
kargatására használják a klasszikus világ „fátum" szavát. 
Ha valaki előrelátás hiányában kitöri a lábát vagy meg-
égeti a kezét, azt mondják rá, hogy — fátum, s vállat 
vonitanak. Viszont ha röstelc az emberek eszök megfeszí-
tésében és igy nem tudnak rájönni az okára, hogy miért 
is törött ki hát Péternek a nyaka, ismét nagy bölcsen 
rámondják, hogy fátum, nem kerülhette ki a sorsát ! 

Ennek az utóbbi fátumnak — legio a száma. Pél-
dául, hát nem fátum-e az Magyarország fölött, hogy oly 
geniális katholikus emberek is, mint például Ugrón 
Gábor, egy egyszerű interpellácziót sem koczkáztathat-
nak meg katholikus ügyre vonatkozólag a nélkül, hogy a 
katholikus vallás, az egyházjog szellemével szemben 
abszurd helyzetbe ne jönnének és többet ne ártanának a 
jó ügynek mint használnak ? Pedig hát ez — még sem 
fátum ám, m. t. olvasó-közönség ! Az — mondja ezt 
fátumnak, a ki azt meri állítani, hogy katholikus ember-
nél ennek igy kell lenni! Dehogy kell igy lenni ! .-. . És én 
azt gondolom, hogy ez van oly világos igazság, mint a 
nap az égen. Nos, ha ez világos : akkor világos az egész 
dolog, s akkor nincs semmi érthetetlen fátum abbéin, 
hogy ha katholikus államférfiaink szereplése katholikus 
ügyekben a legjobb esetben csupa bámulás az uj kapura, 
vagy ügyetlen kapkodás a mennykövek után, rendesen 
pedig merő handabandázás a katholikus hitelvek szelleme 
ellen: akkor ennek a nyomorúságos helyzetnek az oka 
csakis az a 6000 papi ember lehet, a kiknek tanítani 
kellene és nem tanítanak elég hitet s elég egyházjog-
tudományt egyfelől, másfelől pedig azok, a kiknek tanulni 
kellene katholikus hitet és kath. egyházjogot, de nem 
tanulnak, — és nem a fátum! 

Egyszer már tüzetesebben foglalkoztam e helyütt 
azzal is, hogy fátum-e, vagy világos következmény egy 
napnál világosabb elvből az, hogy hazánk államférfiainak 
sorában a katholikus és protestáns antithesis szakadatlan 

lánczolatban ugy következett a mint következik, t. i. 
Széchenyi—Kossuth ; Deák—Teleki ; Andrássy—Tisza ; 
Apponyi—Szilágyi. Vájjon fátum volt-e az, hogy Széchenyit 
megőrjítette Kossuth, és Kossuth számkivetetté lőn önkén-
tesen ; hogy Deák pacificatiója miatt Teleki agyonlőtte ma-
gát ; hogy Tisza K. a trón iránt való loyalitásban Andrássy-
nak nyomdokaiba lépve a királyi felség előtt való szolgai 
hajlongást a miatt volt kénytelen félbeszakítani, mert 
hajlongása közben kalapot emelt és csókot hányt Kossuth 
Lajos emlékének? Fátum ez? ! . . . Nem, és százszor, 
ezerszer nem! Ez nem fá tum! Ez a magyar faj lelkét 
tápláló két ellentétes, végzetesen ellentétes szellemnek a 
napsugárnál világosabb folyománya. A katholiczizmus a 
lelki fegyelem, a mértéktartás, a szerénység és összetar-
tás iskolája ; mig a protestáns legfőbb elv, az egyéni 
tetszés elve, a helyett hogy lohasztaná a velünk született 
hibákat, csak még inkább duzzasztja az önkény, a fenhé-
JâZâSj cl féktelenség és összeférhetetlenség ádáz szenve-
délyeit. Innen van az, hogy mig katholikus emberek néha 
igazi birka-türelemmel és csaknem szolgaias kalap-emelés-
sel járnak el protestáns polgártársaik mellet t : addig 
igazi protestáns államférfiú meg nem állhatja, hogy leg-
alább is szánalmas mosolylylyal ne tekintsen szegény, 
sötét középkorban tévedező pápista felebarátjára. Ha 
pedig összeütközésre kerül a dolog, no akkor, ja j neked 
„barát csuhába" öltözött szegény pápista féreg! Addig 
ütnek, vernek, gyömöszölnek, az általok hirdetett lelki-
ismereti szabadság és „tökéletes egyenlőség és viszonos-
ság" nagyobb »dicsőségére, mig vagy bele nem halsz a 
barát csuhában, vagy ki nem ugrasz belőle. Akár igy 
tesz azonban a katholikus államférfiú, akár ugy ; akár 
enged gyengeségből, akár nem enged — katholiczizmusá-
ból : telivér protestáns ember előtt csak mellőzés és guny, 
eszközül használás vagy üldözés tárgya lehet a katholikus 
mindaddig, mig benne egy körömnyi marad katholikus 
létéből. Katholiczizmus és protestantizmus két összeegyez-
tethetetlen dolog. Mi katholikusok ezt nyíltan valljuk 
mint elvet; a türelmet prot. atyánkfiaival szemben azon-
ban hűségesen, talán néha gyáván és szolgailag is, gya-
koroljuk. A protestánsok eljárása homlok-egyenest ellen-
kező. Az ő elvük szerint, melyet országos törvénybe is 
sikerült (1848. XX. t.-cz.) már beiktatniok, katholiczizmus 
és protestantizmus nemcsak összeegyeztethető, de sőt 
„tökéletes egyenlőség és viszonosság" állapíttatott meg 
közöttük. A mi pedig az irántunk való türelmet illeti, 
no az azután igazán czifra dolog. Tele kiabálják a leve-
gőt a türelem elméletével ; az ország földjét azonban 
elárasztják „hatalmi vágyaiknak" vesztünkre törő agi-
táczióival, üldözéseivel Valami sötét fátum-e ez talán 
Magyarország fölöt t? Nem a, hanem napnál világosabb 
logikai következetesség. A magyar ember már heves és 
epés természeténél fogva szenvedélyes s mint ilyen vi-
szályokra fölöttébb hajlandó : 

„Átok verte meg a magyar t , 
Hogy az soha össze nem tar t !" 

Ilyennek születik a magyar. Most ehhez a viszályra, 
egymás emésztésére való természeti hajlamhoz az ördög 
— nem is más tette — becsempészte közibénk a hitsza-
kadást s a magyar nemzetnek lelkét lelke mélyén — 
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ketté szakította. Azóta a heves és epés temperamentumok 
összeütközéséből származó fakcziók garázdálkodásaihoz 
mint gyújtó tüzet mindig hozzájárulni láttuk az ország 
belbékéjének s békés biztos haladásának pusztítására val-
lási különbségek által teremtett egyéni és társadalmi 
ezeralaku összeférhetlenségeket és versengéseket. 

Elborul az ember lelke, ha ezt, a nemzet legjobb-
jainak erejét áldásos válvetett munka helyett egymást 
emésztő harczra kárhoztató antagonizmust megeshető 
egyik végkifejlődésében tekintjük : a nemzet végpusztulá-
sában. Viszályt elintézni kétféleképen lehet: vagy össze-
terelőleg, centripetaliter, vagy bomlasztólag, centrifugali-
ter. S vájjon mi lehetne egy nemzeti viszálynak összeterelő 
uton való megszüntetéséhez alkalmasabb, erősebben ösz-
szevonzóbb centrum — a szeretetnél, az ember és fajsze-
retetnél, melyet Isten szeretete magasztosit ? Oh igazi 
keresztény felebaráti szeretet, jöjjön el már egyszer, aka-
rom mondani még egyszer hozzánk is a te országod, — 
hogy ne „lefejezni," összetörni, szétmorzsolni, feltransirozni 
óhajtsák egymást az emberek, hanem szeressék és becsül-
jék és szivesen, lelkesen működjenek karöltve a sok felől 
fenyegetett szegény haza hátramaradt jólétének kiépité-
sében. Pusztuljon és menjen a kannibálok közé lakni az, 
a ki a haza javára teremtett legfényesebb tehetségek 
kölcsönös marczangolásában gyönyörét találja, annak foly-
tatását kivánja, azt a magyar nemzet életében állandósí-
tani akarja és igyekszik. Csakis kannibáli élvezet lehet, 
nem egyéb, egy nemzet szerencsétlenségeinek jeleneteit 
megünnepelni, tapssal megtisztelni. 

A két viaskodó félnek pedig, kiket mindnyájan tiszte-
lünk és szeretünk s mint a nemzeti szellem nagy kincses 
bányáját nagyrabecsülünk, más prognosztikont küzdelmök 
eredményére nézve nem mondhatunk, mint ezt : 

„Vim temperatam dii quoque provehunt!" 
Es most végezetül még egyet. 
Engedje meg a m. t. olvasó-közönség, hogy mint-

egy házi feladatul egy kérdést vessek fel előtte. 
Sötét fátuma-e az vájjon Magyarországnak, vagy 

világos logikai következetesség, hogy most és a követ-
kező képviselő-választásoknál a magyar katholikusok egy 
része — Apponyi szemében pontosan megfigyelve a 
szálkát, Szilágyi szemében észre sem véve a gerendát — 
a katholikus Apponyival szemben a protestáns Szilágyi-
nak fogja párt ját fogni ? 

En azt mondom, hogy ez nem fatum, hanem logi-
kai következetesség, — a melyben a főbünös koránsem 
Apponyi ám, hanem más valaki. 

Hát Windthorst talán maga csinálta magának a 
katholikus pártot, nem készen kapta a klérus és a kath. 
sajtó kezéből — hozzá a népet, sőt elődjeitől magát a 
pártot is? 

Az emberek lelkét Istenre irányitani — nem poli-
tikai czél, nem allamférfiu feladata. E nélkül az irányitás 
hathatóssága nélkül pedig — katholikus párt csak gon-
dolat lehet, de valóság soha ! 

Sapienti sat ! ? ? 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A türelmesség kérdése vallás dolgában. 
— Mgr Kernaëret A., az angers-i kath. egyetem rektorának fölolva-

SBiSBj ci franczia kath . jogtudósok nagygyűlésén. — 
(Vége.) 

Tegyük föl mindenek előtt, hogy létezik egy katho-
likus nemzet, mely a legnagyobb kincs, a vallásos igaz-
ság, a hitegység birtokában van. Ezen nemzet kormá-
nyának, épp oly katholikusnak, mint az maga, nincs 
szentebb kötelessége annál, hogy eme szerencsés állapotot 
megóvja. Minden kísérletet tehát, mely vallás dolgában 
valamely tévelyt akar e szerencsés országba behozni, ha-
ladéktalanul el kell nyomni a lelkek legfőbb érdeke ne-
vében — summum illud atque extremum bonorum — 
valamint a belbéke érdekében is ; mert egy keresztény 
népnél a vallás alkotja az erkölcsöket, amint az erköl-
csök sugalják a törvényeket : eltűnvén a vallás, az egész 
épület összedől. Mily sok bajtól kímélték volna meg 
Európát , ha a XVI. század kormányai megértették s 
teljesíttették volna kötelességüket! 

A baj azonban megtörtént: a hitegység elveszett. 
Egész népek Jézus-Krisztus aklán kivül élnek. 

Még mindig áll az a föltevésünk, hogy a hatalom 
egy katholikus kezében vagy oly törvényhozó testület 
kezében van, melyben a katholikusok túlsúlyban vannak. 
Mi a kötelessége ezen katholikusoknak ? Valójában 
ugyanaz, ami az első esetben : az a megfogyatkozás, mely 
megtörtént a nép körében, nem változtathatja meg az 
isteni törvényt. Ez esetben is védeniök és pártfogolniok 
kell az igazságot, liane conservent, Inane tueantur ; csak 
az eszközökben van különbség. Ez eszközök közé többé 
nem lehet a kényszerrendszabályokat számítani : alkalma-
zásuk senkit sem téritene meg és megzavarná a társa-
dalmat. Akkor hát valamelyes jogot nyújtanának a tévely-
nek ? Bizonyára nem ; de a tévelygőknek megadnák a 
büntetlenség tényleges s emberi jogát ; sőt még az erő-
szakoskodást is elnyomnák, mely ellenük fordulna. Ilyen 
a megengedett türelmesség ; és meg kell vallani, hogy az 
igen messzire mehet. Igy Francziaországban a kormány 
annyira megy, hogy a protestáns prédikátoroknak s a 
zsidó rabbinusoknak évi dijat jut tat a majdnem egészen 
katholikusok által fizetett adóból. Van-e joga igy csele-
kedni ? Nem hinnők. Minthogy a forradalom, mely elko-
bozta a kath. egyház vagyonát, a protestánsoktól mit 
sem vett el, örökösei sem tartoznak nekik semmivel; és 
e megfontolás, eltekintve az elvektől, elégséges volna 
nézetünk szerint annak az eljárásnak az elitélésére. Mind-
amellett katholikus minisztereink, ha véletlenül szerencsé-
sek vagyunk ilyenekkel birni, épp oly kevés aggályt 
táplálnak, mint mások, hogy a prédikátoroknak az évdijat 
kiutalványozzák. Vájjon bünt követnek-e el? Nem gon-
dolnók és ebben egyetértünk a franczia katholikusok 
gyakorlati érzékével. Egy miniszter magában véve nem 
változtathat a dolgok állapotán ; másfelől azon tény, hogy 
Francziaország kormányától rendszeresen távol tartanak 
mindent, ami katholikus, oly nagy baj, mely miatt sokkal 
többet szenvedünk, semhogy érzéketlenek lehetnénk iránta. 
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Egyébiránt ama tény önmagában nem kell. hogy feltét-
lenül rossz legyen. Erről meggyőződhetünk, ha tekintetbe 
veszszük, hogy a prédikátorok tevékenysége nemcsak az 
eretnekség tanításában áll. hanem az erkölcsöt is tanítják ; 
ez erkölcs tökéletlen ugyan, mégis a keresztény erkölcs 
egy része, és ha csak természeti erkölcs volna, tanítása 
mindamellett jobb, mint minden oktatás hiánya és mint 
a gyakorlati anyagelviség. Hasonló megfontolás vezette 
Manning biboros westminsteri érseket, midőn az anglikán 
egyház állami jellegének megszüntetése ellen nyilatkozott. 
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy e megfontolás ha-
sonló érvénynyel birna Francziaországra nézve ; csak azt 
gondoljuk, hogy az elégséges a miniszterek lelkiismereté-
nek megnyugtatására. 

Mint ebből láthatni, a mi felfogásunk a türelmes-
ségről nem igen hathat megfélemlitően különvált atya-
fiainkra. Oly országokban, mint Anglia, hol hallgatag 
szerződés jött létre köztünk s köztük, ők tudják, hogy 
mi azt hiven megtartjuk, amint szivesen elismerjük, hogy 
ők is tisztességgel megtartják irányunkban. Nagyon ko-
pott rémités az, mely azt hireszteli, hogy mi üldözni 
fogjuk a más vallásuakat, mihelyt mi leszünk az erőseb-
bek ; ezzel a protestáns államokban is csak azokat lehet 
megcsalni, akik tudatlanok vagy akik erőnek erejével 
akarnak megcsalatni. 

A kifejtettük nézetek valójában némileg a gyakor-
lati érdek híjával vannak és oly viszonyokra vonatkoznak, 
melyek mindinkább kivételt képeznek. Kétségtelen, hogy 
a türelmesség problémája még mindig egész hatályában 
számba veendő Spanyolországban. Az sem szenved kétsé-
get, hogy semmiféle bevallható inditó okkal sem lehet 
igazolni azon kedvezményeket, melyekben a szektákat 
Olaszországban részesitik, és különösen Rómának profa-
nácziója az eretnek propaganda által homlokegyenest 
ellenkezik az örök elvekkel, valamint a Károly-Albert 
szárd király és utóbb az úgynevezett Egyesült Olaszor-
szág alkotmányának első czikkelyével. 

A többi államokban azonban a kérdés ujabb szín-
ben jelentkezik és ezen tényleges állapotot kell szem-
ügyre vennünk. ; 

A részleges tévelvek a vallási ügyek körül eltűnő-
ben vannak. A protestantizmus mint vallás alig egyéb 
emléknél. Bizonyos országokban a középosztálynál nyilat-
kozik még mint vak gyűlölet vagy öntudatlan ellenszenv. 
A müveit emberek által mindinkább el van fogadva, hogy, 
ha van igaz vallás, az csak a katholikus vallás lehet. 
Némelyek közőlük visszatérnek hozzánk ; nagyobb szám-
mal vannak azonban olyanok, akik minden pozitiv vallást 
mellőznek és vagy bizonyos fél-keresztény deizmust valla-
nak, vagy, és ez a nagyobb rész, elmerülnek az atheizmusba. 
Nem szabad ámítanunk magunkat az atheizmus tekinteté-
ben ; az istentagadás, mely a jelen százév elején még 
szörnyűségnek tartatott , és nem is szűnt meg ily mon-
struositásnak lenni önmagában, manap a müveit osztá-
lyok nagy része szellemi életének alapja s tápláléka, 
egyúttal pedig behatolt a társadalom legalsóbb rétegeibe 
is, különösen a gyári munkás s iparos osztályba. Ez 
atheizmust a műveltebbek „szabadelmüségnek vagy sza-
badgondolkozásnak " nevezik; és habár a két szó etimo-

lógiai értelme ellenkezik a hozzá kötött fogalommal, 
mégis annyira divatossá lett amaz átvitt értelem, hogy 
az igazi „szabadelmüek" klerikálisoknak nézik még az 
észelvüeket, a raczionalistákat is, akik ragaszkodnak ah-
hoz az elsődleges okához a világegyetemnek. 

Tényleg a kormányok, akár keresztények legyenek, 
akár nem, lépten-nyomon az atheizmussal találkoznak, 
mely hol nyiltan, hol pedig a felekezetnélküliség álczája 
alatt jelentkezik. 

Kell-e vele szemben türelmességet gyakorolni? 
Bizonyára számba veendő ama nyilvánvaló elv, hogy 

a lehetetlenre senki sem kötelezhető. Ha egy szerencsét-
len fejedelemnek, még ha szent is volna, istentagadó 
nemzet fölött kellene uralkodnia, nem gondolhatna egye-
bet, mint hogy példájával használjon neki; legfölebb 
biztosithatná ama néhány hivőnek a szabadságát, akiket 
alattvalói között találhatna. Azok a fejedelmek, akik 
népeiket a keresztény hitre téritették, nem küzdöttek 
megátalkodott atheizmussal, melynek kiinduló s végső 
pontja az, hogy teljességgel nem akar hinni semmiben, 
és ha olyas jelenséggel találkozik, melyet semmiképpen 
sem tud magának megfejteni, nem is kutat ja tovább vagy 
egyszerűen az anyagi erők. az idegek játékának mondja. 

Amaz anyagi, feltétlen lehetetlenségen kivül, mely 
az atheizmus elleni küzdelmet ugy szólván kizárná, sza-
bad-e annak hiveit bármely törvényes türelmességben 
részesíteni ? Ily türelmesség összeegyeztethető-e a polgári 
társadalomnak nemcsak a jólétével, hanem magával a 
fennállásával ? 

Az igy föltett kérdésekre, azt hiszszük. hogy taga-
dólag kell válaszolnunk. 

A hallgatag szerződés, mely Angliában létezhetik, 
nem is a katholiczizmus s a protestantizmus közt, hanem 
katholikusok s protestánsok közt, ily szerződés nem áll-
hat fenn egy orsziágban sem a keresztények és szabad-
gondolkozásuak közt. A harcz kikerülhetetlen ; és ezt a 
harczot teJjes elhatározottsággal kell folytatni, külön-
ben biztos a végveszedelem. 

Alig szükséges hozzátennünk, hogy itt nem lehet szó 
véres háborúról ; még ha lehetséges is volna, nem vezetne 
óhajtott eredményre. Azért szólni akarunk a törvényes 
küzdelemről, melyben minden szabadságot meg kellene 
tagadni az atheizmus nyilvánulásaitól. Állításunkat iga-
zolni fogjuk. 

Bármely nemzet annál nagyobb jólétnek fog örven-
deni, minél hívebben fogja gyakorolni a teljes keresz-
ténységet. Ez ellen mit sem bizonyítanak a példák, me-
lyeket e tétellel szemben idézhetnek ; e példák csak azt 
bizonyíthatnák, hogy a vallási kötelmek teljesítése nem 
elégséges_a társadalmi kötelességek gyakorlása nélkül ; mint-
hogy azonban e társadalmi kötelmeket szintén a keresz-
tény erkölcs szabja elénk, mindig azt lehet válaszolni, 
hogy ama katholikus népek, melyeket ellenünkben pél-
dául hoznak föl, nem gyakorolták egészében a teljes 
kereszténységet. Es minden ily esetet részletesen tanul-
mányozván, még szabatosan ki is lehet mutatni a pontot, 
melynél egyik vagy másik nép közt egyfelől és a keresz-
ténység közt másfelől megszakadt az összhangzat. Igy 
például a lengyel oligarkhia, amidőn megőrizte a hitet, 
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teljességgel megfeledkezett kötelességeiről a népesség alsó 
osztályai iránt. 

Valamely nép, mint a történelem bizonyítja, élhet s 
virágozhatik a különböző schismatikus vagy protestáns 
közösségekben megtartott keresztény maradék-elvek segé-
lyével. Sőt megélhet, ha nem is virágozhatik, valamely 
hamis vallással, föltéve, hogy ez a vallás nem szakított 
egészen a theologiával s természeti erkölcscsel, annál in-
kább, ha ez a vallás, mint az izlam, bőven kölcsön vette 
a kinyilatkoztatott vallás egyes tanításait. Még tovább 
megyünk s azt mondjuk, hogy valamely társadalom meg-
élhet, ámbár kétségtelenül alacsonyabb fokon, megélhet 
sokáig majdnem vallás nélkül, mint Khina, egyedül abból, 
hogy a természetjog némely elveire támaszkodik, amelyek 
minden vitán felül s kivül helyezvék, mint Khinában az 
atyai tekintély elve. 

Hogy milyen volna egy szabadgondolkozásu társa-
dalom, arra nézve a tapasztalás nem nyúj t adatot, a 
történelem nem ád választ, hacsak a mult századbeli 
véres forradalom rövid napjait nem veszszük olyannak; 
ez azonban épp ezért tagadásba vehető. De ha nem is 
birunk a jövendőmondás adományával, a logikus előre-
látás nem hiányozhatik. Azt pedig vajmi könnyen előre 
lehet látni, hogy oly országban s társadalomban, hol 
mindent szabad vitatni, hol sem Isten léte, sem a kor-
mányzók joga, sem a család szervezete nem ' áll felül 
minden kétségen, az összetartásnak csak egy elve leszen: 
az anyagi erő. Es nem lehet-e azt mondani anélkül, hogy 
szójátékot akarjunk csinálni, hogy mi sem gyöngébb az 
erőnél ? Az erőszak mindig gyönge, mivel egyik alattvaló 
gyakorolja azt a másikra szünet nélkül ; de tehetetlennek 
fog bizonyulni különösen akkor, midőn oly alattvalókkal 
gyül meg a baja, kiknek akarata nincs fegyelmezve. Ez 
erőnek csak egy támasza lehet, és ez birtokosainak ér-
deke ; minthogy pedig ezen keveseknek ' érdeke összefér-
hetetlen a közszabadsággal, nem marad más módja ural-
ma fentartásának, mint a rabszolgaság b e h o z a t a l a . D e 
ez nem tarthat sokáig, az egyetértés a győztesek közt 
sem lesz háboritlan és diadaluk vajmi rövid lesz: a rab-
szolgák le fogják rázni az igát, bűntársakat s szövetsé-
geseket találnak az egymással a túlsúlyért versengő 
győztesekben. A rabszolgaság rettenetes rendszere sem 
lesz képes életet lehelni a szabadgondolkozásu szervezetbe 
épp oly kevéssé, amint ugyanazon szervezet nem volt 
képes megmenteni a romlástól az ó-kori társadalmat, 
mihelyt a haza kultusa megszűnt. Es jegyezzük meg jól, 
a társadalmi állapot ily teljes kudarcza szükségképpen 
maga után vonná az emberi nem vesztét. Lehetetlenné 
válnék maga a fizikai élet az emberi faj s egyedek fen-
tartásával együtt. 

Ily veszedelembe sodorhat a „szabadgondolkodás," 

1) A „szabadgondolkozás" első nyilvánulása a XVI. századbeli 
hitszakadás „szabadkutatása" is bizonyos mértékben erre vezetett. 
Az „Antikrisztustól való felszabadulást"' követte a „Bundschuh," 
a parasztlázadás ; ennek leveretése után a protestáns abszolutizmus 
e jelszó alatt : cujus regio illius et religio. 

és azt nem fogjuk kikerülni, ha behunyjuk szemeinket. 
Ezzel szemben türelmességről szót ejteni annyi, mint 
öngyilkosság vagy árulás. Azért hivatása magaslatán álló 
kormány soha sem fog törvényeiben bármely jogot enge-
délyezni az atheizmusnak, sem követőinek mint ilyenek-
nek. Ha a körülmények arra kényszerítik, hogy bizonyos 
mértékben megtűri a vallási különbségeket, melyek soha 
sem lehetnek a társadalom javára ; a keresztény hit alap-
igazságai nem engedheti át szabad zsákmányul. Minden 
lehetőt meg kell tennie a hitegység visszaállítására, de 
semmi esetre sem szabad megtűrnie sem elméletben, sem 
gyakorlatban a szabadgondolkozásu nihilizmust, ez élet-
s halál kérdése, to be, or not to be. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa rendeletére a franczia munkás-

zarándoklatok vezérei emlékiratot szerkesztettek és adtak 
ki Rómában f. hó 10-én azokról, a mik Rómában f. hó 
2, 3, és 4-ikén történtek. Ez a módja. Hadd lássa a vi-
lág, hogy kik a helyzet urai Rómában : a Rómát kerülő 
király-e, vagy a Rómát megszállott titkos szekták?! 

— A primási szék betöltése megint beszéd tárgya a 
sajtóban és a társaságokban. Ez ellen igy véve tulajdon-
képpen nem lehet kifogása senkinek. A kifogás a sok 
pletykázás ellen ott kezdődik, a hol a hivatalos titkok 
megsértése kezdődik s a hol a sok mende-monda a sze-
mélyek meghurczolásává fajul. Ha tudja a sajtó a hiva-
talos titkot, az is bün ; ha nem tudja és mégis beszél 
mintha tudná, az is bün. Bünt követ el a sajtó, bünt, a 
kik a hivatalos titkokkal való ilyen bánást elnézik, eltű-
rik, sőt talán elő is mozdítják. Magyarország legfőbb 
kath. érdekeinek egyike, a főpapi székek betöltése, a 
bürokráczia és a csélcsap napisajtó eszközévé kezd lesü-
lyedni. Elmondhatjuk igazán, a mit sz. Jeromos korának 
egyházáról tnondott : „Nost,ris peccatis barbari fortes 
sunt." A kánoni betöltés szabadságának varázsa nem 
csuda, ha nőttön-nő az emberek lelkében. J a j lesz ne-
künk, ha oda fejlődik a bürokráczia hatalma, a hol az 
egyházi kinevezés már annyira politikai aktus, hogy, ha 
például egy országgyűlési képviselő kinevezést kap kano-
nokságra, mandátumát le kell tennie, mert a kanonokság 
oly állás az államban, mely a képviselőséggel inkompa-
tibilis. 

— M. Hemigiának huszonöt éves fogadalmi jubileu-
ma alkalmából Esztergomban tanítványai a következő 
emléktárgyakat adták: 1. egy gót izlésü ezüst kelyhet, 
2. egy albát értékes csipkékkel, 3. két antipendiumot a 
zárdatemplom főoltárára, 4. hat darab kehelytakarót, 
5. egy teritőt a szentségtartó alá, 6. két darab díszes 
fejtésü famunkát, 7. egy emlékalbumot. A kehely talap-
zatán a következő emléksorok olvashatók : 

OCCASIONE 
QUINQUE LUSTRORUM JUBILAEI 

EMISSIONIS VOTORÜM 
REV. SOR. 

M. REMIGIAE BACH 
DIRECTR. STRIGr. IN CIV. AQU. 

A. D. MDCCCXCI. DIE XV. OCTOBR, 
IN TESSERAM HON. 

F. F. 
GRATISS. DISCIPULAE. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udo r , k. m. t u d . egyetemi ny . r . t anár . 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sok, a m i sok ! — A lelki t ehe t ségek összhangzó, vallásos kiképzése né lkül nincs, nem 
is lehetséges valódi művel t ség . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Magyarország minisz te re lnöke . — F r a n c z i a o r s z á g : I t t 

n a g y b a j van ! — Vegyesek. 

Sok, a mi sok! 
Londonon át az a hir terjedt el Európában, 

hogy Umberto olasz király garancziákat igért 
Ferencz József osztrák császárnak és Magyar-
ország apostoli királyának az iránt, hogy az 
esetleg összeülendő konkláve Rómában szabad 
leend. 

Credat judaeus Apella! A forradalom báb-
já ték ja garancziákat igér — a forradalom kedv-
telései, excessusai, kicsapongásai ellen. Fából — 
vaskarika ! O, a ki az év nagy részét Rómán 
kivül tölti el s a kit ugy szólván nem látni 
Rómában csak farsangkor farsangolni; a ki 
Rómában átengedi az uralmat a szektáknak és 
az utczának; ő akar garancziákat nyújtani a 
kath. világnak a konkláve szabadsága i ránt Ró-
mában ! 

A ki nem tudja megvédeni XIII. Leo pápát 
az utcza bántalmazása és fenyegetései ellen, ki 
fogja azt képesnek tar tani a konkláve megvé-
désére? A pápaság helyzetére és a jövő konkláve 
szabadságára nézve Rómában, a Vatikánban és 
a katholikus világban, vége minden nyugalom-
nak. Lehetetlenné, akarom mondani érthetetlenné, 
elfogadhatatlanná te t tek minden Umbertótól 
jövő garancziát az október 2-iki és a következő 
gyászos események. 

Clama, ne cesses! Sicut tuba, exalta vocem 
tuam, mondja az Ur az ószövetség egyik prófé-
tá ja által — minden idők számára . . . Szót 
fogadunk; nem hallgatunk el; egyre hirdetjük, 
egyre kiáltjuk, hogy az egyház szentséges fejé-
nek a helyzete Rómában tar thatat lan s minden 

jövendő pápa vagy konkláve sorsa bizonytalan, 
mig ot t az olasz forradalom uralkodik. 

Halljuk az október 2-iki események által 
megvilágitott római viszonyoknak ecsetelését a 
„Moniteur de Rome" konklúzióinak folytatá-
sában : 

„Meg fogják nekünk bocsátani, úgymond f. 
hó 15-iki számában, hogyha az 1891. évi októ-
ber 2-án tör tént eseményekből egymás után 
minden tanulságot, mely azokban rejlik, kivo-
nunk : a dolgok és eszmék egész világa az, mely 
i t t előttünk megnyil ik: két korszak és két po-
litika határvonala ez; a mi kötelességünk pedig 
jól elhatárolni kinek-kinek a felelősségét egy-
felől, másfelől pedig tájékozni a harczban, és az 
elvesztett vagy szerzett pozicziókat határozottan 
konstatálni. A kik a pápa ellen hajszát rendez-
tek : egy részeg napot akartak maguknak sze-
rezni. Nos hát viseljék most a maguk során 
annak kikerülhetetlen következményeit. 

A régi Róma, az igazi Róma, a római Róma, 
az üldöztetés fullánkját igen éles fájdalommal 
érezte kezdet óta. Régóta t a r to t t már a köz-
szellem átalakulása egyre növekedő erővel és 
fokozatossággal. Nem abban az irányban — ko-
ránsem — mintha a pápák Rómája valaha tény 
leg csatlakozott volna a felerőszakolt, bitor kor-
mányzás mellé, mer t ez a Róma béketűréssel 
vár ta és várja mindig sorsának lefolyását. A 
„harmadik czivilizáczió" J) ennek a Rómának 
válságos Pérut, Eldoradót igért minden tekin-

!) Crispi t a l á lmánya , k i az ó pogány róma i czivilizáczió u t á n 
j ö t t római ka tho l ikus keresz tény czivilizáczió korszaká t l e j á r t n a k 
h i rde té és egy h a r m a d i k n a k ha jna lha sadásá t üdvözlé a pápaság-
ellen meg ind i to t t é le tha lá l -harczban -A szerk. 
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te tben : nemzeti nagyságot. Róma fensőbbségét 
az egész világ felet t , mesés kincseket, nemzet-
gazdasági emelkedést, a ranya t tele marokkal 
szórva, ke t tős számlára véve a forrásokat , t . i. 
a Vat ikánéra és a Quirináléra. Egy „harmadik 
Rómának" kel le t t volna keletkeznie be lá tha ta t -
lan és minden eddiginél fényesebb szemhatárral . 
A jövőre való kilátás bájoló volt és aranytól 
sugárzó, hasonló egy dicső nap ragyogó ha jna-
lához. Emlékeznek önök a polgármesterek nyi-
la tkozásai ra és a pár tok Ígéreteire? Azt h i t t e 
volna az ember, hogy a gnosztikusok milléna-
rizmusa t á m a d t fel s készül elfoglalni köztünk 
ura lmát . 

Nos, és mi t ö r t é n t ? 
Ezekre a csalfa reményekre egy egész nép 

sülyedése következet t . Hanya t lás nehezedett , min-
den képzelhető alakjában, erre a Rómára, a mely 
hozzá volt szokva a nagy látványokhoz és a 
k imer í the te t l en forrásokhoz. Lá t t a ez a város, 
mikén t vonul végig az ő minden t alacsony színvo-
nalra leszállító igá ja (son joug niveleur) a város 
elsőrangú tényezői felet t , lá t ta , mikén t ol t ják 
ki a művészetek és tudományok szent l áng ja i t ; 
l á t t ák k imerüln i a szivet és a képzelet a lkotó 
erejét , lá t ták a népet nyomorba és a legsöté-
tebb tönkbe sodortatni . I t t minden pusztulás 
t a lá lká t adot t mintegy magának. Há t ez volna 
az az igéret-földe ? Az éhség, az ér te lmi és er-
kölcsi elaljasodás, há t ezek lennének a „ha rma-
dik Róma" első zsenge t e r m é n y e i ? . . . Lassan-
lassan, a római finom érzés fe lü lkerekede t t ; a 
közvélemény nagy á ta lakuláson m e n t át . Az 
1889. febr. 8-iki vérengzés és a monte verdei 
lőpor tár légberöpülése ó ta ez az el lenhatás egyre 
növekedett . Róma felocsúdott, magához tér t . 

A pápák és a bi tor lók u ra lma közt vont 
párhuzamok nem igen kedvező következésekre, 
vezettek az ü j urak személyére és becsére nézve. 
Minek ez az uj á'lam, hogyha az egyérte lmű a 
zavargásokra való izgatással és a tönkre menés-
sel?- Minek ez a szolgaság? Hogy uszályának 
redőiben a nyomor t és szégyent hozza magával 
nekünk ? Es mi lá t tuk ezt az egész népet el-
dobni magától az áb rándoka t és egyre élénkülő 
érzelmekkel oda fordulni a pápák bará tságos 
laka felé. Lát tuk ezt a népet, m i n t kívánja a 
zarándoklásokat mint á ldás t És mikor ez a 
jó té temény leszállott Rómára, ez a város örömé-
ben csaknem ugrándozo t t ; a pápában mintegy 

megmentő jé t ünnepelte . Szent Mihály napján, 
szept. 29-én. midőn XIII. Leo megáldot ta a za-
rándokokat , Róma a fehérbe öl tözöt t Öregnek 
oly diadalmi tün te té s t rendezet t , a mely mel le t t 
a „hazafias demonstrácziók" minden bálványai 
homályba borulának. TJjra á té l tük az 1887-iki 
papi jubi leum fényes napja i t , midőn az egész 
kath. világ tapsol t XIII. Leónak, dicsőségében, 
ha ta lmában és jogában. Mily fényes sugarak 
ragyogtak akkor is most is Róma ha ta lmas 
szemhatárán ? Mily fényes eszmék nyi lvánul tak 
ebben az uj ragyogásban? 

Schramme, a belga zarándoklat alelnöke, a 
bruxellesi Paírze-nak i r t levelében, ismétli, a mit 
a szabadelméjü pá r t egyik vezérétől ha l lo t t : „A 
pápa i r án t való rokonszenv bámula t ra mél tó 
megnyi la tkozása i smét csak azt muta t j a , hogy 
Rómában két , egymással vetélykedő ha ta lom 
van : a kirá lyság és a pápaság, és hogy előbb 
vagy utóbb, de az egyiknek a másik elől ki 
kell térnie ." Sőt mi t öbb ; ezen a napon a pápa 
ugy t ü n t fel, m in tha nem volna Rómában más 
souverain, csak ő ; ő ura lkodot t egyedül, ő osz-
toga t t a az áldást. Csak az ő keze látszott , telve 
jó té teménynyel és nagysággal. Azt kérdezzük, 
hogy ez a ragyogóan fényes kép, a ha ta lomnak 
ez a megújhodása, ez az u j erkölcsi diadal, ez 
az uj nagyszerű lá tvány nem nyuj t -e a szellem-
nek valamit , a mi nagy tanulságokat re j t ma-
gában ? Azt kérdezzük, hogy a fe l támadt fényes 
ünnepek u t án való ez a mohó vágy, hogy ez a 
hódolat a pápa i ránt , ez a nagy szeretete a pá-
pai Rómának s maga ez a hazafiság, mely min-
dig a keresztény érzelmekre támaszkodik, hogy, 
mondom, mindezek a hatások, melyeknek emléke 
ki törölhetet lenül megmarad az emberek emléke-
zetében, -— vájjon nem fog magának soha u ta t 
törni egy uj jövő felé? 

Ezek előt t a tények előtt a „harmadik 
Róma," (az uj modern, ujpogány Róma) — meg-
ijedt. Mit.? H á t a pápa az ő fény körével feltá-
m a d t ? Mit? Há t Róma, az igazi Róma (nem a 
bevándorolt) ezeket a j avaka t többre becsüli az 
— éhségnél? Tehát ez a Róma nincs megelé-
gedve, a mi Ízetlen ételeinkkel, a mi csalfa 
beszédeinkkel , azokkal a megaláz ta tásokkal , 
melybe taszí tot tuk, s azzal a nyomorral , melyre 
mi kárhozta t tunk egy egész népe t? ! — És ezek a 
bi torlók, kik az országban nem lá tnak csak két 
pá r to t : az egyiket, a melyért minden szabad, a 
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másikat , a mely ellen minden meg van engedve, 
— tönkre te t ték maguka t az összeesküvésben és 
botrányokbau. Egy második plebiscit lá t sza tá t 
adni a világnak a társadalom legalsóbb' rétegei-
nek lebocsátásával a fékről ; c sapa t t á szervezni 
minden csőcseléket, minden liberális és király-
pár t i t á r su l a toka t ; mozgósitani minden becsem-
pészet teket és bevándor lot takat , a zsidóságot, a 
szabadkőműveseket, a radikál isokat , a monar-
chis tákat — mer t ilyenek az igazi rómaiak közt 
nem ta lá lkoznak; — ha j tóvadásza to t rendezni a 
zarándokokra és az egészet ugy végezni, min tha 
va lami „hazafias manifesztáczióról" volna a s z ó : 
ime a mi kormányunk utolsó kár tyá ja , utolsó 
segélyforrása a ha ta lom bi tor lásának megmenté-
sére. A megnyi la tkozot t dicsőséggel a klubbok 
sötét t i t k a i t ; a jó lé t te l a n y o m o r t ; a kincsekkel 
a szegénységet ; a szelídséggel és megbocsátással 
az erőszakot és durvaságokat á l l i t o t t ák szembe. 
Bár ki vagy te, szives olvasó, ba rá t vagy ellen-
ség, az mindegy : jö j j és nézd, hogyan uralkod-
nak i t t egy nép fölöt t , és hogyan tasz í t ják ezt 
a népet a szolgaság minden neme felé. íme i t t 
áll előtted a „harmadik Róma" egész meztele-
nül. Az utcza zsarnoksága ez, egyesülve a kö-
zépszerűség és a nyomor uralmával . 

Jöj je tek emberek csodálni a t i tkos társula-
tok és pár tok ál ta l ko rmányzo t t I tá l iának ezt 
a „polgári és morál is" p r imá tusá t a föld né-
pei fölött , (mint Crispi mondá.) Róma vérlázi tó 
megaláztatáson megy keresztül ; soha még ily 
gyalázatos lá tványokban nem részesült. A mult 
idők bajaiban és szerencsétlenségeiben legalább 
volt valami nagy és a mi a le lket t áp lá l á ; 
most, brutá l is durva rom az egész; tel jes lekö-
tö t t ség az utcza sarába és a tönkre menésbe; 
ez a megsemmisülés, mely vár ja a halál t . Ubi 
solitudinem faciunt, pacem appellant. Ámde ez 
nem a régi Róma csendje és nyuga lma az ő 
romja inak nagyságával ; ezt i t t most a felkény-
szeritett , katalogizál t szolgaság némasága , a 
mely alól tilos — a menekülés. Ti l t ják a szekták. 
Nem, nem, — ily lealacsonyitást a tö r téne lem 
még nem l á t o t t ! 

íme t ehá t i t t van az a „harmadik Róma," 
ez az a „harmadik czivilizáczió," mely a pápai , 
a keresztény czivilizáczió u tán akar jönni . Hogy 
fennállhasson, piszokra és bunkós bo t ra van 
szüksége. 

Es ezek a bi tor zsarnokok valaha még azt 

mer t ék hinni, hogy ők h ivatva vannak az ural-
kodásra s azzal hizelegtek maguknak , hogy ők 
— vezetik ég megment ik a népet . Egyik kaland-
ból a másikba men tek , egyik hibából, egyik bo-
londságból a másikba estek, m in t az a handa-
bandázó vivó, a ki mennél több ü tés t kap a 
ka rd l appa l az or rára , annál nagyobb tűzbe jő s 
annál vesszettebbül vagdos m a g a körül. Alacsony 
és érzéket len középszerüségökben elfeledték, hogy 
i t t egy nép — életéről, Olaszország becsü le t é rő l 
a haza jólétéről van a .szó, nem az ő handaban-
dáikról. A mi i t t van, az a megtes tesül t szekta-
r izmus a ,bolondulás szolgálatába szegődve. 

A „harmadik Róma" előre hirdet i — bank-
ró t já t !" ' 

A lelki tehetségek Összhangzó, vallásos 
kiképzése nélkül * nincs, nem is lehetséges 

valódi műveltség. 
(Vége.) 

No de legyen elég ennyi a komoly anyag fölötti 
eszmélőílésből ! . . . Mert ugy sem lehet szándékunk föl-
vett tárgyunkat kimeríteni ; ez jókora vaskos kötetbe 
foglalható lenne, de koránsem a rendelkezésünkre bo-
csátott szük keretbe. Azért is a szemünk előtt tar tot t ' 
czélhoz képest .csupán némi következtetéseket vonunk 
még le az elmondottakból. Es ugyan, hogy a valódi s az 
egész embert megnemesitő műveltségre irányuló nevelés 
nem nélkülözheti eljárásában a beléje magasabb szellemet 
lehelő tiszta keresztény elemet, mely, mert hiába tagad-
juk, T e r t u l l i á n n a l * e l kell ismernünk, hogy „anima na-
turaliter christiana" — a társadalom mestergerendája, 
„conditio sine qua non"- ja 2 ) , a nélkül, hogy jéllemképző 
czélját föl ne adja ; nem nélkülözheti a nélkül, hogy ne 
koczkáztassa föladatát ; nem vesztheti figyelme elől * a 
nélkül, hogy hasonlóvá ne legyen azon vándorhoz, a ki 
vezérfáklya gyanánt tekinti a bolygó fényt, a mely pedig ' 
nemcsak czéljához nem jut tat ja , de sőt életveszélyeztető 
süppedékbe viszi . . . Keserű tanulságokkal teljes bizonyí-
tékot nyújt erre napjaink nevelés-oktatásügyi története 
is, midőn a felekezet nélküli állam a legbámulatosabb 
nevelési s művelődési rendszereket alkotja vagy alkot tat ja , , 
meg lépteti életbe, a nélkül, hogy az egyoldalú művelt-
ségen kivül az erkölcsök jobbakká válnának, az elégedett-
ség, 3 boldogság általánosabbá, lenne. Nagyon is ig^za . 
van e jeles paedagognak, midőn moridja: Krisztus Urunk, 
a mennyei Atya kebeléből megjelent teljes világosság, 

V. ö. De test imonio an imae .p . 68. ed. Vgnet. 
-) Másutt mondot ta , de ide is szól a nagy tekintélyű gon-

dolkodó ezekben': „A kereszténység nem csak magyaráz, és azt 
minden magyarázza tudományban és életben, az ész és természet-
ben, a tör ténelmi s tör ténelem előtti időkben ; hanem oly tényező 
egyszersmind, melylyel az emberiség él, tökéletesedik, boldogul, 
nélküle vagy ellenében sülyed, pusztul, boldogtalanná lesz." V. ö. 
Nicolas Etudes phil. sur le Christianisme. * 
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állította föl valamint az örök igazi fogalmát, ugv főelvét 
es czélját is a nevelésnek, m ű v e l t s é g n e k . A z emberré 
lett Isten és az Istenhez emelt ember : ez az eszménye a 
keresztény nevelésnek 2) . . . 

De azt sem szabad másrészt érintetlen hagyni, hogy 
az ember rendeltetése nem az, hogy mindent tudjon 3) és 
emlékezetét, az ismeretek beláthatatlan óceánján, millió 
meg millió ujabbnál ujabb eszmékkel túlterhelje . . . Ki 
győzné ezt? S elvégre is mi haszna lenne belőle? . . . 
Bármily szükséges is az ismeret, a szellemnek ezen elő-
kelő, de nem egyedüli tápláléka : az értelem még maga 
nem boldogíthat; ha annak kiművelésénél hiányzik az, a 
mi a héjban a mag, a testben a lélek; ha hiányzik az 
igazi ideál, a mely szárnyat ad a gondolatnak, hogy föl-
emelje a földi érdek piszkos mocsárjából : mely tisztasá-
got, világosságot kölcsönöz az érzelemnek, hogy kifejlőd-
hessék a lealázó gyönyörök szennyes gőzköréből, mely 
rugót nyújt az akaratnak, hogy keresztül törjön a kisér-
tetek, bűnök erjesztő Yenusövén . . . Es itt jó szolgála-
tot tehet egy tudomány, az élet tudománya, a melyet az 
ó világnak kiválólag erélyes nyelvű és férfias gondolko-
dású történésze oly találóan nevez „notitia vel rerum, vel 
hominum, vel temporum"-nak, 4) és mely a multat a 
jelennel s jövővel megegyezteti, s tanulságot vonván az 
elsőből, vigasztalást merit az utolsóból : hogy a jelenben 
szükséges tetterőt czélirányosan fölhasználhassa . . . Azért 
is e tudományt mindenkinek tüzetesen át kell tanulmá-
nyoznia ; ezt illetőleg a letűnt századok tapasztalása, mű-
veltség- és tudományban való előhaladása mitsem hagyo-
mányozhat az utókorra . . . Mindegyiknek élőiről kell 
kezdenie — a hitnél,5) mint a mely nélkül nincs Ariadne-
fonal, mely a tömkelegből kivezessen, nincs napunk, mely 
a homályt, a sötétséget, zürt. a chaost eloszlassa ; nincs 
orvos szerünk, mely a kalmárkodás kufár szellemével 
mindent csak vásári portékának néző, mindent anyagba 
fulaszta.ni iparkodó s azzal váltig tüntető korszellem go-
nosz iránya ellen hasson ; nincs horgonyunk, mely az 
emberi szenvedély okozta zivatarban megnyugvást eszkö-
zöljön . . . Mire nézve természetes valami, hogy az egy-
háznak, a melyre Jézus Krisztus az emberiségnek, tehát 
•az ifjúságnak is nevelését, kiművelését bizta a Genezareth 

!) Y. ö. Niemayer, Grundsätze der Erziehung und Unter-
richtes. , • 

2) V. ö. Lubrich Á., A nevelés története. 
3) Hiszen még a valódi bölcsésznek is, a ki ezerszer boldog, 

ha nem tartozik azokhoz, kikről mondatik : (II. Tim. 3, 7.) „Sem-
per discentes et nunquam ad scientiam veritat is pervenientes ," 
vagyis, a magyar nép szava szerint, „ totóig tanul tak , de fe jőkbe 
semmi sem ment," éppen nem az a tu la jdonképpi hivatása, hogy 
minden Valót tudjon, hanem minden nem igazat és tévútra vçzetot 
fölismerj en. Y. ö. Gratry-Logique. 

4) V.% ö. Tacitus Diai. de orator. 
5) Ezt a jeles angól iró és volt miniszterelnök, a protestáns 

Gladstone okoskodásának fonalán az egész emberiségre kötelező 
általános törvénynek, oly ügyesen mint alaposan ál l í t ja föl egyik 
i ra tában : az igazság előtt való meghódolást, és, mer t az ember a 
legfőbb igazságnak Is tent kénytélen elismerni, követeli az Istenben 
való hitet, a mely magában zárja az Isten souverainitásának, lát-
hatat lanságának, a kinyilatkoztatás tanának, a positiv keresztény-
ségnek elismerését, s ebből folyólag a szentségekkel élésnek, a ker . 
morálnak, a Szentháromságról és a megtestesülésről szóló sz. tan-
nak szükségét." Y. • ö. Annales de Philosophie Chrétienne. 

tava partján mondott e szavaiban: „Elmenvén, tanitsatok 
minden nemzete t ;" 1 ) azon egyháznak, a mely nagy és 
magasztos föladatához képest az embert nem csak földi, 
hanem, s főképpen égi rendeltetésének elérésére is, annak 
az örök Igazságnak szellemében, kitől megbízatását kapta, 
csalhatatlan utakon vezetni mindenha szent kötelességének 
ta r to t ta ; azon egyháznak, mely hasonlóan Noé bárkájá-
hoz, az emberiség valódi czivilisátióját hordván, isteni 
alapitójának e figyelmeztetését: „Engedjétek a kisdedeket 
hozzám jönni," 2) mindig hangoztatta s valósította ; annak 
az egyháznak, a mely, a történelem tanúsága szerint, az 
igaz tudomány élesztője s megszentelője, a polgárosodás 
anyja és védve, a társadalomnak alapja levén,3) mind a 
nép-, mind a közép-, mind a felsőbb iskolának megalko-
tója s föntartója, valamint az emberiség őrző angyalának, 
a kinyilatkoztatott religiónak, mint a melyben rejlik a 
nevelés-oktatás titkának megold tiszta keresz-
ténységben gyökerező, abból élő s annak eszméivel éltető 
intézetei, a melyek örökké a kezdőkkel bajlódnak, soha 
sem fognak elavulni, fölöslegessé válni . . . Yagyis az 
emberi tudás, ismeret azon fájáról kellvén szedni a gyü-
mölcsöket, melyet a belátóbb nemzetek okszerű ápolása 
növeszt, — az igaz kultura, a valódi polgárosodás arany-
gyapjának az u j argonauták birtokába ejtésére szolgáló 
eszközök és főtényezők mindenkoron ugyanazok fognak 
maradni, t. i. a nevelés-oktatás, melynek kezét a vallá-
sosság isteni ihlete vezérli,4) a hamisítatlan keresztény 
hit és erkölcstan,5) az ezek eszmekörén átszűrt classicis-

') Y. ö. Máté 28, 19. 
2) Y. ö. Máté 19, 14. 
3) Tény például, hogy a kath. egyház, mely egész csodatevő 

erejét fe j t i ki minden alkalommal széles e világon, hasonlót müveit 
a Kárpátok koszorúzta hazánkban is őseink megtérésével. Czivili-
zált, t. i. szervezett, vezetett , okta to t t és alkotot t mindenüt t meny-
nyei szellemével. . . Azért forrot t egybe Magyarország története a 
katholiczizmussal at tól a pil lanattól , midőn a keresztvíz csöppjei 
Is tvánra hullottak, a ki, Szilveszter pápának szavai szerint, igazán 
apostola volt nemzetének, és ezt Máriának, Magyarország pat roná-
jának ótalmába. a jánlot ta . Y. ö. Lányi-Knauz, Magyar egyház 
történelme. Dr Balics L., A róm. kath . egyház tör ténete Magyar-
szágban. 

*) A mely, mint a ha lha ta t lan emlékű Dupanloup, ki igazi 
gyémánttörekvésü Origenesként, sokszorozott erővel küzde a szel-
lemi téren, mondja , azt tani t ja , hogy eszünk és ismerő tehetségünk 
az, mely czéljául a jó t tűzi ki akara tunknak , és hogy, mig a jó, 
min t tárgya törekvéseinknek, ad i rányt aka ra tunknak , másrészt 
Isten az, aki aka ra tunka t mozgásba hozza. De hogy akara tunk 
helyes, határozott i rányt vegyen, a dolog természete hozza magával, 
hogy a jó, melyre aka ra tunk irányul, minden esetékességen, múlé-
kony változandóságon fölülálljon . . . Ha a vándor, a ki czéihoz 
akar érni, nem oly kalauzt választ utitársul, a ki maga is tá jéko-
zatlan, a ki tehát őt az egyik útvesztőből csak a másikba vihetné, 
hanem olyat, a ki őt már helyi ismerete és jár tassága folytán is 
bizton czéljához vezérli ; ha a hajós kikötőbe ju tn i készül, nem 
holmi lidércz után indul, mely őt csak örvénybe csalhatná, hanem 
egyenesen t a r t azon mozdulatlanul szilárd fénytoronynak, mely 
neki biztos i rányt jelöl a kikötő felé : ugy az embernek is nem 
múlékony változásnak, enyészetnek alávetet t jó, hanem csak az a 
legfőbb változatlan örök jő képezheti vágyát, melyet Istennek ne-
vezünk. 

5) A józan bölcselkedő nem vonhat ja kétségbe az-t, mi t a 
Saulusból Paulussá vált nagy apostol, a ki a héber és görög mű-
veltség mély ismeretén fölül a Yilágüdvözitő tanainak is kitünőleg 
alapos fogalmával birt , emleget, hogy t. i. a Megváltó isteni tana 



RELIGIO. 261 

mus ethikai s alaki képző elemei, az érzéki embernek 
szükségleteihez alkalmazott isteni tisztelettel,*) a józan 
elveket támogató és gyakorlatba lépni segitő közélet,2) 
az Isten tekintélyén sarkalló3) törvényhozás s az iroda-
lom. 4) mely az igazság ügyét többre becsüli a jövede-
lemnél, a jó erkölcsök előmozdítását az anyagi, külső 
haszonnál, meg az aesthetikai szépnek s jónak, nemesnek 
szemléltető alakban előtüntetésén fáradó, tehát az ideál-
nak és nem idolumnak, nem az ámító külidomnak szol-
gálatában álló művészet.5) 

És ezzel tárgyalásunkat befejezve, hogy a raj ta 
átszövődőtt vezérfonal azon kiindulási pontba térjen visz-
sza, honnét kieredt végszavunk : Vissza, vissza kell állíta-
nunk ezt a harmóniát, melyet a modern tudománv, a 
félszeg műveltség fölbontott, megrontott . . . Es íme itt 

a kiskorúságból kiemelt szellemet a férfias éret tségbe j u t t a t j a , 
megadván törekvéseinek azon fensőbbnemü irányt , melyben mun-
kálnia feladata, hogy valódi rendeltetését tel jesíthesse . . . Fölötte 
épületes, amit erre vonatkozólag az efezusiakhoz i r t levele negye-
dik fejezetében mond, je lentékeny továbbá a galataiakhoz küldöt t 
levele 4, 1—6. és a zsidókhoz 5, 18—14 . . . A keresztény hitr és 
erkölcstannak közel kétévezredes élete eddig is bőven igazolta ez 
áldásos befolyást . . . Hiába is kísérté meg a leggáncsoskodóbb 
kr i t ika is a keresztény hit- és erkölcstannak rostálgatását ; hiába 
méreget te avval össze bármelyik bölcseimi rendszerét , a mely attól 
elütő alapon sarkallik, vagy bármely nem keresztény felekezet 
elveit s tantételei t : az emberi lélek fensőbb viszonyait, igényeit 
és kötelességeit kellőbben ki nem fejezi, meg nem határozza egyik 
sem . . . Különösen pedig az emberi aka ra to t az isteni akara tnak 
hódoltatni , és az isteni törvények iránt észszerű engedelmességre 
birni. bármely más h i t tudomány nem képes oly mérvben, min t a 
tevőleges keresztény hiterkölcstan . . . Mindez annyira bebizonyult 
tény, hogy valaki előtt még vitatni olyképen tűnik föl, min t annak 
józan felfogását kétségbe vonni . . . Ha min t szokás, ellenféli nyi-
latkozásokkal is aka r juk vala á l l í tásunkat megerősíteni, Diderot-n 
kivül akárhány test szerinti bölcseskedő pé ldá já t is fö lhozhat juk. 
Ezek helyett csak ér int jük, hogy a keresztény hit- és erkölcstan az 
„Esprit de Lois" hires Írójának, Montesquieunek is csodálatát von-
ták magokra az ál tal , hogy, bár az emberek égi üdvének biztosí-
tását eszközlik, megteremtik nekik földi boldogságukat is. . . . 
Ugyanis a positiv keresztény hit- és erkölcstan, úgymond, midőn a 
legfőbb jónak akara tunk elé tüzese által biztosít ja örök boldogsá-
gunkat, megszerzi a társadalom biztonságát és boldogságát is, 
melynél fogva az ily jóra törekvő nem cselekvése, élete czéljául, 
motívumául, hanem némi ju ta lmául is ama legfőbb jóra még na-
gyobb buzdításul, t ehá t mintegy eredményeül ad ja a mások becsü-
lése jogczimének kiérdemlését ." V. ö. Gutberiet , Apologetik. A. M. 
Weiss, Apologie des Christenthums vom Standpunkte der S i t ten 
und Kultur . 

1) V. ö. dr Lonovics, Népszerű egyházi Archaeologia. D. 
Thalhofer, Die Liturgik. Dr Kozma, Liturgica cathol. Rácz A., 
Liturgica. 

2) Dr Schanz, Apologie des Christenthums. Rézbányai J., 
Európa művelődési történelme. B. Ketteier Y. i ratai . Karcsanyéki 
G. A., A nemzeti művelődés alapja. Klezsó J., Családi Lapok. 

3) Y. ö. Róm. 18, 1. — Ide illik a régi bölcsnek e mondása 
is : „Quam sancta sit civium inter ipsos societas, Deo immorta l i 
interposito tam iudice, tam teste. Y. ö. Cic. De legib-

4) V. ö. Lacroix Sciences et lettres. Dánielik J . Emlékkönyv. 
Balmes J., Az európai polgárosodás. 

5) Y. ö. Labarte, Histoire des arts. Neuwir th Geschichte der 
christ. Kultur. Lübke, Handbuch der Kunstgeschichte. Jungmann, 
A szépség és szépművészet. Szántófy H., A művészet vonatkozással 
a kul turára és hiterkölcsiségre. 

sarkallik aquinói sz. Tamásnak, meg az ő bölcselő, mű-
velő irányának roppant jelentősége, a melyről hangzott 
el a világ népeihez, Péter sziklájáról, egyik szózata,x) 
nem tudjuk ritka észtehetségben vagy ragyogó érdemek-
ben gazdagabb szentséges Atyánk, XIII. Leo pápának, a 
ki fölismerve az államok bűneit, a társadalom értelmi s 
erkölcsi betegségeit, a melyek jó részt a tudákosságból, 
a hamis műveltségből származnak, Istentől nyert ihlettel 
s magasztos hivatásával irányt ad az illetőknek, helyes 
mederbe vezeti a mozgalmat, a bűneiben is kíméletre 
méltó mai társadalmat a józan czivilizáczió utján meg-
mentendő a világforradalom katastrophájától . . . Ki ne 
ismerné azt a megható képet, melyen a könyveitől körül-
vett, a Fölfeszitett előtt imádságba merült Tamás az 
Urnák e szavait hallja vala magához intéztetni: Jól irtál 
rólam Tamás, „Bene de me scripsisti, Thoma;" jutalmat 
kérsz tő lem? „Quam a me petis mercedem ?" Semmit 
mást Uram, mint Téged, „Nullám aliam, Domine, nisi 
Te" 2) volt a szent tudós felelete . . . íme Isten, mint 
minden tudománynak ura , 3 ) maga tesz bizonyságot a 
tudományról ; ime a valódi tudomány férfia Istent magát 
akar ja jutalmául . . . Ez a valódi tudomány, mely Isten-
ből indul ki, és műveltséget, t. i. a valódit, melynek bir-
toklása lehet a mi czélunk is, Istenre viszi vissza ; hogy 
benne az ő örök igazságának fényénél mindent megis-
merjen, s hogy az örök bölcseség mélyére rakja le azon 
alapokat, melyeken emelkedik föl egyedül biztosan az 
erkölcsi ember életének épülete is .4) 

Dr Csősz Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 24. Magyarország miniszterelnöke, — 

az apostoli király jobbkeze, ezelőtt még nem rég prot. 
volt, ma katholikus. Gróf Szápáry Gyula, az apostoli 
királyival ős Budavárában egy plébániához tartozik, egy 
templomba jár, a királyi várpalota sz. Zsigmondról neve-
zett kápolnájába. Vajha állandó királyi udvartartás volna 
Magyarország fővárosában berendezve. Ennek hagyomá-
nyos vallásossága ragyogó fény volna Magyarország egén. 

Történeti nevezetességű helyen, a királyi várpalota 
templomában volt f. hó 21-én a miniszterelnök leányának, 
Ilma grófnőnek esküvője br Révay Simonnal. Két kath. 
főúri család i f jú sarjai kötöttek örök frigyet a magyar 
apostoli királyok trónjának tőszomszédságában. Emelte az 
ünnep fényét, mely a magyar kath. arisztokraczia vallá-

') V. ö. „Aeterni Pat r i s" kezdetű 1879. aug. 4-én megjelent 
örökbecsű encykl ikáját . 

2)-V. ö. Acta Sanctorum Bollandiana. F. Morgott Collatio in 
bio-bibliographiam s. Thom. Aquin. Rotelli Divus Thomas. S. Gon-
zales Estudios sobre la filosofia de santo Tomas Kleutgen, Die 
Philosophie der Vorzeit. G. M. Cornoldi S. Tommaso D'Aquino. 
Werner , Der hl. Thomas v. Aquin. Werfer , Steck-Lander, Heligen-
Legende. Dr Het t inger , Thomas von Aquin. Th. Rosis de Aquila, 
Vita s. Thomae Aquin. Dr Dankó, Divus Thomas. Dr Kováts, 
Aquin. sz. Tamás. 

3) Jób. 36, 26. Példab. 22, 12. 
+) Örökké igaz levén, hogy : „Csak a fegyelmezett ember 

szereti a tudományt , a gonosz pedig nem ismerheti." Példab. 12, 1. 
és 29, 7. 
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sos szelleméhez méltó volt, Klotild főherczegasszony és 
leányának megjelenése, és az, hogy az esketést a minisz-
terelnök főpapi barátja, dr Samassa József egri érsek ur 
jött fel a fővárosba teljesíteni és azt fenkölt szónoklatá-
val megörökíteni. Csak halvány kivonatot adhatunk e 
kétszeri felszólalásba tagolt allocutióból, de a hü kivonat 
eléggé feltünteti a nagynevű jegyeseknek és az ünneplő, 
előkelő közönségnek adott keresztény és katholikus hit-
tanitás és erkölcsi oktatás fenségét. 

Eger nagynevű érseke messzehallható hangon, szó-
noki tűzzel beszélt s beszédében az emberi család és 
társadalom megalapítását fejtegette. A Mindenható rég 
megteremtette a világot, az égboltot, mikor azt mondta : 
alkossunk a magunk képére lelkes lényt s megteremtette 
az embert, a ki a teremtésnek főműve. A férfi azonban 
az ő hatalmában és erejében nem volt tökéletes, mert 
nem volt, a ki neki segítője, gyöngéd gyámolitója legyen 
s a kire Isten iránti hitét bizhassa, ezért az Ur azt 
mondta, alkossunk hozzá hasonló segítőt, és megteremté 
a nőt, a kinek hivatásául tűzte ki, hogy férjét szeresse, 
ápolja, vigasztalja, segítse. S ezzel megvetette a család, 
az emberi társadalom alapját. A férfinak biztosította az 
uralmat, de oly kikötéssel, hogy a nejét ne rabszolga-
nőnek, hanem segítőjének, gyöngéd élettársának tekintse. 
— Es sajátos, hogy az ember félreismerte a nő e hiva-

tását. A pogányok rabszolgáknak és értéktelen tárgyak-
nak tekintették a nőt, s négyezer év után egy Üdvözítőre 
volt szükség, hogy e nőt ez alárendelt helyzetből felsza-
badítsa. Az egyház azután megszentelte a házasságot, 
mely szent és felbonthatatlan. Az egyház a vallás viga-
szával látja el az élet út jára induló ifjú párt s áldást 
könyörög reá. S midőn a most itt álló ifjú párt egybe-
kapcsolja, ezt az aktust élete legszebb mozzanatának 
tekinti, mert a haza két ősi családjának sarjait köti össze, 
melynek egyikéhez őszinte barátság és szeretet, a mási-
kához anyai ágon ugyanegy megye lelkesítő emlékei 
fűzik. Végül megható áldást mondott az ifjú párra, me-
lyet ezután a szokásos forma szerint megeskettetett. 

Mise végén Samassa érsek körülbelül a következő 
rövid beszédet mondotta a már egybeadott ifjú párhoz : 
„Önök tehát már egybe vannak adva. Immár csak egy 
tüzhelylyel, egy s ugyanazon névvel, egy és ugyanazon 
szívvel bírnak. Mindketten vallják az Ur Krisztus tanát 
s át vannak hatva az ő szeretetétől. Jövőben közösen vi-
selik az Ur igáját s ha az ég termékenységgel áldja meg 
önöket, azon lesznek, hogy jó példájukkal megtanítsák 
gyermekeiket az Isten nevének tiszteletére, a vallás-, 
erény- és a hazaszeretetre, mint önöket is saját példáik-
kal tanították erre szüleik. Együt t látogatják az ö házát 
s járulnak az ő asztalához. Az élet örömeit s bánatát 
ezentúl megosztják egymással az egybekelésüktől kezdve, 
hogy egykor Isten szine előtt a végtelenül boldogabb 
egyesülésben érjék el végczéljukat, mely egyesülésüknek 
nem lesz határa, mely örök, mely véghetetlen." 

— — — — Mikor ily fenséges — a házasság mint 
szakramentum : ugyan mit nyer az emberi lélek, mit nyer 
a magyar nemzet, ha a házasságot polgári szerződéssé 
degradálja az orránál tovább nem néző emberi jogtudo-
mány ?! ? ? 

Francziaország. Itt nagy baj van! — 
Éppen ugy mint Olaszországban, mint Rómában, itt 

is egy titkos összeesküvés, a szabadkőművesség paran-
csol a kormánynak és rendelkezik a „közvéleménynyel." 
Éppen ugy mint Olaszországban, mint Rómában, itt is 
titkos összejövetelein elhatározta a szabadkőművesség, hogy 
a kath. egyházba beleköt, ellene irtó harczot indít, ke-
resve hozzá az ürügyet. Az ürügyet a nagy támadáshoz 
Francziaországban éppen ugy mint Olaszországban, mint 
Rómában, a franczia munkás zarándoklatok szolgáltatták. 
Ez a nagy, népies katholikus manifesztáczió nagy szálka 
a szabadkőművesség szemében. Miután sikerült a titkos 
összeesküvésnek Európa nemzetközi politikáját oly irányba 
terelni, hogy a lelki vaksággal megvert fejedelmek részé-
ről a római pápa semmi hathatós segítségben, semmi 
reális védelemben nem részesülhet, most igen megszep-
pentek a drágalátos hárompontu testvérek, látva, hogy 
maguk a népek veszik majd kezökbe a fejedelmek által 
cserben hagyott, sőt több, elárult pápaság sorsának a 
megoldását. A katholikus kongresszusok európaszerte 
ellene nyilatkoztak a szabadkőművesség pápaellenes olasz, 
római csinyjeinek s egyre hangosabban követelik a pápa 
fejedelmi szabadságának visszaállítását. Ez ütötte az első 
szeget a szabadkőművesség kolomposainak a fejébe. Jöt-
tek a franczia munkás zarándoklatok. Ezekben elkezdte 
megnyilatkozását — a nép. A világbolonditó szövetkezet, 
mely azt hazudta eddig, hogy csak jótékonyság az ő 
czélja, megdöbbent a nép láttára. Fél, hogy a mit sike-
rült végrehajtatni a fejedelmek és kormányok által, a 
római rablást, annak jóvátételét kezébe veszi a nép. A 
szabadkőművesség, mely eddig vakmerő szemtelenséggel 
szórta a port a nép szemébe, rettenetesen fél a népek 
felébredésétől. Ösztönszerűleg érzik a titkos odúk hősei, 
hogy a nép szava — elfújja őket is, müveiket is a föld 
színéről. 

El kell fojtani a népek megnyilatkozását csirájában; 
a franczia munkás zarándoklatoknak nem szabad folyta-
tásuknak lenni ! Ez a jelszó. A czél — az egyház meg-
semmisítése. Az utcza rémuralmának felállítása Rómában, 
okt. 2-án, ezt jelenti. Ezt jelenti Fallières franczia igaz-
ságügyminiszter levele a franczia püspökökhöz, melyben 
a zarándoklatokról nem lebeszélni óhajt ja a francziákat, 
hanem azoktól eltiltani akar 80 püspökben 35 millió 
franczia katholikust. Hogy eltiltani s elijeszteni akar a 
franczia miniszter, mutatja, hogy perbe fogadta az aixi 
érseket. Miért ? Nem azért, a mit a napilapok világszerte 
unisono végig hazudnak egy Párisból kelt irányzatos 
táviratban, mintha t. i. az aixi érsek azt mondta volna 
levelében a bucsujárásokba avatkozó sekrestyés minisz-
ternek, hogy „az ön levele — gyűlöletes badarság; fel-
szólításának nem fogok eleget tenni ;" nem, hanem azért, 
mert az aixi érsek, ki maga is Rómában volt a munká-
sokkal, szemébe megmondta az igazat a miniszternek és 
irgalmatlanul lerántotta a leplet az egyház ellen Rómá-
ban és Francziaországban kiváló fortélylyal és perfidiával 
áskálódó szabadkőművesség odúiról. A franczia szabad-
kőművességnek ürügy kellett, hogy kikezdhessen a fran-

') Lásd a Vegyesek között magának a pápának nyilatkozatát. . 
A szerk. 
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czia pápasággal, mert a franczia N. \ 0 . \ (Nagy Oriens) 
a franczia törvényhozás és kormány számára nagy utasí-
tásokat szavazott meg.1) Szeptember 18-án és 19-én a 
párisi N . \ O.'. nagy szótöbbséggel határozatban kimon-
dotta, hogy : 1. katholikus iskolát végzett ember többé 
állami hivatalra a kormány által ki ne neveztessék; 2. a 
kultus budget eltörlendő. Ez utóbbi czélra ligát alapítot-
tak s agitacziónális czélokra pénzalapot gyűjtenek. 

Hallatlan az, a mi Francziaországban történik. A 
harmadik franczia köztársaság egészen szabadkőműves in-
stituczióvá fajult el. A parlament többsége szabadkőmű-
ves, kiknek a N . \ 0. ' . ad utasításokat. A minisztériumban 
szabadkőművesek dominálnak. Ámulat lepi meg az em-
bert, ha elolvassa az itt következő okmányokat, hogy 
hogyan is tudja ez a nemes, ez a glorie-szomjas, ez a sza-
badságszerető franczia nemzet ezt a szégyenletes szolgaságot 
tovább viselni. Közlöm először a szabadkőművesség ha-
tározatait, azután mgr Gouthe-Soulard, aixi érsek levelét 
Fallières miniszterhez. Látni fogja a t. olvasó saját sze-
meivel, mennyire igaza van a bátor érseknek, mennyire 
szólt maga az Isten az ő ajkain, a ki nem nézheti már 
tovább a franczia szabadkőművesség gyalázatos szem-
fényvesztő üzelmeit. 

A szabadkőművességre és a franczia köztársaságra 
nézve egyaránt erkölcsileg megsemmisitő e legújabb ok-
mányokat, a szabadkőművesség nagy üldözője, mgr Fava, 
grenoblei püspök, közölte e napokban az „Univers"-ben. 
Ez a legújabb leleplezés kézzelfoghatóan konstatálja, 
hogy a franczia köztársaságot csakugyan a páholyok 
kormányozzák. 

Mgr Fava leleplezéseiben szó van először is a párisi 
N . \ 0 . \ „Hotel"-jében, azaz palotájában tartott „convent"-
ről. „Napirenden van, igy szól a grenoblei püspök által 
közzé tett szabadkőműves okmány, Pochon.'.t. parlamenti 
indítványára vonatkozólag a bizottság jelentésének foly-
tatólagos megvitatása. A bizottság elnöke jelenti, hogy 
egy pót-inditványt adott át neki Blatin/ . t . A bizottság 
ezt a pót-inditványt elfogadja." Vájjon mit foglal magá-
ban Pochon.'.t. parlamenti indítványa, kérdi itt a nyájas 
olvasó. Hát azt, hogy a parlamentben tétessék indítvány 
az iránt, hogy kizárva legyen közhivatalokból minden 
olyan franczia, a ki tanulmányait szabad vagyis „kleriká-
lis" intézetben végezte. Monopoliumot akarnak adni a 
kormány neutrális vagyis atheus, vallástalan iskoláinak. 
Ezt a Pochon-féle indítványt a napilapok már ismertet-
ték. Most lássuk Blatin.'.t. pót-indítványát és a franczia 
szabadkőműves „rend"-nek arra vonatkozó tárgyalását és 
határozatát. 

„A convent, igy szól az okmány, felhívja a rend 
tanácsát, hogy a N . \ 0 / . hoteljébe, mindannyiszor vala-
hányszor ezt szükségesnek látja, hivja össze a parlament-
nek minden tagját, a kik a rendhez tartoznak, a végett, 
hogy velők közölje a szabadkőművesek egyetemessége 
által kifejezett óhajokat, (les voeux exprimés par la 
généralité des maçons), valamint a szövetségnek politikai 
tájékoztatását, (ainsi que l'orientation politique de la 
fédération.) Minden ily gyűlés után a Jegyzőkönyv nyil-

!) Nem frázis, hanem valóság. Különös figyelmébe a ján l juk j 
.mindenkinek az i t t következő okmányokat . A szerTc. 1 

vánosságra fogja hozni azoknak a névsorát, a kik a rend 
tanácsa összehívását követték, továbbá azokét, kik magu-
kat kimentették, és azokét, kik a meghívást válasz nélkül 
hagyják. 

„A N . \ 0 . ' . eme hivatalos közléseinek, valamint a 
vélemény-cserének, a mely kifejlődeni fog, valamelyik 
templomunkban kell történnie, kőműves alakban (azaz : 
titkosan) a tanuló fokán, a munkának vezetését a rend 
tanácsa vivén, a meghívottak pedig az oszlopoknál állván. 

„A legközelebbi ily gyűlésen, a rend tanácsa ren-
deletül fogja adni a parlament szabadkőműves tagjainak 
(demandera aux membres du Parlament), hogy csatlakoz-
zanak minden parlamenti interpelláczióhoz, a mely oly 
(szabadkőműves) napirend után fog következni, mely a 
kormányt felszólítani fogja, hogy ezentúl i f j ú hivatalnokait 
ne válassza másképp, mint csakis oly jelöltek sorából, kik 
állami intézetben neveltettek, egyébiránt ezeknek politikai 
magaviselete fölött is szigorú vizsgálatot tartva és nem 
bocsátva senkit pályázatra a nagy polgári és katonai 
iskolákhoz, csak azokat, kik legalább a két utolsó évet 
valamely állami középiskolában vagy ehhez hasonló isko-
lában végezték. 

„A parlament szabadkőműves tagjai hasonlóan uta-
sitatni fognak a rend tanácsa által, hogy erélyesen csat-
lakozzanak minden intézkedéshez, melynek czélja védeni 
a köztársaságot a napról-napra fenyegetőbb klerikális 
veszedelmek ellen, kivált ahhoz, melynek czélja lesz a 
szerzetes rendek eltörlése. 

„A legközelebbi gyűlésnek végül követelnie kell a 
kormánytól, hogy a franczia közoktatás (l'Université 
française) legyen szíves visszaemlékezni (mily kegyesek !) 
a mit jóformán elfeledett manap, hogy az ő hivatása 
nem csupán abból áll, hogy az uj nemzedéknek oktatást 
adjon, hanem az is, hvgy beléjök laikus nevelést oltson, 
vagyis keresztény ellenest és köztársaságit, (mais encore à 
leur inculquer une éducation laïque, c'est-à-dire autichré-
tienne et républiquaine.)" 

E fölött eszmecsere fejlődött ki. 
„Albert Pétrot , F. Faure és Courdavaux .'.tt. e fö-

lött a tétel fölött okoskodtak : Inkább vesszen a köztársaság, 
mint hogy elveinket feladjuk ! Az állami iskola növendékei 
legalább nem fognak klerikálizmus által meghamisított 
nevelést kapni ; egyébiránt őrködni kell a hivatalok főnö-
keinek megválasztása fölött is, kik az adminisztráczia pályán 
az előre léptetést kezökben tar t ják. Az egyházi intézetek 
növendékei legalább a lyceumokban, melynek tanfolyamát 
követni fogják, találni fognak modern tanítást, köztársa-
sági tanítást. A szerzetes házakat el kell törölni. 

„A.', t. N.'. szónok kedvező bezáró szavai után, a 
bizottság' napirendje elfogadhatott. — Blatin.'. t. pótin-
ditványa, a szónok kedvező véleménye alapján, egyhangú-
lag megszavaztatott. 

A nyilvános szavazás az egész fölött a következő 
eredményt mutat ja : 

Szavazók száma : 273 
Elfogadás mellett 270 
Ellene 3 

(Hosszantartó tapsok.)" 

') Ez azután szigorú felügyelet ! A szeri:. 
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Most lássuk a másik okmányt! 
Schivérer / . t. (zsidó) elnöklete alatt szept. 19-én 

ismét „convent" volt. De Vidau t. a következő hatá-
rozati javaslatot terjeszté elő : 

„Tekintve, hogy a szakadkőmüvesség oly intézmény, 
melynek ezélja nem csupán a szerencsétlenségek enyhítése; 
hogy ő mindenek fölött előőrse az oly polgárok hadsere-
gének,, kik a köztársaság kormányának élén oly férfiakat 
akarnak látni, kik el vannak tökélve világosan és hatá-
rozottan szakítani az ország monarchikus és klerikális 
hagyományaival, nemcsak beszédekben, hanem tettek-
ben is ; 

tekintve, hogy a legkomolyabb érv, melyet a köz-
társasági-pártiak egy része a cultus-budget fentartása 
mellett felhoz, abban az állításban áll, hogy annak 
eltörlesét a nép szavazata nem fogja jóváhagyni :x) a gyű-
lés felhívja a rend tanácsát, hogy intézkedjék minden 
szabadkőművesek gyűléseinek összehívása iránt, t. i. 

1. Párisban, a parlament és a sajtó minden tag-
jaiból ; 

2. A départementokban és a vidéken, melyeken 
kijelölve lesznek, a választott testületek tagjaiból a me-
gyei, városi közgyűlésekben stb. 

„Az ily gyűléseknek napirendje lesz, előre kijelölve: 
„Csatlakozás a kultus-budget eltörlésére vonatkozó 

reformhoz." 
„Ezeknek a gyűléseknek tárgyalásai központosítva 

lesznek egy a parlament (N. N.) tagjaiból álló bizottság 
kezében." 

Határozati javaslat. 

„Az 1891-iki nagygyűlés kimondja: 
„1. Aláirási ivek fognak minden év utolsó 3 hónap-

jában a szövetség minden páholyához kibocsáttatni a rend 
tanácsának gondoskodásából. 

„2. Az alapokat központosítani fogja Francziaország 
Nagy Oriense, ezen czim ala t t : Liga a kultus-budget el-
törlésére : 

„ Alapok, melyeknek rendeltetése szóval és tettel har-
czolni parlamenti tisztségekhez jutása ellen oly szabadkő-
műveseknek, kiknek csatlakozását és ragaszkodását nem 
lehetett megnyerni a kultus-budget eltörlése végett alapí-
tott Ligához. 

„A szabadkőművesség a klerikalizmus ellen szüksé-
ges eme harczában ki fogja ismerni igazi szolgáit. (Sic !) 

Aláírva : De Vidau," 
„A „les Amis tr iomphants" nevü páholy 

megbizottja." 

„A párisi 0.\ 
„Ennek felolvasását a gyűlés tapsviharral fogadta. 
„Constans t. (a miniszter ?) kijelenté, hogy a 4. 

bureau csatlakozik de Vidau .*. t. javaslatához. 
„De Vidau kérvényt adott be szavazás megejtése iránt. 

x) Ecce : csakugyan félnek a néptől ! A szerk. 

„A segéd-szónok, V felváltván a tiszteletbeli szónokot 
a javaslattal ellenkező konklúziókat terjeszt elő. 

A szavazás körül jár. — Eredmény. 
A szavazók száma : . 187 
Az Orz. konklúziói mellett . 13 
A konklúziók ellen . . . . 174 

De Vidau.'. t. indítványa el van f o g a d v a . 2 ) 
Ebből ennyit. Most lássuk, azaz halljuk mgr Grouthe-

Soulard aixi érsek levelét Fallières igazságügyminiszter-
hez. Az olvasó maga ítélje meg, nem tiszta igazságot 
mondott-e az aixi érsek, s vájjon igazságügy-miniszter-e 
az, a ki az igazmondásért pörbe fogatja az igazmondót ? 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
*** Szentséges atyánk, a pápa, Harmel gyáros, a 

franczia kath. munkások zarándoklatának egyik fővezéré-
vel beszélgetés közben egyenesen kimondta, hogy ő a 
fejedelmek részéről elhagyatottnak érzi magát, s hogy 
nincs mellette — „csak az isteni gondviselés." (Moniteur 
de Home.) 

— 0 Felsége, a mi apostoli királyunk életéből 
sürüen kiszivárognak a közönség körébe tények, melyek 
a felség nagy vallásosságáról tesznek tanúságot. Minap 
nagyban ajánlotta a népmissziókat. Most pedig a meier-
lingi zárda kis kápolnáját, miután az már benedikálva 
volt, jelenlétében ünnepélyesen felszenteltetni kívánta. 

— XIII. Leo pápa Csicsáky Imrének elismerésül, 
hogy neki Dante theologiája müvét megküldte, Rampolla 
bíboros államtitkárja által igen szives levelet íratott, a 
melyben apostoli áldását adva azon élénk óhajtásának ad 
kifejezést, hogy a klérus is foglalkozzék szépirodalmi 
tanulmányokkal s épp e miatt igen örvend, hogy Csicsáky 
a Divina Commedia igaz értelmének felderitésevel foglal-
kozik. (II Sommo Pontefice desidera viramente che anche 
il Clero si dedichi agli studii letterarii e pero ha appreso 
con piacere che la S. V. si è adoperata i chiarire presso 
i suoi connazionali il rero concetta delia Divina Com-
media). 

— Bámulatos a becsületes, állhatatos munkásság és 
müveit szellem hatalma. Mutatja ezt az angol alsó-ház 
speakerjének vagyis elnökének, m. Smithnek példája. 0 
azzal kezdte szerepét az életben, hogy kiskereskedést nyi-
tott újságoknak. Ma a Smith et Comp-féle czég világhírű 
ház, megalapítója pedig M. W. H. Shmidt mint az an-
gol parlament alsóházának elnöke szállt sirba, a kinek 
hivatala egyike a legnehezebbeknek az angol nép politi-
kai életében. Angolország királynéja koszorút küldött az 
elhunyt férfiú ravatalára, névjegyén ezt irva a koszorú 
mellé: „Őszinte tisztelet és mély hála jele az országának 
és fejedelmének tett lelkes szolgálatok fejében." 

l) A páholyoknak szokott lenni szónokuk, segédszónokuk, tisztb. 
szónokuk. A'jzerk. 

'-) T. i. szabadkőművesség vezérei néha azt a szemfényvesz-
tést is lejátszák, hogy az általok óhajtott, kedvelt, sőt inspirált 
inditványnyal szemben ellenkező konklúziót adatnak elő, mint a 
N. \ O.*. konklúzióját a — szónok által, hogy igy bolonddá tartsák 
a testvéreket, és ezek azt gondolhassák, hogy ők szabadon hatá-
roznak s nem orruknál fogva vezeti őket a N.". 0. ' . A szerk. 

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

Budapest, 1891. Budnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. iFapnövelde-utcza 8. sz., 
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S. Joannes a Cruce. 
I. 

A jelen év folytán az egyház körül százado-
kon át sok érdemet gyűjtöt t szerzetek nevezetes 
centenáriumokat ünnepeltek. 900 év mult, hogy 
a „mézzel folyó" ajkú sz. Bernát napvilágot 
látott . Ez az évforduló a ciszterczi rendnek 
volt családi ünnepe; de sz. Bernát érdemei miat t 
részt vett az örömben az egész egyház. — 
Loyola sz. Ignácz 1491-ben született s e mia t t 
jubilált a Jézus-társaság. De mivel nagyobb do-
log, ha valaki a mennyei ország polgárává lesz, 
sz. Alajos halála s megdicsőülése háromszázados 
évfordulója fényesebb ünneppé fejlődött annál 
inkább, mivel ezen angyali ifjú a ker. if júság 
patrónusa, s mivel az ifjúság világszerte meg-
ünnepelvén szeretett szószólóját, ünnepi örven-
dezésébe belevonta a felnőtteket is. Ki tudja, 
nem fog-e az Alajos-jubileum nagy politikai 
következményeket teremni, mert a római zarán-
doklatok idején a vak is láthatta, minő keser-
ves helyzetben van sz. Péter utóda. Svédhon 
gyér katholikusai a szerzet-alapitó Brigitta szent-
téavattatásának ötszázados évfordulóját ta r to t ták 
meg okt. 7-én. Ez a nap éjszakon talán jobb 
jövőnek hajnala. 

Hátra van még egy nevezetes centenárium, 
családi ünnepe lesz az a karmelita rendnek, 
mer t keresztes sz. János halálának háromszáza-
dos évfordulója lesz f. é. decz. 14-én. Azonban mi-
vel sz. János a szerzetesi fegyelem, a mystica 
theologia, az egyházi szellem fölelevenitése kö-
rül Spanyolhonban szóval és Írással közvetlenül, 

az általa meguj i to t t kármeli tarend utján, vala-
mint mindenfelé el terjedt iratai által közvetve 
az egész egyházban megbecsülhetlen érdemeket 
szerzet t : bizonyára szélesebb körben is fog a 
karmeli ta rend örvendezése visszhangot kelteni. 

Közölte annak idején a „Religio" (I. 34. sz.) 
a sz. atyának e centenáriumra vonatkozó levelét, 
melyben XIII. Leo pápa azon reményének ad 
kifejezést, hogy ezen centerarium megünnepelése 
kétségkivül bő gyümölcsöt fog hozni a hivek, 
főleg a karmeliták számára; mert az ünnepelés 
alkalmával önkényt is szembe fognak tűnni a 
szentnek ragyogó erényei, „melyek közöl — ki-
vált a mai az egyház és a szerzetes családokkal 
szemben oly ellenséges korban — keresztes szent 
Jánosnak legyőzhetlen állhatatosságával párosult 
csodálandó türelmét említema mely oly nagy 
volt, hogy leirhatlan szenvedései között teljesí-
te t t munkálkodásaért az Ur Jézustól jutalmul 
ezt ké r te : „pati aut contemni pro ChristoBuz-
dításul föl tár ja a sz. atya a kath. egyház lelki 
kincstárát, teljes bucsut enged mindazoknak, kik 
a szentnek tiszteletére f. é. nov. 22-ike és decz. 
14-ike közt a sarutlan karmeli ták templomaiban 
ta r tandó triduumok alkalmával a szokott fölté-
teleket teljesitik, és hét évit s ugyanannyi negy-
venednyit azoknak, kik legalább bűnbánó lélek-
kel az ajtatosságokban résztvesznek. 

Midőn a sarutlan karmeliták généralisa a 
sz. atya eme levelét f. é. márcz. 19. k. körlevél-
ben a rend összes házaival közli, rámutat arra, 
a mit sz. Jánostól tanulhat a karmelita, a vi-
lági hivő, s végül az áldozó pap. 

„Csudálva szemléljük (sz. János) atyánkban 
.34 
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a szigorúbb szerzetes fegyelmet, a világi hiúság 
és társalkodástól való tel jes visszavonulását, a 
magánynak gondos megőrzését, a bensőbb élet 
ápolását, az Ur törvénye fölöt t való szakadatlan 
elmélkedést, az önmegtagadás szellemét, szóval 
a karmel i ta tökéletesség legteljesebb példaképét." 

A világi hivekre nézve a ján l ja a rendfőnök, 
hogy a szent férf iúnak erényeiről és életéről 
őket fölvilágositsák a lka lmas élet irások és szó-
nokla tok u t ján . „Lássák benne a gazdagok kin-
cseik és gyönyöreik hiu voltát , lássák a minden 
földi javak nélkül élő sz. Jánosban a szegén}rek 
és szűkölködők, mint gyű j the tnek kincseket a 
mennyekben ; t anu l janak tőle bátor le lküséget , 
kik üldözést szenvednek; türe lmet , k iket fájdal-
mak gyö tö rnek ; az á r ta t l anok , feddhetet len éle-
tűek szeressék őt min t az á r ta t l anság példaké-
pét. A bűnösök csodálják és kövessék az á r t a t l an 
sz. János szigorú vezeklését ; végre mindenki 
föl tekintve sz. Jánosra buzduljon föl arra, hogy 
vigye sa já t kereszt jé t . . . " 

„Mi pedig, t isztelendő a tyák, forgassuk éjjel-
nappal ama ki tűnő könyveket , melyeket keresz-
tes sz. J ános Is tentől ok t a tva ir t , elsőben is, 
hogy elménk fölvilágosodjék, aka ra tunk erős-
bödjék. lelkünk pedig napról -napra edzettebbé 
legyen, miszer int elérhesse az életszentség ma-
gas la ta i t ; másodszor pedig azért, hogy az ő 
bölcseségének forrásaiból másoknak is j u t t a t -
hassunk, és a hivek lelkét helyes és igaz i rány-
ban vezethessük a tökéletesség ut ja in ." 

E körlevél gyú j to t t mindenüt t , hol karme-
l i ták vannak. Spanyolországban és Olaszhonban 
külön folyóiratok indul tak meg, hogy a hiveket 
a cen tenár iumra előkészitsék. Parmában, hol az 
olasz folyóirat megjelen, folio-nagyságu a lbumot 
is adtak ki a szent életének főbb mozzanata i t 
fö l tünte tő rézmetszetü képekkel. 

Hazánkban sarut lan karmel i t a - k las t rom 
mindössze csak ke t tő lé teze t t : a szakolczai II. 
József a la t t le t t eltörölve, a győri azonban, kivált 
mióta az ötvenes évek végével u jabb reformon 
esett á t . igen szépen virágzik. S eszerint keresz-
tes sz. János centenár iuma hazánkban egyházi 
pompával csak Győrött lesz az előirt módon 
megta r tva és pedig mint ér tesül tünk, nov. 22. 
23. es 24:. Ezen alkalomra a szentnek életéről 
kis könyv is készül — egy győri karmel i ta 
atya tollából — magyar és ugyanaz német nyel-
ven. Azonban hiszszük, hogy mindazok, kik a 

centenár iumról értesülnek, lélekben csat lakoznak 
sz. Teréz fiaihoz, hogy velők egyetemben hálát 
mondjanak a Szentháromságnak azért, hogy ke-
resztes Jánosban annyira megdicsői te t te szentegy-
házát, buzdulva a szentnek ragyogó erényein, 
miszerint a szorongat ta tás napja in kifogyhat lan 
türe lemmel helyt á l l janak. 

A szoczializmus és elterjedése.1) 
A malines-i kongresszus nem hagyta figyelmen kivül 

a társadalmi kérdéseket. Örömmel veszszük tudomásul, 
hogy napjainkban ezeket a kérdéseket minden katholikus 
gyűlésen szóvá teszik. 

A szoczializmus ma már nem puszta elmélet, hanem 
harcz, a mely átcsapott a gyakorlati élet terére s ott 
naponkint mindig ijesztőbb mértékben terjed. De ezen 
nem is csodálkozhatunk, uraim, hiszen tudjuk az egyház-
történetből, hogy a jó s a rossz, az igazság és a hamis-
ság örök időtől fogva hadi lábon áll egymással. Századok 
hosszú során át mindig más és más alakban dühöngött 
a gonoszság s ádáz dühének rohamai ma sem szűn-
tek meg. 

Három századnyi kemény harczot kellett vivnia az 
egyháznak, hogy a pogányság ellenében diadalra vezesse 
a kereszténység zászlaját, s ki ne emlékeznék vissza a 
Leók s Gergelyek örökké emlékezetes küzdelmeire, a 
melyeknek eredménye a szabadság volt, ama szabadság, 
a melyet e gyűlésnek elnöke oly ékesszóló szavakban 
ecsetelt (Helyeslés). 

Az egyház szembe szállt a XVI-ik század szo-
morú eszméinek is s megnyerte ellenük saj í t isteni 
alkotmányának s egységének diadalát. Es az egyház, a 
hozzánk oly közel eső bitófa előtt is állhatatos maradt 
Krisztushoz és tanaihoz. Eme kiállott küzdelmek, uraim, 
az egyház isteni hivatásának legfényesebb bizonyitékai s 
ha ma, a szemeink előtt lefolyó küzdelem veszélyes vol-
tára rámutatva, félrehúzom a vészharangot, ezt nem két-
ségbeesésből tettem, hanem azért, hogy az alvó sziveket 
mámorukból fölrázzam s tevékenységre intsem. 

A mai küzdelem magában foglalja a többit mind. 
Rövid idő alatt óriási terjedelmeket öltött, a melyeknek 
sem a szárazföld sem a tenger út ját állani nem tudta. 
Végzetes küzdelem ez, uraim, mert ettől függ a keresz-
tény hitélet végleges győzelme. 

A bibornok ő eminencziájának, a kinek fáradhatlan 
buzgalmából ez az uj katholikus kongresszus életet és 
czélt nyert, óhaját vélem teljesiteni, midőn ma a socialis-
mus legújabb térfoglalásáról szólok. 

Bárha eléggé fel tudnám fogni ennek a küzdelemnek 
jelentősségét s bárha szivem eléggé érezné a veszély nagy-
ságát, hogy azt önöknek hiven és világosan lelki szemeik 
elé tudjam állítani. (Halljuk). 

A jól vezetett életnek első feltétele az, hogy ön-

Beszéd, melyet Win te re r abbé az ezidei malines-i kon-
gresszus gyűlésén mondott . 
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magunkat ismerjük. Igy a társadalomnak is első sorban 
önnönmagát kell jól ismernie, ha tartós fennállásra szá-
mit ; s igy látnia kell azt a borzasztó örvényt, a mely 
rombolással fenyegeti, ha figyelmen kívül hagyja. 

Először tehát arról fogok beszélni, hogy miért fog-
lalt el a társadalmi kérdés manap oly fontos álláspontot ; 
s azután röviden fogom vázolni a mozgalom jelenlegi 
állapotát s végre rá fogok mutatni az egyháznak szerepére 
ebben a küzdelemben. 

I. 

Mindenekelőtt ismerkedjünk meg ama tényezőkkel, 
uraim, a melyek a jelenlegi állapotot előidézték. 

Sokan nincsenek még tisztában magával a kérdéssel. 
Merően gazdászati vagy egyáltalán anyagi kérdésnek ve-
szik ; ily értelemben azonban, bár fontosságát nem von-
juk kétségbe, még sem szolgálhatna összejövetelünk fel-
adatául, amint nem ilyen szempontból kiindulva képezte 
tárgyát XII I . Leo encyclikájának sem. 

A társadalmi kérdésnek kettős oldala van : az egyik 
a gazdászati, a másik a szorosabb értelemben vett társa-
dalmi, a mely fontosságban az előbbit hasonlíthatatlanul 
fölülmúlja. Ne kecsegtessük azonban magunkat ábrán-
dokkal. A társadalmi kérdést az anyagi érdekek valamely 
tetszésszerinti rendezésével nem lehet megoldani, mert ha 
az emberre nézve áll az, hogy nemcsak kenyérrel él, nem-
kevésbé igaz az a társadalomra nézve is. (Helyeslés). 

Nem kell hinni, hogy a társadalmi baj tisztán 
anyagi. A fekélyek ugyan külsőleg támadnak, de vájjon 
nemabensőleg megromlott vér jelenségei-e azok? A rom-
lást nem egyedül a sok napi munkaóra s kevés bér meg 
a hitelező okozta, sem nem az a körülmény, hogy a 
középosztály szemlátomást fogy. Nem. Nem tagadhatjuk, 
hogy ezek oly bajok a társadalom testén, a melyeket 
senkinek sem volna szabad figyelmen kivül hagyni, a 
mint maga az Istenfia is megemlékezett róluk, midőn azt 
mondotta: „Misereor super turbam." Szánom a népet. 

Távol legyen tőlem, hogy ezeknek a panaszoknak 
jogosultságát kétségbevonjam, sőt kérve sürgetem a mun-
kások bajainak orvoslását, de az egyház mozgalmának 
sokkal általánosabb s mélyrehatóbb czélja van. 

A társadalmi kérdés nem valami nagyon is u j do-
log ; fölvetették azt már egy századdal ezelőtt, mi-
dőn az emberi jogokat az isteniekkel szembeállították 
s a földet és annak élvezeteit az égi boldogság fölé he-
lyezték. 

Mi elismerjük azt, hogy az embernek vannak jogai, 
de midőn ezek mellett sikra szállunk, ne felejtsük, hogy 
legbiztosabb fegyverünk az isteni jogok ; ezeket egymás-
tól elválasztani annyi, mint emberi jogainkat legbiztosabb 
zálogától megfosztani. 

Eljő az idő, midőn az emberiség ezt be fogja látni 
(Helyeslés) ; eljő az idő, midőn a jelenleg félrevezetett 
munkás nép be fogja látni, hogy leghívebb barát ja az az 
Isten, a kit csak káromkodásokból ismer. (Elénk he-
lyeslés.) 

A socialismus eszméit a forradalom hozta létre ; ezt 
maguk, a socialismus főemberei sem tagadják, sőt büsz-
kén hivatkoznak véres eredetükre. 

De honnan van az, hogy ezek az eszmék csak egy 
századdal a forradalom után, most törnek elő teljes ere-
jükben ? Gyakran megtörténik, hogy az események hatá-
sai csak későbben és fokonként jelentkeznek. A forrada-
lom eszméi beszivárogtak ugyan a társadalomba, de hatásuk 
csak lassankint mutatkozott , először az állami életben, 
majd az iskolában s a családban, végre a munka terén. 

„Egyesüljetek, proletárok !" hangzott el Marx Ká-
roly ajkairól, ez volt a jelszavuk. 

Az egész mozgalomban két időszakot különbözte-
tünk m e g ; az egyiket liberális, a másikat socialis idő-
szaknak mondhatjuk. 

Isten változhatatlan törvényei képezik a társadalmi 
élet alapját ; a ki rendet akar a társadalomban, annak 
ezekre a törvényekre kell épiteni ; olyan társadalom, a 
mely ezt az alapot nélkülözi, előbb-utóbb rombadől. 

A XIX-ik század is figyelmen kivül hagyta az 
isteni törvényeket, a minek az lett a következménye, 
hogy a tőke és a gép korlátlan hatalommá fejlődött, a 
mely előtt az egyes ember csak eszköz volt. 

A tőkének és a gépnek első eredményei elvakították 
az emberiséget ; mindenki egy uj, boldogabb korszak 
hajnalát látta, mert a dolgok folyamatát csak anyagi 
oldalukról fogták fel. 

Az emberi jogok szüntelen hangoztatása mellett 
elfeledték a férfiúban a családatyát, a nőben a család-
anyát s a gyermekekben a családtagokat, a testvéreket ; 
a gépnek pedig nincs szive, előtte atya, anya s gyermek 
fogalma nem létezik, üres szók. 

Az anyagi viszonyok természetesen kedvező fordu-
latot nyertek, de a kincses ládák őrzői mellett egy másik, 
a modern proletarianismus tömege fejlődött ki, a mely 
annál szomorúbb alakot öltött, minél nagyobb mértékben 
halmozódtak össze a kincsek a másik oldalon. (Elénk 
helyeslés). 

A gyönyört egyrészről s a nyomort másrészről hűen 
ecsetelni, nem könnyű feladat, s azért félek is, hogy a 
társadalmi mozgalomnak eme első alakulási folyamát, a 
mely az isteni jogokat meg- és elveti, nem sikerült talán 
eléggé szemeik elé állítani. 

A forradalmi mozgalom második időszaka, az úgy-
nevezett socialis időszak sem késett soká. Előfutárjai t 
úgyis ismerik. Azt is tudják uraim, hogy egyikük nem 
elégedett meg azzal, hogy az isteni jogokat tagadja, ha-
nem arra is vetemedett, hogy Istent magát a gonoszszal 
azonosítsa s a gonoszság logikájának legvégső határáig 
menve azt hirdette, hogy a birtok annyi mint rablás. 

Igen, Proudhon egész helyesen alkalmazta ördögi 
logikájának következtetéseit ; ha nincs isteni jog, nincs csa-
ládi vagy birtokjog sem. De a néptömeg, vagy mert még 
nem volt eléggé elkészítve, vagy mert Proudhon és tár-
sai nem tudtak ahhoz egészen leszállani, nem fogta fel 
ezeket a tanokat ; Marx Károlynak, a modern socialismus-
prófétájának kellett föllépnie, hogy a tömeg is megértse 
azokat. 

Marx elvei körülbelül ugyanazok mint Proudhon-éi, 
de vakmerőségében még tovább ragadtatta magát. Elvet-
vén a jelenlegi társadalmi állapotokat, két részre osztotta 
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az emberiséget; munkásokra, a kik a jövedelmező osz-
tályt képezik és zsákmányolókra, a kik a hasznot zsebre 
dugják. 

Lázitó szavai elhangzottak a föld minden zugába. 
„Jöjjetek proletárok, bárhol vagytok, s egyesüljetek!" 

Ha azonban Marx megelégszik azokkal az eszközök-
kel, a melyekkel Proudhon élt, ha t. i. ő is csak köny-
vekben, röpiratokban terjesztette volna tanait, akkor róla 
sem vett volna tudomást a nagy sokaság. De ő sokkal 
hatalmasabb eszközökkel fogott a munkához. 

Főtörekvése volt egyesíteni a proletárokat s ebből 
a czélból megalapította az „Internationale-t" azaz azt a 
hatalmas társaságot, a mely a távirónál s telephonnál is 
gyorsabban vitte szét a világba a modern socialismus 
tanait. 

Tekintsünk vissza most. uraim, egy századdal ! Azok, 
a kik akkor az emberi jogok mellett törtek lándzsát, igy 
kiáltottak: „Mi a nép? Semmi. Mivé kell lennie? Min-
denné." És azok, a kik ma Marx-xal együtt az isteni, a 
birtok s a családi jogokat tagadják, igy kiál tanak: „Mi 
a munkásosztály? Semmi. Mivé kell lennie? Mindenné." 
„Et nunc reges, intelligite, erudimini qui iudicatis terram !" 

Röviden rámutattam tehát ezekben a socialis moz-
galomnak kiinduló pontjára. Most áttérek eme mozgalom 
jelenlegi állapotának megismertetésére. 

A socialismus leghatalmasabb terjesztője az „Inter-
nationale." E szövetkezet tagjai elviszik tanaikat a kü-
lönböző országokba, a hol lassankint nyilvános vagy 
titkos gyűléseknek, sőt a műhelyekben a közönséges be-
szélgetés tárgyát képezik. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 26. Türr Pista politikája, theologiája 

rs — puskája ! — 
A közönséges halandók között néha furcsa kosztosai 

az Ur Istennek fordulnak meg ennek a vén földnek a 
girbe-görbe hátáu. Azt gondolná az ember, ha nem tudná 
a tisztességes vezeték- és keresztnevüket, hogy talán a 
Marsból vagy a Yénusból, ha nem a Jupiterből vagy a 
vén Uránusból pottyantak le ide a földre, még pedig 
nem azért, mintha ott fölöslegeseknek tartották volna 
őket. tehát mint ilyeneket akaratuk ellenére dobták 
volna le az ottani lények, hanem mert ők unták meg az 
ottani élet unalmas egyformaságait, s hogy tele tüdővel 
szívhassák magukba a hold alatti bohóságok változatos 
szeleskedéseit, — önként pottyantak le éppen ide mi kö-
zénk, furcsa emberekben amúgy is bővelkedő bus ma-
gyarok közé. 

Fgy ilyen Jupiterből ide pottyant nem közönséges 
halandónak látszik — a világért sem mondanám, hogy az, 
csak látszik — a mi jókedvű Türr Pista bátyánk, a haza-
fiságnak e boldog vándor madara, a ki három hazában is 
otthon van, — persze hogy nem egyszerre, hanem egy-
másután. Ezt az egyszerrét, bármennyi kóklerséget vitt is 
már véghez változatos életében, Pista bátyánk még eddig 
nem tudta megcselekedni. Jele, hogy ezután sem fogja 
tudni. Hiszen, bármennyire nagy is még mindig benne a 
virtus, erejének mégis már fogytán vagyon. Ezt mutatja 

jó erősen megderesedett bajsza és Viktor-Manó-ias sza-
kála, ha még le nem vágta. 

Láthat ja e szíves szótevésből kedves vándor-hazafi 
urambátyám, hogy a világért sem haragszunk rá itten 
azért, hogy néha el-ellátogat hozzánk is és megbámul-
ta t ja az érdeklődőkkel és tisztelőivel — nagy bajuszát és 
ábrándjainak, melyekhez még mindig fiatal lelkesedéssel 
ragaszkodik, igazán érdekes — nagy panorámáját. Most 
is, hogy ismét ide érkezett közibénk, köszönettel fogad-
juk, hogy megnyitotta e hires panorámát s nagynevű 
laptársunk, az „Egyetértés" volt párisi levelezője által 
meginterviewoltatván magát, az „Angol királynődből — 
hol szállva van, hirdeti, hogy csak tessék besétálni szép 
magyar közönség, mert az ő kóklerségeinek panorámájá-
ban ezúttal politika, puskaporszag és látatlan füst mellett 
van ám kiállítva egyéb is, még pedig igen pikáns dolog, 
t. i. egy kis theológiai. — pápafaló mártással körülterem-
tettetézve. Az árgyelussát, hát gyere be, — te világtól 
elmaradt vakuló magyar közönség ! 

Hát mi nem ijedtünk meg a nagybajusztól s bemen-
tünk a kóklerségek panorámájába, — s mit láttunk o t t ? 

A mi először az urambátyám politikáját illeti, hát iga-
zán bámulva vettük észre, és nem minden élvezet nélkül 
sietünk konstatálni, hogy — Pista bácsi nem változott 
egy körömnyit se. Még mindig ifjú hévvel kergeti ifjúsá-
gának álmait és — hóbortjait . Boldog ember! A kinek 
Miatyánkja, Garibaldival mint Ámennel a végén, Viktor 
Manó, a nagybajszu király-eszmény vala ; ő, a kinek 
„Üdvözlégy"-e nem ismert fenségesebb nevet a nagypén-
teki husfaló Pion-Pion herczeg urnái ; igen, ő, a kinek 
„Hiszekegy"-e nem ismert állandóbb igazságot a Sedannál 
lehanyatlott és Cislehurstban eltemetett napoleonizmus 
gloirejánál, — még most se látja be, hogy élete kegyet-
len csalódás, a csalódások hosszú iánczolata, a melynek 
végére ez van felirva „mene, tekel" gyanánt : „Qui 
mange du pape, en meurt." Hogy Türr bátyánk — kö-
zönséges pápafaló ember, azon egy cseppet sem csodál-
kozunk, hiszen ha jól tudjuk, ő magas rangú szabadkő-
műves u r ; neki ez már kenyere, akarom mondani kutya 
kötelessége, máskülönben csalódásai hosszú sorának a 
végén még az is megtörténhetnék őszbecsavaradó vén 
fejével, hogy a testvérek kiakolbólitanák, ha a pápa ellen 
izgatni megszűnnék. Csak egyet sajnálunk : azt, hogy 
Türr István „tábornok" magyar ember létére nem röstell 
oly óriás világhatalommal szemben, milyen a katholikus 
egyház és a pápaság, mókázni és a bolondját járni. Mert 
a mit a pápaság ellen az „Egyetértés" „volt" párisi leve-
lezője előtt megeresztett, az az egész beszéd, nem egyéb 
bolond mókázásnál. Bátyánk nem ismer csak eszes, ke-
vésbbé eszes és azután rossz erkölcsű pápákat szent Péter 
székében. De ez még csak hagyján. Hanem mikor azt 
mondja Pista bátyánk, hogy — „mindennek vége szakadt 
a pápák világi hatalmával" : engedjen meg, urambátyám, 
oly valamit tulajdonit a pápa világi hatalma megszünte-
tésének, a mit maga sem hisz el magának. Hát igazán 
komolyan hiszi Pista bácsi, hogy ha a pápák nem lesz-
nek világi fejedelmek, akkor nem lesznek sem olyan 
pápák, a kiket „az Isten bőven megáldott szellemi erő-
vel", sem olyanok, „a kiket a gondviselés csekélyebb 
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mértékben tüntetett ki észbeli tehetségekkel ?" Hát azt | 
gondolja urambátyám, hogy ezentúl a pápák mind csak j 
közönséges, középtehetségü emberek lesznek ? Es hogy ezt 
az aequilibriumot, ezt az állandó középszerűséget a 
pápák észbeli tehetségében, a világi fejedelemség meg-
szüntetése van hivatva meghonositani ? Igy csak az beszél, 
urambátyám, a ki bolond gombát evett, a mi a politiká-
ból élő emberekkel azért esik meg oly könnyen és oly 
gyakran, mert a politika utjának a végén nagy dicsőség 
ragyog ugyan, t. i. a hatalom és uralkodás dicsősége, 
ámde az oda vezető különféle utak szélein sehol sem 
terem annyi csalfa, és csupa okosságnak látszó bolond 
gomba mint a politika utjának a szélén. 

De lássuk már Türr Pista bátyánknak a theologiáját. 
Ezt szórói-szóra idézem. Kár volna belőle elveszteni egy 
szócskát is. „Különben, — úgymond, háládatlannak mondva 
a pápát, mert nem teszi azt a mi Pista bátyánknak 
tetszik, — e vonakodásnak, meglátja, hogy jó követke-
zése lesz. A világ nem butább mint Luther idejében volt. 
A magyar katholikus klérusnak előbb-utóbb felnyílik 
majd a szeme. (Mintha bizony eddig vakok lettünk volna. 
Köszönjük a bókot \) Észre fogja venni, hogy a pápa 
nem akar egyebet, mint kulturharczot. A magyar klérust 
pedig eléggé hazafiasnak ismerem arra, hogy inkább fel-
mondja Rómának az engedelmességet, semhogy hazáját 
végveszélybe döntse, s eléggé felvilágosult is arra nézve, 
hogy eshetőleg inkább a sizmát inaugurálja." 

Tudja mit, urambátyám ? Ezért a nagy mondásért 
igazán kár volt haza jönnie. Hisz az e fajta theologiát 
mi már régen ismerjük. Higyje el, Pista bácsi, hogy ezt 
annak a gyönyörűséges szabadkőműves testvériségnek, a 
melynek a tábornok ur is előkelő tagja, a legeslegnagyobb, 
mert láthatatlan nagymestere az ördög, szebben és csábí-
tóbban adta elő már ős szüleinknek a paradicsomban, 
mikor azt súgta a fülökbe, bogy „eritis sicut dü", csak 
az engedelmességet mondjátok fel ! 

Legyen meggyőződve a tábornok ur, hogy szamarak 
és szabadkőművesek között talán megjárja tüzes taplót 
dugni a fülekbe; de nálunk katholikus klérusnál ez nem 
járja. A megtisztelést köszönjük és vissza származtatjuk. 

De hol a puska, kérdi a nyájas olvasó. 
Nos hát nem látod ? . . . I t t van ni. Sehogyse tu-

dott elsülni. Pedig ugyancsak megtöltötte azt pápa-gyülö-
lettel Pista bátyánk. Ugyan kérem, hogy is gondolhatta 
azt okos fejjel, hogy a pápa-gyűlöletet méznek fogja a 
magyar kath. klérus tekinteni és mint a legyek tömegesen 
fognak reá szállni ?! ? ? 

Eger. Az egri polgári leányiskola fölszentelése és 
ünnepélyes megnyitása f. hó 15-én az angolkisasszonyok 
templomában tartott szent misével vette kezdetét, melyen 
az angolkisasszonyok egri tanintézetének belső növendé-
keiből alakult remek duett-kar elragadó-szép éneke a 
nagy számú hallgatóság lelkében mély áhítatot keltve, a 
tiszta szellemi gyönyör- s élvezetnek előttünk eddig 
ismeretlen égi magaslatán ringatta szivünket, l e lkünke t . . . 
Mise végeztével, főtiszt. Katinszky Gyula, az egri érseki 
finövelde igazgatója s a tanitónőképző igazgató-tanára, az 
angolkisasszonyoki, mint tanárnők, a polgári leányiskola 

I-ső és Il-ik osztályú tanulói s a szent misén jelent volt 
nagy számú közönség környezetében, az országczimerével, 
s a magyar nemzet és városunk szineit viselő zászlók és 
szebbnél-szebb élő virágok- s ebből font ékes koszorúk-
kal, a legfinomabb s legmagasabb Ízléssel diszitetten, 
lélekemelő s tündér-szép látványt nyújtó polgári leány-
iskola u j épületének fölszentelésére indult, s azt, a tor-
náczban elhelyezett s a legszebb keleti növényektől és 
virágoktól dúsan köritett kiváló szép „Immaculata"-szobor 
előtt végzett ima után, a Mindenszentek-litaniájának a 
polgári leányiskola I-ső és Il-od osztályú növendékei 
által fenn-hangon történt elmondása közben, magasztos 
egyházi fenséggel s páratlan buzgalommal teljesítette. Ezt 
követte : Begovcsevich Róbert püspök elnöklete alatt, a 
Porubszky József apát- és Törőcsik József prépost-kano-
nokok, Halász Ferencz kir. tanfelügyelő, Zalár József 
megyei főjegyző, stb. stb. a tekintélyes számú intelligens 
közönség jelenlétében tartott fényes megnyitási-ünnepély, 
melynek aranykeretében, a tanitónőképző és polgári leány-
iskola énekkara által előadott s minden részletükben tel-
jesen sikerült praecis hazafias-dalok s ugyancsak e nemű 
korrekt szavalatokon kivül, első helyen a tanitónőképző-
igazgató-tanára által, a szónoki tökély kitűnőségével elő-
adott „megnyitó beszéd" ragyogott. E remek „megnyitó," 
az angolkisasszonyok magas színvonalon álló, szakava-
tott. bölcs vezetésére bizott polgári leányiskola czéljának 
leírásán és keletkezése történetének elbeszélésén kivül, a 
tanítás és nevelés tudományos fejtegetésével foglalkozott, 
a tanítást — igen helyesen — csak eszközeül tüntetve 
föl a nevelésnek. Ezzel együttesen : hálatelt s meleg szép 
szavakkal emlékezett meg az angolkisasszonyok egri 
tanintézetének feledhetetlen nagylelkű s nagynevű ala-
pitója s áldásdus élete vég-perczeig állandó kegyes jóte-
vője és istápolója : néhai Bartakovics Béla egri érsekről 
s Miskolczon hason szellemben működő érsekünk : dr 
Samassa József ő exczellentiájáról, valamint az egri 
polgári leányiskola bőkezű adományozója s mintegy léte-
sítője : Zsendovics József prépost-kanonok ur ő nagysá-
gáról, ki az uj tanépület fölállithatásához 10,000 frtból 
álló impozáns összeggel, — továbbá: az angolkisasszonyok 
egri intézetének pénz-alapjáról, mely mintegy 4000 frttal, 
— valamint : Seyff Jozéfa és Turkovics Mária angolkis-
asszonyokról, kik közül az első 1700, a második pedig : 
500 frt, mindenkit mélyen megható adománynyal járultak 
a 16,000 frtot meghaladó építkezési- és fölszentelési 
költségekhez. A hallgatók mindegyike által fennen ma-
gasztalt nagyszabású „megnyitó-beszéd" záradékát egy, 
szent Terézia — kinek a megnyitás napja évfordulati 
ünnepe volt — életéből vett legenda gyönyörű travesta-
tióia képezte. „Eger." 

Francziaország. Itt nagy baj van! — (Vége). 

Az aixi érsek levele: 
„Aix, okt. 8. 1891. 

A vallásügyi miniszter urnák. 

Miniszter Ur ! 
Van szerencsém önt megnyugtatni megkapásáról f. 

hó 4-én kelt levelének, melyben ön felhívja (invitez) a 
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püspököket, hogy, a jelen pillanatban, tartózkodjanak a 
franczia munkásokénali mondott római zarándoklatoktól. 

Én a provençal-i zarándoklat élére állottam, és ezen 
a czimén magamat egyenesen megjelölve hiszem. 

En mindennüvé követtem az 541 útitársamat. Senki 
egy szócskát sem vethet nekik szemökre, a legcsekélyebb 
kifogásolható dolgot sem, ezt mondom én. Az olaszok maga-
tartása, szívesen elismerem ezt, mindig korrekt, tisztelet-
tel teljes, előzékeuy volt. Hanem az összeesküvés kitörése 
előtt utaztunk el. 

Teljesen hiteles tanuk önnek ugyanezen tanúbizony-
ságot tehetik a többi zarándoklatról egytől-egyig. 

Ily körülmények között, miniszter ur, én nem látom az 
okot, a miért ön minket felhív, hogy ne kompromittáljuk 
magunkat oly manifesztácziókban, a melyek, mint ön 
mondja, könnyen elveszthetik vallási jellegüket. 

Ezek a manifesztácziók mindig megtartották vallási 
jellegöket és nem vesztették el azt soha — a zarándokok 
hibájából. Nekünk nem volt szükségünk az ön utasitására 
sem a múltra, sem a jelenre nézve, és semmi sem hatal-
mazza fel önt arra, hogy nekünk a jövőre nézve ily uta-
sitást adjon. Különben, mi tudjuk magunkat hogy viselni. 
(Du reste, nous savons nous conduire.) 

A szervező bizottság felfüggesztette a zarándoklato-
kat ; hogyha majd újra megindulnak, én azt fogom tenni, 
a mit egyházmegyém érdekében jónak fogok látni. Az 
ön levele tehát fölösleges volt. 

A Panthéonban megesett dolog csiny volt Franczia-
ország ellen, a zarándoklás alkalmából : ama vad jelenetek 
és dühös kiabálások a francziák ellen több olasz város-
ban. egy időben, ennek kétségbevonhatatlan bizonyítékai. 
Ön jobbat is tudhatott volna tenni, mint hogy nekünk 
ezt a levelet irni siessen, a mely egy szomorú és rut 
képtelenség. Sőt több ; nincs annak semmi komoly alapja. 
Egyedüli létoka, hogy meglegyen a felelet is erre a két 
szóra : Vive le Pape ! 

Vájjon egy egész népet fellázítani képes bün •— azt 
irni: Vive le Pape! egy templomban, a hol a pápa ott-
hon van, egy király sirja mellett, kinek IX. Pius meg-
bocsátotta a bűneit, és a ki maga is elismerte hibáit, 
midőn Isten itélő széke előtt való megjelenése előtt bű-
neit meggyónta. 

Ön azt sem tudja, hogy ez a két szó franczia kéz 
müve-e vagy pedig idegen kéz irása. Hogyan teheti ön 
felelőssé a franczia zarándokokat oly személyes és jelen-
téktelen cselekedetért, a melynek szerzőjéről önnek tudo-
mása sincsen biztos ? Mondja ön, hogy az az eset meg-
gondolatlanság volt, és ön teljes szigorral tör t pálczát 
fölötte. 

A köztársaság elnök ura és az ő miniszterei vájjon 
inszultálva hinnék-e magokat, hogyha egy utazó itt egy 
hivatalos registrumba ezt írná be : Éljen a párisi gróf 
ur! Ön erre ügyet sem vetne, kivéve ha a szabadkőmű-
vesek ebből is casus bellit akarnának csinálni a katho-
likusok ellen, a mint ezt Olaszországban tették. 

Oh, ha a szerepek megfordulnának, bezzeg mily 
tiltakozásokat kapott volna már ön, igazán ! Csak egy 
angol zarándokot inszultáltak volna ! A bünbánatnak már 
meg kellett volna történnie. 

Mi elutasítjuk magunktól a hitet, hogy mentegeté-
sek és köszönetek jelentkeztek az olasz kormány előtt. 
Mentegetések ! ! ! Hiszen ők tartoznak nekünk, nem mi 
nekik! Hol vannak az elkövetett h ibák? — Köszönetek!!! 
Miért ? Kétségkívül — egy kis bántalmazásért, melyet 
könnyen elfeledtünk volna, és mert nagyobb szerencsét-
lenségektől menekültünk, a melyet azonban a zarándokok 
jó szelleme és keresztény lelki nyugalma került ki, nem 
az olasz kormány, a ki futni kényszerité e békés zarán-
dokokat, szokatlan órában, mintha gonosztevők volnának. 
Mily bámulatosak valának ők okosságban és bölcseség-
ben minden szempontból, és mily erősekké tették önöket 
az önök szomszédjaival szemben ! 

Honfitársainknak itthon is kell gratulálnunk, hogy 
a legcsekélyebb visszatorlással sem feleltek annak a szá-
mos olasz honos embernek, kik kenyeröket köztünk ke-
resik meg. 

Ön, miniszter ur. megtisztel bennünket, midőn azt 
mondja, hogy mi birunk érzéssel a nemzet érdekei iránt. 
Ugy van, ez az érzés mélyen gyökerezik lelkünkben, 
mert mi mindig abból a forrásból merítünk, a mely min-
dig tiszta és a mely soha meg nem tagadja magát. Ró-
mába menve, mi ezt az érzést csak még élénkebbé tettük 
ama nagy pápa lábainál, a forradalom hősi áldozata előtt, 
a ki nekünk a katholikus Francziaországról oly szavak-
ban beszélt, hogy őt e miatt még jobban szeretnők, ha 
ez lehetséges volna, és aki még büszkébbekké tett arra, 
hogy az ő lelki gyermekei vagyunk. 0 nekem személye-
sen hazámról feledhetetlen szavakat mondott. 

Es íme azért kell nekünk megaláztatást szenved-
nünk sajnálatos események által, melyek Olaszhonban és 
Francziaországban, a hol a helyzet urai nem mulasztanak 
el egy alkalmat sem az iránt, hogy megtámadják és le-
gyalázzák. a katholikus vallást, a mely Itáliát és Fran-
cziaországot megalkotta. A béke néha ott van az önök 
ajkán, de a gyűlölet és üldözés mindig kitör tetteikben, 
mert hiszen a szabadkőművesség, Sátán ez idősebb fia, 
parancsol és kormányoz. Ezerszer mondom, hogy szánt-
szándékosan vak az, a ki ezt nem látja. 

A mi engem illet, én fájdalmasan meg vagyok 
sértve önérzetemben, mint franczia, mint katholikus, 
mint püspök. 

Fogadja, miniszter ur, tiszteletem nyilvánítását. 

Xav. Ferencz, 
aixi érsek." 

Nos, van-e csak egy szócska is ebben a levélben, a 
mi nem igaz? Éppen azért üldözik a szerzőjét, mert 
fején találta a szeget : a szabadkőművességet szemébe 
vágta a szabadkőműves miniszternek ! Megjegyzendő, hogy 
az aixi érseket egyszerű plébániáról emelte a franczia 
kormány főpapi székbe. Azt mondják, hogy szabadelvű 
allűr ej ei voltak. Most megmutatta igazi papi lelke, hogy, 
igenis, szereti a szabadságot ; de az igazit ám, és igazán ! 

IRODALOM. 
*** Emlékfüzér. Nt. M. Remigia esztergom-vízivá-

rosi főnöknő 1891. évi október 15-én ünnepelt huszonöt 
éves fogadalmi jubileumának alkalmára felajánlják hálás 
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tanitványai : a jelen tanév növendékei. Esztergora, 1891. 
8-r. 30 1. 

A nagyérdemű szerzetesnő 25 éves fogadalmi jubi-
leuma örömünnep volt Esztergomban messze föld szá-
mára, mert a kedves M. Remigia iránt a tisztelet és sze-
retet igazán messze földre terjed. Maga ez az emlékfüzér 
maga is mutat ja , mily nagyok a kedves szerzetesnő eré-
nyei és érdemei, mikor tiszteletére irodalmi becscsel biró 
mü lát napvilágot. Az ünnepély irodalmi részének da-
rabjai hírneves katholikus iróik tollából származnak. Az 
üdvözlő beszédet, melylyel a növendékek egyike a szere-
tett főnöknőt üdvözölte, dr Walter Gy. i r ta ; az ünnepi 
allegoríai játékot, a melynek czime: „A hivatás győzel-
me," Rosty K. S. J . tolla adta. Az „Üdvözlet" cz. ódát 
Pály Ede, a „Hála koszorúja" cz. költeményt Paszlavszky 
S. irta. 

= A Szent-Ishán-Társulat részéről beküldettek : 
1. A Szent-István-Társulat Naptára az 1892. szökő 

évre. A nép számára. 31-ik évfolyam. Ara 30 kr. 
2. A jó egészség könyve . Irta dr Kontur Béla. 

Egy czimképpel és 4 felvilágosító rajzzal. Budapest, 1891. 
12 n-r. 72 1. Ára 15 kr. 

Népirat — a legjavából való. Minden plébános, 
káplán, százával terjeszsze. Népünkre nézve nélkülözhe-
tetlen, valóságos áldás. Ára hallatlan olcsó. Egy egész 
egészségi könyvtárt helyettesit. Sub titulo „Népirat", az 
50-ik füzet. 

3. Népiratkák 47, 48, 49, 51-ik füzetei, és pedig : 
1. (47.) Mária-Radna rövid története. Néhány meg-
jegyzéssel a bucsujárásról. Főpásztori jóváhagyással irta 
Krausshaár Károly néptanitó. 32. 1. Ára 6 kr. — 2. (48.) 
Menjünk Amerikába ? Vagy : Varjas Pál gazda uram 
esete. Irta Rozgonyi György. (Versben.) 16 1. A r a 3 kr. 
— 3. (49.) Bogár Böske, vagy : Ne játszál a szerencséd-
del. Irta Bandi. 16 1. Ára 3 kr. — 4. (51.) A bucsuki 
kőkereszt , vagy : Ne jár j a fonóba. Tauulságos történet. 
Ir ta : Végházi. 24 1. Ára 3 kr. 

— Ertesités. — Aran szerencsém jelenteni, hogy a 
papi adomák, ötletek és jellemvonások II. kötetét sajtó 
alá adtam, mely gyűjtemény Fráter Jukundián czim alatt 
néhány hét múlva meg fog jelenni. Tisztelettel kérem 
az I. kötetnek (Páter Hiláriuszj megrendelőit, szívesked-
jenek értesíteni vájjon e II. kötet megküldését, mely káp-
lánok, paptanárok, szerzetesek, kispapok, atyafiak és a 
derült kedélyű Fráter Josephus válogatott adomáit fogja 
tartalmazni, — óhaj t ják-e? 

Egy fűzött példány ára most még 1 fr t 20 kr, a 
kötötté pedig 1 frt 70 kr. Megjelenése után valamivel 
drágább lesz. Eger, (lyceum,) 1891.-okt. 19. 

Babik József, tanítóképző tanár. 

V E G Y E S E K . 
*** Csalódás! Alig lépett érvénybe a vasárnapi 

munkaszünetről szóló törvény, máris több oldalról meg-
indult ellene az agitáczió. Az orthodox zsidók országos 
mozgalmát mellőzve, csak azt emiitjük meg, hogy a fővá-
rosi üzlettulajdonosok azt kívánják, hogy a boltok déli 

12 óráig maradhassanak nyitva. Ezzel szemben az üzleti 
alkalmazottak a törvényszabta 10 órai üzletzárás mellett 
indítottak akcziót. Mult vasárnap népes gyűlés volt az 
utóbbi irányzat érdekében. Ebben a gyűlésben többen 
erősen hangoztatták azt, hogy „mily nagy előnyére válik 
az üzleti alkalmazottaknak a tizórai záróra." Kíváncsiak 
voltunk megtudni ezt a — u a g j előnyt. Azt gondoltuk, 
hogy az ifjú urak a vasárnap reggeli 10—12 óra közt 
levő idő nagy előnyét abban látják, hogy Istenre is gon-
dolhatnak és hogy templomba is eljárhatnak. Nem ! Mer-
kur szolgálatának if jú nemzedéke a vasárnap reggeli nagy 
előnyt csakis abban látja, hogy „vasárnap délelőttönkint 
a tudományos és irodalmi felolvasásokon" jelen lehet. Va-
lami, de nem elég, különösen nem elég nagy előny — 
vasárnapra. Tudományból és irodalomból itt a földön 
talán ugy, a hogy megélni egyik-másik megélhet ; de 
hogy az örök élet boldogságát is biztosítani lehessen, 
arra nézve még tapasztalás nincsen, de nem is lesz ám ! 
Azután tudományos és irodalmi felolvasásokat mindennap 
esténkint is lehet a jó ifjú uraknak látogatni ! A vasár-
napi 10 órai (sajnos, hogy csak 10 órai) munkaszünetnek 
egyedüli észszerű létoka keresztények közt csak az lehet, 
hogy az üzlet emberei vallási kötelességeiket minden va-
sárnap legalább az utolsó órában teljesítsék. 

= A primási szék betöltése iránt a napilapokban 
újra kitört a mindentudás dühe, mely a hivatalos titkok 
tiszteletét már nem is tudni hányadik hordóba taposta 
be mint a káposztát — savanyodni. Most már „kohol-
mányok"-kal is dobálóznak. Az „O. E." tegnapi számában 
ezt olvastuk: „A „Budapest i Hirlap" azon hire, mintha 
az egri érseknek prímássá való kineveztetése iránt a be-
mutató levél Rómába elküldetett volna, már megczáfol-
tatott. Mivel azonban nevezett lap f'önebbi hirét ennek 
daczára nem csak fentartja, hanem még hozzá is teszi, 
hogy szerkesztőségének két tagja a királyi bemutató tel-
jes szövegének szószerinti másolatát latinul és magyar 
fordításban látták, ismételve ki kell jelenteni, hogy a 
közölt hir nem egyéb koholmánynál. Azon bemutató levél 
ugyanis, melyről említés tétetik, nem létezik, nem léte-
zett soha, azt tehát senki sem láthatta vagy ha látott 
olyasmit, az csak hamisítvány lehetett. Ily körülmények 
közt a „ M a g y a r Állam" október 27-i számának azon 
közleménye sem felel meg a valóságnak, hogy a „szep-
tember 19 én aláirt bemutató levélre szeptember 24-i 
aláírással megérkezett a válasz, mely a felségnek saját 
kormányával szemben megmagyarázta a „Magyar Köz-
jog"-nak az apostoli királyságról szóló fejezetét." — 
Pompásan állunk. Hírlapírók látnak okmányokat, melyek 
nem léieznek, nem léteztek soha. A ki még most 
se látja be. hogy az egyházi javadalmakat ennyi 
hercze-hurczával betölteni nem illik, hogy minél előbb 
vissza kell óhajtania magának ő felségének, az ő apos-
toli patronusi jogainak támogatására és minden her-
cze-hurczától való megmentésére, az ősi kánoni-választás 
szabadságát : az feküdjék le szép csendesen, és aludjék 
tovább ! — Nevezetes az a naiv könnyüség is, melylyel 
a „Budapesti Hirlap" mai száma kellemetlen incidensből 
magának kibúvó ajtót csinál, ezt í rva: „Erre azt mond-
hatjuk, hogy a mit láttunk, azt láttuk ; de hamisítvány 
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volt-e az általunk olvasott irás vagy sem, azt konstatálni 
nem volt és nincs módunkban ; e fölött tehát a vitát nem 
folytatjuk." 

— A győri karmeliták f. é. nov. 22, 23 és 24-ik 
napján ünnepelik nagynevű rendtársuk, keresztes szent 
János (S. Joannis a Cruce) halálának 3 százados évfor-
dulóját. 21-én délután 5-kor ünnepélyes litania, 22-én 
vasárnap fél 7-kor magyar szentbeszéd és szentséges mise 
magyar énekkel, 9-kor német predikáczió püspöki misé-
vel, 4-kor délután magyar szentbeszéd, utána ünnepi 
litánia. 23 án egészen ugy minden, mint előtte való na-
pon ; 24-én szintén, azon különbséggel, hogy 10-kor a 
püspöki mise szentséggel lesz, és délután „Te Deum* a 
litániánál. 

— Félnek az igazságtól. Az olasz kormány nem 
ereszti be Olaszországba azt az Emlékiratot, melyet a 
franczia zarándokok az okt. 2 iki s az azt követő római 
eseményekről irtak. Több példányt a határon lefoglalta-
tott.' Félnek a világosságtól ! 

— Nemes tett. Eszterházy Miklós Móricz gróf a 
kegyuraságához tartozó 13 plébániában saját költségén 
kath. népkönyvtárakat állított fel, melyeket katholikus 
szellemű müvekkel, falusi népnek hasznos gazdasági köny-
vekkel szerelt fel és számunkra jó irányú népújságokat 
járat. 

— A meredek irás az iskolákban. Az orsz. közok-
tatási tanács nyelv- és történettudományi szakosztálya 
október 20-án tar tot t ülésében tárgyalta Dollinger Gyula 
dr indítványát a dülő írásnak az iskolából való kiküszö-
bölése és az álló irás behozatala tárgyában. Suppán 
Vilmos előadó előterjesztésére a tanács kimondotta, hogy 
felterjesztést tesz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
tnelyben javasolja, hogy a közintézetekben a jelölteket 
már ez iskolaévben a meredek irásra nézve tájékoztassák, 
az ABC. olvasókönyvekből és füzetekből az álló irás 
alakjait tartalmazó kiadásokat rendezzenek, azonfelül az 
írásnál követendő módszert általában tanulmány tárgyává 
tegyék és utasításokat dolgozzanak ki. 

— 3513 tud. egyetemi hallgató. A bpesti tudomány-
egyetem kvesztora Mandák Dezső már beterjesztette 
Budapesten az egyetemi hallgatókról szóló kimutatását 
Eötvös Lóránd báró egyetemi rektornak. E kimutatás 
szerint az 1891—2-ik egyetemi év első felére beiratkozott 
86 hittudományi hallgató (a tavalyi első félévben 88), 
1886 joghallgató (tavaly 1786), 991 orvosnövendék (tavaly 
1057), 343 bölcsészethallgató (tavaly 355,) 91 elsőéves és 
116 másodéves gyógyszerésznövendék (tavaly 114 és 102.) 
Az összes szám az idén 3513, mig tavaly 3502 volt. 
Legnagyobb a szaporodás a jogászoknál és legnagyobb 
apadás mutatkozik az orvosnövendékeknél. Az u j hallga-
tók száma, a kik az idén iratkoztak be először, 919. 
Tavaly ezeknek a száma 891 volt. E számok az utólagos 
beiratkozások következtébeu némileg még megváltoznak. 
Érdekes, hogy az uj rendszer szerint első félévi tandij 
fejében összesen 93,235 frt folyt be az egyetem pénz-
tárába. 

— A nazarénusok munkaszünet je. Vasárnap mult egy 
hete nagy tüz volt Gyulán. A vasúti állomás mellett egy 

j óriási szénáskert égett s az óriási lángtenger veszedelem-
mel fenyegette az egész várost. Erőfeszítéssel dolgoztak 
a tűzoltók, segítségükre volt mindenki, csak a tüz szom-
szédságából, a nazarénusok imaházának ajtajából, nézte 
egy csapat hivő tétlenül a tüzet. Hivták őket, hogy se-
gítsenek ők is oltani, de a fanatikusok azt felelték, hogy 
tőlük ma leéghet egész Gyula, mert a tűzoltás is munka, 
az ő hitük pedig nem enged meg semmiféle munkát 
vasárnap. 

— A Szent-István-Társulat 1891-ik évi október hó 
29-én délután 4 órakor Budapesten, Lövész-utcza, 13. sz. 
a. tartandó választmányi gyűlést tart. 

— Rómában a szabadkőművesek tulajdonképpen 
szept. 29-én, a Vatikánban tartott pápai mise alatt akar-
tak betörni a templomba, hogy szétverjék a fegyvertelen 
50—60,000 ajtatoskodót sz. Péter templomából. A szept. 
26-án tartott titkos összejövetelben erről sokáig vitat-
koztak. Végre mégis győztek a mérsékeltek. Attól tar-
tottak, hogy a Vatikán területének ilyen ekklatáns meg-
sértése bajba keverhetné Olaszországot. Aztán az egész 
vatikáni manifesztácziót asszonyok és gyermekek ártatlan 
tüntetésnek tartották a páholy csillapító szónokai. Szept. 
29-én azonban a mérsékelteknek is megváltozott a véle-
ményök. Látták, hogy 60,000 ember nem mind asszony 
és gyermek, látták Róma szine javát éltetni a pápát. Ez 
kihozda sodrukból az odvak vitézeit. Még azon a napon 
este 9 órakor tartott titkos ülésükben elhatározták, hogy 
bosszút fognak állani, „elrontják a pápa örömét." Ugyanaz 
nap este fél tizenegykor a Corso kávéházban a Courr. de 
Bruxelles tudósítója két piemonti eredetű újságírótól e 
szavakat hal lot ta : „Ah, a rómaiak még mindig a pápát 
aka r j ák ; jól van, meg fogják látni; hogy mi más olasz 
hazafiak — mit akarunk." S következett október 2-ika. 
Megmutatták, hogy a pápával szemben mit akarnak, és 
mit tudnak. 

— A franczia püspökök egymásután felszólalnak és 
megérdemlett leczkében részesitik Fallières franczia igaz-
ságügyminisztert azért a körleveleért, melyben őket „in-
vitálta," hogy a zarándoklatoktól tartózkodjanak. Előttünk 
fekszik a rheimsi és aixi érsekek, valamint Freppel 
angersi püspök és országgyűlési képviselő levele. A 
rheimsi érsek, Langénieux Rómában kapta meg a minisz-
ter levelét ; Rómából felel — szelíden, de a fájdalom 
hangján. Az aixi érsek már ostort vesz a kezébe és 
ugyancsak oda vág a miniszternek, a ki az egyház ügyei-
nek vezetésébe mert beleavatkozni. Ezt mondja a levele 
végén: „A mi engem illet, engen az ön levele mélyen 
megsértett az én franczia, katholikus és püspöki önérze-
temben." Freppel angersi püspök rövid visszautasító le-
velében egyenesen kimondja a miniszternek, hogy levele 
„legalább is fölösleges volt." 

— A löiveni kath. egyetemet f. hó 14-én nyitotta 
meg mgr Abbeloos rektor szentmisével és beszéddel, meg-
emlékezvén a többi között az elhunyt Thonissen tanárról, 
a kiről azt mondá a világhírű kath. egyetem rektora : 
„Cecidit corona capitis nostri." 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor . k. m. t u d . egyetemi ny. r . tanár 

Budapest, 1891. Budnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. iFapnövelde-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, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAH 

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 nyi tot t levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, október 31. 35 II. Félév. 1891. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyaro r szágnak u j he rczegpr imása van ! — S. Joannes a Cruce. — A szoczializmus és 
e l ter jedése . — Egyházi Tudósítások : R ó m a : A t ü n t e t é s e k hosszú sora készülődik R ó m á b a n a V a t i k á n ellen. — P á r i a : Gouthe-

Soulard érsek pöre . — Kath. Egyleti Élet : A Szent - I s tván-Társu la t . — Vegyesek. 

Magyarországnak uj herczegprimása van! 
A primási szék árvaságának, az esztergomi főmegye özvegységének tehát csakugyan vége 

szakadt. A „Gondviselés embere" lesz Magyarország vallásügyeinek körünkből kiválasztott legfőbb 
őre s intézője. 

Hála, hála legyen az Is tennek!!! Ez a forró ima az első szózat, mely a mennyből alá-
szállott örvendetes hir első hallatára Magyarország minden vallásos, minden nemes és hazafias 
keblű gyermekének, de különösen az ősi kath. hithez ragaszkodó 9 millió katholikusnak szivét 
megnyil a tkozta t j a. 

Mert a primási szék betöltése mindig a liit és hazafiság nagy aktusa vala; de most, annyi 
aggódás és fájdalom után, ezeken felül a primási szék betöltése kiválóan a sziv ünnepévé magasz-
tosul, s az uj prímás ugy jelenik meg a szemhatáron, mint Isten angyala, mennyei szeretettel a 
szivében s a béke olaj ágával a kezében. 

Claudius napja, a nagy főpap nevenapja,, zárta be tehát a hosszantartó kétes és kínos 
állapotok sötét időközét s hozta meg nekünk ezt a most már igazán megczáfolhatatlan öröm hirét 
s hirdetését, hogy Magyarország primási székében Simor János u tán Vaszary Kolos fog ülni, 
abból a nagyérdemű szerzetes rendből, a mely nemzetünket a keresztény czivilizáczió áldásainak 
ú t já ra rávezette. 

Hazánkfiai, katholikus hitfeleim, tes tvéreim: nem lát játok ebben a jóságos Isten uj ja 
mutatását ? ! 

Európai létünk első ezeréves, fényben és árnyékban, dicsőségben és szomorúságban oly 
gazdag nagy korszakának immár vége szakad; egy uj ezredéves lét küszöbén állunk. Ismeretlen 
korszak hajnala virradt reánk. Isten a benczés rend szellemére bizza a két ezredév forduló pont ján 
Magyarország vallásosságának, erkölcseinek, kultúrájának, virágzásának, haladása s hatalma alapjának 
sorsát. Nem providencziális esemény ez ? Nem mennyei i n t é s mutatkozik-e abban, hogy éppen azt 
a szellemet helyezi Isten Magyarország második évezrede megszentelésének élére, a mely első 
évezredünk elején a szent Gellértek, Mórok és Asztrikok nagy nemzedékét álli totta Magyarországban 
az Isten igéjének szószékeire s az újszövetség isteni áldozatának szentséges oltárai elé?! 

Szivesen, örömtől s bűnbánó könnyeket fakasztó zokogástól hullámzó kebellel borulunk 
le az imádandó isteni Felség szent végzete előtt, mert a ki az Ur és az apostoli szentszék legfőbb 
követe gyanánt hozzánk küldetik, annak az egyénisége oly vonzó, hogy csak felhangzania kel le t t 
a nevének, s máris az egész ország megkedvelte és szereti őt. 

Szereti, mert mindenkinek a legkedvesebb dolgot hozza : az Isten akaratában való meg-
nyugvást, a béke olaj ágát. 

„Benedictas qui venit in nomine Domini!" 
35 
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A főméit, és ft. Vaszary Kolos legk. kinevezésére \ 
vonatkozó legújabb hírek. 

Saját informáczióink eredményét a fentiekben közöl- i 
vén, itt adjuk annak megerősitésére a következő jelen- j 
téseket: 

A „Pesti Napló" tegnap (30) esti száma a követ- j 
kező hirt jelentette : . j 

„Vaszary Kolos pannonhalmi főapát kinevezése 
herczegprimássá a király által aláirva és Szögyény László 
ő Felsége személye körüli miniszter levelének kíséretében 
ma érkezett le Bécsből Budapestre. Szögyény miniszter 
arról értesiti a kormányt, hogy a kinevezés a bécsi 
nuncziatura által is megelégedéssel, sőt örömmel fogad-
tatott. De miután forma szerint a külügyminiszter a 
nunczius utján bejelenté a kinevezést- Rómában, mig arra 
a forma szerinti válasz meg nem érkezik, a kinevezés 
nem publikálható. A válasz megérkezését még a mai nap 
folyamán várják Bécsbe s ennéi fogva a hivatalos 
publikáczió valószínűleg már holnapután (vasárnap) meg-
történhetik." 

A „Bud, Hírlap" mai (31.) számában ezt olvassuk: 
Pannonhalmán ma a szokottnál fényesebben ünne-

pelték Kolos napját. Batthyány gróf győri és Simon 
Gyula mosoni főispánok is ott voltak. Az ebédnél a győri 
főispán köszöntötte fel a főapátot. Vaszary válaszában 
felemiitette a legutóbbi izgatott napokat s a társaság 
nagy lelkesedése mellett jelentette ki, hogy bárhova ke-
rüljön, hazájának mindig hü fia lesz. Ebéd alatt még több 
felköszöntőt mondtak. 

Délután fél három órakor a következő távirat érke-
zett a miniszterelnöktől : 

„Legszivélyesebben üdvözlöm nagyrnéltósá-
godat, min t Magyarország kinevezet t herczeg-
pr imását . Gróf Szápáry." 

A távirat felolvasását leírhatatlan jelenet követte. 
Vaszary egész testében remegett és hangos zokogással a 
szomszéd terembe szaladt. Jó ideig magára hagyták s ; 
mikor a gratulácziókkal felkeresték, még mindig sírt. 
Környezete szintén sirva fakadt. A kinevezés fölötti öröm 
és a rendből való távozás fölötti veszteség érzete válta-
koztak az ősi monostor lakosai és vendégei lelkében. A 
miniszterelnök távirata Győrben is roppant lelkesedést 
idézett elő. 

L e g ú j a b b . 
A főváros közönsége körében mozgalom indult meg 

az iránt, hogy Magyarország u j hg primását, Budapest 
főpásztorát, a polgárság köréből nagy küldöttség menjen 
Pan nonhalmára üdvözölni. A főváros közgyűlésén az j 
indítványt ez iránt Polónyi Géza képviselő fogja meg-
tenni. 

S. Joannes a Cruce. 
II. 

Keresztes sz. János élete papi ember előt t 
i smere tes ; évenkin t olvassuk azt főbb vonásai 
szerint a breviáriumban. Azonban meggondolni 

való, hogy a breviár iumnak egy-két kifejezést 
gyakran fölér egész fejezet tel . Csak bővebbet: 
megi r t életirás enged be tek in tés t a szentek szi-
vébe, i smer te t meg igazán óriási munkálkodá-
saikkal, t á r j a föl e lő t tünk szenvedéseiknek hosz-
szu lánczolatát és engedi se j tenünk, minő áldásos 
befolyást gyakorol tak ők ko ruk ra sőt századokra 
Ha ezt legtöbb szentről el lehet mondani , különö-
sen mondha t juk keresztes sz. Jánosról. Azt mondja 
a breviárium, hogy „önmaga mint legádázabl 
ellensége ellen háború t ind i to t t , s azért böj t 
v i r rasztás , ostorozás s mindennemű vezekléí 
á l ta l rövid idő a l a t t megfeszité tes té t kiváusá 
gaival együt t ." Ezt az é le tmódot kezdte, midőr 
min t fiatal szerzetes Salamancában a theologiá* 
tanul ta . Hogy miben ál lot t az a háború, melye' 
önmaga ellen indi to t t , vi lágosabban emli t i pl 
„Compend. Vitae S. Joannis a Cruce, Viennae ' 
p. 10 ss.: „A legszigorúbb anachore táka t ií 
fölülmulta vagy legalább is elérte, szokása lévéi 
mondani : suadenti dogmata laxitatis eaque mira-
culis confirmanti nulla fides est praestanda. Be 
ha to lván kiváncsiságtól vezetve cellulájába, bá 
múlás vesz erőt ra j tad , me r t azt sirnál ali£ 
fogod különbnek ta lá lni ; l á tn i fogsz ot t ág} 
he lye t t k ivá j t fát , vánkos helyet t hideg követ 
t aka ró he lye t t durva posztó t ; ékességül látss 
papir-Mária-képet , paizsul nád-keresztet , könyv-
tá ru l a bibliát, imakönyvül régi breviár iumot 
Éles hegyű lánczokat s zordabb cil iciumokat oti 
nem lá tha t sz ; me r t ezeket a cella szigorú lakója 
ruhá j a alá re j tve tes tébe fu ro t t an szüntelenül viseli 
Baj jal veheted észre, hogy a padló, a falak éf 
az ostorok vérrel bori tvák, m e r t a haj lék sötét 
csak vékony sugaraka t koldul számára a t e te jé r 
lévő kis ablak. Ha az alvásról kérdezősködöl : a 
nyugvás és virrasztás közt vivot t kemény harcz 
u tán Jánosnak döntő s en t en t i á j á r a három óra 
j u t o t t a nyugvásnak, a többi fölöt t diadalmas-
kodván a virrasztás. Akarod tudni, minő a 
ruhá ja , nézd sarut lan lábát, gyapjú ingét , durva 
posztóból zsákszerű csuháját , gyapjúból valc 
k u r t a köpenyét . Ha kutatod, mivel él : Jánosnak 
nem kell szakács ; csemege-édes a lakomája, ha 
van száraz kenyere, sótlan főzeléke s t iszta 
vize." Ezt az é le tmódot kevés kivétellel élet-
hossziglan követ te a szent. Ehhez já ru l tak egyéb 
szenvedések; ka ján irigység, a fölelevenítet t szi-
gor m i a t t bosszús tes tvérek, félreértés üldözést, 
bö r tön t s k imondhat lan keserűséget készítet tek 

neki. De mindennél iszonyúbbak voltak a lelki 

% 
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szenvedések; a lelki szárazság, az Is tentö l való 
e lhagyatot t ság érzelme mindun ta lan nehezedet t 
rá, a mi szerető lelkében pokoli gyö t re lmeke t 
szült. Mondani sem kell, hogy közbe-közbe az 
Is ten őt megvigasztal ta , malasz t jának gyönyörei-
vel, magához emelve őt, mennyei vi lágosságot 
árasztva ér telmére, bá to r i t va aka ra t á t , megtisz-
t í tva egész valóját bá rminemű földi salaktól-
Ezen az u ton j á r t sz. János , de v i r tu te ad vir-
t u t em — usque ad mon tem Dei; ezen az u ton 
érte el a szeretet azon fokát , amelyen az Isten 
és a lélek közt az úgynevezet t eljegyzés szokot t 
megtör ténn i az í r ás ama szava szer in t : „dilectus 
meus mihi et ego illi." Ezen az u ton ér te el 
ama bámula t r a méltó tudományá t , melynél fogva 
a lelki élet l eg re j t e t t ebb fázisaiban rög tön föl-
i smer te magá t s biztos t á j ékozás t adha to t t , s 
melyet számos i ra ta iban megörök i te t t . A maga-
sabb tökéletességre tö rekvő lelkek s a lelki ve-
zérek sz. János kalauzolása mel le t t nem fognak 
egy könnyen t évú t r a térni . 

Főbb munkái a következők : Följárás Kár-
mel hegyére. A léleknek sötét éjszakája. A szeretet-
nek élő lángja. Lelki dicsének. Forrásul szolgált 
neki — sa já t élete. A m i t a lelki t isztulás, föl-
világosodás, az Is tennel való egyesülésről, to-
vábbá az elmélkedés, a szemlélődés és az elra-
gadás egyes fokai ról i r t , azt mind maga magán 
tapaszta l ta . A szentírás pedig, mely naponkin t 
kezén forgot t , bőven szolgál ta to t t neki fényt 
azok megvilágí tására , amike t mondot t . Nem 
tudom, van-e szent, ki az ó- és uj-szövetségi 
sz. könyvek közt való összefüggést nálánál job-
ban á té rez te volna. Veszi az idézeteket majd 
innen, majd onnan, de mindig oly ta lálóan, hogy 
az olvasónak lelke efölöt t ö römmel árad el. Az 
„Énekek éneké"-nek gyakran fölöt tébb rej télyes 
monda ta i sz. J ános könyveiből oly világos értel-
met nyernek, m i n t h a akár gyermekek számára 
Í r a to t t volna. 

Nem csoda, ha i r a t a i t minden időben mo-
hón keresték. Bossuet mondja sz. Jánosról , hogy 
a mystica terén az, a mi aq. sz. Tamás a dogma-
t ika terén. A sz. szertar tások congregat iója pe-
dig Deti és de Torres bibornokok javas la tára 
ezeket mondja sz. János i ra ta i ró l : „Keresztes 
Jánosnak a myst ica-theologiáról i r t könyvei 
mennyei tudománytól áradnak, fönséges és any-
nyira csodálatos modorban irvák, hogy á ta lán 
azt hiszik, miszerint i s teni sugallatból mer í t e t t e 
tudományá t . " Comp. Vit. S. Joan, a Cr. p. 25. 

Az ember könnyen azt gondolhatná , hogy 
a ridegség, melylyel sz. János t e s t é t t a r t o t t a , 
i ra ta in is meglátszik. Nihil h o r u m ! Költői ih l e t t -
ség lengi á t azokat egytől-egyig ; m i n t h a örökké 
csak mennyei szerelmi da loka t énekelne, oly 
lelkesedés viszi tol lát . Köl tői lelkülete u j mód-
szerre t a n í t o t t a őt. Dalokba foglal ta azokat az 
igazságokat , m i k r e t a n í t a n i akar t . A dalt előre 
bocsátva á t t é r t annak egyes szakaszai-, soraira, 
s ezeket magyaráz ta . Kerülve a t udományos 
szint, a legmélyebb tudomány t , a myst ica- theolo-
giát, pá ra t l an elmeéllel t á rgya l ta , m i n t h a csak 
lantos költő módjá ra szive ömlengő érzelmein 
m u l a t o t t vagy m u l a t t a t n i akar t volna. Nem 
csoda azért, hogy va lamin t sz. Terézia ugy sz. 
János is a spanyol i roda lomra nem csekély be-
folyást gyakorol t . 

Lá t juk eszerint keresztes sz. J á n o s t ke t tős 
fényben ragyogni : az életszentség és tudomá-
nyosság fényében. Hogy benne az előbbi hősies 
fokban megvolt , e l ismerte az egyház, midőn ő t 
XIII . Benedek p. 1726-ban a szentek sorába föl-
vet te . A másik i r á n t senki kétséget nem táplál , 
ki i r a ta i t megízlel te. Azért vannak, főleg a ka r -
mel i ta rend körében, kik a mel le t t i nd í to t t ak 
mozgalmat , hogy keresztes sz. J ános a „doctor 
mysticus" czimmel legyen k i tün te tve . Olasz nyel-
ven i r t „Vita di. S Giovanni della Croce dal P. 
Alfonso M. de Gesù, Bologna" hoz erre vona t -
kozó ind í tványt függelékében Spiridion ka rme-
l i ta a tyától , ki ráuta l , hogy keresztes sz. János-
ban minden megvan, a mi t egyházdoctorban 
keresünk, t. i. ragyogó életszentség, k i tűnő mély 
tudomány, és az, hogy egy bizonyos dogma 
vagy egyházi t an körül szerzett legyen érdemet . 
A két előbbit sz. Jánosban csodáltuk, a ha rma-
dik, mely körül e lv i tázhat lan érdemet gyű j t ö t t , 
az a theologia mystica. S ha meglenne szent 
János e ki tüntetése , a k k o r a doktorok sorában 
eddig észlelt hézag e l tűnnék, s lenne az aquinói 
angyal doctor a dogmatica , sz. Alfonz a morá-
lis, szálezi sz. Ferencz az ascetica, keresztes sz. 
J ános - a myst ica disciplina terén. 

Hahnekamp György. 

A szoczializmus és elterjedése. 
(Folytatás.) 

Még egyszer ismétlem, hogy az „Internationale" 
nélkül Marx tanai talán még oly hatást sem gyakoroltak 
volna, mint Proudhonéi. 

Azonban nemsokára magán az Internationale-n is 
35* 
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találtak javítani valót. A socialismus tömege önálló volt 
ugyan, de még nem volt rendszeres szervezete. E czélból 
a munkásokat mesterségük szerint osztályokba sorozták ; 
ez képezi ma is a socialista szervezetnek alapját. 

A szervezkedés egész rendszeresen történik. Az 
egyes városok képezik a kiinduló pontot s onnét azután 
az egész országra kiterjeszkednek, végre pedig az egyes 
országokat is egy közös nemzetközi kapocscsal egymás-
hoz fűzik. 

Ez a mesterség szerint való felosztás a társitás leg-
könnyebb módja, miér t? Mert ez a bizalmon alapszik. 
Nem természetes-e, hogy egyik munkás a másiknak kezet 
nyújtson oly czél elérésére, a mely mindkettőjük érdekét 
szolgálja ? 

De hiszen maguk a katholikusok is sikra szálltak a 
hivatás szerint való csoportosítás mellett, s igazuk volt, 
mert ez az egyesülés magában véve helyes is és törvé-
nyes is és a munkás osztálynak nagy előnyére van. 

Azonban a socialismus eme magában véve helyes 
intézményt tulajdonképeni czéljából kiforgatta s csak arra 
használja fel, hogy saját tanait büntetlenül terjeszsze s 
előkészítse a nagy tömeget egy jövendő socialista forra-
dalomra. 

Bizonyos, hogy az ember annak a körnek a szelle-
mét szivja magába, a melyben leggyakrabban megfordul. 
A munkás a socialista gyűléseken gyakran fogja hallani 
saját érdekeinek hangoztatását s azt, hogy a jelenlegi 
társadalomtól ne várjon semmit, mert ez, ha egyszer ki-
szívta munkaerejét, mint a kifacsart czitromot, elveti 
magától. A papot ugy fogják neki bemutatni, mint a 
tőkepénzesek érdekelt védőjét s a proletárok esküdt ellen-
ségét. Azt fogják neki mondani, hogy a vallás csak ko-
holmány, a melyet csak azért találtak ki, hogy a népet 
együgyüségében s alárendelt helyzetében megtarthassák. 

A keresztény munkás, a ki oly szerencsétlen volt e 
szövetkezetbe bejutni, kezdetben többször meg fogja kí-
sérlem az abból való menekülést. De ez nagyon nehezen 
megy, mert már befizette az illetéket a szövetkezet pénz-
tárába, s ezt nem szeretné elveszíteni. 

Majd nemsokára bizalmatlan lesz önmaga s ember-
társai iránt s végre Isten iránt is, s ha a csekély pénz-
érdek nem ösztönözné, soha többé nem tenné be lábát a 
gyűlölet s a káromkodás szövetségébe. 

Önök ismerik, uraim, az egyik franczia bölcselkedő-
nek önvallomásait, a melyekben az oly meghatóan irja le 
hitének pusztulását. Az a fájdalmas sóhaj, a mely elbe-
szélésének végén fölhangzik, viszhangra talál lelkünkben, 
mert mi értjük s felfogjuk egy Istentől eltévedt léleknek 
kétségbeesését. 

Magam elé képzelek most egy munkást, a kinek 
liite még nem szenvedett hajótörést, a kinek szive még 
családjáért dobog, s a kinek az élet, ha nem is boldog-
ságot, legalább megnyugvást s vigasztalódást ad. Ugyan-
ezt a munkást most ugy képzelem magam elé, a milyenné 
őt a socialismus tette. A keresztény hit, remény s szere-
tet teljesen kiirtvák szivéből, felforgatva családi boldog-
sága s az élet terhei elviselhetetlenek számára. 

Ime, uraim, ilyen hatással van a socialismus az em-
berre ! Azonban, hogy igazságtalanok ne legyünk, nem 

szabad szemet hunyni ama sikerek előtt sem, a melyeket 
Belgiumban s más országokban a jól szervezett s hivatás 
szerint beosztott egyesületek kivívtak. Mily jótékony ha-
tással voltak például Angolországbau s Amerikában a 
nagy munkásegyesületek a népre, még mielőtt a socialis-
mus e nembeli működését megkezdte volna! Hasztalan 
agyarkodnak a socialisták ezekre az egyesületekre, hasz-
talan iparkodnak azokat magukba olvasztani, amint azt 
egy német socialista már látni szerette volna, hála Isten-
nek, ettől még távol vagyunk. Másrészt azonban folyton 
résen kell lennünk, mert mint az évenkinti gyűlések vitái 
mutatják, a socialistikus eszmék itt-ott már föltüne-
deznek. 

A socialismusnak ezenkívül más eszközei is vannak, 
s nem mulaszt el egy alkalmat sem, ha arról van szó, 
hogy tanait tovább terjeszsze. A hol csak szerét tehetik, 
iparkodnak a parlamentbe bejutni s itt szavukat nem a 
munkásosztály érdekében emelik fel, hanem a társadalom 
felforgatására törekszenek. 

Mit mondjak továbbá a socialistikus sajtóról ? Önök 
elég jól tudják, uraim, hogy az a gyűlölet és a károm-
kodás szolgálatában áll, hogy nem tiszteli még a legszen-
tebb jogokat sem, hogy bölcsen hallgat a socialismus 
jövendő terveiről, de annál vakmerőbben támadja meg a 
társadalmi rendet, valahányszor valami baj éri azt. 

Azonban, bármily nagy legyen is a socialistikus 
sajtó hatalma, legnagyobb sikereit s naponkinti térfogla-
lását nem ennek köszöni, hanem társas összejöveteleinek. 
Ezt egy történeti ténynyel is bebizonyíthatjuk. 

A socialismust Németországban, a honnét az inter-
nationalis socialismus dogmái s szervezete származott, 
tizenkét éven át szigorú törvények korlátozták, a minek 
következtében annak egész külső szervezete romba dőlt. 
Közlönyeiket elkobozták s főembereiket ártalmatlanná 
tették. S mi tör tén t? A socialismus belopódzott más 
egyéb társaságokba s körökbe s azokban bár titkon s 
lassan, de annál mélyebbre ültette el eszméinek csiráit, 
ugy, hogy az 1890-iki február 20-iki választások, a me-
lyek egész Európát bámulatba ejtették, egyenesen eme 
alattomos fordorkodások eredményeként tekinthetők, va-
lamint ebből az iskolából került ki az a nemzedék is, a 
mély az 1889-iki juliusi párisi congressuson a cosmopo-
lita socialismus vezérszerepét vitte. 

A párisi congressust nemsokára mások követték, 
mert a socialisták jelszava mindig csak az egyesülés volt. 

A foglalkozás neme szerint való egyesülésekből egy 
uj internationale keletkezett ; ez nem hordja oly magasan 
fejét s igy a törvény által is kevésbé megtámadható, de 
sokkal hatalmasabb és szervezettebb mint az első. A 
brüsszeli congresszus megvonta ugyan tőle az általános 
jelleget, de ez nem sokat vont le hatásából s erejéből. 

A liberális sajtó a brüsszeli congressuson támadt 
bizonyos véleményeltéréseknek igen nagy fontosságot tu-
dott adni ; sőt annyira ment, hogy az anarchisták kiuta-
sítását is jegyzőkönyvbe foglaltatta. 

Azt azonban figyelmen kivül hagyta, hogy a két 
világrész több mint három milliónyi munkásának háromszáz 
képviselője, mindmegannyi esküdt ellensége a jelenlegi 
társadalmi rendnek, érdeközösségből egyesült és egy szö-
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vetkezetet, a két világrész socialis proletariarismus szö-
vetségét kötötte meg. 

Ez a szövetség első gyűlését Párisban tar tot ta 1887. 
julius havában; másodikát Brüsszelben 1891. augusztus 
havában, külön ünnepe is van, a mely hivatva van a 
nemzeti ünnepet helyettesíteni, a socialista ünnep május 
elsején, a melyet Oroszországtól a szélső Canadáig min-
denhol megtartanak. 

E szövetség feladata és czélja a nagy socialista for-
radalom előkészítése. A szövetségesek összetartó kapcsa 
a jelenlegi társadalmi intézmények gyűlölete s kiirtásukra 
való közös törekvés. 

A brüsszeli congressus negyedik napján tanulságos 
eset adta elő magát. Egy indítványt kellett volna meg-
szavazni, a mely felhívja az összes országok munkásait, 
hogy egyesüljenek a tőkepénzesek zsarnoksága ellen. 
Többen módosítási javaslatokkal állottak elő, de nem 
tudtak megállapodásra jutni. Ekkor egy osztrák képvi 
selő, dr Adler, felállott s azt mondá: „Mit is akarunk mi 
tulajdonképpen ? Talán a magasabb osztályokat akarjuk 
megnyerni tervünknek ? Bizonyára nem, mert ezek soha 
sem fognak hozzánk csatlakozni. Az alsóbb néposztályt 
akarjuk és kell meghódítanunk ; ez pedig felénk sem néz, 
ha látja, hogy a magasabb osztálylyal alkudozásba bo-
csájtkozunk. Hogy teljesen egyesüljenek velünk, tele kell 
tömni fejüket forradalmi eszmékkel!" Óriási tapsvihar 
követte ezeket a szavakat, a melyek hűen tolmácsolták a 
socialista congressusok czélját, t. i. az egyes osztályok 
közötti harczot, egy szóval általános forradalmat. 

Azután a német socialismus legbefolyásosabb embere, 
Bebel, emelt szót. 

„A brüsszeli congressusnak, anélkül, hogy az ural-
kodó osztályoknak okuk volna abban kételkedni, sikerült 
Európa proletarismusának szervezetét megállapítani. A 
mely napon a proletarismus serege fegyvert ragad, azon 
a társadalom ügye elveszettnek tekinthető." (Mozgalom). 

Hová fog ez vezetni? Yajjon ez a szövetség elérte-e 
czélját, ha egy. vagy ha akár minden trónt romba dön-
tött és az alkotmányokat felforgatta? Vagy, ha a társa-
dalmi rendet halomra dönti, megelégszik-e azzal ? Nem ; 
még akkor sem érte el czélját. 

A brüsszeli congressus egyik legvéresebb szájú szó-
noka oda nyilatkozott, hogy a társadalom testén lévő 
sebekből lehetőleg sok vérnek kell folynia, hogy az egyes 
osztályok közötti különbség annál föltünőbb legyen. 

Fel kell forgatni a társadalomnak hármas a lapjá t ; 
nem olyan vallás kell nekünk, a milyenben most hiszünk; 
nem olyan családi élet, a milyent Isten alapított s nem 
olyan birtokjog, a mely az ember természetének legin-
kább megfelel ! Ezt a hármas alapot a keresztény élet 
tar t ja fenn ; el tehát az akadálylyal, el a keresztény 
hittel ! 

Látjuk tehát, uraim, hogy a modern socialismus 
nemcsak a mai társadalmi élet egyenes megtagadása, 
nemcsak pénzkérdés, hanern absolut megtagadása Isten és 
a keresztény élet jogainak. (Elénk helyeslés). 

Soha égbekiáltóbb káromkodásokat nem hallottunk, 
mint a milyenek a socialismus fejeinek véres ajkairól 
elhangzanak. 

Elhangzanak és elhatnak ezek a szélrózsa minden 
irányában, mert ugy a socialis sajtó mint a gyűléseikre 
összesereglő képviselők terjesztik azokat. 

A brüsszeli congressuson minden tannak akadtak vé-
delmezői, egyedül a keresztény igazságok voltak kiszol-
gáltatva a káromkodók ostromainak. Miért? Mert egyedül 
ezek állnak útjában a socialismusnak ; egyedül a keresz-
tény hit Istene ellensége a socialismus anyagiságának ; 
egyedül ez hirdeti a jövő életet a socialismus örök meg-
semmisülési tana ellenében ; egyedül ez ró az emberre 
kötelességeket s kárhoztatja a socialismus élvezetvágyait. 

Uraim ! a socialismus utolsó stadiuma ama társadalmi 
átalakulásoknak, a melyekről Jób azt mondja : Nullus 
ordo, sed sempiternus horror ! • * 

Előadtam tehát e társadalmi mozgalomnak külön-
böző változásait s alakulásait. Rámutat tam a socialismus 
törekvéseire s alattomban szervezkedő táborára, a mely 
naponkint gyarapszik, s a melynek tagjait egy közös ér-
zelem fűzi egymáshoz, a társadalom gyűlölete. 

Röviden vázoltam a küzdelem előmunkálatait ; hogy 
milyen lesz maga a tényleges harcz, ha kitör, s hogy mi 
lesz a következménye, azt most még nem tudjuk, az a 
jövő ti tka. Annyit azonban mondhatok, hogy iszonyatos 
lesz a harcz, ha a socialismusnak sikerül a munkások 
nagyobb részét, csak rövid időre is a maga részére 
megnyerni. 

Ismétlem, hogy a pénzkérdés nem fogja a főszerepet 
játszani ; ez csak egyik ürügy lesz a lázadásra. A társa-
dalomnak egyesült erővel kell tehát odahatni, hogy leg-
alább mérsékelje a harcz dühét, mert eljön a nap, midőn 
a társadalmi intézmények teljesen fel lesznek forgatva s 
csak az egyház és a socialismus állnak majd szemközt 
egymással. 

Minket, keresztényeket nem ejt kétségbe a socialis-
mus. Ez ugyan uj társadalmi s vallási szervezetet akar 
építeni, a mi romjainkon, de mi biztosítva vagyunk a 
pokol bármely hatalmassága elleu, mert a mi épületünk 
kemény sziklára van épitve. De különben is a socialismus 
elvei már alapjában véve is társadalomellenesek, mert 
ellenkeznek természetünkkel s igy egy jövendő socialis 
társadalom is képtelenség. 

Biztosak lehetünk, uraim, hogy a socialismus nem 
fog véget vetni Isten országának ; nem fogja a szivekből 
kitépni ama kapcsot, a mely atyát, anyát s gyermeket 
bensőleg összeköt; s nem fogja megsemmisíteni a szemé-
lyes birtokra való jogot. 

Nem itt a baj, uraim ! A mitől félnünk kell, az nem 
a Sozialismus tana, hanem a socialismus gyűlölete a tár-
sadalmi osztályok ellen ; ez hozhat vészt a társadalomra. 
(Helyeslés). 

Azonban itt az idő, hogy necsak félelmemnek, ha-
nem reményemnek is kifejezést adjak. A socialismus 
törekvéseivel szemben, hála Istennek, egy másik mozga-
lom van alakulóban. A socialis kérdés nemzetgazdászatí 
oldala az államférfiak figyelmét már magára vonta, s 
nincs okunk kételkedni, hogy az orvoslások soká elma-
radjanak. 
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A nagyon korán műhelybe adott gyermek helyzete ! 
s a munkásnővé lett anyának sorsa ugy az Oczeánon • 
innen, mint azon tul, már jelentékeny javulásnak indult, i 
A vasárnapi munkaszünet is szigorúbb felügyelet alatt 
áll, s a munkabér felemelése ügyében történt mozgalmak 
is kedvező megoldásnak néznek eléje. 

Örömmel fogadjuk a socialis mozgalmaknak eme 
eredményeit, s tisztelettel fejet haj tunk azok előtt, a kik, 
bár csekély mértékben, de mégis könnyitenek a munká-
sok sorsán, (Elénk helyeslés) s egy lépéssel előre viszik 
a socialis kérdés megoldásának ügyét. Nem tagadjuk, 
hogy vajmi nehéz az egész ügyet rendezni, mert a socialis 
kérdésnek igen sok oldala van, s az egyiknek rendezése 
okvetetlenül maga után vonja a másik rendezésének szük-
ségességét is. 

A megoldás első feltételének Isten jogainak elis-
merését tartom, mert egyedül ez biztosítja az ember 
jogait s egyúttal egyedüli igaz alapja az ember köteles-
ségeinek. Első sorban tehát ki kell békiteni az embert 
Istennel, az embereket egymással s szivükbe vésni az 
igazság és szeretet törvényeit (Helyeslés). Embertár-
sunknak a magunk hasznára való kizsákmányolása elle-
nében igazságosságot és méltánylást, s a gyűlölet ellené-
ben felebaráti szeretetet kell a szivekbe önteni. 

Helyesen mondja az encyclica: „A társadalmi kér-
dés olyan természetű, hogy azt a vallás és az egyház 
nélkül megoldani, teljes képtelenség." 

Es az egyház meg is teszi a magáét. A szószéken, 
a parlamentekben, a sajtóban nem mulaszt el egy alkal-
mat sem, hogy megismertesse a hívekkel a társadalmi 
kérdés helyes megoldásának eszközeit s módjait. Es szava 
nem hangzik el a pusztában kiáltónak szava gyanánt, hanem 
visszhangra talál a hivők lelkében. Megszámlálhatatlanok 
a keresztény szeretet müvei, a melyeknek rendeltetése az 
Ínségben lévők megkönnyebbítése. Nem is kellene messze 
mennem, ha példákat akarnék felhozni, de az itt jelen-
lévő, több, igazán nagylelkű férfiú szerénysége tiltja, 
hogy őket megnevezzem. 

Azonban még sem mulaszthatom el, hogy annak a 
hőslelkü bibornoknak nevét föl ne említsem, a kit az uj 
világ munkásainak üdve hozott ide körünkbe ; (Elénk 
helyeslés) üdvözölnöm kell azután Angolországnak érde-
mekben megőszült bibornokát, a ki a londoni dock mun-
kások zavargásakor olv hősies s oly bölcs közbenjáró 
szerepet vitt, innét az általa létesített békét, a bibornok 
békéjének kell nevezni. (Hosszantartó éljen kiáltások). 

Ez egyházfejedelmek után méltán emiithetem a four-
mies-i plébánost, a ki a saját élete koczkáztatásával a 
leghevesebb küzdelembe vetette magát, hogy a munkáso-
kat megmentse (Lelkes óváczió), a miért ugy püspökétől, 
mint XIII. Leo ő szentségétől teljes elismerést nyert. 

Mindezek kétségkívül jelentékenyen elősegítik a kér-
dés kedvező megoldását, de én a legüdvösebb gyógyszert 
nem Fourmies-ban sem Londonban vagy Baltimoreban, 
hanem Rómában keresem. Ez az üdvös szer a „Rerum 
novarum: De Conditione Opificum" encyclica. (Helyeslés.) 

Ebben a legmagasabb s a legilletékesebb forum nyi-
latkozott a társadalmi kérdésről, a mely ma már nemcsak 
egyes tudósoknak és bölcseknek ad elmélkedni valót, 

hanem a törvényhozók és kormányzók figyelmét is ma-
gára vonta. Szükségtelennek tartom ezt az encyclicát 
részleteiben bemutatni és fejtegetni, hisz önök úgyis 
ismerik annak minden pontját s a tegnapi gyűlésen elra-
gadó lelkesedéssel fogadták annak minden sorát. 

Örömmel fejezzük ki hálánkat XIII. Leo ő szentsé-
gének a társadalom s azok nevében, a kiket a vihar 
szerencsétlenül belesodort a mozgalomba. A legmélyebb 
hódolattal s hálával adózunk ő szentségének, hogy a 
magán birtok jogait megvédelmezte a socialismus által 
hirdetett közkereseti birtok ellenében ; hogy a keresztény 
életből vett magasztos és harmonikus képekkel gyönyör-
ködtetett bennünket ; hogy bátran odakiáltotta századunk-
nak, hogy a társadalmi újjászervezés csak keresztény 
alapon lehetséges ; hogy a földi életet csak a jövendőbeli 
előkészítőjének mondotta; hogy Isten földi képviselőjét 
megillető szabadsággal világosan körülvonalozta a munka-
adók s a munkások jogait és kötelességeit. Vajha sze-
gény s gazdag egyaránt soha sem tévesztené szem elől a 
keresztény szeretet kötelességeit, nem zavarná meg az 
emberiség békéjét a socialis kérdés ! 

Hála ő szentségének, hogy bölcs belátással rendezte 
a munkabér kérdését ; hogy az államnak s az egyénnek 
jogait s kötelességeit szabályozta ; hogy az államoknak 
különösen pártfogásába ajánlotta a szegényeket s a gyen-
géket ; s hogy felhívta az emberiséget a szenvedők bajai-
nak enyhítésére, s végre, hogy a keresztényeket felszó-
lította, hogy a munkás szövetségbe lépjenek ők is. 

A socialismust a társadalmi gyűlölet vezérli össze-
jöveteleiben, jelszava mindig csak : Egyesüljetek s szer-
vezkedjetek! Egyesüljünk s szervezkedjünk mi is a ke-
resztény szeretet nevében ; hogy felebarátunk baján annál 
könnyebben enyhíthessünk: 

Az encyclica óta a világ egyik végétől a másikig 
nincs püspök, pap, szerzetes, hivő munkaadó s keresztény 
munkás, a ki nem érezné a socialis kérdés megoldásának 
sürgős szükségességét és nem tudná, hogy az rá bizonyos 
terheket ró, a melyeket el kell viselnie. Elmélet itt nem 
használ semmit ; tenni kell ; de azért nem kell hinni, 
hogy üdvös reformot csak fegyvercsörtetés között lehet 
létrehozni, erre nincs szükség ; többet lendit a dolgon a 
buzgó hivők önfeláldozó nagylelkűsége. (Helyeslés.) 

Vexilla regis prodeunt. A Vatikán magaslatán kitűzte 
XIII . Leo Krisztus zászlaját ; csoportosuljunk e körül. 
A pápa Isten jogainak nevében bontotta ki a zászlót s. 
jelszó gyanánt ráírta a keresztény szeretet törvényét. A 
gyűlöletnek nagy hatalma van ; de a szeretet hatalma 
ennél is nagyobb. Ha a felebaráti szeretet követeli, éle-
tünket is fel kell áldoznunk az ügynek. 

Azon a zászlón, a melyet XIII . Leo kitűzött, egykor 
ezek a szók voltak olvashatók : In hoc signo vinces ; s a 
kereszt jele diadalra vezette az egyházat a pogányság 
ellen vivott harczában. 

Előbb-utóbb diadalt fog aratni a socialismus ellen 
folytatott harczban is, s ezt a diadalt éppen ugy fogja 
áldani a győző mint a legyőzött. 

In hoc signo vinces ! (Hosszantartó lelkes éljenzések.). 



RELIGIO. 279 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, okt. 24. A tüntetések hosszú sora készülődik 

Rómában a Vatikán ellen. — Készítik Olaszország sza-
badelvű társulatai és körei. Igy mindjárt nov. 3-ikára, a 
mentanai ütközet évfordulójára, nagy arányú manifesz-
táczióra készülköznek a Vatikán ellen. Később, ha majd 
a király eljön Rómába telelni, akkor is manifesztácziót 
készül csinálni a forradalmi párt, mely az olasz egységet, 
a félsziget lakosságának alvása közben megcsinálta. Jövő 
évi január 9-ikére nagy „nemzeti zarándoklatot" tervez-
nek Rómába, Viktor Manó sirjához, hogy igy „alkalmat 
adjanak a népnek hazafias érzelmei nyilvánítására." 

Már némely szabadelvű lapok maguk is mégsokal-
ták ezt a sok „nemzeti manifesztácziót" és kimondották, 
hogy már ideje volna csendben lenni. Nevezetes esemény 
a „Gazzetta di Venezia" nyilatkozata, abból az alkalom-
ból, hogy f. hó 19-én levén 25 éve annak, hogy az olasz 
hadsereg Ausztria lemondása után ide bevonulóját tartá, 
4, mondd négy velenczei polgár indítványt tett e napnak . 
megünneplése iránt. A „Gazzetta di Venezia" formaliter 
kigúnyolja az e fajta hazafiaskodást, s kimondja, hogy ő 
már hallani se akar az ily hazafias ünnepekről ; azután 
igy fo ly ta t ja : „Hát nem látjátok, mily valóságos dühhel 
igyekeznek az emberek nagy és kis hazafiakat, hires és 
semmitmondó évfordulókat, említésre méltó és feledésbe 
elmerült tényeket, dicső és dicsőítésre legkevésbbé sem 
méltó eseményeket fölfedezni, és mindezt csak azért, hogy 
a mi lármás hazafiságunk dühének hizelègjenek, a mely 
mindig hosszú 1ère eresztett óriás beszédekben szeret ma-
gának utat törni, hősi „evviva"-któl kisértetve és igazi 
pantagrueli lakmározásokat rendezve ? Hát nem látjátok, 
hogy mindebben nincs egyéb mint rhetorika és szerep-
lési viszketeg, a mely már annyira kifejlődött, hogy csak-
nem meghamisította még a levegőt is, a melyben élünk, 
hogy magát az ország igazi érzelmének helyére tolja 
fel, a mely igazi érzelem, ha talán a felületen mozgalmas 
is kissé, a fenekén indolens, közönyös, szkeptikus?" 

íme, ez az igazság, ez az olasz nép érzelmeinek 
alapja : indolens, közönyös, szkeptikus a forradalom által 
sok csiny segitségvel összeállított olasz egységgel szem-
ben. Es a „Gazzetta di Venezia" megmondja ennek a 
dolognak az okát is : „Ha, úgymond, az olasz nép, ala-
posan véve, oly szkeptikus, ez határozottan azért törté-
nik. mert a szabadság neki nem nagy dolgába került. 
Kevesen vannak, kik szenvedének, kik konspiráltak, kik 
életökkel fizettek. A nagy többség jobbnak látta „az 
ablakból nézni" és várni. Ez a tényállás." 

Es itt Rómában mégis még mindig manifesztácziók-
kal hiszik megtartani a lelket az olasz királyságban. 
Egyébiránt nyílt titok, hogy az egész dolog háta mögött 
Crispi uram áll, a ki mellesleg a Rudini-Nicotera kabi-
netnek is akar egy kis kellemetlenséget okozni. Czélja 
azonban az egész mozgalmas agitácziónak megfojtani a 
pápaságot, tönkre tenni a kath. vallást és felállítani Ró-
mában az uj pogánysa'got : Deo et Jesu Christo a men-
tibus hominum, a vita et moribus populorum excluso, 
regnum quod vocant — naturae stabilire. 

Végre a „két világ hősének" a fia, Menotti Gari- ! 

baldi is szeret beszéltetni magáról. O egy nemét a ple-
biscitumnak akarja előidézni a pápaság ellen. Elére állt 
t . i. a garanczia-törvények ellen meginditott mozgalom-
nak. A garibaldiánus és a szabadelvű klubbokhoz inté-
zett levelében azt hirdeti a babérokra szomjazó Garibaldi-
csemete, hogy a garanczia-törvény amúgy is csak oppor-
tunitásból lőn megalkotva. Most már egészen másképpen 
áll a dolog; a pápa olyan legyen mint más polgár. 
Kiváltságait el kell törölni. A garanczia-törvénynek, a 
mely neki sonverain jogokat biztosit, pusztulni kell. 

; És ez egyrészt jól is történik igy. Az egész világ 
láthatja^ a mit a pápaság kezdet óta hirdetett, hogy az 
a garanczia-törvény neki nem garantiroz, nem biztosit 
semmit. A pápa tényleg egy-egy miniszter önkényétől, egy 
király félelmétől, egy parlament esélyétől, az utczai 
csőcselék szeszélyétől függ és várhatja a sorsát. 

Igy akarták ezt Európa fejedelmei ! De népei nem Ï 

Páris, okt. 22. Gonthe-Soulard érsek pöre. — 
Ugy látszik, hogy az itteni miniszter-tanácsban ret-

tenetes küzdelem volt, mielőtt arra határozták el magu-
kat, hogy a remonstráns püspökökkel szemben fellépjenek. 
A kormány igazán fölöttébb keserves helyzetbe került. 
Ha felelősségre vonja a püspököket, a Lavigerie bibornok 
által kezdeményezett megbékülés veszélybe sodortatik ; ha 
nem tesz a kormány semmit, a radikálisokkal gyűlik 
meg a baja s a kabinet radikális tagjait a radikálisok 
szemében tönkre teszi. Carnot elnök a béke mellett mű-
ködött. De győzött Freycinet, a protestáns miniszterelnök. 
Hogy a minisztériumnak volt bátorsága megindítani a 
harczot s igy a hazafiak legjobbjainak érzelmeit megsér-
teni, ezen mindenki csodálkozik. 

Önök bizonyára már ismerik Gouthe-Soulard leve-
lének egész tartalmát. A miniszter ur szeme ugyancsak 
hányta a karikákat, mikor az erősnél-erősebb rendreuta-
sitásokat olvasta az érsek levelében, a kitől ilyet a kor-
mány várt legkevésbbé, minthogy Gouthe-Soulard a 
kormánynál állítólagos liberalizmusa miatt persona grata 
volt eddig. Radikális minisztérium nevezte ki őt 1888-ban 
a st. Pierre de Vaise nevü lyoni plébániáról egyenesen 
aixi érsekké, a mi félszázad óta páratlanul áll Franczia-
ország történetében. Plébánosból egyenesen püspök lesz 
— sok; de mindjárt érsek, az ritkaság. A „Figaro" ez 
alkalomból Lajos Fülöp király egy érdekes mondására 
emlékeztet. A polgár-király egyszer ezt mondotta: „Akár-
mily gondolattal válogatom ki a püspököket a legliberá-
lisabb papok közöl, nem basznál semmit; mihelyt a 
Szentlélek megszállja őket, megközelithetetlenekké válnak." 

Az aixi érsek pöre azért fog a párisi feljebbviteli 
birófcág előtt lefolyni, mert először is az 1810. április 
20-iki törvény 10. czikkelye kimondja, hogy a becsület-
rend magas tisztjei, tábornokok, érsekek stb. fegyrend-
őrileg csakis a feljebbviteli törvényszék előtt pörölhetők, 
és Párisban névszerint azért, mert a miniszter Párisban lakik, 
a sértés tehát ott vétetik elkövetettnek. Az „Univers" azt 
mondja, hogy összesen 7 püspököt fognak ugyané czimen 
törvény elé állitani. Más hirek szerint a kormány már 
előre tudatta volna a szentszékkel, hogy a büntetés a 
legenyhébb leszen s azt is rögtön követni fogja a meg-

L 
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kegyelmezés. Az „Univers" fején találta a szöget, midőn 
kimondja, hogy a kath. ügynek a hercze-hurczából kettős 
haszna leszen: „fokozni fogja a katholikusok harczi 
kedvét és teljesen megérleli a meggyőződést, hogy a köz-
társasági kor m ányfor ma elfogadása mellett annál kimé-
letlenebbül kell, az egyház elveit szem előtt tartva, a köz-
társasági párt ellen harczolni." 

Igen természetes dolog, hogy a levegő ilyenkor tele 
van hirekkel. Azt beszélik, hogy Périvier, a feljebbviteli 
törvényszék elnöke, személyes okokból vonakodik az érsek 
ellen inditott fenyitő eljárásban elnökölni. A védelmet 
hir szerint Brun Lucien szenátor, elsőrangú jogtudós és 
kath. államférfiú szándékozik teljesíteni. 

Denique az egyház hajóját mindenünnen nagy hullá-
mok fenyegetik. Agitatur, sed mergi non potest. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-István-Társulat 
választmányának 1891. október hó 29-én tartott ülése. 

Elnök dr Kisfaludy A. Béla. 
A választmány tagjai nagy számmal voltak jelen. 
Dr Kisfaludy A. Béla az elnöki előterjesztéseket 

azzal kezdte, hogy jelentést tett római útjáról, a mely 
alkalommal a társulat szeretet-adóját nyujtá át ő szent-
ségének a pápának. 0 szentsége okt. hó 1-én fogadta a 
társulat alelnökét külön audienczián, ekkor vette át a 
társulat feliratát, a legújabb kiadvány — a pápai ency-
klikák s levelek — egy példányát és a társulat szeretet-
adományát. Nagy tájékozottsággal nyilatkozott ő szentsége 
a társulatról, apostoli áldását adta a társulat védnökeire, 
elöljáróira és összes tagjaira. 

A választmány élénk köszönettel fogadta a társ. 
alelnök előterjesztését. 

Dr Kiss János társ. igazgató jelentést tett a társu-
lati kiadványokról. 

Hummer Nándor társ. t i tkár statisztikai táblázatot 
nyújtott be a társulat tagjairól, bejelenté az u j tagokat. 
Jelenté, hogy Virágh nep. János dévaványai volt plébá-
nos végrendeletileg 25 fr tot hagyott a társulatnak. Ki-
emeli, hogy a társulat 72 intézetnek küldött ajándék-
könyveket az ország különböző részeiben. 

Venczell Antal pénztárnok jelenté, hogy a társulat-
nak szeptember hó folyamán 23,506 fr t 54 kr volt a 
bevétele és 13,989 f r t 97 kr a kiadása, a plusmaradék : 
9516 fr t 57 kr. — A vatikáni okirattára befolyt : Schuszter 
Constantin váczi püspöktől 100 frt, Dulánszky Nándor 
pécsi püspöktől 200 frt, a kegyesrendiek részéről 30 frt . 

A jegyzőkönyv hitelesitésére felkéretett : dr Timon 
Ákos s dr Bobitsek Ferencz v. tag. 

1891. szept. 25-én a Szent-István-Társulatba léptek : 
Timkó Jordán papnöv. Kassa, Jánosi József számtiszt 
Sopron, Bagávy János pleb. Pertócs, Koczján István kápl. 
F.-Lendva. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa az okt. 2-iki eseményekről 

encvklikát, a legújabb értesülés szerint, nem fog kiadni. 
Szólni fog arról a legközelebbi consistorium allocutiójá-
ban, és már nyilatkozott a szentszéknél meghitelesitett 
követtel biró hatalmasságokhoz egy jegyzékben, melyet 
Rampolla bibornok a Vatikán melletti követeknek a szo-
kásos heti fogadás napján a mult héten adott át a szent 
atya nevében. 

— Megjelent a lapokban Boulanger tábornok vég-
rendelete. Mindjárt a kezdetén elárulja, hogy a kalandor 
lelke mélyén pogány volt és materialista. Utolsó lelki 
vigasztalása ez a gondolat vol t : „Legalább (halálommal) 
elmerülök a semmiségbe, a hol már nincs szenvedés." 
(Augsb. Posts.) 

— Csak utólag jön napvilágra, hogy az olasz trón-
örökös miért időzött most oly sokáig Belgiumban. A király 
leányát, Clementinát óhajt ja csakugyan nőül megnyerni. 
Csakhogy a királyné, a mi József főherczegünk testvére^ 
ugyancsak finoman kikosarazta a háztüz-nézőt. A király-
leány, mig a pápa-szorongató királyság trónörököse Bel-
giumban járt-kelt , a királyi anya rendeletéből egy tapod-
tat sem távozott Spaaból. Azt híresztelik, hogy ennek a 
házasságnak nyélbe ütését maga Viktor angolkirálynő 
akarja kezébe venni. Vederemo ! 

— Szent-László ünnep Nagyváradon. Nagyváradon 
most kerül napirendre Szent-László király szentté avatása 
800-ik évfordulójának megünneplése. E czélra az odavaló 
káptalan 100,000 forintot vett föl költségvetésébe, melyet 
eredetileg a Szent-László-templom restaurálására szántak, 
s esetleg azt, a mi megmarad, a Szent-László szobor-alap-
hoz akarták csatolni. Ennek a 100,000 írtnak rendeltetése 
azonban most aligha meg nem változik, mert Nemeskey 
plébános azzal az életre való inditványnyal lépett felv 

hogy miután a város ugy is u j reáliskolát épit, a régi-
nek a telkét adja át egy uj, nagydiszü Szent-László-
templom építésére. Cserébe a káptalan átadná a régi 
templom telkét, melynek lebontásával sokat nyerne impo-
zánságában a város főtere. Ennek a tervnek igen sok 
pártolója van, bár vannak többen, köztük a polgármester 
is, kik ellenzik. 

— A hatvani prépostsági templom Dulánszky pécsi 
püspök és Krenedits prépost áldozatkészségéből kiváló 
mtibecscsel biró káptalanszékekhez (stallum) jutott. Hat-
vanban a prépostnak nincs ugyan káptalana, de a mult 
században a prémontrei kanonokok káptalana volt ott, s 
ennek emlékezetéül szerezte meg Krenedits prépost az 
újból épült pécsi dóm régi és értékes faragványu stal-
lumait saját temploma számára, mely most e részben a 
fővárosi katholikus templomoknál is gazdagabb. Hatvan 
mezőváros egyébiránt — mint levelezőnk irja — ujabban 
példás haladást tanúsít a kulturális fejlődés terén ; tem-
plomát restaurálták, uj toronyórát kapott és a mi fő, 
iskolái, a nemrég ottjárt tanfelügyelő kijelentése szerint, 
mintaszerűek. Most egy kisdedóvó felállítását és villamvi-
Iágitás berendezését tervezik. (B. H.) 

Kiadótulajdonos es felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor , k. ni. t ud . egyetemi ny. r . t anár . 

Budapest, 1891. Budnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. iFapnövelde-utcza 8. sz., 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

Budapesten, november 4. 

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 
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minden 

kir . postahivatalnál ; 
Budapes ten a szerkesz-
tőnél . és Rudnyánszky 
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Magyarország herczeg-primása, esztergomi érsek. 

A „Budapest i Köz löny" vasárnap i s záma a következő legkegyelmesebb kir. kineve-
zést közié : 

(I.) „Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére: 
Vaszary Kolos Ferencz, a szent Márton hitvalló és püspökről nevezett 
pannonhalmi szent Benedek rendit főapátsági egyházkerület főpásztorát, 
Pannonhalmának és a magyar szent korona alá tartozó szent Benedek rendű 
összes apátságok főapátját és örökös elnökét, Magyarország herczegprimásává 
és esztergomi érsekké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1891. évi október hó 27-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Csáky Albin gróf, s. k." 

kalocsai érsek. 
Ugyancsak a „Budapest i Köz löny" vasárnapi számában j e l en t m e g a következő leg-

kegyelmesebb kir. kinevezés : 

(II.) „Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére : 
Császka György szepesi püspököt, a kalocsai és bácsi kánonilag örökké 
egyesitett egyházak érsekévé kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1891. évi október hó 27-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Csáky Albin gróf, s. k." 
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282 ' RELIGIO. 

Mária Terézia boldogult királynőnk 
a vallásról és vallástalanságról. 

A magyar tö r t éne lmi t á r su l a t ál tal a ma-
gyar tud. Akadémia tö r téne lmi b izot tságának 
segélyezésével k iadot t „Magyar Tör téne t i Élet-
ra jzok" sorában az 1891. II. és III. füzet , me-
lyeknek még fo ly ta tásuk lesz, „Mária Terézia" 
t ö r t éne t é t adja, korának és kor tá rsa ink igen ér-
dekes jellemzésével, Marczali Henrik. 

Szerző, bár természetesen a modern l ibera-
lizmus és vallási közönyösség á l láspont járól 
nézve a dolgot, nem helyesli a nagy királynő-
nek az igaz hithez szigorúan ragaszkodó buzgó-
ságát, mindazál ta l o t t a hol kell, a hol erre 
kerül a sor, hiven tükröz te t i vissza Mária Terézia 
elveit a vallásról, a vallási közönyről és vallás-
talanságról . 

Minthogy éppen Mária Terézia a la t t kez-
de t t u ra lomra vergődni ná lunk és az e tekin-
t e tben velünk egy sorsa u t a l t örökös t a r t o m á -
nyokban, melyeknek most Ausztr ia a neve, — 
a felvilágosodás neve alá buj t , minden vallást 
ál l í tólag egyenlően tisztelő hitközöny vagyis 
igazán mondva val lás talanság : érdekes lesz 
hallani , mily világosan és egy nőhöz képest 
mily ha ta lmas lelkierővel nyi la tkozot t meg Má-
ria Terézia lelkében az egy igaz vallás tisztele-
tének és az ahhoz való őszinte ragaszkodásnak 
lelkesedése, nem feledkezve meg az emberi gyen-
geségek folytán a vallási ügy t e rén muta tkozó 
eltérések és tévedések i r án t a fe lebarát i szere te t 
által parancsol t szelidségről és béketürésről sem. 

Fia, az u tána következet t József császár, 
m á r i f jú korában anyjáéval homlokegyenest 
ellenkező elvnek hódolt. Az egy igaz valláshoz 
való ragaszkodást obscurant izmusnak t a r to t t a . 
Igy t an i t o t t ák őt — Mária Terézia há ta mögö t t 
— mesterei. Az ő szemében az állam volt min-
den. A vallás, ennek a kezében, csak eszköz — 
ál lami czélok elérésére, biztosí tására. S tu la j -
donképpen, szerinte bármely vallás a lkalmas 
levén az ál lam czéljainak szolgálatára, előtte 
minden vallás egyenlő volt. Az ő „magas" álla-
mi á l láspont járól ő minden vallást egyenlően 
lealacsonyi tot t a toleranczia, a türelem, a meg-
türés á l lapotába. S minthogy az e f a j t a meg-
győződés a vallás természetének, különösen pe-
dig a keresztény kathol ikus vallás fenséges 
eredetének és jellegének nem ismeréséből szár-
mazik, fölöt tébb érdekesek Mária Terézia fejte-

getései fiával szemben, a ki egy svájczi u t j a 
a lkalmából v i tába bocsátkozott levél u t j án édes 
anyjával , azt vitatva, hogy az elharapódzó vallás-
t a lanság ellen „éppen a toleranczia a legjobb ellen-
szer."1) A nagy királynő feleletének legelső szavával 
fején t a lá l t a a szeget. A fiából megnyilatkozot t 
„ tolerancziá"-ról kegyet lenül l e r án to t t a az orosz-
lánbőrt . Nevén nevezte a dolgot. Kimondta, hogy 
az vallástalanságot jelent , vallás hiányára muta t . 
Ha l l juk sa já t szavai t : 

„Uralkodó — vallás nélkül? Épp a tole-
ranczia és a közöny ásnak alá mindent legbiz-
tosabban, hogy semmi fenn nem ál lha t ; éppen 
mi j á runk legrosszabbul. Nem a nantes i edictum 
t e t t e t ö n k r e azokat a provincziákat , hanem a 
szerencsétlen adóbérlés, a rossz közigazgatás, a 
gyönge és cselszövő miniszterek döntö t ték rom-
lásba az oly kedvező helyzetű országot; a val-
lás h iánya a t isztviselőkben, kik csak érdekeik 
és szenvedélyeik u tán indu lnak : az öl meg min-
dent. Mi féke lehet az ily embernek? Semmi; 
sem bitófa, sem kerék, csak a vallás. (I t t Mar-
czali szövege ér the te t len zagyvalék, t. i. ez: „és 
a kegyetlenség, nem pedig emberbará t , a min t 
most j á r j a a phrasis, mely mel le t t kiki azt 
gondolja a mi t akar." A nagy királyné bizo-
nyára azt a k a r t a mondan i és azt mondta is, 
hogy — az a divatos toleranczia és vallási kö-
zöny, a m i n t most j á r j a a phrasis, a mely a la t t 
k ik i azt gondolja, a mi t akar, az valóságos ke-
gyetlenség, nem pedig emberbarátság, ember-
szeretet.) Nem is mint keresztény, hanem politi-
kai értelemben m o n d o m : semmi sem oly szükséges 
és oly üdvös, min t a vallás. Megengeded, hogy 
azt mindenki sa já t képzelete szerint tervezze? 
Mi lesz belőlünk megál lapi to t t kultusz, egyházi 
alárendeltség nélkül ! Nem nyugalom és elége-
det tség fakad majd belőle, hanem ököljog és 
más szerencsétlen korszak, minő már előfordult . 
Ha te ily nyi la tkozat ta l lépsz fel, a legnagyobb 
szerencsétlenséget idézheted elő, és felelőssé vál-
hatsz sok ezer ember lelki üdveért . H á t még 
nekem mi t kell szenvednem, ha ily téves véle-
ményben lá t lak e l fogul tan! Nemcsak az ál lam-
ról, megmaradásodról , fiamról van szó, ki szüle-
tése óta tevékenységem egyetlen czélpontja : 
lelked üdve forog kérdésben. Mindenfelé nézve 
és hallgatva, az ellenmondás szellemét összevegyitve 

i) Marczali, Mária Terézia, Magyar tört . életr. 1891. III . 
füz. 194. 1. 
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azon törekvéssel, hogy valamit alkoss :töokre 
teszed magadat, és magaddal örvénybe vonod e 
monarchiát, megsemmisíted elődjeid nehéz gond-
jainak eredményét, kik oly súlyos munkával 
hagyták reánk e provincziákat, és annyira javí-
tot ták őket, a mennyiben nem mint ellensé-
geink kegyetlenül és erőszakkal, hanem buzga-
lommal és nagy költséggel virágoztatták fel 
szent hitünket. Ne legyen üldözés, de még kevésbé 
közöny vagy tolerantizmus ehhez remélem tar t -
hatni magamat, mig élek, és csak addig kívá-
nok élni, mig remélhetem, hogy azon vigaszszal 
térhetek őseimhez, hogy fiam oly nagy, oly val-
lásos lesz, mint elődei, megtérve téves vélemé-
nyétől, ama gonosz könyvektől, melyek szerzői 
szellemöket csillogtatják, annak rovására, mi 
legszentebb és tiszteletre legméltóbb a földön, 
melyek képzelt szabadságot akarnak, mely soha 
sem létezhet és féktelenségbe és általános fel-
fordulásba csap á t ." 3 ) 

Más alkalommal, egyik leányához irt levelében 
kifejti, hogyan és miért kell még egy-egy nőnek is 
sikra szállni a vallástalanság ellen — és a vallásos 
életet nyiltan és bátran nemcsak bevallani, hanem 
meg is mutatni lelkesedésünket küzdelemmel 
mellette. „Reszketek, úgymond, ha látom, meny-
nyire terjed mindenüt t a vallástalanság. Még 
azok is, kik hisznek, ezt rejtegetni törekszenek. 
Egy idejében kimondott szó, egy komoly pillan-
tás azok elhallgattatására, kik nagyon is szaba-
don viselkednek, igen üdvös lehet, és csak kö-
telességünket te l jesí t jük vele." „Ne szégyeld soha 
jó kereszténynek mutatkozni, szóval és tettel. 
E pont a legnagyobb ügyeletet igényli, most 
még inkább mint valaha. Mióta a vallást a 
szivbe akarják bezárni, annak külső jeleit pedig 
elhanyagolják, attól félve, hogy nevetségesnek, 
vagy föl nem világosodottnak ta r t j ák az embert, 
az erkölcsök nagyon megromlottak. Ez a most 
uralkodó hang, mely annál veszedelmesebb, mer t 
az egész jó társaság a szerint járja, még az 
úgynevezett tudósok is. Nincs kényelmesebb, 
nincs mi jobban hízelegne nekünk, mint a fék-
telen szabadság. Ezt a szót helyezte a felvilá-
gosodott század a vallás helyébe, és mindent 

*) Igazán látnoki szellemmel van i t t előre, nem megjósolva, 
de megjelenitve — József császár egész jelleme és szelleme. 

A szerJc. 
2) Az üldözés közvetlenül az embert b á n t j a ; a hitközöny 

egyenesen magát az Is tent sérti. A szerJc. 
3) I. m. 194, 195. 1. 

I meggyőződéstől1) vagy számítástól vár. Tudatlan-
sággal és előítélettel vádolják a mul ta t ; pedig 
azt nem ismerik, sőt a jelent sem." 

Ez a királynő igazán megérdemli a szobrot, 
melyet neki az unokák kegyelete emelt. 

A művészet és az erkölcsiség. 
3Z>r. P i s z t e r I m r é t ő l . 

Festészet. 

Lübke az ujabb művészetnek általános jellemzésé-
nél a festészetről, mint az uj-kor kiváló művészetéről 
megjegyzi, hogy „az nem törekszik az emberi test töké-
letes szépségének ábrázolására.11 *) S ebben Lübke egyet-
ért legtöbb aestheticussal ; mert habár az ujabb aestheti-
cu8ok a szobrászatnak vindicálják a jogot a meztelen test 
szépségének ábrázolására, mint olyanra, melyre ezen mű-
vészet különösen hivatottnak látszik: aránylag mégis 
kevesen vannak, kik ezt a szabadalmat a festészetre is 
kiterjesztenék ; legtöbben a kérdést vagy egyszerűen mel-
lőzik, és a festészetben a mezítelen ábrázolásra szemet 
hunynak, vagy azt egyenesen kárhoztatják. Lemcke is 
csak ugy mellesleg érinti a festészetet, mikor a mezítelen-
séget, mint a művészet praerogativáját dicsőíti. Már 
előbbi tanulmányunkban idéztük Teichleinnak nyilatko-
zatát, mely a festészet természetéből fejti meg,, miért 
nincs helyén a festészetben a mezítelen ábrázolás. „Éppen 
az emberi testen, hol a legfinomabb szintörés is kimerül, 
tapasztaljuk legjobban a szin érzéki, fölületes természe-
tét, és hogy a festészet szükségképen a művészietlen érzék-
csiklandozás többé-kevésbé takargatott hibájába esik, hacsak 
nem képes a művészet ezen eszközét vagy valamely benső 
lelki hangulat ügyes kifejezésere fölhasználni, vagy vala-
mely nagyobb eszme kifejezésének alárendelni. A mennyi-
ben a classicus korszak coloristái, különösen a velenczeiek 
a tökéletes színezés stylusát ruházott emberi alakokra fordí-
tották, teljesen sikerült nekik azt a művészet legmagasabb 
fokára emelni. Ily módon teremtették az arczkép festésze-
tet és egy nagyszerű genre örök mintaképeit. Ellenke-
zőleg, a meztelenre alkalmazva, még a Tizián által festett 
Venus sem volt képes, — daczára tartása komolyságának 
és alakja nemességének, — a testi szépség ábrázolását az 
antik erkölcsi magasságára emelni. Müveikben (a mez-
telen alakokon) ugyanis a festői stylus minden tökélye 
daczára sem aludt ki az az érzéki szikra, mely az emberi 
test szépségének szines és individuális ábrázolásában min-
dig és mindenkor égni fog" 3) Teichlein ezen nyilatkoza-
tára megjegyzi Lotze, hogy az örvendetes jelenség, „mi-
szerint Teichlein bátor volt, ama mütörténeti szokástól 

') I t t Marczali megint rosszul ford í to t ta a nagy királynő 
szavát. Mindent meggyőződéstől Jcell várni ; meggyőződés ellen nem 
is szabad cselekedni. A nagy királynő bizonyosan a kézzelfogható-
ság evidencziáját ér te t te i t t — „meggyőződés" alat t . A mitől ter-
mészetesen nem lehet mindent vá rn i , lévén az nem mindig l ehe t -
séges. A szerJc. 

*) I I . 100 1. 
3) Teichlein. „Abhandlung über den Begriff des Malerischen 

u. s. w. 
32* 
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eltérni, mely a tényeket, azért mert tények, mindjárt 
jogszerűeknek tartja." — A ki Lotze nevét ismeri, az 
érteni fogja, mekkora sulylyal birnak szavai a jelen kér-
désben. 

Ezen megjegyzést nem azért bocsátom előre, mintha 
ily módon a kérdés érdemleges megvitatása elől kitérni 
akarnék. De szükségesnek tartottam konstatálni, hogy 
ugyan a művészek praxisa a festészetben még mindig 
jelentékeny tért enged a mezítelenségnek, de a művésze-
tek theoriája, — legalább a festészetre nézve — határo-
zottan forduló ponton áll, s a legkomolyabb aestheticusok 
a mezítelen ábrázolásnak kezdenek ellenségei lenni. r) 

Szükséges azonban a „mütörténeti szokást" szem-
ügyre vennünk, s kutatnunk, váljon a mezitelen ábrázolás 
hivatkozhatik-e a festészet története legkiválóbb korsza-
kának praxisára? 

A görögök festészetével részletesebben nem foglal-
kozunk. Nem áll ugyan az, hogy a görögöknél a szob-
rászat mellett a festészet csak másodrendű szerepet játszott 
volna ; de hiányzik az elégséges adat arra, hogy azon 
festészetről biztos Ítéletet alkothassunk magunknak. A 
régi írók lelkesedéssel emlékeznek meg ezen vagy azon 
festőről ezen vagy azon monumentális festményről, kivá-
lóan azokról, melyek Athénnek nyilvános épületeit, csar-
nokait díszítették : de ezen leírások nem pótolják a 
szemléletet, a mely ezen müvek teljes megsemmisültével 
most már egészen lehetetlen. Annyi azonban bizonyosnak 
látszik, hogy a festészet a fejlődés és hanyatlás ugyan-
azon processusán ment keresztül az időt illetőleg is, mint 
azt a szobrászatnál láttuk. Az V. században, Phidias kor-
társainak művészete egészen rokon természetű e nagy 
szobrász alkotásaival. „A kezelés egyszerű volt, de ennek 
daczára dicsérik a régiek ezen festményeken a rythmicus 
csoportosítást, a rajzolás finomságát, az alakok teljes ki-
fejező erejét és nemességét. Ha továbbá azt olvassuk ezen 
müvekről, hogy Kassandra szemöldöke rendkívüli volt, 
hogy Polyxena szemeiben az egész trójai háború benn 
ült, hogy Polygnot egész lelkülete ki volt fejezve : ugy 
ezen müvek hatalmas kifejezéséről és szellemi jelentősé-
ről bizton-bátran meggyőződhetünk. Ezen korszakban a 
festészet nagyszerű, monumentális czélokra lett fölhasz-
nálva, szigorúság, egyszerűség nyilvánult ezen müveken, 
melyek a heros-világ eseményeit állították elő, s a szel-
lemire, az eszmeileg tökéletesre irányult azokban a fő-
törekvés; a teljesebb realisticus földolgozás, a kedvesség, 
a változatosság mellékes volt itt s inkább az egyszerűen 
nagy, méltóságteljes, ünnepélyes lebegett czélképpen a 
művészek előtt." 2) 

Igy volt ez a peloponnesusi háborúig, s ezután 
ugyanazon jelenségekkel találkozunk, melyeket a szobrá-
szatnál emiitettünk : a monumentális czélok helyébe a 
privát egyének igényei lépnek, az eszme nagyságát felej-
teti a csalódásig hű ábrázolás (realizmus),3) s körülbelül 
azon időben, midőn Praxiteles Aphroditét egészen lelep-

') V. ö. 40. 1. az i t ten idézett sens, aestheticusok az egy 
Leniekét kivéve mind csak a plasticáról beszélnek. 

2) Lükbe. I. 192. 1. 
3) Zeuxis és Parthasios versenye a szőlőfürttel és a függöny-

nyel, — ismeretes. 

lezte, Apelles szintén mezítelenül festette a tenger hul-
lámaiból kiemelkedő isten-asszonyt. De ezek csak első, 
szórványosan előforduló jelenségek voltak, s a régi ada-
tok szerint a szellem, az eszme kifejezése képezte még 
ez időben is a művészek főtörekvését, Apelles festménye* 
mely Nagy-Sándort kezében villámmal ábrázolia, oly 
hatalmas kifejezésü, hogy maga Nagy-Sándor oda nyilat-
kozott : két Nagy Sándor van, egyik Philippos legyőz-
hetlen fia, másik Apelles utánozhatatlanja. 

A III. és a következő századokban „mindig erősebb 
lett a naturalizmusra való törekvés, a melyhez a minden-
napi élet ábrázolásának, t. i. a genre és a csendéletnek 
kedvelése csatlakozott. A rhyparographiát Piraíkos vitte 
különösen nagyra, kinek borbély és susztermühelyeit 
ábrázoló képeid rágábban keltek el, mint a többi művészek 
legnagyobb alkotásai." x) Ezek már oly idők voltak, mi-
dőn egy Sotos „ki nem söpört háza" tetszett az embe-
reknek, oly mü, mely nagy ügyességgel mutat ja be a 
ház padlózatán heverő ételmaradékokat, melyeket egyéb-
ként ki szoktak söpörni. „Ilyen furcsaságokban találta 
kedvét akkor, és találja most és mindenkor a nagy tö-
meg," — jegyzé meg Lübke. 

Pompéji és Herculanum fölfedezése azon idők fes-
tészetének teljesebb ismeretére jut tatot t bennünket, a 
midőn a görög művészet a rómaiak szolgálatába szegő-
dött. „Mindenütt a vig és kényelmes életnek bája mo-
solyg elénk," s nem csodálkozunk rajta, hogy itt bősége-
sen ki jut a mezitelen ábrázolásból. Különösen jellemző 
pl. az u. n. „amor-fészek" festmény. A háttérben álló, 
és amúgy is fedett három alak egészen föl van öltöz-
tetve, az előtérben levő másik három alak, melyek egyike 
a fészekből kiszedett kis ámorokat tartja, egészen me-
zitelen. Kevésbé pikáns művészet nem nyitotta volna meg 
a művészek előtt a római nagy uraknak sem szivét sem 
erszényét. 

Ha a véletlen ugy kedvezne itt is, mint kedvezett a 
szobrászatot illetőleg, hogy t. i. sikerülne a romok közül 
a Kr. e, V. századbeli festményeknek egyikét-másikát föl-
fedezni, a régi irók magas lelkesedése épugy teljes értel-
mezést nyerne a festményekre, mint nyert a szobrokra 
nézve s ebből azután elég bizonyos lenne, hogy a görög 
festészet épugy mint a szobrászat akkor élte fénykorát, 
mikor nem a mezitelen test szépségével, hanem a komoly 
eszmék fenségével ragadták bámulatra a görögöket mű-
vészeik. 

Átmegyünk a középkori festészetre. Tudom, hogy 
mai napság paradoxon közép-kori festészetet egy Michel-
Angelo, egy Rafael, egy Corregio, egy Tizian művésze-
tével azon szándékkal szembe állítani, hogy a közép-kori 
festészetnek fölényét a renaissance fölött kimutassuk. Ha 
ezt mégis teszszük, arra azon meggyőződés vezet ben-
nünket, hogy az ellenkező véleményben levőknek a közép-
kor iránt való előítélete volt különösen az ok, a miért 
mig minden magasztalással halmozták el a renaissancet, 
addig előkelő ignorálással feledték kellő figyelemben, 
szorgalmas méltatásban részesíteni a közép-kort. S e 
mellett, ha összehasonlítás történt is, az eredménynek a 

Lübke I. 195. 
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renaissance előnyére kellett kiütnie azért, mert a szem-
pontok helytelenül voltak megválasztva. Ha valaki a szi-
nezés tökélyét tar t ja a kizárólagos criteriumnak, ugy be 
kell vallanunk, hogy egy Tizian művészetéig a közép-kor 
fölemelkedni képes nem volt. Ha valaki azon feltevésből 
indul ki, hogy az alakok testi, érzéki szépsége, — elte-
kintve a benne lakó és nyilvánuló szellemtől, — határozza 
meg véglegesen a festmény becsét, ugy kevés közép-kori 
mü van, mely Rafael művészetével képes lenne verse-
nyezni. Ha pikantéria a döntő momentum, ugy Corregio 
utolérhetetlen az egész közép-kor által. Ha a vakmerő-
ségig bizárr phantasiának és a szenvedélyek minden bor-
zalmának nyilvánulása az, a mi a legfőbb kalleologicus 
élvezetet nyújt ja, ugy a közép-kori müvek mély nyu-
godtsága, csendes bája Michel-Angolo „utolsó Ítéletével" 
szemközt bizonyára nem tesznek számot. 

Es ha végre a „legjobb idők" dicsőségének az a 
föltétele, vájjon a mezitelen test ábrázolata öltött-e na-
gyobb mérvet, ugy a babér ismét csak a renaissanceot 
illeti, és a középkori művészetnek meg kell elégednie 
avval, hogy a Phidias kortársainak művészetével állittas-
sék egy rangra. r) De ha az eszmék szépsége, fensége és 
gazdagsága, és ezen eszméknek minél hivebb, megfele-
lőbb, szemléltetőbb kifejezése vétetik criteriumnak, akkor 
a középkor nemcsak hogy kiállja a versenyt a renaissan-
ceszal, hanem azt túlhaladja, és avval szemközt ez a ha-
nyatlásnak leghatározottabban felismerhető nyomait viseli. 
Igaz, hogy a renaissance alkotásainak tartalma, t. i. az 
eszmék, tekintve a legkiválóbb mű-remekeket, nem állnak 
a középkori festészetnek eszméi alatt, mert ez is, az is 
egy forrásból, t. i. a kereszténységből meritette azokat:2) 
de mig a középkori müveken ezen eszmék a maguk va-
lóságában élnek, lelkesitnek, beszélnek, addig a renaissance 
alkotásain nagyon is elhomályosodvák, az eszméket re-
praesentáló alakok annyira előtérbe lépnek és annyira 
önálló szerepre hivatvák, hogy bennök és általuk mintegy 
elvész az eszme. A színezés rendkívüli tökélye, a törté-
neti momentum reproducálásában a teljes realismus, az 
alakok testi szépségének egészen kifogástalan volta, — 
mind ez, a helyett, hogy hivatásának megfelelően tisztább 
nyilvánulásra jut tatná az eszmét, azt inkább takargatja, 
felejteti velünk. A művészi kifejezés ama titka, melynél 
fogva az eszme minden keresgélés, kapkodás, cziczomázás 
nélkül, a legteljesebb egyszerűség- és keresetlenségben 
talál tökéletes kifejezést, — ezen titok az Y. sz.-beli gö-
rög és a középkori művészetnek állott kizárólagosan 
rendelkezésére, és ebből a szempontból, pedig ez a mű-
vészetek megbirálásánál a legfőbb szempont, a renais-
sance határozottan a közép-kori művészet alatt áll. 

De lássuk már a tényeket. Négy művészt fogok 
bemutatni a közép-korból, s ugyancsak négy művészt a 
renaissanceból ; a szembe állítás után mindenki vonja le 
a következtetést. Adataim itt is Lübke már idézett mun-
kájából lesznek kivéve. 

(Folytat juk.) 

1) V. ö. Lübke I. 192 1. 
ä) V. ö. Lübke II. 97. 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, nov. 4. Egy fekete pont a magyar nem-
zet fényes „jogászi" himevén. — 

A „ Szilágy i-Horánszky-féle összekocczanás s az 
abból kifejlődött párbaj ügye — országszerte ismeretes. 
Legokosabb cselekedet volt az egészben az, hogy bár nem 
valami nagyon finom tapintatra való reservatio mentá-
lis-szál tették a segédek, de a könnyen óriási erkölcsi 
deficzit előállására vezető párbaj-ügyet mint ilyent 
elejtették, kijelentve, hogy semmi sértés sem történt, 
már t. i. olyan (és itt volt a menthetetlen reservatio 
mentalis), a melyből párbajnak kellene következnie Szilágyi 
és Horánszky között. Mert bizony, kérem, sajnos ugyan, 
de tagadhatatlan, hogy a két férfiú egymást ugyancsak 
megtámadta erkölcsi és politikai reputácziójában, mi több 
egymást sértegetni kölcsönösen akarták és a sértegetésre 
provokálták, és pedig, mikor még az összeütközés előtt 
az egyik „köpönyegforgatónak," a másik „hypokritának" 
kiáltotta ki a másikat az országgyűlés szine előtt. 

Sértés tehát történt. Ok maguk is ezt szántszán-
dékkal keresték, akarták. Egymás tönkre tevése volt a 
czél. Politikai veszekedéseknél ez éppen ugy van, mint a 
korcsmai verekedéseknél. A két fél egymásnak ártani, 
egymást megsebesíteni, ha lehet — tönkre tenni törek-
szik. Csakhogy ez esetben se Szilágyi, mikor a volt 
„mérsékelt ellenzék," most „nemzeti pár t" ellen személyes 
megsemmisitő harczot provokált, se Horánszky, mikor a 
provokácziót elfogadva a személyes megsemmisítés terére 
lépett és Szilágyi vágásait visszavágásokkal viszonozta — 
meg nem gondolták, hogy mily rettenetes felfordult világ 
színében állitják oda Magyarországot a földkerekség min-
den népe elé akkor, ha szenvedélyes vagdalkozásaikból — 
a lovagias elégtétel törvényei, jogai és kötelességei szerint, 
párbaj talál kifejlődni. 

Ezért kellett a párbaj t köztük, mely már a levegő-
ben függött , megakadályozni. 

Magyarország fényes „jogászi" hírnevén, a párbaj 
tekintetében, legújabb időben egyhamar nehezen kikö-
szörülhető csorba eset. Köszönhetjük a militarizmus szel-
leme tultengésének. Két eset történt, melyben a magyar 
ősi „jogász" genie nagy napfogyatkozást szenvedett. Elő-
ször, mikor az Uzselác-Ugron-féle ügy alkalmából, ka-
tonai presszióra, az országgyűlés mentelmi bizottsága oly 
nyilatkozatot tett , a mely a politikai párbajokat, a mi-
lyennek Ígérkezett a Szilágyi-Horánszky-féle párbaj, amint 
a „Pesti Napló" ezúttal nagyon jól mondja, „mint a sér-
tésből kifolyólag a parlamenti jog által is igazolt köve-
telményt állapította meg." Másodszor, mikor szintén 
katonai presszióra, az igazságügyminiszter irányzatos ész-
revételt tett egy országos bírónak ama igen találó és 
tanulságos megjegyzése ellen, melyet hivatalos eljárás 
közben mondott ki, ugy hogy az egész t. „közvélemény" 
meghallotta, — hogy t. i. a katonai és polgári becsület 
közt nincs különbség. Ezzel a megjegyzéssel az a bátor 
és helyes gondolkozású biró egy magyar ember egészsé-
ges „jogász" eszével szembeszállott a tultengődő milita-
rizmus ama képzelgős felfogásával, mely nálunk az egész 
hadsereget dominálja, hogy t. i. a katona az egészen 
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más ember, mint a többi, s katonatisztek között a párbaj 
— az specialis „erkölcsi" kötelesség. 

A Szilágvi-Horánszky-féle párbaj t jó volt, hogy a 
segédek megakadályozták. A magyar nemzet fényes „jo-
gászi" hírnevén eme csak imént feltüntetett két esetben 
már úgyis óriás csorba esett. Hátha még ez a párbaj is 
megtörténik ! 

Hogy mi lett volna akkor : arról lehetőleg legkö-
zelebb. ?? 

Esztergom. A legújabb főpásztori körlevélből — 
átveszszük a következő tájékoztató nyilatkozatot: 

Haeresis quando constituât casum reservation? 
Ad solvenda dubia, quae circa hanc quaestionem 

hinc inde observantur, iterato publicandos duxi ordiues 
ad mandatum Alexandri a Rudna Archi-Episcopi olim 
Strigoniensis per eiusdem vicarium Generalem Josephum 
Béliz die 13-a Junii a. 1822. editos, quorum tenor est 
sequens: 

Observatum est per suam Celsitudinem Primatialem, 
casum haereseos externae, per Dioecesim haue Strigonien-
sem relate ad sacramentalem absolutionem Ordinario 
reservatum, ita passim per Confessarios accipi, ut eos 
hos quoque, qui in confessione aliqua a fide catholica 
aliéna nati et educati, ad sinum Matris Ecclesiae per 
fidei professionem revertuntur, comprehensos existiment. 
Cum ea res praelibatae Suae Celsitudiois menti minime 
cohaereat neque toleranda videatur vel maxime propterea, 
quod alienorum a fide catholica ad hanc conversioni tanto-
pere exoptandae directa ponat obstacula ; de b. altefatae 
Celsitudinis jussu, DVras de eo praesentibus pro futura 
directione edoceo : Eandem suam Celsitudinem, per hae-
resim externam, ordinariae jurisdictioni reservatarn, ne-
quaquam intelligere casus conversionum ex Confessionibus, 
aut sectis alienis ad fidem cath., si profitentes in aliqua 
earum nati, aut educati fuerint, sed solum casus Aposta-
siae, aut qui secus ad externae haereseos crimen refe-
runtur. 

Strigonii, die 22-a Octobris 1891. 

Stephanus Majer, m. p. 
Vicarius Capitularis. 

Eger. Györgyényi Ignácz apátkanonok arczképének 
ünnepélyes leleplezése. — 

Eger város képviselő-testülete csütörtökön mult egy 
hete, f. évi okt. hó 22-én délelőtti 11 órakor, a város köz-
háza nagy-termében disz-közgyülést tartott, melyen a vá-
ros képviselői, különösen az előkelő értelmiség köréből, 
tekintélyes számmal vettek részt. 

A disz-gyülést Grónay Sándor polgárnagy pontban 
11 órakor nyitotta meg, előadva, hogy a mai rendkívüli 
képviseleti közgyűlés egyedüli tárgya : Györgyényi Ignácz 
egri főkáptalani apátkanonok, Eger város nemeslelkü 
jóltevője s díszpolgára arczképének ünnepélyes leleplezése. 
Eger város képviselő-testülete ugyanis azon alkalomból, 
midőn Györgyényi Ignácz apátkanonok ő nagyságát, mint 
városunk érdemekben gazdag nemeslelkü jóltevőjét köz-
lelkesedéssel Eger város díszpolgárává választotta, egy-

szersmind elhatározta, hogy a nevezett jeles férfiú élet-
nagyságú arczképe a város által elkészíttessék, s a város 
közháza nagy-termében ünnepélyesen kifüggesztessék. A 
sikerült kép immár elkészült, s leleplezése ünnepségeül a 
mai nap tüzetett ki. Szóló fölkéri Mednyánszky Sándor 
ügyvéd, városi képviselőt, hogy ez alkalomból az ünne-
pelt férfiú érdemeit méltatni, s a leleplezési ünnepélyt 
megnyitni szíveskedjék. 

Mednyánszky Sándor ügyvéd, városi képviselő, a 
következő, nemes szellemtől, s az igazság és tisztelet 
valódi érzelmeitől áthatott, egyszerűségében is fenkölt, s 
nemes méltósággal előadott beszédben méltányolta ünne-
peltünk érdemeit : 

Mélyen tisztelt képviselő testület ! 
Városunkban ritka a maihoz hasonló képviselői köz-

gyűlés, amelynek nem a köznapi hivatalos ügyek elinté-
zése a tárgya. De még ri tkább azon alkalom, amely ma 
itt nem csak a képviselő testület tagjait, de városunk 
minden lakosát nem-, rang-, és valláskülönbség nélkül, 
legalább szívben és lélekben egyesítve, összegyüjté. E 
közgyűlésünket ünneppé avatja fel az elismerés, a hála, 
a melylyel Eger város közönsége ez alkalommal önként 
adózik egy oly férfiú érdemeinek, kiben a legnemesebb, 
a legmagasztosabb emberi erények egyesülvék. E férfiú 
Györgyényi Ignácz. Es amidőn ily ünnepélyes módon ad 
kifejezést a város közönsége osztatlan tiszteletének és 
elismerésének, csak önmagát tiszteli meg, mert erkölcsi 
feladata színvonalára emelkedve, megmutatja, hogy méltó 
nagy férfiaira. 

A régi Rómában az volt a legnagyobb kitüntetés, 
a legfenségesebb czim, hogyha a haza jelesét polgártársai 
pater patriae — a haza atyja — czimmel ruházták fel. 

Mi legméltóbb nevén ugy üdvözölhetjük az ünne-
pelt férfiút, mint a város atyját, mint a kisdedek, árvák, 
és szegények valódi atyját, gyámolát, vigaszát, mert az ő 
egész élete valóban nem egyéb, mint egy szakadatlan 
lánczolata a legnemesebb, legmagasztosabb emberi erények 
gyakorlásának. Emberszeretete, jótékonysága megmérhet-
len, felülemelkedik az az emberi gyarlóság határain any-
nyira, hogy ő, mintha saját egyénisége nem is léteznék, 
egyedül és mindig csak másokért, csak az emberiségnek 
él. Minden gondolata, szive minden dobbanása a másoké, 
az elhagyottaké, a szenvedőké. 0 maga ment minden 
kicsinyes emberi hiúságtól ; szerény, egyszerű, puritán, 
aminő egész példás élete ; de boldog akkor, ha egy elha-
gyatott kisdedet az életnek és a hitnek megmenthet; 
boldog, ha az árvát gyámolithatja ; ha a szegénynek ala-
mizsnát és vigaszt nyújthat , ha a szenvedő arczárói a 
nyomor és bánat könyeit letörölheti. És miként teszi 
ezt! Teszi ugy, amint az irás mondja, hogy a bal ne 
tudja, amit a jobb tesz. Jótékonysága jutalmát egyedül 
saját lelkében találja fel. Igy működik ő csendben, zajta-
lanul egy hosszú életen át, és nyomában mindenütt áldás 
és hála fakad az árvák és szenvedők szivéből. 

Hogy kicsoda Györgyényi Ignácz ? azt nem csak mi 
tudjuk, de ludják városunk szük határain tul is, ott, a 
hol áldásos életének egy javarészét tölté. Szabolcs várme-
gye, ebben Kis-Várda vallotta őt előbb magáénak, ahol 
hosszú lelkipásztorsága ideje alatt, épp ugy mint nálunk,. 



RELIGIO. 287 

népének szeretett atyja volt, s a hol ma is hála és ke-
gyelet őrzi emlékét. Ottani jótékony, áldásos működésé-
nek kellő méltatása túlhaladná ez ünnepély keretét, csak 
azon köztudomásu és örökbecsű emberbaráti alkotásaira 
legyen szabad főbb vonásokban reámutatnom, amelyeket 
1875-ik év óta tett, a mióta diszes egyházi állását közöt-
tünk elfoglalta. 

1876-ban kegyeletes visszaemlékezéssel, a kis-várdai 
plébánia részére adományozott 500 forintot. 1878-ban az 
ottani leánytanitónő fizetésére alapitványul 1000 forintot. 
1879-ben az egri irgalmas nénék kórházára 5300 forintot. 
1861-ben az egri kisded-óvodára 4000 forintot. 1884-ben 
a kórházhoz megvásárolt kertért 300 forintot. Ugyanazon 
évben a hatvani külvárosban menedékházat alapított 3300 
frttal. 1887-ben a Görgény-szent-Imrei Rákóczyhegyen, 
melv hires búcsújáró hely, a romba dőlt kápolna helyett 
egy újnak épitését kezdeményezte, s ahhoz tetemes ösz-
szeggel járult . 1890-ben 1050 fr t értékű földet adomá-
nyozott a szent Ferendczrendieknek. Ugyanakkor a Czifra-
kapu-téren gyermek-menedékházat alapított 3500 frt tal . 
1891-ben az egri irgalmas nénéknek 300 f r t értótoH föl-
det ; szülővárosában, Nagybányán a kath. legényegylet-
nek ház árában 2000 forintot ; ugyanott női kórházra 
2000 forintot adományozott. Ezen nagyobb adományain 
kívül megszámlálhatlan az. amivel kiapadhatlan bőkezű-
ségével egyesek, s különösen a titkos, és házi szegénye-
ket folytonosan segélyezi. 

Es hogy alkotásai nagy horderejét felismerjük, 
tekintsük például az irgalmas-nénék kórházát. Mig az 
előtt 150 év alatt ugy szólván egy lépést sem volt képes 
terjeszkedni, ma nagy kiterjedésű telepén az árvákon és 
szegényeken kivül 100 elmebeteget képes befogadni és 
ápolni. 

Vagy nézzük az általa alapított gyermekmenedék-
házat. Ebben csak az 1888-ik évben is 1200 gyermek 
talált felügyeletet és ápolást. Hány gyermek van ezzel 
évenkint megmentve az enyészettől, s megtartva a társa-
dalomnak! 

Ez alkalommal legyen szabad az ünnepelt férfiúnak 
még egyik ragyogó jellemvonását érintenem, amely őt, 
mint lánglelkü hazafit tünteti fel. Egyik irodalmi müvé-
ből idézem saját szavait, 1848-ból, hazánk legfényesebb, 
legdicsőbb korszakából. 1848. tavaszán, márcziusban, ami-
dőn az ébredő szabadság éltető lehe ihleté meg a szive-
ket, igy ir ő : „Kis-Várda 1848. márczius 11. „A bonvéd 
öröme." A szabadságot szomjazó nemzetek őrangyala, ki 
honunk egén a feltámadás hajnalát hirdeti, Szabolcs kis-
várdai kerületének is elzengte az ébredés örömdalát. 
Márczius 11-én mintegy villanytól élesztve sereglett ösz-
sze vidékünk szépeinek gyöngykoszoruja, körülállva daliás 
férfi csapattól, teljes nemzeti diszöltönyben, és rögtönzött 
egy estélyt, melynek kedves hatása keblünk legdrágább 
érzelmeit a hon szerelmében olvasztá fel. Ez estély a 
szűkölködő honvédek javára Szabolcsban keletkezett tár-
sulat pénzalapjának gyarapítására tartatott . Ez estély 
mintegy elfelejteté velünk a hosszas szolgaság szenvedé-
seit, és azon szent, meggyőződéssel oszlottunk el, hogy a 
magyar látnók napja, melyről mondá, hogy még jönni 
kell egy jobb kornak — itt kezdődik, mert már látjuk 

hajnalát, mely nem sokára felhozta hazánk egére a sza-
badság napját. 

Elévülhetlen, örökbecsű érdemei elismeréseül, Eger 
városa egyhangúlag díszpolgárául választotta meg Györ-
gyényit, s ugyanakkor gondoskodott, hogy őt azon nagy 
alakjainak sorába állítsa, kiket történetének fényes lapjain 
megörökít, s kegyelettel fog átadni az utókornak. Elha-
tározta életnagyságú arczképe megfestését is. 

A határozat ma már teljesítve van, s íme előttünk 
áll az ünnepelt férfiú arczképe. 

Azon nagynevű alakok között, kiknek képei e terem 
falait díszítik, méltó helyet foglal el ez uj kép, s eszmé-
nyéül, és buzdító például fog állani a jövő nemzedékek 
előtt is, fentartva és megörökítve emlékét az idők végte-
lenségében azon férfiúnak, ki egész életét a felebaráti 
szeretet, és az emberiség szent ügyének áldozá. Mert 
minden elmúlik a földön, de a jó tettek emléke örökké 
élni fog a szivekben." 

Már a beszéd folyamán lehullt a lepel az ünnepelt 
egyházférfiu, s városunk díszpolgárának arczképéről, mely 
körülbelül életnagyságban, élénk színezéssel, s elég ügye-
sen megrajzolt háttérrel, sikerült élethűségben állítja 
élénk az ünnepelt férfiút. 

Ugy a szép beszédet, valamint a jól sikerült arcz-
képet — Kiss Alajos fiatal festőművészünk müvét — 
nagy tetszéssel, közlelkesedéssel fogadta, s harsányan 
megéljenezte a szép számú diszes közönség. Elnöklő Gró-
nay Sándor polgármester indítványára a képviselő testület 
elhatározta, hogy az ünnepi beszéd a diszgyülés jegyző-
könyvébe szószerint fölvétessék, s az ünnepelt férfiúnak 
jegyzőkönyvi kivonat mellett egész terjedelmében meg-
küldessék. Egyúttal a közgyűlés kebeléből a polgármester 
vezetése mellett egy diszküldöttséget kért fel arra nézve, 
hogy ez az önnepelt férfiút a mai díszközgyűlés lefolyá-
sáról értesítse. A küldöttség, melyhez a kijelölteken kivül 
még többen is csatlakoztak, a gyűlés befejezése után 
nyomban tisztelgett Györgyényi Ignácz apátkanonok ő 
nsgánál, ki, bár gyöngélkedő állapota miatt csak imént 
hagyhatta el az ágyat, szokott szívességével s nyájassá-
gával fogadta a küldöttséget, melynek vezetője, Grónay 
polgármester, érzelmes szavakban ecsetelte az ünnepelt 
férfiú előtt az arczképlelepzés ünnepségének szép lefolyá-
sát. Györgyényi Ignácz kanonok ő nsga kedves szavakban 
adott kifejezést köszönetének a nem érdemelt s igy nem 
is várt magas kitüntetésért, biztosítva a megjelenteket, 
hogy mint eddig, ugy ezentúl is mindenkor szivén fogja 
viselni a segítségre szoruló embertársak, különösen a 
kisdedek és árvák istápolását. Nagy lelkesedéssel fejte-
gette ő nsga a kisdedóvás ügyét, s ennek városunkban 
való előfejlesztésére irányuló nagyobb szabású terveit s 
czéljait, s £T jelenvoltak egyre fokozódó érdekkel hallgat-
ták volna a nemesszivü egyházi férfiú, kisdedeink e valódi 
atyjának s jóltevőjének fejtegetéseit, ha azok további 
folytatásában, megtámadott egészségére való tekintetekből, 
szintén jelen volt házi orvosa, gyöngéd figyelmeztetéssel 
meg nem gátolja. „Eger.u 
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IRODALOM. 
-f- Jezsuita mesék. Művelődéstörténeti adatok. Ir ta 

Duhr Bernát, magyarra fordította Rózsa József. II. fűz. 
Szeged, 1891. 8-r. Ára 65 kr. *) 

= Alkalmi szent beszédek. Ir ta és kiadta. Lepsé-
nyi Miklós, sz. ferenczrendi áldozópap s a „Hitvédelmi 
Folyóirat" és „Jó Pásztor" szerkesztője. A sz. Fer. r. 
bold, szűz Máriáról czimzett magyarországi tartománya 
elöljáróságának jóváhagyásával. Pozsony, 1891. N. 8-r. 
315 1. Ára 2 frt . 

Antonia vagyis a lyoni vértanuk. Elbeszélés a 
Kr. utáni 2-ik századból. Fordította Forster János, nagy-
szebeni káplán. Pozsony, 1891. N. 8-r. 117 1. Ára 45 kr. 

V E G Y E S E K . 
*** Az uj herczegprimás szülővárosa, Keszthely 

város Vaszary Kolos főapátnak Magyarország herczeg-
primásává történt kineveztetése hirére a városházán nagy 
népgyűlést tartott , melyben elhatározták, hogy táviratilag 
üdvözlik az uj herczegprimást s határtalan örömüknek 
adnak kifejezést a fölött, hogy Keszthely város kitűnő 
szülöttjét érte a legmagasabb királyi kegy. Az esti órák-
ban Vaszary Kolos tiszteletére történt világítás alkalmával 
a grófi kastély, az apácza-zárda, prem. társház, gazd. 
tanintézet, az iskolák, kaszinó s több magánház valóságos 
fényárban úsztak. Az utczákon nagyban hullámzott a 
közönség s csak az uj herczegprimásról beszélt. A ma-
gánházak, középületek a róm. kath. templommal együtt 
lobogódiszben pompáznak. Vaszary mindig rajongó sze-
retettel viseltetett szülővárosa iránt és ezt igen sokszor 
tettekkel is fényesen bebizonyította. 

— Kalocsa uj érsekét, ft. Császka Györgyöt a ki-
nevező királyi kézirat leérkezése után távíró utján üdvö-
zölte Szápáry gróf miniszterelnök, tegnapelőtt pedig 
meglátogatta a fővárosban s élő szóval is kifejezte sze-
rencsekivánatait. Az érseket távirattal üdvözölte Mayer 
Béla kalocsai főkáptalani vikárius is, továbbá a főkápta-
lan és Brandtner György főjegyző Kalocsa városa nevé-
ben. Császka érsek mindenik táviratra külön válaszolt 
köszönő szavakkal s Kalocsa városát egyúttal arról érte-
sítette, hogy egy később kitűzendő napon élő szóval is 
ki akarja fejezni küldöttei előtt a székváros lakossága 
iránt való meleg érzelmeit. 

Kérjük az I. füz. beküldését, mert azt nem lát tuk. Minthogy 
csonka műről nem lehet alapos véleményt szerezni : ezentúl nem 
teszünk jelentést csak oly müvekről, a melyeket szerzőik, illetve 
kiadóik, teljes egészükben vagy egyszerre vagy füzetenkint bekül-
denek. A szerJc. 

— Az erdélyi egyházmegyében az ifjúság védszent-
jének sz. Imre van kimondva és elfogadva. Napját a kü-
lönféle intézetek ifjúsága ünneppel üli meg. Templomba, 
mennek nagy misére és iskolai ünnepélyt rendeznek. Két 
ily ünnepélyre szóló meghívó került most előnkbe, a 
gyulafehérvári róm. kath. főgymnasiumé és a székely-
udvarhelyi róm. kath. finövelde ifjúságáé. Nem jó volna-e, 
ha ez egész Magyarországban, valamennyi róm. kath. 
tanintézetben igy történnék. Mondja ki minden kath. 
tanintézet, hogy sz. Imrét az ifjúság pártfogójának tekinti 
és napját évről-évre megünnepli. 

— A veszprémi egyházmegyébe kebelezett csökölyi 
alesp. kerület f t . papságának felhívását egy kath. napilap 
alapítása ügyében Magyarország összes lat. és gör. szert, 
kath . papságához szóló felhívását köszönettel vettük és 
közölni fogjuk. 

— Még egy lépést sem tett Vaszary Kolos, az 
uj herczeg-primás mint primás, csak a hódolótokat 
fogadta eddig, Magyarország régi nyűge, a német szel-
lem praeceptorsága mégis már kikezdett vele. A né-
metség azt hiszi, hogy ő született fölénynyel bir Magyar-
ország fölött, s az ő ítéletük, akaratuk, fölöttünk souve-
rain, mert mi az ő meghódított provincziájuk vagyunk, 
ők a mi providencziánk ! Az „Augsb. Postz." bécsi levelező-
jének duzzogása abból az alkalomból szól, hogy a „Ma-
gyar Hirlap" levelezője ő herczegségét meginterviewolta 
és egyet-mást a beszélgetésből elmondott. Kezd az embe-
riség körében tért foglalni a gondolat, nem-e okoz a sa j -
tónak mindenbe beavatkozása több bajt, mint jót ? ! 

— A budapesti „Szent-Imre Önképző-Egylet" sz. 
Imre herczeg névünnepe alkalmából f. hó 5-én reggel 8 
órakor az egyetemi templomban szent misét tartat, f. hó 
7-én pedig, az egylet kecskeméti-utczai helyiségeiben ün-
nepélyes felolvasó-ülést rendez. 

— Főm. Vaszary Kolos herczegprimás a következő 
levelet küldte válaszul Esztergom városának üdvözletére: 
„Tekintetes Helcz Antal dr. polgármester urnák, Eszter-
gomban. Esztergom városának, szeretett híveimnek tekin-
tetességed által tolmácsolt lelkesedése, örömnyilvánitása s 
üdvözlete primási legkegyelmesebb kineveztetésem alkal-
mából mélyen meghatott s legbensőbb örömmel töltött 
el. Leendő székhelyem egyszersmind legkedvesebb emlé-
keimnek, Esztergom városa iránt mindenkor megőrzött 
szeretetemnek központja. Ugy érzem, hogy hosszú távol-
lét után Esztergomba hazaérkezem. A mindenható segít-
sége s szeretett híveimnek lelkes támogatása mellett,, 
hazánk és szentegyházunk javára, apostoli királyunk 
dicsőségére és Esztergom városa jogosult érdekeinek elő-
mozdítására irányuló, legjobb akaratú hazafiúi s főpász-
tori törekvésem siker nélkül nem maradhat. Ezen érzel-
meim mellett fogadja tekintetességed és a város közön-
sége lelkes üdvözletükért szivem legmélyéből fakadó kö-
szönetemet és legbensőbb örömem őszinte kifejezését. 
Viszontlátásig: Vaszary Kolos." 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Mária Terézia boldogult királynőnk a vallásról és vallástalanságról. — A művészet és 
az erkölcsiség. — Egyházi Tudósitások : B u d a p e s t : Egy fekete pont a magyar nemzet fényes „jogászi" hírnevén. — E s z t e r g o m : 
A legújabb főpásztori körlevélből. — E g e r : Györgyénvi Ignácz apátkanonok arezképének ünnepélyes leleplezése. — Irodalom : Jezsuita 

mesék. Stb. — Vegyesek. 

Kiadótula jdonos ós felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t t udor , k. m. t u d . egyetemi ny. r . t aná r 

Budapest, 1891. Budnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. iFapnövelde-utcza 8. sz., 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
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minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz- £ E ^jV j 
tőnél, és Rudnyánszky E E * j 
A. könyvnyomdájában, E 
IV., Papnövelde-utcza E 

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM, 

8. sz. alatt , hova a ne- E 
taláni reclamatiók is, E 
bérmentes nyitot t levél- E 

ben, intézendők. E 

B u d a p e s t e n , n o v e m b e r 7. 37 . II. Félév. 1891. 
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( M e s s z e j ö v ő k o r l e g e n d á j a s z e r i n t . ) 

Sötét éj borúit le 
Ós magyar Sión ormára ; 

A fekete éjben 
Nem látszott szent István vára. 

Csend volt, néma, síri, 
Fent, lent, messze tájon szerte; 

Csak kis nesz kelt néha, 
Duna hullámzása verte. 

Se csillag, se holdfény 
Nem volt, nem fénylett az égen ; 

Nem birt eröt venni 
Semmi a nagy sötétségen. 

Lámpa, gyertya, mécses, 
Mind, mind kioltották sorban ; 

Csak egy lény volt ébren 
S imázott fent a templomban. 

Simor lelke volt ez. 
Nem bírt, nem tudott pihenni, 

Míg nem látta, ki fog 
Dicső székén utód lenni. 

Temetése éjén 
Ez volt imája, mindene : 

Hogy lássa, mily kegyes 
Népéhez e hon Istene ! . . . 
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Ezer villám fénye 
Ahhoz a nagy fényhez semmi, 

Melyet Simor lelke 
Látott sebten megjelenni. 

Fényben úszott minden 
Bent a nagy bazilikában ; 

Szemei azt hitték, 
Hogy itt lent már mennyország 

Mint mikor szellő kél: 
Gyenge suhogás támadott, 

Egy pillanat nem sok 
S telve láta minden padot. 

Ott volt ezer s ezer 
Régi ös;vk milljóiból, 

Kiket Isten hívott 
Nagy ünnepre s í r ja ikból— 

Fent a kupolában 
Felzengett az égi ének: 

,Dicsőség, dicsőség 
Ég és föld nagy Istenének!' 

Lent az ősök erre 
Mind arczra leborulának, 

S ..dicsőség, dicsőség," — 
Mondák, — „seregek Urának!" 

Feltárult az ajtó, 
Megkondultak a harangok, 

S kezdtek bevonulást 
Magas papi s egyéb rangok . . . 

Három jött elsőnek : 
Scitovszky, Kopácsy — Hámot 

Közbe fogva kérték, 
Hogy ö is tegyen ma számot. 

Rudnay kezében 
Ott volt a nagy templom terve, 

Fényes márványtáblán 
Ezüst, aranyból kiverve. 

Mellette jöt t Ambrús, 
Ki mert odaadá lelkét 

Híveiért, — glórja 
Lepé koronázott fejét. 
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Igy jöttek ök rendre 
Ketten, és csak akkor hárman, 

Ha egy — vonakodnék 
Menni Prímások sorában. 

Igy jöt t nemsokára 
Nyomban két Prímás közt lépve 

Széchenyi Pál, hónát 
Ivi a trón előtt megvédte. 

Igy jöt t utóbb mindjárt , 
Szintén két Prímás közt járva, 

Eszterházy nádor 
Papi zsolozsmát imázva 

Egyszerre csak, mint lia 
Villám csapna le az égből, 

„ E l j ö t t " z a j a zúgott 
Fel az ősök tömegéből. 

Pázmány Péter lépdelt, 
Pázmány egymaga egy nyomban, 

Mert hozzá hasonló 
E nagy sorban csak egy, — egy van 

A hit nagy mentője 
Jobbra balra vizsgán nézett, 

S minden ősön, látszott, 
Erőt vett a nagy igézet Î 

Szemei villogtak, 
Arcza sugárzott a dicstől, 

Mindig csak azt nézfe, 
Hol, mi ragyog az ős hittől V ! 

Fejét hajtogatta 
S mosoly vonult végig ajkán, 

Mikor Simort ott fenn 
Meglátta a szentély sarkán 

Nagy sóhaj kelt ekkor 
Lent a templom hajójában. 

Jöttek, kik elestek 
Mohácsnál a nagy csatában !. . . 

Majd Yerbőcz jött s Bakócz 
Széchy, Vitéz, ki Mátyásnak 

Megmondta, hogy Isten 
Csak ura a szabadságnak! 
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Uj „éljen04 riadt fel 
S viharhoz hasonló zúgás; 

Két Primás közt jöt t be 
Hunyad János a nagy órjás. 

Ima vala ajkán, 
Olvasó diszíté kardjá t ; 

E kettővel verte 
Vissza a török hatalmát. 

Fent az oltár felett, 
Ablak mögött, jobbra-átra, 

Két kápolna telt meg 
Magyarok e nagy napjára. 

Ott volt, a mit a múlt, 
Női neínben nemest, nagyot, 

Fényes példa gyanánt, 
Utókornak hátra hagyott — 

Most jöt t csak — a mi j ö t t ! . . . 
Muhi gyásza után lassan 

Jö t t egy fényes korszak — 
Ilyen minekünk csak egy van Î . . . 

Hogy tetszését adja, 
Nagy tetszését a nagy Isten, 

Parancs szóla: „ G e r g e l y 
Magyar földre tüstént menjen!" 

Még szólott a parancs, 
Még visszhangzott a magasban, 

És Hildebránd, a nagy, 
Már itt volt e fényes sorban. 

Jobbján vitt egy királyt, 
Ki fejjel mindnél nagyobb vót, 

Kinek egész Nyugat 
Kardját ide hozta, — Lászlót! 

Ketten mentek együtt 
Csak, — ketten csak és Tiem többen 

Ilyen jelenet több 
Nem volt az egész menetben ! 

Ott vitték előttük 
Pápák fényes t iaráját 

S Nyugat kardja mellett 
Magyarok szent koronáját. 
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Gyorsan, hajh, elnémult 
A nagy dicsőítő ének, 

Melyre e látványnál 
Lelkes őseink kelének. 

Gyorsan váltotta fel 
Gyászos sóhaj az örömet, 

Mert a dicsőségből 
Gyors volt az á tmenet! 

Testvér-harczok jöttek, 
Kereszt és pogányság harcza, — 

Ott viselte nyomát 
Nem egy ősünk dicső arcza. 

Hej, mert fel van irva 
Az örök végzet könyvében, 

Hogy nép nem születik 
Nagyra — csak önön vérében! 

Jöttek e harczoknak 
Dicső hit tartó hősei : 

Gellért, Asztrik, Maurus, 
Papi rendünk nagy ősei, 

Püspök süveg alatt 
Egyszerű benczés ruhában ! . . . 

Művelődés fakadt, 
Jár t hajdan szavuk nyomában! . . . 

Egy nagy meglepetést 
Szánt i t t az Isten Simoniak, 

Kit igazán csak most 
Lehetett látni komornak. 

Menten azon törte 
A nagy főpap lelkét, eszét: 

Vajha, — ha már itt van, — 
Látná nemzete végzetét! 

A sok testvér-harczból 
Mit látott mást következni? 

Mint hogy a magyar — vad, 
S ebből nem fog kivetkőzni! 

Nép, mely egymást dúlja, 
Szelidségre át nem mehet; 

Testvérharcznak vége 
Csak pusztulás, halál lehet! 
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De jött a tanítás, 
Maga a nagy Isten adta, 

Mikor Imrét a nagy 
Ősök során bemutatta. 

Ott jö t t Imre herczeg 
Szépen, tisztán, mint egy angyal : 

Jele, hogy a magyar 
Lehet egymásnak — nem vandal ! . . . 

Imre után ki az, 
Ki jön oly égi fenséggel ? 

Kit az egész templom 
Fogad vihar éltetéssel? 

A világnak sarka 
Helyből csaknem kirendüle, 

Mikor a legnagyobb 
Király neve megzendüle. 

Ott jöt t a „szent király," 
Ott jöt t ö , a nagy egyetlen, 

Kit hő dicsőítés 
Fogadott s kisért szünetlen: o 

Szent István volt, hazánk 
Atyja, dísze, apostola, 

Kit az Isten mindnél 
Sokkal feljebb magasztala. 

Fölment a szentélybe. 
Meghajlott előtte minden. 

S mikor leült trónján, 
Akkor lön csak minden csenden. 

Most kezdetét vette, 
Mit halandó szeme nem lát: 

H o g y beszélnek mennyben 
Puszta gondolatokon át ? ! 

A nagy király nem «zólt, 
Intés, jel nem látszott rajta, 

Gondolata mégis 
Már végre volt hajtva. 

Egy pillantás nem sok, 
De még ennyi sem telt bele, 

Hogy egy angyal — ottletí 
És Simor utódja — vele! 
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Sötét fátyol fedte. — 
Földi lény nem látna raj t ' át; — 

A nagy ősök mégis 
Meglátták jóságos arczát. 

Asztrik, Mór és Gellért 
S mások legott körülvették, 

S nagy örömzaj közben 
A gyász-székbe fölvezették. 

In te t t a nagy király: 
Megszólalt a nagy orgona, 

S lett a nagy templomban 
Egetverő szent harsona. 

Milljó lélek zengé : 
Áldott légy, áldott, te nagy pap! 

Sose szálljon le a 
Magyarok egéről a nap ! 

Breznay Béla. 

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

Budapest, 1891. Budnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. iFapnövelde-utcza 8. sz., 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A békesség u ra lma . — A művésze t és az erkölcsiség. — Egyházi Tudósítások : E s z t e r -
g o m : A káp ta lan i he lynök szózata a főmegye papságához az u j főpász tor kinevezéséről . — E g e r : Az egr i érsek üdvözlő levele az u j 
hgpr imáshoz . — K a l o c s a : Császka György kalocsai érsek. — B é c s : A k a t h . p a p s á g és az „egyesül t keresz tények S — Kath. Egyleti 

Élet : A bpes t i Kath . Kör. — Irodalom : A k a t h . H i t o k t a t á s Kézikönyve. — Vegyesek. 

A békesség uralma. 
Pax , quae exsupera t o m n e m sensum ! 

Nekünk is vannak napja ink! 
Ez akkor tör ténik, mikor az Isten irgal-

massága kegyesen tekint le reánk, napsugár t 
bocsát le érdemetlenségünk homályába s ma-
lasztjának édességével igyekezetünkben m egerő-
sit, harczaink viszontagságaiban megvigasztal. 

Ilyen malasztos nap virradot t fel a „ Reli-
gio "-ra, midőn e lapnak szerkesztője hódolásá-
val legelőször volt szerencsés szemtől-szemben 
állhatni Magyarország hg-primás ával, kegyelmes 
főpásztorával, a ki t e lap már előre a „Gond-
viselés emberének", a „béke angyalának" hirde-
te t t , ki o t t hozza mindenki, az egész ország 
számára kezében a „béke olaj-ágát." 

Magyarország papsága az isteni Gondvise-
lésbe vetet t nagy bizalommal tekin thet ki a 
jövőbe, mert az ország vallásügyeinek sorsa 
első sorban oly férfiú kezeibe van letéve, a ki, 
mert az adott viszonyok között nem is gon-
dolhatott az egyházi ügyeknek oly magas-
fokon való vezetésére és ennek daczára mégis 
oda emeltetet t fel : Istennel szemben mintegy 
kétszeres jogot nyert arra, hogy szent vallá-
sunknak rendkivül kényes és viszontagságos 
helyzetében az égnek rendkivüli támogatására 
tarthasson számot. 

Már az apostoli szentszék követe előtt 
B é c s b e n , miután a hitvallást letette, m a g a s e g y -
házi és állami méltóságok jelenlétében kimon-
dotta, hogy ő — a békességet akar ja uralomra 
emelkedve látni. A zárda a j t a ja fölé, a melyből 

min t szerzetes az ország vallási ügyeinek élére 
állt, az van felirva : pax. 0 a lelki életnek, min-
den jólétnek és haladásnak ezt az éltető elemét, 
önmagában és a külvilággal szemben, eddig tel-
jes mér tékben élvezte. Elvezni óhajt ja , kivánja, 
aka r j a ezután is. Békét óhajt , kiván, akar, — 
hoz ő mindenkinek. 

Magyarország u j hg-primásának egész lelke, 
egész lénye egy nagy szent és fönséges érzelem-
ben van felolvadva: abban a mennyből alászállott 
szeretetében, a mely isteni Mesterünkkel az ön-
feláldozás pohará t egész a fenékig kiürí t tet te , 
csakhogy könnyebbséget, enyhülést, békességet, 
lelki nyugalmat, megnyugvást és jó lé te t nyerje-
nek általa az emberek — az Istenben. 

Valahányszor csak szóra nyilatkoznak meg 
ajkai, az isteni malasztok által elárasztott szi-
véből mindig a szeretet kezd először megszó-
lalni ; s ez a mélységes forró érzelem, mig az 
a jkakig felemelkedik, erős akarattá jegeczesül, 
ezt mondva mindenkinek: Pax vobis, — „én 
békét akarok!" 

Ebben a mennyből alászállott programmban 
ket tő van kimondva, mint mindeneket kötelező 
kötelesség. 

Igyekeznünk kell, még pedig mindenek előtt 
magunkban és magunk között, ápolni a bé-
kességet, a szeretet békességét. 

Igyekeznünk kell azután azokkal szemben 
is, kik nem közölünk valók s üldöznek bennün : 

ket, vagy ha közölünk valók is, de tévedésből 
sanyargatják az ő édes anyjukat , az egyházat 
és ostromolják lelkök üdvösségének forrását, a 
kath . hi tet , — igyekeznünk kell szintén a sze-

38 
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re te tnek nem sebeket osztó és elmérgesitő, hanem 
gyógyító és megnyerő fegyvereivel harczolva a 
békesség u ra lmá t visszaállítani, a mely nélkül 
vagy elvesz, vagy csak tengődni fog minden 
nemes és nagy ügy ebben a confessiók kevere-
dettségére nézve igazán szerencsétlen országban. 

A benső békességre nézve az u j főpásztor és 
a tya szavai élénken emlékezte the tnek mindenki t 
azokra a mester i in te lmekre, melyekkel sz. Pál 
apostol a korinthiakhoz i r t levelében a békesség 
édes anyjának, az igazi keresztény Isten- és em-
berszeretetnek tu la jdonságai t és kötelességeit 
ecsetelte, mondván : . . . . „Legyen bár oly teljes 
hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, ha sze-
szeretetem nincs: semmi vagyok . . . " „A sze-
re te t tűrő, kegyes; a szeretet nem ir igyke-
dik. nem cselekszik rosszul, nem fuvalkodik fel, 
nem nagyravágyó, nem keresi a magáét , nem 
gerjed haragra , nem gondol rosszat, nem örül 
a hamisságon, hanem az igazságon örvend; 
mindent elvisel, minden t elhisz, mindent remél, 
mindent e l s z e n v e d . " A világ előt t é r the te t -
len, Isten malaszt ja nélkül lehetet len dolgok; de 
a keresztény vallás igazán csak o t t él, a hol ez 
a szeretet uralkodik, a hol a hitbuzgóság gyúj tó 
és égető lángja i t a béketűrő, mindent elviselő, 
elszenvedő, mindent remélő szeretet mindeneket 
é l te tő meleggé varázsolja át mindenki szemében, 
mindenki lelke számára. A keresztény katholikus 
hi t — szigorú logikájával hódí to t ta meg az em-
beriség elméjét, „in capt iv i ta tem redigens om-
nem intel lectum ; -— de csakis az isteni szeretet 
édessége volt és marad képes könnyűvé t enn i 
Krisztusnak a hit ál tal reánk r ako t t t e rhé t és 
kedvessé t enn i az ő igájá t . A ki az elméket 
bir ja, uralkodik az emberi természeteknek csak 
fele része fö lö t t ; a ki azonban a sziveket 
meghódítot ta , az rendelkezik az egész ember-
rel, az emberi természet minden nemes ere-
jével; az. csak az uralkodik az embereken. S 
ez az ura lom egyetlen, pára t lan , semmiféle más 
uralom, hatás vagy vezetés által nem pótolható, 
annál kevésbé a gyarló emberi poli t ika mester-
kedései által. 

Ebből az isteni szeretetből fakadt békessé-
get hoz Magyarországnak az u j pr imás : békes-
séget befelé, közöt tünk; békességet kifelé azok-
nak, kik az ál lamot képviselik, és azoknak, kik az 
egyháztól hi t re nézve elszakadván, legújabban a 

') I. Kor. 18 ; 2. 4, 5, 6. 7. 

katb . hi te t a vegyesházasságokból születet t gyer-
mekek vallási nevelésére nézve ostromolják, azt 
akarva, hogy 9 millió kathol ikus Magyarorszá-
gon tagadja meg erre nézve hitét . 

Mi, katholikusok, a mi szeretetünknél fogva, 
melylyel mindenki, t ehá t azok i r án t is, kik most 
ebben a nagy vitában ellenünk harczolnak, őszin-
tén visel tetünk, „mindent elviselünk, mindent 
elhiszünk, mindent elszenvedünk, mindent remé-
lünk — csak egyet nem : azt, hogy Magyar-
országban a vegyesházasságokból született gyer-
mekek vallási nevelésére nézve ősi hitünket kö-
ve tn i ne lehessen. Ho^y ezt nekünk lehetet lenné 
aka r j ák tenn i p ro tes táns atyánkfiai , sőt maga az 
apostolsággal megt iszte l t állami hatalom is tör-
vénynyel és rendeleteivel, ezt nem hiszszük, 
nem viseljük el, nem remél jük , elszenvedni nem 
fogjuk. 

Élni az első. Mi pedig katholikusok — élni 
aka runk tovább is Magyarországban. S mi sze-
r in t é lhe tnénk más szerint, ha ősi hi tünk szerint 
nem lehetne ? ! 

Ezt jegyezzék meg maguknak, k ik Magyar-
országban az állam sorsát intézik, és a más 
vallásúak. 

P r ímásunk önfeláldozó szeretetének vezetése 
a l a t t mi béké t akarunk hagyni mindenkinek. 

Mi békét kérünk magunknak , hogy a mi 
hi tval lásunk teljes épségének alapján maradhas-
sunk, melyre a prímással együt t mindnyájan 
professiót , sőt sokan esküt is te t tünk, a melytől 
t e h á t nincs emberi hatalom, mely bennünket el-
szakí tani vagy e l tántor í tani képes legyen. 

Ezt jegyezzék meg maguknak az államférfiak 
és a felekezetek vezérei. 

Lehetet lenséget , öngyilkosságot tőlünk ne 
k ivánjanak , ne erőszakoljanak: akkor szent lesz 
mindnyá junk közöt t a béke. 

A művészet és az erkölcsiség. 
I D r . H P i s z t e r I m r é t o l . 

(Folytatás . ) 

Első helyen Fra Giovanni Angelico-t, a kit szü-
letési helye után egyszerűen (la Fiesole-nek neveznek 
(1387—1455), említem. 

„Mialatt ezen korszak (XIV. és XV. század) művé-
szeinek nagyobb része ujabb, t. i. a realisticus irány felé 
hajlik, és az ujabb művészetnek uralmát alapítja meg, 
egy kolostorszerüleg elvonulva élő művész hiven megma-
rad a közép-kori traditio és fölfogás mellett, s érzelmeinek 
összehasonlithatlan bensősége és szépsége által abba uj 
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életet lehel. Da Fiesole ugy áll előttünk, mint egy már-
már eltűnt időnek kissé megkésve fakadó csodás bimbója. 
A keresztény lelkület Istentől eltelt bensősége, a léleknek 
angyali tisztaságú derültsége és szépsége egyetlen művész 
által sincs oly magasztosait megdicsőítve, mint az ő mü-
veiben. Alkotásait majdnem földöntúli ideális életnek 
gyengéd lehelete lengi át, ugyanez mosolyg elénk a fiatal 
fők rózsás vonásaiból, s ugyanez, mint az ég békéje, 
érinti azt, a ki az Isten akaratában megnyugvó aggok 
méltóságteljes alakjait szemléli. Az alázatosságot, az Isten 
békéje által boldogított derült kedélyt, azoknak, kik éle-
tőket a Legfönségesebbnek hü szolgálatára szentelik, — 
nyugodt, ünnepélyes hangulatát, tudja ő különösen ábrá-
zolni. A különféleség, mozgékonyság, az életnek változa-
tossága, a cselekvés és a szenvedélyek energiája ismeretlen 
az ő művészetében ; munkaköre szük korlátok közt mo-
zog, de a korlátok közt eléri a legmagasabb at, a mi el-
érhető ; és e mellett gazdag és életteljes, elpusztithatlanul 
üde és szép színezés, finoman keresztül vitt modellirozás, 
a ruharedőzet utói nem érhető tökélye, ünnepélyes han-
gulat, és könnyen áttekinthető csoportosítás által képes 
az ideálnak magasabb tökélyü technicai bevégzettséget 
kölcsönözni. Ehhez járul a kivitelnek kedves, miniatür-
szerü finomsága." l) 

Ne feledkezzünk el arról, hogy ezt oly aestheticus 
nyomán irtuk, ki nem azon szándékkal irta meg a művé-
szetek történetét, hogy a közép-kornak a renaissance 
fölött való főlényét bizonyítgassa. 

A mi Fiesole müveit illeti, „egész sereg kisebb müve 
látható a flórenzi akadémiában, s ezek közt az Ur életé-
nek gyönyörű ábrázolása, cyclus, melyből a szűznek ko-
ronázása különösen kiemelendő. Mig az Üdvözítő mindkét 
kezével a koronát a szűznek szelíden meghajtott fejére 
teszi, ez, a szűz, megadással és félénken kulcsólja össze 
kezeit mellére, s a mély alázatosság kifejezésében alig 
látszik fölfogni a dicsőséget, melyben részesült. Mindkét 
alakon a ruházat tiszta, szép redőkben omlik alá és 
teljessé teszi azt a páratlan harmóniát, mely az egészen 
átömlik." 

„Legdicsőbb müveinek egyike az a miniatur-oltár, 
mely valamikor Flórenczben a S. M. Novella sekrestyé-
ben állott, jelenleg pedig a S. Marco kolostorban lát-
ható; ezen kolostor jelenleg muzeum, melyben de Fiesole 
müvei vannak kiállítva. — Az oltár-kép egy tryptichon ; 
a három mezőn az Annunciatio, a három király imádása, 
és ismét a koronázás van ábrázolva; rendkivüli szép 
alkotások, tele bensőséggel, gyengédséggel, az alakok sza-
bályosak, sikerülten öltöztetve ; a Madonna mély aláza-
tossággal, Krisztus magasztos fönségben. — Egy másik 
müve, szinte egyike a legremekebbeknek, mely az utolsó 
Ítéletet csodálatos tökélylyel ábrázolja, nem régiben ment 
át a berlini muzeum birtokába. — Falfestményei közül 
több látható a S. Marco kolostorban, mint a legnemesebb 
alkotások : a káptalan-teremben egy Krisztus a keresztfán, 
körülötte a bánkódó barátok és az egyház képviselői: 
rendkivüli mély fölfogó szépség, s az érzelmek méltósága 
jellemzi e müvét. •— Azután az egyes czellákban is van-

') Lübke II. 89. 

nak falfestmények, tele legnagyobb bensőséggel ; igy 
különösen a föltámadás, és egy másik, a mely Krisztus 
találkozását ábrázolja a kertben Máriával. — Legfönsé-
gesebb alkotású azonban Osvietóban látható, a S. Brizio 
nevezett Madonna kápolnájának boltozatán : Krisztus mint 
világbíró, hatalmasan, fenségesen, és, — a mi Fiesolenál 
szokatlan, — merész kézmozdulattal mondja ki a meg-
semmisítő ítéletet az elkárhozottakra : ezen kézmozdula-
tot Michel-Angelo is utánozta az „utolsó Ítéleten;" mel-
lette állnak a szép angyalok karai, más angyalok trom-
bitával, azután a propheták : a dicső alakok csodálatosan 
alkotott csoportja. — Végre életének vége felé a Vati-
kánban dolgozott, V. Miklós kápolnájában sz. István és 
sz. Lőrincz életéből ábrázolt jeleneteket; kimutatta itt, 
hogy az életnek tiszta, kedves fölfogásában is kiváló 
mester, a ki az ujabb idők mozgalmai elől nem zárkozott 
el egészen;"1) — vagyis: ha akart volna a szó teljes 
értelmében realista lenni, ez nem lett volna neki olyan 
nehéz, mint ha a későbbi realisticus irányú művészektől 
egy Fiesole-féle műtermeket kivánt volna az ember. 

íme ! tehát egy közép-kori festő. Méltán kérdezheti 
az ember Lübke ezen lelkesült szavai után : miben volt 
egyáltalán lehetséges a haladás ? miben multa felül a 
renaissance da Fiesolet ? — Bizonyára semmiben másban, 
mint abban, hogy Fiesole nem festett meztelen alakokat, 
madonnája képét az Isten szellemétől áthatott tiszta lel-
kéből, és nem a „pékleány" mintából merítette, mint 
azt Ráfael tevé, és az angyalok nem voltak még azok a 
levegőben rugdalódzó, pikáns alkotmányok, minők Cor-
regio müvén botránykoztatják a szemeket. De egy hibája 
van, — s ezt nem lehet neki megbocsátani, — az t. i. 
hogy közép-kori művész volt ; ez elég, hogy a művésze-
tek philosophiája az elvek fölállításánál da Fiesole alko-
tásairól egyáltalán tudomással ne birjon. 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom. A káptalani helynök szózata a főmegye 
papságához az u j főpásztor kinevezéséről : 

Venerabiles in Christo Fratres! 
Quod assiduis inde a tristissimo obitu luctuosoque 

funere Eminentissimi ac Rssimi Domini Joannis Cardinalis 
Simor efflagitabamus precibus, ineffabilem misericordiam 
divinam exorantes,2) ut viduitatem suam lugenti matri 
nostrae, Ecclesiae Strigoniensi de sponso, nobis vero 
patre orbatis filiis, de pastore et patre providere digne-
tur, hoc jam largiente eadem misericordia divina feliciter 
assecuti sumus. Sua caes. et reg. apostolica Majestas, ope 
altissimáe resolutionis ddto 27-ae Octobris a. c. Illustris-
simum ac Rssmum Dominum Claudium Franciscum Va-
szary, antiquissimi ac celeberrimi regii ac exemti Archi-
Coenobii S. Martini Episcopi et Confessoris de s. monte 
Pannoniae et aliarum ad s. Regni Hungáriáé coronam 
pertinentium Ordinis S. Benedicti Abbatiarum Archi-

') Lübke II. 90—1. 
-) Miss. Rom. 
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Abbatem, Ins. Ordinis Francisci Josephi I. Magnae Crucis j 
Equitera, fidelissimum S. Benedicti Filium, Principem, 
Primatem Regni Hungáriáé et Archi-Episcopum Str igo-
niensem, clementissime nominare dignata est. Adorandae 
divinae providentiae, cui perennis est cura de Ecclesia, 
quam acquisivit sanguine suo Cbristus Dominus noster, 
digitum atque singularem nutum conspicimus in eo, quod 
clavo principis Ecclesiarum Regni Hungáriáé admoverit 
virum ex Ordine meritissimo S. Benedicti, cujus religiosa 
familia magno et hucusque ditavit Ecclesiam celeberri-
morum virorum numero, qui in monasteriis Ordinis con-
formati dignique sunt effecti, ut summam Pet r i cathedram 
conscenderent, vel vero cardinalium, pr imatum, archiepi-
scoporum, episcoporum dignitate ornati, populo christiano 
praeessent. Magis autem qua Hungar i coram paterna 
divinae providentiae dispositione genua flectimus levando 
oculos ad montem unde, prout ante mille fere annos, 
veniat auxilium nobis, ad sacrum quippe Pannoniae 
Montem et S. Martini Monasterium, cuius laudes historio-
graphus patrius Thuróczy sie depraedicat : „Haec illustris-
srrna domus est, in qua pr imum in Hungar ia aperta 
l i t terarum palaestra, auditae sunt Musae patriae latinum 
loqui, ex qua velut e seminario quodam diviniore ad gu-
bernandum Ecclesiarum clavum transferebantur Praesules, 
in qua formabantur Apostoli, crescebant Martyres, exer-
cebantur Doctores, vivebant Sancti." 

In exuberanti i taque cordis gaudio atque laetitia 
perfero ad notitiam Vestram, Venerabiles in Christo 
Fratres, hanc clementissimam nominationem regiam, quae 
squallorem viduitatis nostrae detersit constituitque nobis 
Pat rem virum, cuius, ut verbis u tar regulae S. Benedicti, 
de Abbatibus loquentis, in lege divina doctrina atque 
eruditio, discretio, Charitas, zelus domus Dei, bonum in 
omnibus exemplum notissima s u n t . C l e m e n t i s s i m e no-
minatus Archi-Praesul, huic Archi-Dioecesi iam pridem 
sincere addictus fuit a tque notissimus ; prius enim Coma-
romii, subin in ipsa metropoli ADioecesis urbe quippe 
nostra Strigoniensi, octo annorum intercapedine munus 
professoris in sui Qrdinis gymnasio laudabiliter sustinuit 
atque sapienter instituendae juventuti vaeavit. Multi sunt 
in ipsa Archi-Dioecesi, qui aliquando ad pedes illius 
sedentes, nunc quoque gloriantur, se ex ore ipsius hau-
sisse doctrinas, Ecclesiae et patr iae amorem spirantes, 
apud quos omnes memoria illius in benedictione est. 
Nihil prninde mirum, quod vix pereepto primo de cle-
mentissima nominatione nuncio, urbs Strigoniensis sedi-
bus suis mota videbatur, omnesque festinabant, ut exu-
berantem animi cordisque laetitiam signis externis mani-
festent adeo, ut nemo fuerit, qui in exultatione huius 
diei partem capere noluerit. Omnes bono animo redde-
bant gratias Deo,4) merito laetatur mons Sion et exul-
tant filiae eius 5) sciunt enim honorari dignitatem propria 
virtute par tam. 

Sed persuasum mihi est, clementissime nominatum 

1) Act. Ap. 20. 28. 
2) Ps. 120, 1. 
3) Reg. S. Benedicti. 
*) Eccli. 35, 10. 
5) Ps. 47, 12. 

j Archi-Praesulem nostrum inter festivas ovantium accla-
mationes in repagulo cordis sui ardentes fudisse ad Deum 
preces, ut sibi, cuius humeris tam ingens munus imposi-
tum fuit, grat ia sua coelestique lamine adesse dignetur. 
Qua de causa praeter vota, quae sub hodierno nomine 
totius Cleri Dioecesani illi nuneupavi, in preeibus quo-
que nostris iam in antecessum gratissimum conspiciet 
filialis nostrae adhaesionis a rgumentum. Praesentibus ita-
que dispono, ut dum clementissimam hancce nominatio-
nem cum populo fideli communicabitis, una ilium provo-
cetis, ut gratiis Deo actis, pro felici diuturnoque gubernio 
novi Archi-Praesulis preces ad Deum fundere non inter-
mittat. Illud sit amodo continuum precum nostrarum, ad 
divinam Majestatem dirigendarum, argumentum, ut ser-
vata vita ac sanitate Archi-Praesulis, insignem hanc Me-
tropolim conscensuri, ille adjuvante et protegente Deo 
optimo Maximo, navim Ecclesiae Hungaricae domitis 
ventis, fluetibusque compositis, opimis immorlalium ani-
marum spoliis onustam, ad opta tum por tum tranquillitatis 
et pacis perducat, 

Strigonii, Festo Omnium Sanctorum anno 1891. 

Stephanas M aj er, m. p. 
el. Episcopus Stagnensis, 

Vicarius generalis Capitularis. 

Eger. Az egri érsek üdvözlő levele az uj herczeg-
primáshoz, — latinból fordí tva: 

„Főméltóságu és főtisztelendő választott herczeg-
primás-érsek ur ! Váratlan események rendszerint nagyobb 
örömre indítanak bennünket ; de mint a közvélemény 
muta t j a , jólesőbb érzetet, tisztább örömet semmi sem 
kelthetett , mint a herczegségedet ért kitüntetés. Mert 
általános a bizalom, hogy a méltóság, mely herczegsége-
det disziti. egykoron u j diszt fog nyerni herczegséged a 
közjóval összeforrott dicsőségének fényétől. Es ebben a 
buzditás nagy ereje vagyon. Ha ugyanis herczegséged 
gondosan megfigyeli és lelke mélyén megfontolja, mely 
föladat vár hazánk herczegprimására ; mily nehéz és küz-
delmes, de egyszersmind mily magasztos és fényes az 
ő hivatása és hogy milyen időben lesz az önnek osztály-
része : lehetetlen, hogy kiváló méltóságában, önmagától 
ösztönöztetve, minden erény gyakorlásának vágyára ne 
ébredjen. Ezér t magas méltóságában nem csak személyeért 
üdvözlöm herczegségedet, hanem azért is, mert erre még 
inkább indit a közjó, mely e méltósággal herczegséged 
kezére és gondjára bízatott s mely ha valaha, ugy most a 
legkiválóbb férfiak munkájá t kívánja, s melynek védelme 
herczegséged férfias elhatározására és bölcs lelkére lesz 
egész életén át bízva, hogy az igazságtalanság és a sivár 
léhaság ellen rendithetetlen erőt képezzen. Ezt várja a köz-
bizalom, én pedig herczegségedhez való kiváló vonzódásom-
nál fogva mindezt máris beteljesedettnek látva, kinevezésében 
óhajtásaim megvalósulásának örvendek. Egyébaránt Isten 
oltalmát és áldását kérem herczegségedre : és törekvéseire. 
Egerben, 1891. november 1. Herczegséged készséges 
szolgája és testvére az Urban, Samassa József dr., egri 
érsek." 
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Kalocsa, nov. 4. Csúszka György kalocsai érsek. — 
E czim alatt következő hódoló szózattal üdvözlé az 

uj főpásztori a „Kalocsai Néplap :" 
A hivatalos lap vasárnapi, nov. t., száma a követ-

kező királyi kéziratot közölte: Vallás- és közoktatásügyi 
magyar miniszterem előterjesztésére. Császka György 
szepesi püspököt, a kalocsai és bácsi, kánonilag örökké 
egyesitett egyházak érsekévé kinevezem. Kelt Bécsben, 
1891. évi október hó 27-én. Ferencz József,, s. k. Gróf 
Csáky Albin, s. k. 

A nagynevű Haynald biboros érsek elhunytával 
julius 4-én megürült egyházmegye tehát nem árva többé. 

Nagyméltóságú és főtisztelendő Császka György ur, 
szepesi püspök személyében az isteni Gondviselés uj fő-
pásztort, u j atyát adott nekünk. 

Amily nagyok az u j főpásztor érdemei és erényei, 
oly nagy a mi örömünk ; mert Császka Györgyben Kalo-
csa nagynevű és halhatatlan érdemeket szerzett érsekeinek 
méltó utódját üdvözölheti. 

Az a kérdés, hogy : ki lesz Haynald utódja az 
érseki trónon ? — mint elképzelhető, élénken érdekelte, 
hogy ne mondjuk izgalomban tartotta Kalocsa közönségét, 
és pedig méltán. Mert Kalocsának fejlődése — az erkölcsi 
és anyagi téren egyaránt — a legszorosabban függ össze 
az érsekek működésével. A körülményekben feküdt annak 
oka, hogy az eddigi főpásztorok közvetlen az erkölcsi 
fejlesztésre forditák minden figyelmöket ; e téren való 
müködésök azonban közvetve jelentékenyen hatott a vá-
ros anyagi fejlődésére is. 

Hogy messze ne menjünk vissza, csak Kunsztra és 
Haynaldra hivatkozunk. Amaz fejedelmi alapitványaival 
több, országszerte méltán hires intézetet alapitott ; az 
utóbbi az elődje által létesített intézetek korszerű fejlesz-
tése mellett, nehéz viszonyok között, Kalocsán és csekély 
kivétellel az egész főegyházmegye területén biztositá a 
népoktatás kath. jellegét; a népoktatási intézeteket s 
tanitóegyleteket olyan magas színvonalra emelte, hogy 
még a nem hozzánk tartozók is nem egyszer elismerőleg 
nyilatkoztak a mintaszerű állapotok felett. Boldogult 
Haynaldnak mindenre kiterjedő figyelme, hazájához és 
egyházához való hűsége, tapintata és erélye egyrészt 
elejét vette az egyházi és tanügyi élet terén az áldástalan 
összeütközéseknek, másrészt az is neki tulajdonitható, 
hogy a kalocsai főmegye területén a kath. népoktatási 
intézeteknek a felekezetek számára törvény által biztosí-
tott önkormányzata még érintetlen annak daczára, hogy 
e tekintetben más felé a katholikusok sérelmekről panasz-
kodhatnak. 

Es most jön egy uj főpásztor, kinek egyházához, 
hazájához s királyához való hűségét, páratlan jó szivét, a 
tudományok, művészetek, az oktatásügy iránti meleg 
érdeklődését és áldozatkészségét mindenki — barát és 
ellenség (ha ugyan van Kalocsa uj érsekének ellensége) 
— versenyezve magasztalja, s akinek alább közlendő leg-
első kegyelmes távirati válasza is már legjobb indulatáról 
biztosítja a főmegyét és a várost ! Igy örömünk hogyne 
fokozódnék egész a lelkesedésig?! Hisz lelki szemeinkkel 
már is látjuk, mint fognak az ő bölcs kormányzata alatt 

Kalocsának és a főmegyének számos tudományos, népok-
tatásügyi, művészeti és humanitárius intézményei fejlődni, 
tökéletesedni azon fokig, hogy mindenki kényszerítve 
érzendi magát egyrészt elismerni Császka György kalo-
csai érseknek az egyház és haza szolgálatában szerzett 
hervadhatatlan érdemeit, másrészt megengedni, hogy a 
törvény által a felekezeteknek a vallás és iskola körül 
biztosított autonomikus (önkormányzati) szabadsággal a 
katholikusok az ő vezetése mellett az egyháznak ugy, 
mint a hazának javára a legjobban éltek. 

Hála az isteni Gondviselésnek, hogy nekünk Császka 
Györgyöt adta főpásztorul ! 

Köszönet a magas kormánynak, ő felsége a király-
nak és ő szentsége a pápának az u j főpásztorért ! 

Az u j főpásztort vezérelje az isteni Gondviselés 
mielőbb körünkbe. Addig is szívből fakadó lelkesedéssel 
kiáltjuk, hogy : éljen Császka György, Kalocsa uj fő-
pásztora ! ! 

Bécs . A katholikus papság és az „egyesült kereszté-
nyek." (Egy kis korrajz az osztrák katholikusok nyil-
vános, társadalmi és politikai életéből.) 

A katholikusok körében itt egy idő óta oly jelenségek 
merültek fel, a melyek méltán felkeltik érdeklődésünket. 
E jelenségek a liberalismusnak Bécsben szenvedett vere-
sége óta mutatkoznak és a katholikusoknak az „egyesült 
keresztényekkel" való egyesülése eredményének tekint-
hetők. 

Hogy ezt a látszólagos ellentmondást bebizonyítsuk, 
legyen szabad rövid visszapillantást vetni az elmúlt évre. 

Az elmúlt évben az összes pártok aggodalmas lé-
lekkel néztek a bekövetkezendő országos-, birodalmi- és 
a bécsi községi választások elé. 

Bécsben, a hol az „egyesült keresztények" előbbi 
győzelmei folytán heves küzdelmek voltak kilátásba he-
lyezve, két párt fej lődött : az egyik a régi liberális párt a 
polgári demokratákkal ; a másik az „egyesült kereszté-
nyek" párt ja , a melyhez mindazok csatlakoztak, a kik 
gazdasági reformokat sürgettek. A katholikus óconservati-
vek pedig, miután jelentéktelen számuknál fogva vezér-
szerepet nem vihettek, kénytelenek voltak a két párt 
egyikéhez csatlakozni. 

Es hogy nem a liberális párthoz kell csatlakozniok, 
abban egy perczig sem kételkedhettek. Helyesen tervezte 
ezt Vogelsang báró ; mert hiszen nagyon észszerütlen el-
járás lett volna, ha a katholikusok azzal a két hatalmas 
párt tal szemben, egy külön pártot képeztek volna. A ka-
tholikus conservativeknek az „egyesült keresztények "-kel 
való egyesülésének azután az volt a következménye, hogy 
az alsó-ausztriai képviselőházba s a birodalmi tanácsba 
kiválóan katholikus érzelmű férfiakat választottak, a kik 
azután a két párt egyesülését még szorosabbá iparkodtak 
tenni. 

Különösen a bécsi alsóbb papság fejtett ki nagy 
tevékenységet, s nincs is ma már antiliberalis gyűlés, a 

x) E névvel jelölik Ausztr iában azt a népies pártot, mely 
erős antiszemitizmussal s t agadha ta t lan keresztény reminis centi ák-
kal — főleg gazdasági reformokat tűzött ki ezé Íjául. A szerk. 
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melyben az alsóbb papság részt nem venne. Van azonban j 
a dologban valami bökkenő. A bécsi antiliberalis párt j 
vagyis az „egyesült keresztények" párt ja ugyanis nem | 
kizárólag katholikus párt; az „egyesült keresztények" 
programmját túlnyomó részben gazdasági törekvések jel-
lemzik. De azért a két párt egyikének czélja a másikét 
nem zárja ki, sőt éppen a keresztény értelemben vett so-
cialis törekvések képezték az egyesülési alapot. 

A mi a confessionális oldalt illeti, az „egyesült ke-
resztények" a gyermekeknek ugyan a saját hitvallásuk 
szerinti vallásos és erkölcsös nevelését kivánják, de a 
papságnak iskolafelügyelési jogával*) még mindig nem 
akarnak megbarátkozni. 

Éppen azért siettek az iskolakérdést, a mely a napi 
kérdések között a legkényesebb, a programmból eltávo-
lítani, nehogy komolyabb természetű ellenkezésekre adjon 
okot. 

Azonban egyszerre hirtelen fordulat állott be. Mikor 
dr Gruscha a bécsi érseki széket elfoglalta, hire járt , 
hogy az u j egyházfejedelem nem szereti, ha az alsóbb 
papság az „egyesült keresztények" érdekében oly nagy 
tevékenységet fejt ki. A liberális sajtó még azt is újsá-
golta, hogy az érsek egyenesen megtiltotta a papságnak 
a választási gyűléseken szónokolni. A mikor azután az 
érseki pásztorlevél megjelent, és annak, a mint várható is 
volt, az „egyesült keresztények" elleni tendencziát tulaj-
doníthattak, természetes volt, hogy az antiliberalis össze-
jöveteleken megbeszélés tárgyát képezte 

Kár azonban, hogy ez nem egészen tapintatosan 
történt. Dr Lueger,2) ak inek heves kifejezései elég isme-
retesek, a „zsidóbarát" püspökök ellen egyeneäea kikelt 
s arról vádolta Gruscha és Angerer érsekeket, hogy ők 
is liberális érzelműek. Ez néhány hétig tartott igy. Eköz-
ben a papság, a mely különben birta dr Lueger urnák 
rokonszenvét, nagyon kényes helyzetbe jutott . De más-
részt ki kell jelentenünk, hogy az alsóbb papság hivatá-
sával s állásával össze nem egyeztethető magatartást 
maga nem tanúsított. Erről azonban in puncto huius elég 
ennyi is. 

Némely hetilap, mely kifejezéseiben a keményebb 
hangot szereti, még jobban elmérgesitette a hangulatot. 
Különösen értjük itt a „Politische Fragmenten" czimü 
lapot, a mely az osztrák püspöki karon sok kifogásolni 
valót talált. Egy szóval a helyzet mindinkább krit iku-
sabbá vált. 

Nagyon jótékony hatással volt a „Vaterland" szep-
tember 30-iki számának „Neuliberal" czimü czikke, a 
mely szigorúan egyházi állásponton állva nagy feltűnést 
keltett. Ez a czikk találóan vázolta a helyzetet. A követ-
kezőket veszszük át belőle: „A liberális párt, hogy ura-
lomra jusson s azt magának biztosítsa, egyházpolitikai 
szempontból két eszközhöz nyúlt. Az első abból állott, 
hogy a „divide et impera" elv szerint a püspökök között 
szakadást, meghasonlást idézzen elő ; a másik, nem ke-

') A kath. conservativ pár t éppen ennek visszaállítását 
tűzte ki programmja élén czélul. A szerk. 

2) Az „egyesült keresztények" egyik legtehetségesebb vezér-
férfia. A szerk. 

\ vésbé jelentékeny eszköz pedig az alsóbb papságnak a 
I főpapság ellen való lázitása volt; el akarták választani a 
! nyájat a pásztortól, mint a propheta mondja: „verd meg 

a pásztort s elszéled a nyáj." 
Nem csekély csodálkozásunkra azonban azt látjuk, 

hogy a fentebb emiitett óliberalis iránynézetet most már a 
„német-conservativ" vagy „keresztény-socialis" párt érde-
kében akarják alkalmazni. 

A „Politische Fragmenten" egy idő óta legalább 
igy akarja azt felfogni és értelmezni. 

Mi azonban még mindig kételkedünk abban, hogy 
mindez egy meghatározott módszer szerint történik. De 
a mai lap egy systematikusan keresztülvitt tényről tesz 
említést. Ezt olvassuk ugyanis abban : Dr Lueger, a bécsi 
„keresztény-socialis" párt zászlóvivője, nemrégen a 
„margaretheni Casino"-ban azt mondotta, hogy a magas 
egyházi méltóságok ama véleményüknek adtak kifejezést, 
hogy a keresztény-socialis mozgalom vezérférnai túlságo-
san demokraták s hogy éppen ezért ellen kell állani a 
mozgalomnak. A lap ehhez a következő megjegyzést 
fűzi : „Dr Lueger ur lelkiismeretes férfiú s nem koczkáz-
tatta volna ezt a kifejezést, ha erre nem volnának birto-
kában tanúbizonyságok." Ez meglehet, de tanúbizonyságai 
legfölebb egyes személyekre vonatkozhatnak, nem pedig 
az egész püspöki karra, mert hisz nekünk is vannak 
egyes püspökökről adataink, a kik éppen az ellenkező 
véleményen vannak. De. folytatja tovább a V., talán 
megint tévedés van a dologban, s éppen azért tisztába 
kellene hozni már a kérdést, s azoknak az egyházi mél-
tóságoknak nevét, a kik a zsidók mellett s a kereszté-
nyek ellen vannak, nyilvánosan kitenni, a keresztény-
socialis mozgalom álbarátait kiküszöbölni, nem tekintve 
arra, hogy kik azok s hogy milyen állást foglalnak el." 

„íme az óliberalis párt régi eljárása, a mely a püs-
pököket akarja egymással ellenkezésbe hozni és az alsóbb 
papságot a püspökökkel . . . 

Hasztalan ámítanak bennünket az uj liberálisok ; mert 
föltéve, hogy elveik tiszták s czéljuk megfelelő, ilyen 
eszközökkel még a legnemesebb czélt sem szabad kierő-
szakolni. Régi dolog, hogy a czél nem szentesíti az esz-
közt. A mi kötelességünk nem az , hogy győzzünk, 
hanem igenis, hogy becsületesen, tisztességes eszközökkel 
harczoljunk. Olyan győzelem, a mely az egyházi tekin-
tély megrázkódtatását, alásülyedését s a papi fegyelem 
meglazulását vonná maga után, csak bonyodalmasabbá s 
veszélyesebbé tenné a helyzetet. 

Nem — nem igy ! Ilyen fegyverek nagyon könnyen 
maga a küzdő ellen fordulhatnának. A püspökök óhaja 
és akarata pásztorleveleikből s nyilvános beszédeikből 
világosan fekszik előttünk. Ezek legyenek irányadóink; 
nincs azokban ellentmondás, sem véleménykülönbség. A 
mi püspökeink között, hála az égnek, a legszebb egyet-
értés uralkodik, s ezt az egyetértést minden jó keresz-
ténynek fentartani kötelessége ; viszályt s meghasonlást 
szítani közöttük, annyi volna, mint rut árulással beszeny-
nyezni lelkünket. Hogy püspökeink valamelyike „zsidó-
barát" volna, azaz, hogy helyeselné s védelmezné azt, a 

!) Annyi mint „egyesült keresztények." 
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mi a zsidóságban téves és rossz, az aljas rágalom, a 
melyet egyszerűen megvetünk . . . 

Bátorságot bármilyen mameluk is fejthet ki, a ke-
resztény ember ékessége az engedelmesség." 

(Vége köv.) 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

- A budapesti Katholikus Kör kílenczedik felol-
vasó estélyét 1891. november hó 11-én, délután 6 órakor 
tartja a Kath. Kör dísztermében (Koronaherczeg-utcza 17. 
sz. I. em.) Tárgysorozat. Asztrik utóda. Pintér Kálmán-
tól. A magyar Sion ünnepe. Költemény. Gyürky Ödöntől. 
Feneion, cambrai-i érsek, mint szónok és iró. Dr Csillag 
Gyulától. Tüzet fogott. Elbeszélés. Faylné Hentaller Ma-
riskától. Ilonka sírjánál. Költemény. Pap Zoltántól. Apró-
ságok. Cenner Lajostól. Budapest, 1891. november hó 
5-én. Csapodi István dr, a rend. biz. elnöke. 

I R O D A L O M . 

-f- A katholikus Hitoktatás Kézikönyve. Irta 
Schöberl x. F. Főpásztori helyben hagyással. Magyarul 
kiadta Tóthfalussy Béla, budapest-erzsébetvárosi segéd-
lelkész. 1891. I. kötet 279 1. II. kötet 243 1. III. 177 1. 

Azok előtt a nemes szivek előtt, kiket egyedül 
Jézus s a lelkek szeretete hevit, alig van valami fonto-
sabb, valami magasztosabb dolog, mint a hitoktatás. 
Megtanítani a gyermekeket, az egyedül üdvözítő vallás 
szent tanaira, keblükbe csepegtetni a forró ragaszkodást 
legjobb anyánk, az anyaszentegyház iránt, felébreszteni 
szivükben a szeretetet az erény, az erkölcsi élet nagy és 
magasztos törvényei iránt, hogy szellemileg és lelkileg 
hasznos és hü gyermekei legyenek egykor az égi és a 
földi hazának egyaránt, szép és dicső hivatás kétségen-
kivül, bár sok nehézséggel is van összekötve. A művé-
szetek művészete ez, az „ars artium", mint a régiek ne-
vezték, melynek sikeres betöltéséhez a lelkesült vallásos-
ságon, az élő hiten, a hivatás szeretetén kivül sok gya-
korlati és elméleti tudásra, a gyermeki lélek fejlődésének, 
a paedagógia és didaktika törvényeinek alapos ismeretére 
vagyon szüksége. Es éppen ezért csak jóleső örömmel 
üdv-özölhetünk minden uj munkát, mely a hitoktatással 
foglalkozókat feladatuk minden tekintetben sikeres meg-
oldására kivánja megtanítani s nekik utmutatóul, kalauzul 
kiván szolgálni. De különös örömmel üdvözöljük Schöberl 
előttünk fekvő, nagy szabású hitoktatási kézi könyvét, 
melyet a fővárosi lelkészkedő papság egy lelkes és ügy-
buzgó tagja Tóthfalussy Béla erzsébetvárosi segédlelkész 
szólaltatott meg nyelvünkön. Mert ez a mű, mely meg-
jelenése alkalmából Németországban is méltó feltűnést 
ébresztett — egyike a legjobb, legalaposabb hitoktatási 
kézikönyveknek, melyet csak ismerünk. A hitoktatás részle-
tes és alapos történetét bocsátva elő, mi pedig szintén 
lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy jó hitoktatók legyünk, 
kimerítő részletezéssel szól a különböző katekizmusok 
szerkezetéről, azok szükséges kellékeiről. Legvégül pedig 
a hitoktatás szabályait, annak módszerét ismerteti meg a 

hitoktatóval, alapos és rendszeres útmutatásokat adva ugy 
a tanításra, az előadásra vonatkozólag, valamint a hitok-
tató nevelő, fegyelmező, irányító működésére nézve is, 
mely pedig a katekheták nem utolsó feladatát képezi. 
Schöberl munkájának ez a része nemcsak alapos tapasz-
talatokon, a nevelő éles és pontos megfigyelésein van 
fölépítve, de szigorúan tudományos rendszerességgel, a 
paedagógia és a didaktika törvényeinek folytonos szemmel 
tartásával van megírva. S éppen ez Schöberl munkájának 
a legfőbb érdeme. Mert valamint minden nevelői műkö-
dés, ugy a hitoktató működése is csak akkor lehet sike-
res és czélra vezető, ha abban a tapasztalás az elmélettel, 
a gyakorlat a tudással egyesül. Tóthfalussy Béla valóban 
szép, és a mi fő, hasznos, munkát végezett, mikor ezen 
becses és értékes munkával gazdagította hazai katholikus 
irodalmunkat. S munkáját minden elismerésre méltóan 
teljesítette, mert fordítása is élvezetes és folyékony, szép 
magyar nyelven van tartva. A bárom kötetes mü, ritka 
szerénységgel, egy érdemekben gazdag szerzetesnek Lukács 
Vitális kapuczinus rendű atyának van ajánlva. Ára 4 írt 
vagy megfelelő intenczió. Megrendelhető szerzőnél, Buda-
pest, erzsébetvárosi plébánia. A legnagyobb örömmel 
ajánljuk olvasóink s a katholikus hitoktatók megérdem-
lett, becses figyelmébe. 

V E G Y E S E K . 
= Róma, 1891. november 3. Nagyságos és Főtisz-

telendő Szerkesztő Ur ! November elsején, mindenszentek 
napján, ritka szép ünnepély folyt le Rómában, a „Collegio 
Germanico-Ungarico" házi kápolnájában; ott ugyanis, 
délelőtt 10 órakor tartotta első sz. miséjét egy kitűnő, 
nagy reményekre jogosító fiatal hazánkfia, t. Anhciupel 
György esztergom-főegyházmegyei uj áldozár, az itteni, 
fönnevezett Collegiumban, philosophiai cursuson levő nö-
vendékeknek kitüntetett praefectusa. A manuductori sze-
repet vitte ugyanezen Collegium rectora, — a teljes 
számú adstansok a házi növendékekből kerültek ki, — 
kik bíborszínű vörös reverendások. A szent, ünnepélyes 
mise alatt, mintegy nyolczvan collega növendék megható 
melódiában, harmonium kíséretében énekelte a „Glóriát 
„Credót" és az „0 salutaris Hostia"-1. A remekül kifestett, 
góth stylu kápolnában, több világi pap, — első sorban 
főt. Frahiói Vilmos püspök ur ő méltósága, több szer-
zetes, a görög katholikus collegium növendékei, — egy-
nehány magyarhoni katholikus család, — köztük dr Velics 
uri nejével, és özv. Major Ferenczné Székesfehérvárról 
— buzgó imádságba merülve volt szemlélhető. A szent 
mise után, az itteni szokás szerint — az uj misés pap 
környezetével a sekrestyébe vonult, hol letevén a felső 
diszes crnatust a jelenlevőknek szokásos szent áldást, és 
ez alkalomra hátirati nyomattal ellátott sz. képecskéket 
örök emlékül osztogatott. November 2-án, halottak nap-
ján, az ünnepelt hazánkfia a „S. Maria Maggioreü-ban mi-
sézett ; a harmadik napon a vatikáni sz. Péter templomában 
„ad Cathedram Sancti Petri", a h o l két collegialis növen-
dék, és alólirott mint kézvezető ministrált. Időjárásunk, 
Olaszország éghajlatához képest, rendkívül hideg, a nyo-
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moruság, inség, koldusok száma nőtön-nő. Gmitter Alfons, 
pápai magyar gyóntató. 

— A Gergely-féle naptár és az ólútüelt. A g. k, 
román metropoliának egyik legutóbbi ülésén szóba 
került az az indítvány, bogy fogadják el az óhitűek is a 
Gergely-féle naptárt. De csak annyiban került szóba, a 
mennyiben Román Miron metropolita kijelentette, hogy 
a naptárra vonatkozó indítványát visszavonja. Az indítvány 
a naptárnak csupán adminisztratív, nem pedig egyszers-
mind szorosabb értelemben vett rituális használatára vo-
natkozott, de a bizottságban, mely elé terjesztették, még 
igy se talált támogatókra. Csak sajnálni lehet. 

— II. Vilmos u j württembergi király, mint az 
„Univers" római levelezője értesít, trónralépte alkalmából 
levelet irt XIII . Leo pápának is, biztosítva a szent a tyát 
arról, hogy országában a katholikus vallásszabadság 
ezentúl ugy mint eddig biztosítva lesz. 

— Bámulatos gyorsan tudnak a német katholikusok 
nagy eredményeket felmutatni. Alig mult egy éve, hogy 
a socializmus ellensúlyozására megindították a katholikus 
népnek kath. nép- és munkás-egyletekbe való összegyűj-
tését, máris egész Németország el van árasztva ilyen egy-
letekkel. Igy például a münsteri egyházmegyében van 18 
munkás-egylet, 19 bányász-egylet, 3 munkásnő-egylet. 
A boroszlói egyházmegye területén van 30 kath. mun-
kás-egylet 10,000 taggal. A würzburgi kath. munkás-egy-
letnek magának 1900 tagja van; karácsonyig 100 taggal 
való szaporulást várnak. S ezt mind a lelkipásztorok 
fáradhatatlanságának köszönik a német katholikusok első 
sorban. 

— „ Vörös mise.u Mi ez? Az u. n. reformácziót 
megelőző időben, mikor Angolország törvényszékei, igy 
ősz táján, üléseiket a nyári szünet után megnyitották, ez 
a megnyitás a Szentlélek segítségül hívásával és sz. mi-
sével történt. Ezt a misét nevezi az angol történelem 
vörös misének. Mióta Anglia elszakadása a kath. hittől 
bevégzett tény, ezt a misét nem tartot ták meg. Folyó 
hó 2-án volt a hitszakadás óta az első „vörös mise" An-
golországban. Az angol törvényszékek londoni kath. tag-
jai rendezték, Manning bibornok engedelmével, sz. Anzelm 
és sz. Cecília templomában. 

— Lemmi Adorján, az olasz szabadkőművesek nagy-
mestere, körlevelet irt valamennyi olasz páholyhoz, mely-
ben kijelenti, hogy a pápasággal szemben a garanczia-
törvény megszüntetése iránt a tettek ideje elérkezett. Ki 
merte a vakmerő szektárius jelenteni azt is, hogy „a kormány 
nem fog ellenállhatni a közérzületnek." Tehát a szabad-
kőművesség újra közérzületet akar csinálni a pápaság ellen. 
Es Rudini marchese Milanóban mégis azt merte hirdetni, hogy 
a kath. egyház nyugodt lehet ; a garanczia-törvényekhez 
az olasz kormány nem hagy senkit sem nyúlni. Majd 
meglátjuk nemsokára, ki lesz az erősebb, Lemmi akarata-e, 
kit vakon követ a szabadkőművesség, mely az olasz ki-
rályságot megcsinálta, vagy Rudini, a ki mint miniszter, 
ma van — holnap nincs. 

— Igazi zsidó viccz ! A „Pesti Napló" nov. 5-iki 

esti száma produkálta. A lókupeczek közé illő elmésség 
igy szól : „ A pápa csalatkozhatatlansága. Az infallibilitás 
dogmájáról vitatkoztak egy vendéglőben s a társaság 
elvégre is abban állapodott meg, hogy a pápa csakugyan 
— csalhatatlan. (Mily geniális gondolat — vendéglőben 
keresni az ily dolgokban való megállapodást.) Hallgatja a 
vitát R., az öreg lókupecz, mig végre odalép a legheve-
sebb vitatkozóhoz s a vállát megveregetve (mily megtisz-
telés egy lókupecztől, a ki a lovak vállát szokta vere-
getni !), igy szól: „Győjjön (sic) el a pápa, vegyen tőlem 
egy lovat és akkor beszéljen a csalhatatlanságról." — Ha ez 
az élez akarna mértéke lenni a magyar elmésségnek : 
akkor bizony, sajnos, a magyar műveltség már messze 
lehanyatlott volna. Egyébiránt mit várhatni egy lóku-
pecztől, mikor néhai Angyelics szerb patriárka egy udvari 
papja, tehát theologus, egyszer e lap szerkesztője előtt, 
nyilván a német „unfehlbar" protestáns értelmezését szol-
galelküleg utánozva, a pápa tévmentességét oda magya-
rázta, hogy az „minden hibától és bűntől való mentessé-
get" jelent — szerinte. A „theologus" csodálkozott, mikor 
megmagyaráztam neki, hogy egy ily képtelenség föltevé-
sétől a saját érdekében legyen szives máskor 300 millió 
katholikus ember hitét megkímélni. A schismatikus pópá-
ban volt annyi finom érzés, hogy beismerte h ibá já t : 
lesz-e a „P. N."-ban ezentúl annyi tapintat, hogy a mihez 
nem ért, hát abban nem fog elménczkedni ? 

— Ausztriának is — megvan a maga érdekes pár-
baja, melyben ismét a külön „katonatiszti becsület" sze-
repel, még pedig, mint az „Augsb. Postzeit." bécsi leve-
lezője irja, magának a hadügyminiszternek parancsára. 
Szeps zsidó hírlapíró t. i. a „Wiener Tagblatt"-ban oly nyi-
latkozatot tett Liechtenstein hg reichsráthi képviselőről, 
hogy azt a hadügyminiszter a hg katonatiszti rangjával 
összeegyeztethetetlennek nyilvánította ki. Liechtenstein 
hg, egy hires kath. család nagynevű tagja, a hadügyminisz-
ter „meghagyásából" tehát kihivatta párbajra Szepset, a ki 
azonban mindenképp igyekszik a párbaj elől kitérni. Majd 
meglátjuk mi lesz — Bécsben s a kath. Ausztriában ! 

— Ugyancsak Ausztriában a lelkészkedő papság 
congruáját felemelték, de a kanonokokról elfeledtek kor-
szerüleg gondoskodni. Most Gregorec kanonok a birod. 
tanácsban felszólalt, s kimutatta, hogy egy-egy kanonok 
évi 840 vagy 630 frtból rangjához illően meg nem élhet. 
Kérte a kultuszminisztert, hogy tegyen valamit e tekin-
tetben. Gautsch miniszter felállott és kereken kimondta, 
hogy nem lehet, mert nincs — pénz. Erre Adamek kép-
viselő azzal vágott vissza, hogy : hát a turf szédelgéseinek 
ápolására van ? ! 

»— Uj orgona. A buda-országuti kapisztránusok tem-
plomában már felállították a főváros jótékonyságából 
készült 5000 f r t értékű s ritka gonddal és szorgalommal 
díszített u j orgonát. E hó 10-én d. u. 4 órakor a Bogi-
sich Mihály budavári prépost, Szautner, Kosevics ésVav-
rinecz fővárosi karmesterek, mint szakértő vizsgáló bizott-
sági tagok jelenlétében történik ennek hivatalos átadása. 
Jövő vasárnap, f. hó 15-én lesz az orgonának ünnepélyes 
beszentelése. 

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

Budapest, 1891. Budnyáns'.ky A. könyvnyomdájából. iFapnövelde-utcza 8. sz., 
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Merre van a,z út a békére ? 
Magyarország törvényhozása és kormánya 

az 1868-iki 53. tczikkel zsákutczába lépett. A 
tavali februári rendeletnek folyton-folyvást erő-
szakolt végrehajtása meggyőzhet mindenkit róla, 
hogy i t t csakugyan zsákutcza van, hogy i t t 
tovább nem lehet menni, az állam akara tá t az 
1868-iki törvény és 90-iki februári rendelet irá-
nyában nem lehet tovább erőszakolni. A törvény 
és rendelet végrehajtásának próbája kideritette, 
hogy Magyarország törvényhozása és kormánya 
beleütközött a kath. egyház hitelveinek, dogmái-
nak szent és megbonthatat lan sziklaalapjába. 
Magyarországban mindenki meggyőződhetett róla, 
hogy a tanitó anyaszentegyház kész — el-
szenvedni minden zaklatást, hatóságok elé va.ló 
hurczoltatást és minden büntetést inkább, mint-
semhogy a kath. hitet gyáván elárulja s feladja. 
Csak felekezeti elfogultság sarkalhatja még Ma-
gyarország államférfiait. hogy a dolgot tovább 
erőszakolják; a magyar államférfiak bölcsesége 
jól tudja, sőt látja is mind a két szemével, hogy 
a tiltakozó és büntetéseket szenvedő papság háta 
mögött 9 millió kath. magyar polgár áll, kiket 
nem lesz jó a papság sürü büntetései által ed-
dig még leginkább csak passzivnak mondható 
állásukból a tettek terére kizaklatni. A legkö-
zelebbi országgyűlési választások keserű csalódá-
sokat hozhatnak Magyarország kormányának és 
az elbizakodott felekezeteknek. Ha a büntetéseket 
szenvedő kath. papság önvédelmi jogával él és 
hiveire appellál, a választásoknál meglepetések 
fordulhatnak elő, melyeknek legkevésbé fog ör-
vendhetni a ker. kath. hitágazatok ellen tusa-

kodó kormány. Mert a kath. papságnak és hivek-
nek joguk van hitök szerint élhetni és senkinek 
e hazában nincs joga őket e joguk élvezetében 
háborgatni. Valóban i t t az ideje, hogy Magyar-
ország kormánya necsak azon tör je az eszét, 
hogy miképp erőszakolja tovább az 1868-iki 
törvénynek és az 1890-ild rendeleteknek végre-
hajtását , hanem most már azon is kezdje jár-
t a tn i az eszét, a mit gr. Apponyi Albert a tavali 
ide vonatkozó képviselőházi vita alat t , mint 
előbb-utóbb valósággá válandó prognosticont 
előre kimondott és hirdetett , hogy t. i. igyekezni 
kell az 1868-iki törvényt a szabadság jogos kö-
vetelményei szerint módositani. Mert bármeny-
nyire tessék is a sexus sequitur sexum-féle elv 
a protestáns vezérférfiaknak ; az ország többsé-
gének és ősi katholikus vallásának hitelvével azt 
összeegyeztetni nem, hanem csakis avval szem-
ben erőszakolni lehet, — a mi nem állhat Ma-
gyarországnak érdekében. A magyar állam az 
európai lét millenniumát fényesebb tettel nem 
ünnepelhetné meg, mint ha visszaállítja az 1868-iki 
törvény erőszakolása által megzavart vallási bé-
két. Allamférfiaink és törvényhozóink ne kápráz-
tassák szemeiket — a látszat által. Hogy a 
római pápa is beleszólalt a nagy ügybe és 
ő is sürgeté az 1868-iki törvénynek a katho-
likus hit követhetéséhez és megtarthatásához 
való módosítását, az csak felekezeti elfogultság 
és hiu államférfiúi ábrándozás előtt jelenthet 
annyit, hogy a pápa Magyarország törvényei 
fölé akarja magát helyezni. Nem, a pápa, 9 mil-
lió katholikus magyar polgár legfőbb pásztora, 
képtelenséget, felfordulást Magyarországban nem 
akar; ő nem azt akarja, hogy Magyarország 
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kath. polgárai ne legyenek az ország törvényei 
a la t t , hanem éppen ellenkezőleg, hogy a ma-
gyarhonos kath . polgárok az ország törvényei t 
megtar thassák , kéri, k ívánja a kath. h i t re nézve 
sérelmes 1868-iki törvény javí tásá t . A pápa az 
ország törvényei tek in té lyének és az i rán tok való 
engedelmességnek érdekében szólott. De hogy 
engedelmességet követelhessen az állam valamely 
törvényei i ránt , kell, hogy ez a törvény senki-
n e k sérthetetlen jogát n e s é r t s e . A k a t h o l i k u s o k -
nak a sa já t hi telveik szerint való élhetés pedig 
ugy hiszem ebben az országban még mindig jog, 
még pedig büntet lenül nem sér tegethető, t ehá t 
sér thete t len jog. Ezt tekintsék Magyarország 
államférfiai és törvényhozói — és ne azon nyar -
galódzanak, hogy a pápa „külhatalom." A mi 
kathol ikus hi te lveink szerint való élhetés joga 
— gondolom 9 millió kathol ikussal egészen i t t -
hon lakó elég nagy tényező arra , hogy a kiket 
illet, meglássák és t iszteletben ta r t sák , a pápa 
kívánságának nyilvánulása nélkül is. Egyébiránt , 
hogy a vegyes házasságokból születet t mindkét 
nemű gyermekeknek a ka th . vallásban való ne-
velése Magyarországban 9 millió ka thol ikusra 
nézve hit elv, a r ra nézve tu la jdonképpen nem is 
le t t volna szükség a pápához fordulni felvilágo-
sításért , hiszen az ná lunk kath . közhit volt min-
dig s nem e jysze r vala ünnepélyesen ki jelentve 
országos kath. tekintélyek által . Csak a 40-es 
évek vegyesházassági vitái ig nyulunk vissza s 
azokból azonnal még ma kiemel jük hg Kopácsy 
József 1844-iki nyi la tkozatát az egész kathol ikus 
egyház nevében. Magyarország ál lamférf iai és 
törvényhozói, kik b i rnak kellő érzékkel az i ránt , 
hogy 9 millió kathol ikus h i té t és le lki ismeretét 
nem tanácsos sértegetni , a nagyemlékű Kopácsy 
nyi la tkozatában ke t tő t fognak megtalálni , a mi 
vezércsillagul szolgálhat mindenkinek a Magyar-
országra fe lzaklatot t vallási viszályból való ki-
bontakozás u t j á n a k megtalálásában, t . i.: 

1. hogy a mindké tnemü gyermekeknek ka-
tholikus hi tben való nevelése kathol ikus emberre 
nézve megmás í tha ta t l an is teni tan, hitelv. 

2. hogy a vegyes házasságoknál a gyerme-
kek vallásos nevelésére nézve a szülőknek biz-
tos í tandó szabadság i rányával , ha azt az állam 
nem élesíti ki odáig, hogy a ka th . szülő mintegy 
provokálva legyen a szabadsággal való vissza-
élésre, — a kath. egyház nem áll el lentétben. 

Az is kiviláglik s igen nagy figyelemre 
méltó b. e. Kopácsy pr ímás nyi la tkozatában, 

hogy a vegyesházasságban elő szülőknek gyer-
mekeik vallásos nevelésére nézve saját hitelveik 
szerint való megegyezése a vegyesházassági vi ták 
legkényesebb kérdésének elintézésére elvül kirá-
lyi proposi t ióban volt feláll í tva. 

Erős meggyőződés él lelkünkben, és ez azt 
súgja, hogy a jelenleg duló, áldástalan, átkos val-
lási viszálynak legczélszerübben csakis az ve the tne 
ezút tal is végett , ha az apostoli király vetné la tba 
békél te tő szavát. P ro t e s t áns a tyánkfia i meggyőződ-
het tek róla, hogy nekik I. Ferencz József mindig 
csak jó t a k a r t eddig. Higyjék el nekünk , hogy 
akkor is csak jó t aka rna nekik, ha érvényre 
emelné, — a szabadság u t ján , azt, — hogy 9 
millió kathol ikus zak la tás nélkül hitelvei szerint 
élhessen e hazában. 

De halljuk b. e. Kopácsy, a nagy pap és 
nagy hazafi szózatát , melyben világosan ki van 
mondva, mi lehet, mi nem lehet — kathol ikus 
hitelvek sérelme nélkül. *** 

Herczeg Kopácsy József primás nyilatkozata 
a vegyesházasságokból született gyermekeknek vallásos neve-

lése kérdésében.x) 

„Mely nehéz legyen a vegyesházasságokból 
született gyermekeknek vallásos nevelését m i n d e n 
részre kielégitőleg e l in tézn i : u jabb bizonyságát 
adja ennek a je len k. k. leirat. Felséges urunk 
tel jes igyekezet te l a r r a czélozott, hogy oly u t a t 
válaszszon, mely a fe leknek vallásos elveikkel 
megegyezzen, vagy azoknak legalább káros ne 
legyen, s mégis e magas szándék ugy, mint 
óha j t a t o t t , nem sikerült . A k. k. válaszban az 
érdeklet t t á rgy , vagyis a vegyesházassági gyerme-
keknek vallásos nevelése, a h á z a s u l a n d ó k n a k sza -
bad egyezkedéseikre u tas í t t a tván , a szabadságnak 
terére tét-tik. A szabadságot üdvözlöm én is: 
alig van valakinek nagyobb szüksége reá, mint 
a ka thol ika anyaszentegyháznak ; me r t ugy, m in t 
a kath . egyház, az ő működésében senki sem 
s z o r o n g a t t a t i k . D e i t t nemcsak átalában a sza-
badság, hanem ennek tulajdon s meddig terjedése 

\ is t ek in te tbe jő. Ha a k. k. le i ra tban a ján lo t t 
szabadság abban pon tos i t t a tnék össze, hogy akár-
mely vallásos felekezetnek részére intézzék bár 
el a jegyesek vegyesházassági gyermekeiknek 

') A mü. melj-ből ezt az o k m á n y t átveszszük, Török János 
„Magyarország P r ímása" Pest , 1859 II . r. 249. 1., k iemel i e nyi la t -
koza tnak je lentősségét és azt mond ja , hogy az „az összes magyar 
klérus és Jcath. egyház nevében a főrendi t áb l áná l az 1844-ik évi 
országgyűlés 54-ik ülésében " t é t e t e t t . 
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vallásos neveléséről kötendő egyezkedésöket; ha 
á m b á r a katholika fél megfeledkezvén hitének tan-
járói, egyházának szabályairól, magá t gyerme-
keinek más, a kath. hit től különböző vallásbani 
n e v e l é s é r e k ö t e l e z n é ; a világi hatalom mindazon-
által, a lelkiismeret szabadságát tekintvén, ily fel-
tételnek gátlása végett sem, törvényhozási, sem igaz-
gatási utón kén y szerit őleg s erőltető módokkal közbe 
nem jő, — ha mondom, az a ján lo t t szabadság 
ebben pontosulna össze, ezt észrevétel nélkül 
hagynám, egyházam rendszerével összeférhetőnek 
ta lá lnám : mer t , noha hálás tisztelettel veszi a 
k a t h . e g y h á z a világi hatalomnak védői istápolá-
sát; ha mindazonáltal a világi hatalom némely 
körülményekben azzal felhagyni jónak találja, a 
kath. egyház ezt is nyugodtan v i se l i , a n n á l n y u -
godtabban, minél inkább meg van győződve, 
hogy isteni Ígéretek, s régi, és ujabb idők bi-
zonysága szerint, a mia t t létele s fenmaradása 
nem veszélyeztetik. De midőn a k. k. válaszban 
a vegyesházassági gyermekeknek vallásos nevelését 
illetőleg a szabadság annyira kiterjesztetik, h o g y 
ennek erejével a katholika félre nézve is sza-
badnak állitta tik, s ez arra felhatalmazottnak 
nyilván ál talánosan kijelentetik, hogy születendő 
gyermekeit ozon egy igaz, egyedül iidvezitő hit tő1, 
melyet maga követ, elszakasztván, magát azok-
nak más, a k a t h o l i k a h i t t ő l különböző vallásban 
leendő nevelésöket is l e k ö t h e t i ; ezt már a kath. 
egyháznak alapelveivel összeütközőnek találom; s 
minden olyan katholikus, ki hi tének t aná t ép 
értelemben felfogja s egyházának szabályaihoz 
hiven ragaszkodik, azt fogja mondani, hogy ő a 
szabadságot ezen határon tul nem használhatja, 
mer t ha a világi törvény nem áll is, útjában álla-
nak hitének elvei. Eképen tehát azon vezérelven 
alapulván ezen k. k. leirat is, melyen az előbbi 
alapult, valamint azt nem pár to lhat tam, ugy e 
mellett is, a mi t sajnálással nyilvánítok, pár to-
lólag fel nem léphetek. Tagadhata t lan azonban, 
hogy a jelen k. k. válasz mennyiben a kényszeri-
té.t arra, hogy a katholikus jegyes va g g jegyesnő 
magzntait a kath. hittől különböző vallásban ne-
velje, egészen kizárja, és hogy a kath. egyház 
rendszeréhez közelebb áll a t. k. k. és r. r. által 
javasolt törvénynél : a melyhez mivel hogy pa-
rancsoló rendelkezésével egyenesen a kath. egyház 
elvei ellen szegül, v a l a m i n t előbbi a l k a l o m m a l 
nem járultam, ugy most se járulok." 

A művészet és az erkölcsiség. 
HDr. T ^ i s z t e r l a ^ r é t o l . 

(Folytatás.) 

A második példát változatosság kedveért az északi 
népek művészetéből hozom: a kölni művészi-iskolát. A 
középkori festőket ugyanaz a szerény „névtelenség" jel-
lemzi, mint a szobrászokat; és sokszor a ránk maradt 
legkiválóbb művészekről csak annyit tudunk, hogy a „kölni 
iskolából" vette eredetét. Ezért tartottam indokoltnak itt 
nem annyira egyes személyekről, mint az „iskoláról" 
beszélni. 

„A szelid, mélységes érzelem, a mely a góth stylnek 
alkotásain nyilvánul, a festészetben sehol sem jutott oly 
igaz kifejezésre, sehol sem talált oly mély és átadó föl-
fogásra, mint éppen itt, a kölni iskolában. Éppen azért 
a kölni művészek festményeikben a legtisztább képviselői 
ezen lágy, mély érzelmű stylnek . . . A kölni iskolának 
épugy, mint a prágainak, fölfogása gyengéd, kezelése 
lágy, de ehhez járul azután a nemes formák-, a jelenet 
kelleme-, és a kifejezés bensősége iránt való finom érzék. 
A világos, de azért teljes színezés gyengéden olvadozó ; 
a gyermekies naivság- és kedvesség-, a jámborság- és 
Istentől betelt lelkületnek oly báját önti el ezen müve-
ken, mint azt ily tökélyben, ily tisztán és nemesen sehol 
sem találhatjuk." Hogy azért ezen művészet tartalomban 
és kifejezésben erőteljes is tudott lenni, azt az egyes föl-
hozandó müvek meg fogják mutatni. 

Ez iskola legismeretesb művészei : Herle Vilmos, a 
limburgi chronika szerint (1380) „legnagyobb művész a 
német birodalomban," és Locherer István. Az előbbinél 
„tiszta gyermeki ártatlanság, az érzelmek gyengédsége 
és a kifejezés kedvessége tuluralgó a kellemesen nyúlánk 
alakokon és a majdnem illatot lehelő színezésnek olvado-
zásában, mely a földit mennyei megdicsőültségben mu-
tat ja . A lélek egész életteljesen lép elénk, s a test mint 
mellékes jelentkezik. A fő finoman tojásdad, az orr hosszu-
dad, a száj kicsiny, teljes és kedves, a homlok magas és 
tiszta, a szemek, kissé ferde metszéssel, szelid galamb-
kifejezéssel." 2) 

Lochnertől való a közép-kor legnagyobb alkotása, 
a „kölni dóm-kép." „A fő-mezőn a királyok imádása van 
ábrázolva, oldalról egyik felén szt. Gedeon és kísérete, 
másik felén szt. Ursula és játszótársai, a városnak két 
fő-szentjei ; kívülről az annunciatió. A műremeket mély 
áhítat és ártatlanság lengi át, az alakok nemesek, a mo-
dellirozás erőteljes, a szinezés intensiv, a ruházat gazdag, 
s mindenben közel áll a valósághoz, (realismus), a nélkül 
hogy zavarná azon gyengéd, ideális hangulatot, mely min-
den igtizi középkori alkotást, mint egy átszellemitő aether, 
körüllebeg." 3) 

Legyen szabad ezen kiváló műremekről Lűbkén kivül 
még egy-két tekintélynek jellemzését előhoznom. „A kö-
zépső kép sajátosságot, — írja Ulrici, 4) — kiválóan az 

i) Lübbe II. 74. 1. 
'-) Látható, ho.ey a test tisztán mint a lélek kifejezője, mint 

eszköz szerepel itt ; de azért nem a testi szépség rovására. 
•") Lübke II. 75. 
4) „Über die verschiedene Auffassung des Modernen-Ideals." 
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Ur anyjának fején a szűziesnek a gyermekiessel való 
csodálatos összeolvadása jellemzi: a leggyöngédebb, leg-
kedvesebb szüziességet annyira áthatja a gyermekies egy-
szerűség szelleme, az önzetlen alázatosság, és a hit-bol-
dogitotta vidámság, hogy a Madonna egészen az ölében 
tartott gyermek másolatának látszik. Nincs semmi földi-
emberi vonatkozás, az anyai gyöngédség és gondoskodás 
semmi kifejezése : ezek helyett inkább a leggyermekibb 
átadás." Ezen utóbbi megjegyzés az ellentétet akarja ki-
fejezni a renaissance alkotásaival, melyeken a madonna 
rendesen mint egy szép gyermekkel megáldott szép anya 
van ábrázolva, akármely ilyes jelenetet ábrázoló képtől 
csak annyiban különbözvén, hogy „madonnának" nevezik, 
és nem „Galatheának." 

Ugyanezen képről irja Fr. v. Schlegel : l) „Látható, 
hogy azon kor e képen a legmagasabbat, a legremekebbet 
akarta adni, a mire egyáltalán képes volt. A legnagyobb 
szeretettel van befejezve, de egyszersmind az isteni szere-
tetnek szellemében és sugallatában történt annak terve-
zése is. A kellem bimbója nyilt meg ezen szerencsés 
művész előtt, ő látta a szépnek szemefényét, és ez hatja 
át és át alkotását. Oly miiben, a minő ez, az egész művé-
szet lá van merítve, s ennél tökéletesebbet, a mit emberi 
kéz alkotott, nem leliet találni sehol.u 

Ugyancsak Locbnertől látható a kölni muzeumban 
egy rendkívüli kedves madonna, a „rózsa-ligetben," azért 
nevezve igy, mert a gyermeket ölében tartó madonna 
rózsáktól körülfont ligetben ül. Mind a madonna, mind 
a gyermek, mind a környezetben levő imádó és zenélő 
angyalok a báj legszebb varázsával vonzzák magukra 
iekintetünket. 

Hogy a közép-kori festészetnek a renaissanc.eéval 
történő összehasonlítása annál könnyebb legyen, s külö 
nősen, hogy Ráfael művészetével szemben, — ki tudva-
levőleg számra 56 madonnájával lett a renaissance 
legnagyobb művésze, — elégséges adataink legyenek a 
közép-korból, mellesleg megemlítek egy régibb madonna-
képet. az u. n. „straszburgi-zászló képet," mely már 
a XII. században a római császárok Rómába vonulásánál 
használatban volt. „Pompás szőnyeggel borított trónuson 
ül a szűz, hosszan lecsüngő karmantyúval és drága kar 
pereczekkel födött karjait a magasban szétterjesztve, s 
mintegy az egész világot fölszólítva, hogy kövesse őt a 
fölvonulásban ; a gyermek a királyi liliomot tartja kezé-
ben, s áldólag emeli kezét a zászlója alatt vonuló har-
czosokra. A képen oly óriási (grandios) a kifejezés, 
akkora a komolyság és az egyszerű nagyság, hogy még 
a „straszburgi chronika" czopfos metszete, mely az egyet-
len copiât fönntartotta az utókorra, — sem volt képes 
azt elrontani, és az ember méltányolni tudja Brentano 
szavait: „nem ismerek komolyabbat és gyönyörködte-
tőbbet, mint ezen képet; örömujongás és áldás az egy-
szerre." 3) 

Lübkéhez pótlásul, de helyre igazitásképen is 
szükségesnek tartom Jansennek a közép-kori festészetre 

!) Gemäldebeschreibungen. VI. köt. 166 1. 
2) Lübke II. 76 1. 
3) V. ö. Jungmann 282. §. „Ich kenne nichts Ernsteres und 

Freudigeres ; es ist Jauchzen und Segen zugleich." 

vonatkozó következő szavait á t i rni : 1) „A külföldi művé-
szek közül, a kik Kölnben nyerték első kiképeztetésüket, 
különösen kettő érdemel figyelmet: Memling János (megh. 
1495.\ a kit a műtörténészek tévesen a flandriai iskolá-
hoz számítanak, a kit egyszerűen csak „der „deutsche 
Hans"-nak neveznek, és Schöngauer Márton (megh. 1488), 
művészétéért ..der hübsche Martin" névvel, a ki most 
mint Scliőn Márton szerepel a művészetek történetében." 
— Memling művészetének minden vonása a kölni iskolára 
és nem van Eyckre emlékeztet. — „Ha Lochner csodála-
tosan kedves alkotását a madonnát a rózsa-ligetben és 
nagyszerű mű-remekét — a már emiitett „kölni dóm-
képet" összshasonlitjuk a Memling-féle képekkel, melyek 
Brüggeben láthatók, valamint a müncheni pinakothekában 
látható „Mária 7 öröme"-képpel, úgyszintén Schöngauer-
nak madonnájával mely szintén „a rózsa-ligetben" név 
alat t ismeretes és Colmárl an látható: ugy azoknak közeli 
rokonsága felett nem kételkedhetünk . . . Azon miiveknek 
ideális tartalma, melyek ezen bárom művésztől és ezek-
nek kiíünő tanítványaitól származnak, — találóan egyesül 
azon nemes realismassal, mely a tünemények lényegét és 
jellemző sajátságait van hivatva megtestesíteni. Az ábrázolt 
szentek a legmélyebb vallásos szellemtől vannak áthatva, 
egy más világból vannak azok véve, de azért a legteljesebb 
valóság benyomását teszik reánk; tele erővel és élettel 
lépnek elénk ez alakok, a legkisebb vonásig individuali-
zálva,-) ugy annyira, hogy hajlandó lenne az ember 
azokat mind arczképeknek tartani. Még a környezet is. a 
ruhák, edények, ékszerek, mind az életből vannak véve, és 
a szemlélőt egészen az élet valóságába vezetik be." — 
Azt hiszem, ezen jellemzés meggyőzhet mindenkit arról, 
hogy ezen művészek teljesen megoldották a művészet 
föladatát, s a mit az nyújtani képes: eszmét, az eszmé-
nek legtökéletesebb kifejezését, a czél és eszköznek helyes 
viszonyban tartását, az eszköznek (az emberi alak) teljes 
fölszerelését mind azzal, a mit a kalleologicus élvezet 
nem csak megkövetel, hanem magasabb fokozására csak 
kivánatosnak talál, — mindezt megtaláljuk a középkori 
festészeten. 

Memling Passio-cvclusán „a Krisztus-fő az egész 
mü-történelemben páratlan remek; soha sem azelőtt, sem 
azután, egyetlen nép művésze sem volt képes ilyen isteni 
fönséget, a fénynek és szeretetnek ilyen teljét megtestesí-
teni. Azt mondjuk : ez az egyetlen Krisztus-kép, mely az 
evangeliumi Krisztust egész valójában mutatja be." 

(Folytatjuk.) 
j _____ 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

Veszprémi egyházmegye. Nagy átalakulás — tör-
tént a veszprémi egyházmegye területén az elemi iskola-
ügy, a népnevelés is tanitás javára. 0 méltósága dr báró 
Hornig Károly megyés püspök ur, könnyíteni óhajtván 
egyrészről az itt rendesen nagy területre kiterjedő kerü-

Jansen, „Geschichte d. deutsch. Volkes" I. 171 1. „Malerei." 
V. ö. Lübke. II. 313 1. 

2) L. föntebb a közép-kori művészet ellen tett azon kifogást, 
I hogy az „typicus". 
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letek esperesein, másrészt tekintetbe véve azt, hogy egy-
egy kerületnek iskolaügye egymaga elég dolgot képes 
adni egy embernek, a ki még saját plébániáját is köteles 
minden tekintetben gondozni : elhatározta, hogy a tanügy 
felügyeletével és vezetésével eddig megbizva volt espere-
sek vállairól a tanfelügyelés gondjait leveszi s minden 
esperesi kerületbe az esperes mellé, attól különállóan, 
egy-egy kerületi tanfelügyelőt nevez ki és rendszeresít. 

A teendők e megosztásának számtalan oka van és 
igen sok jó következménye leszen. Az esperesek sok időt 
rabló, nehéz munkától szabadulnak meg. Az igy nyert 
idő meg fog látszani esperességök és plebániájok köny-
nyebb és sikeresebb kezelésén. Mindhiába! pluribus inten-
tus minor est ad singula sensus. A népnevelés is sokat 
fog nyerni. Egy ember a kerületben tisztán a tanügynek 
szentelvén a plébániája vezetésétől meggazdálkodható időt, 
a népnevelés gyorsabb, biztosabb és hatványozottabb 
sikerű tempóban fog előre haladhatni. Egy szóval : a fő-
pásztor intézkedése minden irányban éreztetni fogja jóté-
kony hatását. 

Az ide való derék kath. lap, a V. Közlöny nov. 
1-i számának java része ennek a nagy újításnak van 
szentelve. Jelentésének veleje s legnagyobb része hivata-
los adatokból van összeállítva. Azért hát hadd álljanak 
itt a veszprémi egyházmegyében létesült nagy átalaku-
lásról a nevezett lapnak adatai és közlései. „Facta loquun-
tur" czimü czikke elején igy folytatja : 

„Létesítette pedig a főpásztor ezt a változást nem 
egyszerű kinevezéssel, hanem oly utasítások kíséretében, 
amelyek hatalmas lépésekkel fogják előre vinni a népne-
velés ügyét. Hogy pedig a nagy horderejű ujitás- és vál-
tozásról minden olvasónk tiszta képet nyerhessen, adjuk 
azt maga egészében, feltüntetve először ís ama férfiakat, 
kikben a püspöki kegy és bizalom összpontosult, s adjuk 
amaz utasításokat, a melyek czélja a népnevelésnek fel-
virágoztatása. Tanfelügyelők lettek megyék szerint: 

Veszprémmegyében. 
I 

1. Veszprémi kerület : Rőthy Mihály kislődi plé-
bános. 

2. Várpalotai kerület: Rosos István siófoki plé-
bános. 

3. Cseszneki kerület: Bendekovics Adolf oszlopi 
plébános. 

4. Bakonyszombathelyi kerület: Bognár Ernő b -
szombathelyi plébános. 

5. Pápai kerület : Kaufman Győző csóthi plé-
bános. 

6. D evecseri kerület: Rácz Ferencz dabronyi admi-
nistrator. 

Zalamegyében. 
7. Balatonfüredi kerület : Wurglich Ágoston prépost, 

Felső-Örs. 
8. Tapolczai kerület : Bognár Károly n.-káptalan-

tóthi plébános. 
9. N.-kanizsai kerület: Szűcs Móricz kapornoki plé-

bános. 
10. Kis-komáromi kerület: Illés István pacsai plé-

bános. 

11. Keszthelyi kerület: Kránitz Ferencz alsó-páhoki 
plébános 

12. Sümeghi kerület : Bossányi Ferencz csehii plé-
bános. 

Somogymegy ében. 

13. Igali kerület : Schadutz Rezső s.-szt.-balázsi plé-
bános. 

14. Kaposvári kerület : Kommandinger Vilmos len-
gyeltóthi plébános. 

15. Karádi kerület : Leránt Antal miklósi plé-
bános. 

16. Csurgói kerület: Steiner József ihárosi plé-
bános. 

17. Csökölyi kerület: Szanyi József taranyi plé-
bános. 

18 Següsdi kerület: Kauzli Gyula n.-vidi plébános. 
A kinevezés hiteles szövege : 

Üdvöt és áldást az Urban! 

Buzgó vallásosságát, példás jámborságát, a lelki-
pásztori teendőkben kifejtett serénységét, a nevelés és 
tanügy terén tanúsított érdeklődését, működését és ki-
tartó szorgalmát méltányolva, tdőségedet az n-i espe-
resi kerület tanfelügyelőjévé jelen levelem erejénél fogva 
kinevezem, teszem és rendelem, kellő hatalmat adva és 
engedve, hogy a kerületi róm. kath. iskolák fölött az 
1868. évi nevelési törvény rendeletei, nemkülönben a 
nm. magyar püspöki kar és az általam kiadott utasítá-
sok szemmeltartásával felügyeletet gyakoroljon, az isko-
lákat szorgalmasan látogassa, a tanítói körök gyűlésein 
elnököljön, a „Gondviselés" nevet viselő egyházmegyei 
segélyalap számára kötelezőleg befizetendő évi dijak 
beszedését nyilván tartsa és eszközöltesse, valamint a 
tanítók és tanulók vallás-erkölcsösségére felügyeljen, az 
általam, egyházmegyei főtanfelügyelőm és a veszprémi 
egyházmegyei tanitó-egyesület központi bizottsága által 
kiadott rendeletek, szabályok és utasítások megtartását, 
keresztülvitelét és életbe léptetését eszközöltesse. Aka-
rom és óhajtom, hogy tdőségedet minden lelkipásztorom 
és tanítóm, mint egyházkerületi tanfelügyelőt elismerje 
és iránta kellő tisztelettel és engedelmességgel visel-
tessék. 

Tdőségednek pedig mint általam eként kinevezett 
egyházkerületi tanfelügyelőnek kellő erélyt és szerete-
tet, a tanügy lelkiismeretes vezetésében kitartó buzgó-
ságot és teendői teljesítésében pontosságot ajánlok, el-
várva, hogy élete példaképe lesz a tanítóknak, és oda 
fog hatni, hogy ők is szóval és példával épülésére 
lesznek a hivő népnek és tanítványaiknak. 

"Kelt Veszprém, október hó. 
Károly, s. k. 

püspök. 
E kinevezési okmány a következő kisérő levéllel 

küldetett el az újonnan kinevezett tanfelügyelőnek : 
Midőn az idecsatolt kinevezési okmányt a mellékelt 

utasításokkal együtt t. uraságodnak megküldöm, főpász-
tori bizalmam és atyai szeretetem jeléül, de egyúttal 
hivatalos tekintélyének emelése szempontjából is meg-
engedem t. uraságodnak, hogy működése kezdetétől 
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fogva és annak tartama alatt, kitüntetésképen vörös 
övet használhasson. Adja Isten, hogy ezen uj hivatalos 
minőségben való ténykedés egyházmegyém tanügyének 
és a kisdedek valláserkölcsi nevelésének előmozdítására, 
felvirágoztatására szolgálhasson. Kivánok e végett t. 
uraságodnak Istentől áldást, kitartó erélyt, szent ma-
lasztot, hogy a közösen óhajtott szent és nemes czélt 
szem előtt tartva, ezen uj hivatalos állásában szt. egy-
házunk, szt. vallásunk és édes hazánk javára és érdekében 
még sokáig eredményesen, sikerrel működhessék. 

Egyébként az Ur oltáránál ájtatos imáiba ajánlottan 
püspöki áldásommal vagyok uraságod 

Veszprém, 1891. október. 
jóakarója : 

Károly, s. k. 
püspök. 

Az ekként jelzett okmányokhoz hozzá lőn csatolva 
a tanfelügyelőknek szóló utasítás, a mint ez megolvas-
ható „a magyar püspöki kar által megállapított rendsza-
bályok, tantervek, utasítások gyűjteményének" a Szent-
István-Társulat által 1877-ben kiadott kötetnek 123. 
lapján. Avval a különbséggel mégis, hogy ez utasítás a 
veszprémi egyházmegyében többé nem az alespereseknek, 
hanem a kinevezett tanfelügyelőknek szól. 

Hozzá lőn csatolva I. alatt, az iskolaszék megala-
kításának mikéntje; az iskolaszéknek jogköre az iskola-
ügyre és a vagyonkezelésre vonatkozólag ; az iskolaszék 
tisztviselői, ezek jogköre és kötelessége, a mint ezek a 
fennebb jelzett gyűjtemény 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. lapján 
körülményesen fel vannak tüntetve. 

II. alatt hozzájok van csatolva, a plébánosnak, mint 
iskolaszéki elnöknek és mint a népiskolák igazgatójának 
tendői köre, a mint az a nm. püspöki kar által con-
templálva a gyűjtemény 113—120. lapján szövegezve van. 

III. alatt az utasítások egy specziális utasítással 
vannak kibővítve az egyházmegyei főtanfelügyelő részéről, 
megyés püspökünk által megerősítve, a kerületi újonnan 
kinevezett tanfelügyeiőkhez intézve. De mivel ez az uta-
sítás különösen csak a veszprémi egyházmegye tanfel-
ügyelőinek szól s specziális jellegénél fogva a gyűjte-
ményben fel nem lelhető, miheztartás végett, adjuk egé-
szében, és pedig legközelebb. 

Bécs. A katholilus papság és az „egyesült kereszté-
nyel',-." (Egy kis korrajz az osztrák katholikusok nyil-
vános, társadalmi és politikai életéből.) (Vége). 

A „Vaterland" czikkéböl tudjuk tehát, hogy a ka-
tholikus klérusban viszály s meghasonlás létezik. Különös, 
ho gy éppen a hevesebb indulatu urak legbuzgóbb védői 
az „egyesült keresztényeknek," a kik, mint már emiitet-
tük, az iskolakérdésben nagyon is kitérő álláspontot fog-
lalnak el. Jelen sorok írója e kérdésre vonatkozólag egy, 
az ujabb irányhoz tartozó egyházi férfiúval hosszabb 
beszélgetésbe elegyedett. Az illető úriember, irányának 
egyik leghatalmasabb képviselője, körülbelül eképpen 
nyilatkozott : „Ausztria óconservativ pártja két hibában 
szenved. Először ugyanis nagyon benső viszonyban áll a 
nemzetiségi áramlattal s igy nem eléggé önálló; másod-
szor pedig nem az igazi népies alapon áll. De hogyan 

vagyunk e tekintetben a városokban ? Nincs egész-
Ausztriában öt város, a hol a conservativ elem képviselve 
volna. Ez pedig ránk nézve nagv csapás. Meg kell 
ugyanis gondolni, hogy manapság minden városnak libe-
rális községtanácsa van s liberális képviselőt küld a par-
lamentbe. A mig a városokat a magunk részére meg nem 
nyerjük, kárba veszett minden fáradságunk. De hogyan 
kell a városokat meghódítani ? Talán a hitvallásos iskola 
követelésével ? De hiszen ha ezzel állunk elő, ők mind-
járt „reactio, sötétség" kiáltásokkal fogadnak bennünket. 

A városokban ilyen eszközökkel semmire sem me-
gyünk. Azután meg manapság a gazdászati kérdések fog-
lalják el az első helyet; ma már csak gazdászati pro-
grammal lehet czélt érni. Mint katholikus pap jól tudom, 
hogy vallási tekintetben mire van szüksége a népnek 
de ez csöppet sem akadályoz engem abban, hogy a mai 
viszonyokhoz alkalmazkodva, a gazdászati kérdést magam 
is első helyre ne tegyem. Az iskolakérdés ügye ugy sem 
fog sem előre, sem hátra menni. Más uton-módon kell tehát 
iparkodnunk a népet megnyerni. En azt hiszem, hogy 
legjobb volna az egész ügyet a socialis térre áttenni. 
Azt hiszi talán ön, hogy Bécs polgárságának oly nagy 
rétze a conservativ párthoz szegődött volna, ha dr Lueger 
a hitvallásos iskolák követelésével kezdte volna? Bizo-
nyára nem, mert ezáltal csak a liberálisok malmára 
hajtotta volna a vizet. Luegert nem kell félteni, jól tudja 
ő, hogy mit s hogyan ke1! tenni 0 először megismer-
tette a néppel a liberalismus nemzetgazdasági tékozlását 
s csak azután vett az antiliberalis ellenzék bátorságot 
Bécs községtanácsának javasolni, hogy az iskolák számára 
megrendelendő Krisztusképek fejében szavazón meg ezer 
frtot. Lépésről-lépésre haladnak. Jó volna, ha az ócon-
servativ irány főrangú képviselői Lueger népszerű politi-
káját vennék példaképül. Nagyon csalódnak, lia azt gon-
dolják, hogy a népet megnyerik azáltal, hogy a birodalmi 
tanácsban alkudozásokba bocsájtkoznak a szlávokkal! 

Belátta ezt Liechtenstein herczeg is, s ime mennyire 
megnyerte a bécsiek tetszését és bizalmát! Hasztalan, a 
mai időkben a népies irány a túlnyomó ; ezt sokan figyel-
men kivül hagyják, pedig én meg vagyok győződve, hogy 
ebben a tekintetben a legközelebbi jövőben változás fog 
beállni !" 

Szórói-szóra idéztük ezeket a jellemző sorokat-
Saját tapasztalásunkból tudhatjuk, hogy azok körülbelül 
megfelelnek a való helyzetnek. Legvilágosabban bizonyítja 
ezt dr Sclieicher, a st. pölteni szeminárium igazgatójának 
tevékenysége s hatása. 0 nemcsak jeles iró, hanem ha-
tásos szónok is, a ki az „egyesült keresztények* sok 
gyűlésén fellépett már. 

Valóban nehéz ezt a férfiút helyesen s egyéniségé-
nek teljesen megfelelően jellemezni. Szerepléseiből kitűnik 
az, hogy különös szeretettel foglalkozik a socialis kérdé-
sekkel. Beavatottak azt is mondják, hogy demokratikus-
radikalizmusával már többször elégedetlenséget keltett fel 
maga iránt. 

Ilogy tevékenységét minden oldalról argusszemek-
kel nézik, a sociaklemokratikus „ Arbeiterzeitungból"" 
tudjuk, a mely minden egyes alkalommal foglalkozik ő 
vel»3. Hogy jobban megértessük migunkat. egy részletet 
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idézünk mind a „Correspondenzblattból" (iró maga dr 
Scheicher) mind az „ Arbeiter-Zeitungból." 

A „Correspondenzblatt" igy ir : „Európában az egyház 
az állami intézmények sorába tartozónak vétetik. Mint ilyen-
nek czélja s feladata volna a jelenlegi ügyrendet, azaz az 
úgynevezett felső tízezernek uralmát fentartani s biztosí-
tani. Mint államegyház absolute semmit sem fog kivívni ; 
és ezt a véleményemet bátran ki merem mondani, nem 
törődve azzal, hogy ellenségeim ismét forradalmi férfiú-
nak fognak nyilvánítani. A vallás és egyház iránt a han-
gulat napról-napra elkeseredettebb lesz ; sokan keserű 
csalódásoknak néznek eléje, mert oly események előtt 
állunk, a melyekhez képest az 1848-ikiak csak gyerek-
játék voltak." 

Az „Arbeiterzeitung" pedig: „Ama ellentétek a 
katholikus klérusban, a melyekről nemrég szólottunk, 
naponkint növekednek. A „Correspondenzblatt für den 
katholischen Klerus" 18-ik számában Scheicher egy czik-
ket közöl, a melyben azt mondja:" (következik a fentebb 
idézett hely). Azután igy folytatja : 

„Mi socialdemokraták a magunk részéről az egy-
háznak Hz államtól való függetlensége ellen, a mint azt 
Scheicher ur óhajtja, semmiféle óvást nem teszünk, ha 
viszont nekünk is teljes függetlenséget biztosítana1; az 
•egyház részéről. (!) A püspököket természetesen nem a 
legjobban érintik az ilyen nyilatkozatok, s a „Vaterland-
nak" sem tetszik, ha egy egyházi férfiú kereken ki-
mondja, hogy az egyház mai feladata — a felső tízezer-
nek uralmát biztosítani . . 

„Jól látjuk mi, hogy az ő nézetei nagyon korlátol-
tak, s a socialis kérdésekben meglehetős kuszáltak, de 
másrészt azt is ki kell jelentenünk, hogy ugyancsak nagy 
adag bátorság kívántatik ahhoz, hos?y egy katholikus pap 
a következőképpen merjen nyilatkozni: „Maurer, tiszte-
letbeli kanonok Bécsben tartózkodott. Miután ő Gráczban 
igen népszerű ember volt, éppen oly röviden bántak el 
vele még a régi jó időben, mint most nemrég elbánt a 
Bismarck-aera sok száz pappal. A nép ugyan a theologia 
tanítása szerint ama embertömeg, a melyért az Isten fia 
vérét ontotta ; ama embertömeg, a melynek érdekében a 
világ összes hatalma, s igy a gráczi rendőrség hatalma 
is alapítva van. De ezek olyan dolgok, a melyeket a 
hatalmasok addig figyelmen kivül hagynak, mig a jó 
Isten a megtorló büntetést fejükre nem zuditja." 

„Dr Scheicher azután idézi Henry Georgeból a kö-
vetkező részletet: „Mit fizet az angol nép akkor, mikor 
óriási államadósságai törlesztésére kamatot fizet? Oly adós-
ságokra fizet, a melyeket régen elátkozott zsarnokok s 
tönkrejutott oligarchák csináltak — — — — — — — 

az állami szabadság elárulóinak megjutalmazására. Igen, 
a mai angol nép fizet ; de nem arról van szó, hogy vala-
kit felszólítsanak, hogy valamelyik őse által csinált adós-
ságot törleszsze, hanem arról van szó, hogy arra szólítják 
fel a népet, hogy azt a kötelet fizesse meg, a melylyel 
ősét felakasztották, vagy azt a fát, a melyen elégették." 

„Ehhez azt a megjegyzést fűzi még dr Scheicher : 
,,Hogy George miért mondja ezt kizárólag az angol 
államadósságokról, azt nem tudjuk." 

A socialdemokraták ezen megjegyzésen kapva-kap-
nak s hozzácsatolják még a következőt: „Az osztályharcz 
a katholikus egyháznak is fog dolgot adni. Egészen ter-
mészetes, hogy az érsek urak s a praelatók más social 
politikai véleményen vannak mint Ri . . er beneficiatus, 
a kiről a „Correspondenzblatt" azt hozza, hogy évi 225 
frtnyi deficiens fizetéssel 3 50 frtnyi javadalmi illetékkel 
vonuljon nyugalomba. Ez a férfiú, bár pap, de proletár s 
proletár érdekek szolgálatában áll. A franczia abbék a 
forradalom alatt hatalmas szerepet játszottak ; egyházi 
felszentelésükről nagyon könnyen megfeledkeztek." 

Nem is érdemes az „Arbeiterzeitung" állításaival 
foglalkozni ; eddig felhozott adataink tények, a melyek 
eléggé mutatják a felhozott állitások hamisságát. Nem 
tagadjuk, hogy dr Scheicher és párthívei sok helyes dol-
got képviselnek, de itt egy másik kérdéssel állunk szem-
közt : „Helyes dolog-é a szakadást még jobban szítani?" 
és „melyek a határok egy katholikus pap egyéni nézete 
s az egyház tekintélye között?" Nem akarjuk elnyomni a 
szabad szót, de nem szabad felednünk, hogy szó és szó 
között nagy különbség van. Hányszor fogamzott meg egy 
meggondolatlanul s merészen kimondott szó ? ! 

Várjuk be azonban a dolgok további fejlődését ; 
érdekes s a jelen időket jellemző dolgokban közben-köz-
ben nem lesz hiány . . . 

Ilyen állapotok vannak itten — Ausztriában ! Min-
nenütt van baj elég ! 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 

A Szent-László-Társulat 
f. hó 7-én tartotta igazgató-választmányi ülését. Jelen 
voltak dr Schlauch Lőrincz elnök, dr Balogh Sándor vi-
lági alelnök és számos választmányi tag. Elnök-püspök ő 
exclja lelkesítő felhívást intéz rövid de mélyreható meg-
nyitó beszédében a választmányhoz uj eszközölt feltalálása 
iránt, hogy a minden irányban mutatkozó indifferentiz-
must lelkes érdeklődéssé és pártolássá lehessen átalakí-
tani. Méltó siker koronázza, buzgón kívánjuk, a nagylelkű 
elnök fáradhatatlan törekvését. A társulat pénztári állása 
május 1-től nov. 7-ig. Bevétel: 1. tagdijak- és adomá-
nyokból 1571 frt 46 k r ; 2. hagyományokból 654 forint 
50 k r ; 3. kamatokból 1838 frt 93 k r ; 4. a csángók alap-
jából 1289 frt 84 kr. Összesen: 5354 f r t 73 kr. Kiadás 
összesen 2965 frt . Marad: 2389 frt 73 kr. A számvizs-
gáló bizottság tagjaivá megválasztattak : dr Balogh Sándor 
elnöklete alatt Kürcz Antal, Frey József, Tillmann Lajos. 
Következett még a folyamodványok elintézése és a titkár 
jelentése a belgrádi kath. iskoláról. Végül elnök ur a 
közgyűlést a választmány beleegyezésével deczember kö-
zepére tűzte ki, a mikor is az, tekintettel a nagy közön-
ségre, könnyen hozzáférhető nagy helyiségben fog meg-
tartatni. 

— A Sz.-István-Társ. tud. és irod. osztálya t 
hó 19-én cl. u. 4 órakor osztály-gyűlést tart. A szakosz-
tályok ugyanaznapon d. e. 10 órakor tartják értekezle-
teiket. 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A budapesti Kath. Kör 

i. hó 12-én délután 6 órakor választmányi ülést tartott, 
mely történeti nevezetességű eseménynyé vált az által, 
hogy azon foglalta el a kör nagynevű uj elnöke, gróf 
Eszterházy Miklós Móricz ur az elnöki széket. Messze-
vágó határozatot hozott a választmány az elnök-gróf ur 
indítványára, midőn kimondotta, hogy sz. László király 
szenttéavatása 700 éves jubileumának méltó megtartása 
végett az ünnep rendezését megindítja. A kör tagjainak 
száma egyre szaporodik. Este a Hungariában az uj elnök 
tiszteletére lakoma volt, mely minden tekintetben a kör 
nagy hírnevéhez méltóan sikerült. 

IRODALOM. 
*** A magyar katholikus szentszékek rendtar-

tása, különös tekintettel a házassági és bűnügyekben való 
eljárásra. A budapesti magyar kir. tud. egyetem hittudo-
mányi kara által a Horváth-alapitványból jutalmazott 
pályamű. Irta dr Surányi János győri székesegyházi kano-
nok. Győr, 1891, 8-r. 259 1. Ára 1 frt 50 kr. 

E hézagpótló mü ismertetésére álljanak itt a szerző 
bevezető sorai, melyeket előszó gyanánt müve homlokára 
tűzött ki: 

Magyarországon az egyházi törvénykezés püspöki 
szentszékeink által a kánoni perrendtartás szabvá-
nyai szerint gyakoroltatik. Minthogy azonban annak-
előtte a tisztán egyházi ügyeken kivül, számos vegyes 
természetű, vagyis világi vonatkozású tárgyak, jelesen a 
hamis eskü tényálladékának megállapítása — s a végren-
deletek külkellékei fölötti bíráskodás a legújabb időkig 
hazai szentszékeink hatáskörébe tartozott: mindezen per-
ügyekben az ország törvényei szerint voltak kötelesek 
eljárni szentszékeink. 

A kánoni perjog szabványai az ujabbkori jogfejlő-
dés s a megváltozott viszonyok következtében már nem 
nyújtanak elég tájékoztatást minden perügy elbírálásánál; 
a zsinati kongregáczió döntvényei sem alkalmazhatók 
minden peresetre. Ennélfogva szentszékeinknél is bizonyos 
törvénykezési gyakorlat nőtte ki magát az idő folyamá-
ban, mely az egyházi birónak szövétnekül szolgál ott, hol 
a kánonokban nem talál kellő útbaigazítást. 

Ezen birói gyakorlat, noha az észjog s a tételes 
egyházjog elveiből szűrődött le, nélkülözi az egyöntetű-
séget, mely a gyors és pontos igazságszolgáltatás nélkü-
lözhetetlen feltétele. Ez okból köztekintélylyel biró egy-
séges szentszéki rendtartás megalkotása, mely minden 
szentszékre nézve kötelező legyen, — közszükséglet. Ennek 
eleget tenni, annál egyszerűbb, miután szentszékeink 
jelen birói jogköre csak a házassági és bünügyekre ter-
jed ki. 

E közszükséglet érzetétől volt áthatva a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetem hittudományi kara is, midőn 
ismételten a következő pályatételt tűzte ki : „Adassék elő 

í a hazai katholikus szentszékek jogtörténeti fejlődése, je-
i lenlegi szervezete, hatásköre és perrendtartása, ez utóbbi 

főleg házassági ügyekben." 
Amúgy is szándékom levén az e tárgyban gyűjtött 

adataimat nyilvánosságra juttatni : azokat a pályatétel 
keretéhez idomítottam, az egyházi büntetőjogi eljárással 
kibővítettem, és „több szem többet lát", a t. kar bírálata 
alá bocsátottam. A kiküldött bíráló urak véleményes je-
lentése szerint a t. kar müvemnek feltételes, t. i. bizonyos 
módosítások és pótlásokhoz kötött jutalmaztatását kimon-
dotta. Szerző a t. bíráló urak észrevételei nyomán kijaví-
tott müvét újra a kar Ítélete alá bocsátotta, mire a pálya-
dij kiadatása határozatba ment. 

Tekintve a nehézségeket, melyekkel a szentszékeink-
nél divó különböző gyakorlat miatt, egy a mai viszonyok-
nak megfelelő szentszéki perrendtartás megírása jár : 
távolról sem hizelgek magamnak, hogy egy minden 
tekintetben tökéletes müvet alkottam. Csak arra töreked-
tem, hogy miután Khlósz, Kitoních, Gózony, müvei már 
kevésbé használhatók, a mai szentszéki eljárást rendszerbe 
foglaljam, ennek egyöntetűségét előmozdítsam, s egy köz-
tekintélyű egységes szentszéki perrendtartás megalkotásá-
hoz némileg egyengessem az utat. 

Győr, 1891. augusztus 17. 
- Dr Surányi János. 

— István bácsi Naptára 1892. évre. Alapitá Ma-
jer István, szerk. Kőhalmi-Klimstein József tanár. Buda-
pest, Franklin-társulat kiadása. Ara 50 kr. 

Régi hírnevéhez méltó, nemes és tanulságos tartal-
ma vari. 

V E G Y E S E K . 
— Hg Vaszary Kolos, Magyarország prímása és 

esztergomi érsek ur f. hó 14-én d. u. 2 órakor érkezik 
Pannonhalmáról Budapestre és ismét a közp. papnevelő 
intézetben száll meg. Az esküt 16-án teszi le. 

— 31 élt. és főt. Hidassy Kornél szombathelyi püs-
pök ur a napokban nagy alapítványokkal örvendeztette 
meg egyházmegyéjét, 16,000 frtot tevén le egy Szombat-
helyen felállítandó apácza-intézet alapjára, 2000 frtot 
adván az egyházmegyei papi nyugdijalaphoz és 2000 frtot 
az egyházmegyei alaphoz. A jó Isten áldása kisérje a 
Jézus sz. Szive szerint való főpapot. 

— A szivek Bábelje. A római béke-congresszuson a 
béke nagyszájú hivei összevesztek a fölött, hogy vájjon 
mi legyen a legfőbb államalkotó elv nemzetközileg elfo-
fogadva: a testvériség-e vagy a nemzetiség? A béke-con-
gresszusból lett csaknem eszeveszett — verekedés. 

— Lemmi Adorján, az olasz szabadkőművesek nagy-
mestere, hir szerint összegyűjtötte a Rómában tartott 
béke-congresszus szabadkőműves tagjait, hogy velők meg-
ismertesse és megkedveltesse a pápának souveraínitást 
biztosító garanczia-törvények ellen való agitácziót. El le-
hetünk rá készülve, hogy a hárompontu testvérek az egész 
világon összefognak. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapes t en , n o v e m b e r 18, 40. II. F é l é v . 1891. 
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A p á p a 
mint az olasz király udvari káplánja és czimzetes fejedelem 

Rómában. 

Az olasz királyi kormány letet te az álarczot. 
Rudi ni marchese milanói asztali beszédében a 
pápaságra vonatkozólag oly nyilatkozatot te t t , 
a mely mig egyfelől igazi rabló mivoltában és 
zsarnok velleitásaiban muta t j a be az olasz ki-
rályságot, addig másfelől a katholikus hivek 
száz és száz millióinak lelkét világszerte a fel-
háborodás legmagasabb fokára lesz alkalmas fel-
zaklatni. 

Crispi volt olasz miniszterelnököt, ki ez-
előtt az olasz királyság pol i t ikáját képviselte és 
tolmácsolta a Vatikánnal szemben, durvaság és 
vakmerőség — de nyiltság jellemezte. A ki u tána 
következett az olasz miniszterelnökségben, Ru-
dini marchese, maga a megtestesült alattomosság 
és képmutatás . Mérsékletet mutat , hirdeti, hogy 
az olasz királyság meg fogja védeni a pápának 
souverain jogokat biztositó garanczia-törvénye-
ket. Ez a látszat. E mögöt t a mosolygó látszat 
mögött azonban o t t lappang a voltairiánusok 
ördögi gondolata, a pápaság megsemmisítése, de 
nem a maga meztelen valóságában, hanem tet-
szetősen felczifrázva és — megczukrozva, hogy 
a félrevezetett olasz népnek édes legyen a gyil-
koló méreg. 

Azt mondta ki Rudini miniszterelnök mi-
lanói beszédében az olasz királyság poli t ikájának 
veleje gyanánt, hogy a pápa legyen az olasz 
nemzeti egységben a nagy alamizsnás, vagyis a 
fő udvari káplán s a királyság első alat tvalója 
(in casa nostra — a mi házunkban), a kinek az 

állam, furfangos diplomácziai elmeéllel, biztosit 
t iszteletbeli fejedelemséget (onori sovrani.) Soha 
még ily világosan nem volt előadva, hogy mit 
akar az olasz királyság — a pápasággal. A világ 
legnagyobb, leguniversalisabb lelki hatalmasságát 
egy lokális, part ikuláris , nemzeti állam és király-
ság szolgálatára aka r j a lealacsonyítani, megsér-
tésével a keresztény világ lelkiismerete szabad-
ságának, kihívásával a pápaság, mint egyetemes, 
nemzetközi lelki hatalom i ránt érdeklődéssel 
viseltető valamennyi állam jogának. 

Első, a mi szivünkből e terv hallatára ki-
tör, — a megbotránkozás érzete a ravaszság ily 
cynikus megnyilatkozása felett. 

Épp jókor jö t t a támadás. 
Delegácziónk épp most t a r t j a üléseit. Ha a 

külügyek során ez a monarchiánkkal szövetség-
ben álló hatalom részéről a kath. egyház ellen 
intézet t támadás kellően megvilágítva nem lesz: 
a tör ténelem kemény Ítéletet fog mondani az ily 
szövetséget szó nélkül fogadó államférfiakról. 

* * * 

Megnyitó beszéd. ) 
Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 

Tisztelt közgyűlés! 
Midőn főpásztori gondjaim közepette időt 

veszek magamnak arra, hogy önöknek, t. taní tó 
urak, ezen közgyűlésén megjelenve, szót emeljek 
és e gyűlés vezetője legyek, ez által nyilt kife-
zést akarok adni azon egységnek, mely köztem 

') Melyet a szatmármegyei róm. kath. néptanító-egyesület 
1891. november 5-iki közgyűlésén tartott: Meszlényi Gyula, szat-
mári püspök. 
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és önök, kath. tanítók, közt létezik; teszem ezt 
azért, hogy szemmel lá tható bizonyságát adjam 
azon érdeklődésemnek, melylyel önök munkál-
kodását kisérem, mert főpásztori tisztemhez ké-
pest nem lehet közömbös előttem az önök 
munkája, kik hivatva vannak a gyermekek szel-
lemét fönséges eszmények felé irányítani, kik 
ennélfogva döntő befolyással birnak a jövő ala-
kulására; nem lehet közömbös előttem az, hogy 
minő kezekkel nyúlnak be önök a gyermeki 
lélek szentélyébe, — minő oltártüzet gyúj ta-
nak ott. 

De másrészről, midőn a közöttünk levő 
egységnek ilyen nyilt kifejezést adok, óhaj tom, 
hogy önök levonják az ezen egységből önökre 
folyó következményeket : hogy önök velem 
ugyanegy területen működnek, önök nekem mun-
katársaim, — tehát ugyanazon irányelvek, ugyan-
azon meggyőződés kell hogy lelkesítse és vezé-
relje önöket is, melyeknek szolgálatában állok 
én. e megyének főpásztora. Ezt a tudato t gyö-
kereztesse meg önök lelkében közgyűlésükön való 
megjelenésem. 

Az irányelveket, melyeket a gondjaimra bí-
zott iskolákban érvényre emelni kívánok, rövid 
vonásokban emlékükbe visszaidézem ezúttal is. 
S midőn ez irányelveket hangoztatom, teljesítem 
e tisztet, híven ragaszkodva egyházamnak szel-
leméhez, hagyományaihoz, mely egyház léte haj-
nalától kezdve a századok folyamán át mind-
végig anyai gonddal virasztott az iskolák fö lö t t ; 
teljesítem e tisztet hazám, nemzetem i ránt mé-
lyen érzett kötelességből, hogy hivatásomhoz 
képest a nemzetünket boldogító, a hamis csillá-
ron tanoktól, végzetes törekvésektől mentes, 
igazi műveltség terjesztésében és igy a nemzeti 
dicsőség és jólét fejlesztésében a gondjaimra 
bizott tanítóság irányításával is kivegyem a ma-
gam osztályos részét. 

% 

Isten szent kegyelmének égből leszálló harmatcseppjei 
után a legelső, amitől munkánk sikeres eredménye vár-
ható: a hivatásszeretet, megbecsülése azon munkakörnek, 
melybe az isteni Gondviselés bennünket állitott. Szeressék 
önök, t tanitó urak, és becsüljék nagyra a tanitói állást. 
E hivatásszeretet nélkül meddő lesz munkálkodásuk ; e 
nélkül állásuknak csak töviseit fogják érezni, de rózsáit 
nem fogják látni. E rózsák csak a hivatásszeretet verő-
fényében virulhatnak. Legyenek büszkék arra, hogy taní-
tók, hisz az Üdvözítő Jézus Krisztus, ez a legfönségesebb 
alakja és dicsősége az emberiségnek, szintén tanítással 
foglalkozott. Gondolják meg. hogy a tanitó iskolájának 

vezércsillaga, világító napja, melynek fényétől, melegétől 
megtermékenyül, fejlődik, érlelődik a gyermeki lélek. 
Gondolják meg, hogy a jövő Magyarország értelmisége, 
kedélyviiága és a nagy dolgokra hivatott akarat-erő fel-
villanásai önök kezei közt vannak, ott alakulnak és vesz-
nek irányt a jövőre. Gondolják meg, hogy egy hivatásos 
tanitó oly emléket emel magának az ő ajkain csüggő 
minden egyes gyermek szivében, mely gránitkőnél is ma-
radandóbban fogja hirdetni az utókor előtt becsületes 
munkálkodását és kegyeletben maradt emlékezetével még 
akkor is oktatni fog, földi része már elporladozott. Lé-
lekből működő tanítójára oly kegyelettel gondol vissza a 
gyermek, mint apjára, anyjára. 

Vigyék be hát önök az iskolába nemcsak hivatásuk 
magaslatán álló tudásukat, hanem főkép lelköknek hévéi, 
lelkesedését, buzgalmát, mert nem a legképzettebb és 
legtehetségesebb tanitók mutatják fel mindenkor a leg-
szebb eredményt, hanem a legbuzgóbbak, mert a buzga-
lom némileg a tehetséget is pótolja, de a tehetség soha 
sem pótolja a buzgalmat. Vigyék be önök az iskolába 
szivök melegét, mert a lelkes, meleg sziv találékonyabb, 
villanyozóbb, mint a hidegen fontolgató ész. Az elme 
világosságába bele kell árasztani a lelkesedés melegét, 
hogy termékenyítő legyen a szó, miként a tavasz és nyár 
meleg verőfénye hozza fejlődésre a földbe vetett magva-
kat. Szivesen magamévá teszem itt és hangoztatom Bende 
Imre, beszterczebányai püspök urnák, kihez engem a 
szeretet, tisztelet és hála kötelékei fűznek, e tárgyban 
hasonló közgyűlésen mondott szavait : „Ez erény (hivatás-
szeretet) nélkül — úgymond a fenttisztelt püspök ur — 
valódi tanitót nem képzelhetek, legfellebb bérenczet, aki 
kisebb-nagyobb szerencsével végzi iskolájában hivatala 
rnekhanikumát" . . . „Bizonyos az, igry szól tovább e 
tárgyról, hogy nagyobb csapás nem érhet valamely isko-
lát, mint akkor, midőn annak tanítójában hiányzik a hi-
vatás érzete, rendeltetésének szeretete. Sőt misem bizo-
nyosabb, mint az, hogy magában a tanítóban is e fontos 
tulajdonság hiánya az önmagával való meghasonlásnak, 
az állásával való elégedetlenségnek okozója és vajmi gyak-
ran a privát életben nagyon szomorú, botrányos aber-
raczióknak szülőanyja." 

* 

Legyenek önök az iskolának világító napja példás 
életükkel is. Tudják nagyon jól, hogy minő döntő szerepe 
van a példaadásnak a gyermeki lélek kialakulására. Tud-
ják, hogy erősebben odatapad a gyermekek lelkéhez az, 
amit látnak, mint amit hallanak. Sok szép beszéddel nem 
lehet annyit építeni, mint amennyit egy rossz példával 
lehet rontani. S a rossz példának legrombolóbb a hatása, 
ha az a tanitó részéről jön, éppen azon viszonynál fogva, 
mely a tanitó és gyermekek közt áll fenn. — A gyerme-
kek nem szeretnek az elvont fogalmak magas légkörében 
mozogni. Ok minden eszményit konkrét példában akarnak 
látni. S azért mindazon nemeset, szépet és jót, miket 
tanítójuk ajkáról hallottak, egy bizonyos személyre ru-

I) A „beszterczebányai egyházmegye területén lakó római 
katholikus tanitók egyesületének 1891. évi közgyűlésén mondott 
megnyitó beszéd." 
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házni és abban megtestesítve akarják látni. Nem termé-
szetes-e, hogy a gyermek a hallott eszmék megtestesitését 
éppen az ő tanítójában keresi és hiszi feltalálni, mint 
akinek szellemi fölényét nap-nap mellett érzi, kitől azok-
nak az eszméknek ajánlását, dicsőítését annyiszor hallotta ? 
Igy lesz a tanitó a gyermek szemében az élő eszmény-
kép. mint minden tökéletesség hordozója. Ezért előlegez 
neki becsülést, bizalmat; körülveszi őt gyermeki szive 
egész melegével és besugározza bámulatának dicsfényével. 
— Óvakodjék a tanitó a gyermekeknek e boldog hitét, 
mely az ő működését lényegesen megkönnyíti, elpárolog-
tatni rossz példájával, mert ha a gyermeknek tanítójában 
is csalódnia kell, meginog hite az emberi erényességben, 
és szivébe lopódzik a skepszisnek mérges fulánkja. 

Vigyék be önök, t. tanitó urak. az iskolába főkép 
szivöknek vallás-érzelmét, hogy ez a fönséges érzelem 
ragyogja be dicsfényével a tanítás megszentelt csarnokát 
és sugalmazzon égi ihletet a tanitó és tanítvány lelkébe. 
A vallást nemcsak tanítani kell. hanem még inkább jó 
példával gyakorolni is, mert a vallás életelemét nem a 
vallási ismeretek tudása, hanem a vallási kötelességek 
gyakorlása, a keresztény élet képezi. Ezt pedig nem lehet 
csak szép szavakkal meggyökereztetni a gyermek szivében, 
hanem vallásos életre csak vallásgyakorlat által lehet 
nevelni. S hogy ebben a tanitó jó példája első rendű 
tényező, az éppen abból következik, hogy a gyermek 
szemében a tanitó az élő eszménykép. Amit ez cselek-
szik, az irányadó a gyermekre. Ha a tanitó ur nem végzi 
a vallás előírta kötelességet, — igy okoskodik a gyermek, 
— akkor az nem is lehet oly fontos, mint a hogy 
mondják. 

Könnyű hát belátni, mily alapon nyugszik az a 
fel-felujuló aramlat, mely a vallásos jelleget óhajtja az 
iskoláról letörölni és arra az u. n. felek ezetlense.g bélye-
gét ráütni (mint azt ez áramlatnak szolgálatába állott, 
közelünkben megjelenő" egyik közlöny is pár nap előtt 
hirdeté.) S az ily vegyes felekezetű iskolában a vallásos 
neveléssel szemben minő szerep jut ki a tanitónak, a 
gyermek előtt ennek az eszményképnek ? A semlegesség 
szerepe, mert. az egyenlősítés elvénei fogva egyik feleke-
zetet sem emelheti ki vallásos érzületével és irányadó 
példájával. Ezt a semlegességet — sajnos ! — nagyon is 
alaposan megtanulják a gyermekek, mert a tanitó a gyer-
mek előtt mindig tekintély marad. . 

Önök, t tanitó urak, kath. jellegű iskolában működ-
nek. Legyen ez iskola vallásos — nemcsak cziménél 
fogva, nemcsak annyiban, hogy ott hittant is tanítanak, 
hanem vallásos szellemtől legyen áthatva az egész okta-
tás. mert csak ezen üde légkörben fognak melegágyra 
találni mindazon erények a gyermeki szivekben, melyekbe 
az egyház, haza és társadalom jóléte, dicsősége és boldog-
sága alapszik. 

Nem az ismeretek színvonalának alábbszállitását. nem 
az értelmi képzés kicsinylését jelenti a kath. jelleg, hanem 
a vallásos érzületnek, az erkölcsi jámborságnak kellő 
méltánylását és tiszteletbentartását. A kath. egyház soha 
sem zárkozott el az idők ujabb alkotásaitól, melyek 
egészséges alapokon nyugszanak sőt gyakran ő ment és 
megy elül az alkotások mezején. Csak nem akarja és 

sohasem akarhatja az egyház a sokszor kétes értékű újí-
tásokért cserébe odaadni a legdrágábbat, a legnemesebbet: 
a vallásos érzületet, a jámbor erényességet. Képezzetek 
minél értelmesebb, ismeretekben minél gazdagabb, minél 
ügyesebb nemzedéket, de tegyétek vallásossá és erényessé 
is, — ez a kívánsága az egyháznak. A vallás a műveltség 
elemei közül sokat pótolhat végzetes következmények 
nélkül, de a vallást nem pótolhatja semmi. 

Nem fejezhetem be önökhöz intézett buzdító sza-
vaimat a nélkül, hogy még egy magasztos kötelességet 
igen igen melegen figyelmökbe és jóakaró buzgalmukba 
ne ajánljak. Ertem azon eszményies szép és dicső érzelem-
nek ápolását, melyet az isteni Gondviselés ékességül oltott 
az emberi szivekbe, melynek varázsereje oda lánczolja az 
eszkimót a maga jéghegyeihez és az afrikait a sivatag 
forró homokjához ; értem a hazaszeretetnek, a hazafias 
érzületnek gondos ápolását. Eleszszék és lobogtassák önök 
a haza iránt való lelkesedés tüzét,' mert a hazának — 
kivált napjainkban — nem csupán fegvverfogható, erős 
karokra van szüksége, hanem még inkább szüksége van 
vallásosan nevelt fiainak szivére, ennek láng lelkesedésére, 
mert egy nemzet nem számarányával és anyagi erejével, 
hanem a nemzeti solidáritás hatalmával vési be emlékét 
Klio ércztábláiba. Nagy missio vár önökre e vegyes nem-
zetiségű megyében a hazafias érzület ápolásában. Nem 
kell azonban felednünk, hogy a néptanitó hazafias irányú 
működésének nem szabad abban kimerülni, hogy a magyar-
nyelv ismeretének határait tovább-tovább vigye, a nem-
zeti kultura áldásait szelid eszközökkel, megnyerő módon 
tovább terjeszsze, amit szintén nem szabad mellőznünk, 
hanem működése főkép oda irányul, hogy a nemzettel 
való együttérzés tűzhelyévé teszi az iskolát, ahol megta-
nulja a gyermek: gondolkozásában, érzésében és törek-
vésében magyarnak lenni, e hazát szeretni, mint neki 
legkedvesebb darab-földet a világon ; szóval, ha a tanitó 
oda törekszik, hogy kitörölhetetlen vonásokkal beirja a 
hazát a gyermeki szivekbe. í r juk be csak mi a hazát a 
gyermeki szivekbe, hazánk majd ezután is befogja magát 
irai a történet könyvébe. 

A nemzeti érzület lángját élesztgetni, ápolgatni a 
gyermeki szivekben, hogy az későbben, a férfi korban, 
a tettekben gazdag hazafiság erényévé növekedjék, önök-
nek van legtöbb eszköz a kezökben. Ott van: a hazasze-
retet emlőin növekedett népköltészet remekeinek megér-
tése, a nemzeti dal bűvös varázsa, a haza szép földjének 
meleg hangú leírása, a nemzet dicső múltjának a lelke-
sedés fáklyafényénél való bemutatása, az alkotmánynak, 
mint a polgári szabadság és boldogulhatás védbástyáinak 
elemi ismertetése. Ne hevertessék e drága eszközöket, 
hanem élesszék velők azt a nemes tüzet, mely egy nem-
zetnek a lelkét képezi. Szóljanak lelkesedéssel koronás 
fejedelmünkről, az apostoli királyról, erről a fejedelmek 
mintaképéről ; ápolják az alattvalói hűséget, lojális tisz-
teletet és odaadó ragaszkodást fölkent személye iránt, kit 
nemcsak a legnagyobb politikai hatalom birtoklása tett 
népek fejedelmévé, hanem aki nagy lelkének szeretetével 
is uralkodója a sziveknek ; akit nemcsak az alkotmány és 
jog szent jelvénye, szent István koronája emelt a nemzet 
élére, hanem aki a nevéhez fűződött és alkotmánytisztelő 
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nagy szivének elhatározásával létesített nagy alkotások 
által is méltán érdemelt ki előkelő helyet a nemzet nagy-
jainak pantheonában. 

Legyen önöknek jellemvonása: mint embereknek az 
Isten- és felebaráti szeretet, mint ker. katholikusoknak a 
rendithetetlen hithüség, mint polgároknak a gyémántnál 
is ragyogóbb hazaszeretet. 

* 

Ha önök az említett erényekhez társítják a kellő 
értelmi képzettséget, melyet a haladó kor mind nagyobb 
mértékben kíván meg önöktől, ha nem hagyják érintet-
lenül azon szellemi kincseket, melyeket nagy elmék, lelkes 
szivek napfényre hoztak az oktatás emelésére, akkor önö-
ket becsülés és elismerés környezi és a tanitói állás te-
kintélye emelkedni fog, mert nem szabad felednünk, hogy 
e tekintélyt nem lehet kierőszakolnunk és kiesdenünk, 
hanem ki kell azt vívnunk jeles egyéni tulajdonok, köte-
lességünk buzgó teljesítése és erényeink által. En szívesen 
adózom önöknek főpásztori elismerésemmel eddigi buzgó-
ságukért, és szivemnek örömére szolgált, ha szegény ta-
nítóim anyagi sorsán némileg könnyithettem, amit a 
jövőben hatványozott mértékben óhajtok tenni, mert tu-
dom, hogy csupán jóakaratból és erkölcsi elismerésből 
senki meg nem él. 

* 

Isten szent áldását kívánva önöknek buzgó műkö-
désére, Jézus szent nevének dicsőítésével a gyűlést ezennel 
megnyitom. 

Herczeg Vaszary Kolos primás válasza 
az esztergomi főkáptalan küldöttségének üdvözletére. 

Illustrissime Domine ! 
Sapientissimo sanctoque Praesule, beatae memoriae 

Joanne Cardinale Simor, dira mortis necessitate erepto 
Ecclesiae, cuius clarissimum lumen, patriae, cuius fidelis 
filius, regno, cuius firma columna fuerat, — ita Deus mise-
ricors animum rexit Augustissimi Regis apostoliéi, ut 
decessori magno et digno, me minimum, indignissimum-
que nominaret Successorem, et banc nominatiouem Ss. 
LEO Papa XIII. ratam haberet. 

Persuasum equidem mihi habeo, divino haec eve-
nisse consilio : tarnen vilitatis meae conscius exclamare 
cogor : Quis sum ego Domine, ut me inutilem servum con-
stituas super familiam tuam ! Sed utique infirma mundi 
saepe eligit Deus, ut in iis ostendat virtutem poten-
tiae suae. 

Illustrissimi viri et dilectissimi fratres, acceptam, 
quaeso. habetote sponsionem, qua formám regiminis mei 
pastoralis paucis verbis proferre in animo est. 

Ero Sanctissimo Domino nostro LEO ni Papae XIII., 
Christi in terris Yicario, fidelis et obedientissimus filius, a 
magisterio eius infallibili in rebus fidei et morum sciens 
et volens ne transversum quidem, ut aiunt, unguem disce-
dam unquam; firmiter enim teneo, non Petrum supra 
Ecclesiam esse fundatam, idest non, Petrum ab Ecclesia 
habere primatum suum, suamque supremam potestam : sed 
vice versa Ecclesiam supra petram, supra Primatum vide-

licet Petri esse fundatam. indeque unitatem suam firrni-
tatemque desumere. „Tu es Petrus, sic locutus est Domi-
nus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam." 
Inde est ab immemoriali axioma : ubi Petrus, ibi Ecclesia. 

Intemeratam Augustissimo Domino meo Reyi Aposto-
lico, eius patronatus jura respectans, servabo fidern ; gu-
bernio eiusdem legitime in omnibus usque ad aram obe-
dientem me exhibebo civem. 

Haec sunt principia, quae actus vitae meae hucus-
que regebant, et in posterum quoque imbuent totum exer-
citium muneris mei concrediti. 

Dif'ficiilimas res, quaestiones uiagni momeuti, — infe-
ctas accepi haereditate, quas quomodo expediturus sim, hoc 
temporis momento significare non possum ; sed hoc di-
serte affirmo, me eas non declinaturum, in quibus sol-
vendis mihi adjutores futuros spero. 

Pro vestra benignitate gratias referens omnibus vo-
bis sincero corde adprecor, ego filius S. Benedicta, ut sitis 
benedicti ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t Id. JÓSIKA LAJOS báró. 
az erd. róm. kath. Status világi elnöke. 

1807-1891. 

Erdély legelső főura, legkatholikusabb mágnása és 
Statusunknak éveken át volt ügvbuzgó és lelkes vezér-
férfia halálát jelezzük. A napilapok feladata, hogy az ő 
tettekben és eredményekben dus életét leirják. a mint 
már a legapróbb részletekig le is írták ; mi — mint az 
erdélyi katholiczizmus organuma — az elismerés és hála 
koszorúját teszszük ravatalára. S ezen koszorút ő maga 
kötötte magának soknemti érdemeinek örökzöld virágai-
ból, mely virágok között törhetetlen hitbeli szilárdsága, 
mély vallásossága és a katholikus ügyek előmozdítása 
körüli szakadatlan munkássága a legszebbek, a legviru-
lób'bak. Adja Isten neki, ki a hitet megtartotta s a futást 
jól végezte be — az igazság koronáját ! A gyászoló csa-
lád a következő gyászjelentést adta ki : Branyitskai báró 
Jósika Sámuel cs. és kir. kamarás, a cs. Lipót-rend vi-
téze, ugy a maga. mint neje báró Jósika Iréné ; testvérei : 
br. Jósika Rozália, ennek férje kászoni báró Bornemisza 

I Tivadar és gyermekei : Gyula, Lipót. János, Adele ; báró 
Jósika Lajos, ennek neje galanthai gróf Eszterházi Agnes 

I és gyermekei: János. Paula, Agnes; báró Jósika Gábor 
cs. és kir. kamarás ; báró Jósika Erzsébet és férje zeyk-
falvi if j . Zeyk József és leányuk Erzsébet, valamint a 
többi rokonok nevében mélyen megszomorodott szívvel 
jelentik, hogy a legjobb apa, nagyapa, após és rokon 
branyitskai báró Jósika Lajos cs. és kir. kamarás, valósá-
gos belső titkos tanácsos, a szent István-rend és az arany-
gyapjas-rend vitéze és a főrendiház tagja, folyó hó 8-án, 
életének 85-ik évében, rövid betegség és a halotti szent-
ségek felvétele után, tüdő-szélhüdésben jobblétre szende-
rült. A boldogultnak hült tetemei folyó évi november hó 
10-én délután 3 órakor fognak, belközéputcza 19-ik szá-

! mu lakásán beszenteltetni és a kolozsvári temetőben levő 
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családi sirboltban örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szent miseáldozatok Kolozsvárt folyó hó 11-én d. e. 10 
órakor fognak a t. piaristák templomában az egek Urá-
nak bemutattatni. Kolozsvárt, 1891. november 8-án. Ál-
dot t legyen emléke! (Közművelődés.) 

Budapest, nov. 17. A budapesti tudomány-egyetem 
ifjúsága és az ország herczeg-primása. — 

Dicsérettel adózunk a budapesti kir. magyar tudo-
mány-egyetem ifjúságának, ez ifjúság hatalmas nagy 
többségének azért, hogy egy szűkkeblű és hazája alkot-
mányát és ebben Magyarország herczegprimásának pá 
ratlan magas és befolyásos állását nem ismerő, vagy fele-
kezeti elfogultságból feledni hajlandó kisebbség dulakodni 
is kész ellenzése daczára — akaratát keresztülvitte s egy 
nemes és nagy kötelesség teljesitését az ország első főis-
kolájához méltó alakban megvalósította. F. hó 12-én az 
egyetemi épületben az ifjúság közgyűlést tartott, s abban 
a nagy többség, heves küzdelem után, kimondotta, hogy 
igenis, a hgprimás kinevezése az egyetemi ifjúságot is 
érdekelvén, lelkesedésének és üdvözlésének méltó nyilvá-
nítást akar adni. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem itjusá-
gának e manifesztácziója, akár magát, a nemes elhatáro-
zást, akár az ellene indított, de háttérbe vonulni kény-
szerült lázitást illeti, történeti nevezetességű esemény, 
mely világosan mutat ja , mily ellentétes szellemek harcza 
tart ja hullámzásban a magyar társadalomban a kedélye-
ket, s a két ellentétes szellem és áramlat közöl hol, me-
lyik oldalon lakozik a lelki fensőbbségeket osztogató, 
megvesztegethetetlen igazság. 

Mi utána jártunk a dolognak, és szemtanuk, az 
ifjúság mozgalmának vezetőitől értesültünk az emiitett 
közgyűlés előzményeinek és lefolyásának hiteles történe-
téről, és csak annyit mondhatunk, hogy az egyetemi 
ifjúság tisztelgése becsületére válik a magyar ifjúság 
szine-virágának valláskülönbség nélkül. Mert igaz ugyan, 
hogy a mozgalom ellenzői protestánsok és zsidó tanu-
lók köréből kerültek ki, de másrészről az is: tény, hogy 
nem valamennyi zsidó vagy protestáns egyetemi tanuló 
vett részt az ellenkezés zenebonájában, sőt a mint a meg-
választott tisztelgő küldöttség névsora mutatja, a buda-
pesti tud. egyetem ifjúsága valláskülönbség nélkül jól 
ismeri Magyarország hgprimásának páratlan politikai ál-
lását a magyar államiság constitutiójában s azért vallás-
különbség nélkül szívesen és lelkesedéssel kivánt és kiván 
részt vennni az országos üdvözlések sorában. 

Magyarország hgprimása az egyetemi ifjúságot meg-
érdemlett kegyességgel és kitüntetéssel fogadta ma buda-
vári palotájában és hozzá a következő gyújtó hatású 
beszédet mondotta: 

„Tisztelt urak! Mint a szónok megemlítette beszé-
dében, a tisztelet, melylyel nekem személyes megjelené-
sükkel adózni szívesek voltak, személyemen kívül azon 
közjogi állást illeti, melyet elfoglalok. Hazánk történeté-
ben a két peer, a palatinus és primás, rendkívül nagy 
szerepet játszik. Az egyik megszűnt létezni, a másik léte-
zik. Es midőn önök, tisztelt uraim, üdvözlésemre meg-

jelenni szívesek voltak, felhozhatom azt, hogy az egye-
temhez élénk érdeklődés fűz, hogy önök között igen sok 
jó barátom van, a kikhez a leggyöngédebb, a tanári kö-
telék fűz. — Az ifjúság körében töltöttem életem nagy 
részét, s midőn tanítottam a hősök erényeit, nem hallgattam 
el azok vétkeit ! Most midőn egy ezer éves mult határá-
nál és bizonytalan jövő küszöbén állunk, azt hiszem, hogy 
a legőszintébb óhajtást fejezem ki, hogy az apák bűneit 
temessük el közös sirba. Legyenek azok a feledéséi ; az 
erények legyenek emlékezetünkben, melyekkel a múltban 
nemzetünk fennállásért küzdöttek és hazánkért martyrom-
ságot haltak. Sírjaikra tűzzék fel a béke olajágát ! Fo-
gadják ezen megtisztelő megjelenésükért szives üdvözle-
temet és legbensőbb köszönetemet " 

A beszédet az ifjúság éljenezve fogadta, mire a fiatal 
Szápáry Pál gróf bemutatta a küldöttség egyes tagjait 
a hgprimásnak, ki egyenkint megszólította őket, kezet szo-
rított velük és bucsuképpeu azt mondotta, hogy ő nemcsak 
szóval, hanem tettel is meg fog emlékezni azokról, a kik 
az egyetemen a megélhetés nehézségeivel küzdenek. Az 
ifjúság erre ismét éljenzésben tört ki, azután visszavonult. 

? ? 
Veszprémi egyházmegye. Nagy átalakulás — 

Főtanfelügyelői utasitás 
az egyházkerületi tanfelügyelők számára 

a népiskolai ügyben. 

1. Az iskolai év végén a kerületében levő iskolákban 
nyilvános vizsgát tart, a vizsgák napjait egyetértőleg az 
iskolaszéki egyházi elnökkel kitűzi, és azokon elnököl. 
Ezen alkalommal a szokásos iskolai évi jelentéseket elké-
szítteti, aláirja és a vizsgák végével legkésőbb augusztus 
hó végéig, az iskolai alapokról készült kimutatásokkal és 
számadásokkal együtt, a melyeket szintén felügyelete alatt 
tart és gondoz, az egyházmegyei főtanfelügyelőhez be-
terjeszti. Egyúttal a vizsgák eredménye és saját tapasz-
talatai felől írásban jelentést terjeszt be az egyházmegyei 
főtanfelügyelőhez, előadva saját véleményét és a szüksé-
ges intézkedések indítványozását. 

2. Gondoskodik, hogy a tanulók, figyelembe véve a 
téli zord időszakot, tanítóikkal együtt a szent misére 
eljárjanak és az egyházi körmenetekben ájtatos buzgó-
sággal részt vegyenek. 

3. Gondoskodik, hogy a tanulók évenként legalább 
kétszer járuljanak a szent gyónás- és áldozáshoz és ipar-
kodik, hogy az első áldozók ünnepélyesebben vezettesse-
nek az Ur oltárához. 

4. Felügyel, hogy a kántor- és segédtanítók az egy-
házi főhatóság által elrendelt húsvéti szent gyónást és 
áldozást a tanonczokkal együtt példásan elvégezzék. A 
mulasztókat inti és esetleg feljelenti. 

5. Felügyel az összes tanitók példás erkölcsi maga-
viseletére. Int, fedd, dorgál atyai szigorral és erélylyel s 
ha intéseinek eredménye nem volna, az egyházi főható-
ságnál keres orvoslást. 

6. Gondoskodik, hogy a hitoktatók pontosan és 
rendesen eljárjanak az iskolába, a hit és erkölcstant elő-
adják. A hanyagokat atyailag és komolyan inti, figyel-
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mezteti, kéri és sikertelenség esetén az egyházi főható-
ságnak bejelenti. 

7. Az iskolákban tett látogatása felől minden egyes 
iskoláról az előirt szabályok értelmében a főtanfelügye-
lőhez Írásbeli jelentést terjeszt be. Megteszi a nevelés és 
tanügy érdekében és emelésére szolgáló indítványait és 
javaslatait. 

8. Gondoskodik, hogy a tanítók és tanulók szorgal-
masan eljárjanak az iskolába, a hanyagokat inti, figyel-
mezteti és az illető hatóságoknál feljelenti. 

9. A kerületebeli iskolákról törzskönyvet készít ma-
gának, a melyben minden az iskolára vonatkozó adat 
pontosan bejegyezve legyen. 

10. A tanítói körök gyűlésein, szemelőtt tartva a 
veszprém-egyházmegyei tanitó-egyesület alapszabályai Il-ik 
szakaszának a) pontját, jelen van és a tárgyalásokat 
figyelemmel kiséri. A rendes, valamint az egyházmegyei 
tanítói közgyűlésre történendő választásoknál szintén jelen 
van és azokat eszközölteti. A jegyzőkönyveket a világi 
elnökkel együtt aláírja és a főtanfelügyelöliez beterjeszti. 
Gondoskodik, hogy a tanítói körök gyűlésein a lelkész-
kedő papság tagjai is, mint a kik az alapszabályok értel-
mében az egylet rendes tagjai, minél számosabban jelen-
jenek meg. 

11. Figyelemmel kiséri a ve^zprem-egyházmegyei 
róm. kath. tanitó-egyesület és segélyző-intézet alapszabá-
lyait, azok megtartását ellenőrzi és eszközli. 

12. Az egyházmegyei „Gondviselés" nevet viselő 
tanítói segely-alap részére a köteles dijak befizetését szor-
galmazza, és a kör pénztárosát az összegyűjtött tagdijak-
nak minden év november hó l-ig való befizetésére figyel-
mezteti. A tagdijak a veszprémi egyházmegyei alapítványi 
hivatalhoz küldendők, - reszletes kimutatás mellett két 
példányban, ezek egyike aláíratván és vissza küldetvén 
nyugtató gyanánt szolgál, a 2-ik pedig a hivatalnál tar-
tatik ellenőrzés végett. 

13. Iparkodik, hogy a segelyegylet alapszabályai 
szerint n hitközségek és más lelkes egyházi és világi 
tanügy barátok is, a tagok sorába lépjenek és az egylet 
pénztarának óhajtandó gyarapítására az évi 1 frt tagsági 
dijat befizessek. 

l-f. A hitközséget iparkodjék reábirni, hogy a taní-
tói kör gyűléseire utazó tanítóikat mérsekelt napidíj- és 
fuvarral ellássak. 

15. Gondoskodik, hogy az újonnan kinevezett, vagy 
idegen megyéből való kántortanítók, kik még nem voltak 
tagjai a „Gondviseles" intézetnek, az 5 frt alapdijat és 
az évi 1 frt tagsági dijat pontosan befizessék és hogy 
azok az egyházmegyei alapítványi hivatalhoz beküldes-
senek. 

16. A buzgó, példás és szorgalmas tanítókat elis-
merő dicséret végett bejelenti. Gondoskodik, hogy az 
érdemes tanitók jubiláris ünnepélyök alkalmával az egy-
házi főhatóság által dicsérő elismerésben részesüljenek. 

17. Az egyházi és világi lelkes tanügy-barátokat 
koronkent az egyházi főhatóságnak bejelenti. 

IS. A kerületében előforduló mindennemű uj épít-
kezéseket, javításokat, felszereléseket, szóval a nevelés és 

tanügy terén előforduló összes változásokat figyelemmel 
j kiséri. tudomásul veszi és a főtanfelügyelőnek bejelenti. 

19. A hol uj iskola épül vagy pedig a régi nagyobb 
átalakításokon megy keresztül, a tervet és költségvetést 
helybenhagyás és megerősítés végett az egyházi főható-
sághoz beterjeszti. 

20. Iparkodjék a tanítói lakokat és iskolákat a tűz-
kár ellen biztosítani, és a biztositások tömeges eszközlése 
mellett, olcsóbb árakat elérni. A biztositások eszközlését 
tudomására juttatja az egyházmegyei főtanfelügyelőnek. 

21. Gondoskodik, hogy oly helyeken, ahol a tanulók 
száma a törvényes maximumot (tetemesen) meghaladja, 
még egy, esetleg 3 tanterem is építtessék és a segédta-
nítói állomás, illetve állomások, szerveztessenek. 

22. Gondoskodik az iskolaszékeknek minden 3-ik 
évben való törvényes és szabályszerű megújítása felől. A 
megejtett választásokról készült jegyzőkönyveket helyben-
hagyás és megerősítés végett 3 példányban az egyházi 
főhatósághoz beterjeszti és a visszaküldött 2 példány 
egyikét az illető kir. tanfelügyelő úrhoz átteszi. 

23. Gondoskodik, hogy a tanítói változások, kivéve 
a legszükségesebb eseteket, rendesen a szorgalmi év vé-
gével történjenek. 

24. A megüresedett tanitói állomásokra pályázatut 
kér és a jövedelmi kimutatásokat részletezve terjeszti az 
egyházi főhatóság elé, megjegyezvén, miből áll a jövede-
lem földekben, fában, terményekben, szolgáimányokban, 
lakasban és a többi. Kiteendő az állomás jövedelme min-
dent összeszámítva készpénzben is és tudatandó a tanulók 
száma. 

25. A megválasztott tanítók dijleveiéit 3 példány-
ban állíttatja ki és terjeszti be helybenhagyás és meg-
erősítés végett az egyházi főhatósághoz. 

26. Az iskolák látogatása alkalmával iparkodjék a 
hitközségben lakó intelligens férfiakat, különösen pedig 
az illető kegyurakat látogatásával megtisztelni és az ügy-
nek megnyerni. 

27. Minden nehezebb és fontosabb tanügyet az egy-
házi főhatóság elé terjeszt. 

28. Szükség esetén a központi bizottság elnökével 
levelez, annak kérelmét és utasításait kihirdeti, végrehaj-
tásukat saját hatásköreben eszközli. 

29. A kisebb tanügyi dolgokban az egyházmegyei 
főtanfelügyeiővel közvetlenül levelez, a fontosabb és sze-
mélyes ügyeket pedig a megyés püspök úrhoz intézi, ki 
azokat a főtanfelügyelő közbenjöttével elintézi. 

30. A tanitók nyugdíjaztatását illetőleg a népneve-
lési törvény és a „ratio educationis publicae* szabványai 
szerint iparkodik eljárni és nekik segédkezet nyújtani. 

31. Folytonos figyelemmel kiséri és tanulmányozza 
; az 1868-ik évi népnevelési törvényt, a tanügyre vonat-

kozó miniszteri rendeleteket, szabályokat és a magyar 
püspöki kar által kiadott utasításokat, mely utóbbiakat az 
egyházmegyei körlevelek is rendesen közlik. 

32. iparkodik a nevelés és tanügyet minden rendel-
kezésére álló törvenyes s az Anyaszentegyház szellemének 
megfelelő módon és eszközökkel emelni, felvirágoztatni,.-
az iskolaszékeket és hitközségi elöljárókat az ügynek 

! megnyerni, buzdítani, lelkesiteni. 
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-33. A kir. tanfelügyelő urakkal való érintkezésben 
iparkodjék velők egyetértőleg a hazai népnevelési törvé-
nyek értelmében és szellemében, de mindig szemelőtt 
tartva iskoláink róm. kath. jellegét, közreműködni a ne-
velés és tanügy előmozdításának érdekében. 

34. Figyelemmel kisérje az óvodák felállítását és 
az óvóügy körül felmerülendő mozzanatokat. Iparkodjék 
a kath. óvodák felállításán. 

35. Iparkodjék az idegenajku nép megmagyarositá-
sán, de tapintattal és óvatos körültekintéssel. Az egyház 
és szent hitünk iránt való benső ragaszkodást éleszsze, 
fejleszsze és mozdítsa elő. Gondja legyen, hogy a józan 
hazaszeretet is, párosulva a magyar állam eszméje iránt 
való érzelemmel, terjesztessék a nép és a gyermekek 
között. 

36. Saját hatáskörében elkövet mindent, hogy az 
egyházmegyei nevelés és tanügy felvirágozzék és műkö-
désének az egyházra és édes hazánkra nézve üdvös ered-
ményei legyenek. 

37. Minden év deczember hó végéig a kerületében 
történt tanitói és segédtanítói változásokról kimutatást 
terjeszt elő az egyházmegyei főtanfelügyelőhez. 

íme ez amaz intézkedések hosszú lánczolata, a mely-
nek nyomában ha testet öltenek, ha lelkiismeretesen 
végrehajtatnak szükségképen a népnevelés valódi hajnal-
pírja fakad. Ez ama változás, a melyet híre már jóval 
előbb megelőzött, de a melyet most, •— midőn megvaló-
sult, csak örömmel üdvözölhetünk. *) 

IRODALOM. 
= A hit a modern tudománynyal szemben. Irta 

mgr Ségur. Az ujabb franczia kiadás után magvaritá : 
Farhas Szerafin, ferenczes áldozár, kiérd, theol. tanár. 
Jogosított fordítás. Rendtartományi jóváhagyással. Po-
zsony, 1891. kiadta Lepsényi Miklós sz. ferenczrendi hit-
szónok. 8-r. 102 1. Ára 25 kr. 

Mondani sem kell, hogy igen korszerű tárgy igen 
szellemesen van e műben feldolgozva. Mgr Ségur nagyon 
értett ehhez. A fordító épp ugy mint a kiadó nagy elis-
merésre méltó munkát végzett Ségur e becses kis apoló-
giájának kiadása által. 

-b Keresztes szent János első sarutlan karmelita 
elete. Spanyolból szabadon fordította Haás Ágoston kar-
melitarendü áldozár. A győri egyházmegyei hatóság és a 
rendfőnökök engedélyével, Győrött. 1891. 12-r. 130 1. 

Már ismételve emiitettük, hogy a karmelita rend ez 
évben keresztes szent János dicső halálának háromszáza-
dos évfordulóját tartja f. hó 22, 23, és 24-én. Győri 
lelkes karmelitáink nagy készületéket tettek e triduum 
megünneplésére. Hogy szélesebb körökre is jótékony ha-
tással legyen a ritka ünnepkör, a nagyérdemű rend egyik 
tagja, Haás Ágoston atya, ezt a nagy gonddal irt életraj-
zot adta ki, a mely minden rendű s műveltségű olvasónak 
élvezetes, épületes olvasmányt nvujt. A legnemesebb ér-
zelmek csiráit keltve az olvasó szivében, anyaszentegyhá-

') Mily nagy és fenséges munkakör ! Isten áldása legyen 
rajta. A Kel. szerk. 

zunknak egy nagy szentjét ismerteti meg élete viszonyai-
nak legkülönfélébb alakulásain át. Megrendelhető Győrött 
a karmelitáknál. Fűzve, igen csinos szines képpel, 40 kr, 
kötve 60 kr. Színnyomatos diszkötés 1 frt. Áldozópapok 
intencziók fejében is kapják. Gyűjtőknek minden 10 p. 
után egy példány tiszteletül jár. 

= Jézus szent gyermeksége müvének évkönyve. 
Magyarországi kiadás. Az esztergorn-főegyházmegvei ha-
tóság jóváhagyásával. Esztergom, 1891. 16-r. 46 1. 

Becses tartalma ez : Simor János, képpel, Számord 
Ignácztól. Hymnus, B. Perboyre Gábor tiszteletére. Epö-
lyi Ferencztől. A sz. gyermekség nagy és kis barátaihoz. 
Epölyi Ferencztől. Necrolog. A helyi igazgatók figyelmé-
be. Á postán való eljárás. Ideiglenes kimutatás a bekül-
dött összegekről. 

H I V A T A L O S . 

Pályázati hirdetés. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittu-
dományi kara által a Horváth-alapítványból 800 frt juta-
lommal és f. é. ápril hó 15-ig terjedő határidővel kitűzve 
volt ezen pályatételre : 

„Tudományos alapossággal, de egyszersmind könnyű 
és élvezetes előadásban fejtessék ki a bűnbánat szentsé-
gének (sacramentum poenitentiae) lényege, a hittudomány 
által megállapitott elmélete, érvényes felvételének hatásai 
és kiszolgáltatásának módja az egyház régibb és ujabb 
gyakorlatában" — az említett határnapig beérkezett s ily 
jeligével „Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore 
mortis huius stb." ellátott egy pályaműnek ugy tárgyi 
valamint alaki hiányoknál fogva a jutalomdij kiadható 
nem levén: a hittudományi kar f. é. november 6. tartott 
e. í. II. rendes ülésének határozata folytán ugyanezen 
pályatétel újra tűzetik ki. 

Határidő: 1892. évi november hó 30-ika. 
Jutalma ismét : a Horváth-alapitványból 800 frt. 
A pályamű, mely a jutalom elnyerése esetében ki-

nyomtatandó, — részletes tárgymutatóval ellátva, idegen 
kézzel tisztán írva, lapszámozva és fűzve, a szerző nevét 
rejtő jelmondatos levél kíséretében a kitűzött határidőig 
a hittudományi kar dékáni hivatalához küldendő. 

Egyúttal jelentetik, hogy a pálvadijt nem nyert 
„Infelix ego sum etc." jeligéjű fennemlitett pályamű szer-
zője kellő igazolás mellett dolgozatát ugyanezen dékáni 
hivatalnál bármikor visszaveheti. 

Kelt Budapesten, 1891. évi november hó 14-én a 
hittudományi kar e. i. II. rendes üléséből. 

Dr Berger Ev. János, 
e. i. dékán. 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére : Popovich László szepesi székesegyházi 
kanonoknak, szentszéki ülnöknek és szepeshelyi plébános-
nak a becsületvölgyi czimzetes apátságot adományozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem ' 
előterjesztésére : Péky Antal tiszteletbeli kanonoknak, 
gyulai kerületi alesperesnek és békés-csabai plébánosnak 
a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett nagyváradvári 
czimzetes prépostságot adományozom. Kelt Schönbrunn-
ban, 1891. évi okt. 23-án FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gr. 
Csáky Abbin, s. k. 
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V E G Y E S E K . 
*** Herezeg Vaszary Kolos, Magyarország prímása 

f'. hó 4-én délután Budapestre érkezett és a „Vadász-
kürt" szállodában szállt meg. A priraaczia budavári palo-
tája készen várta, de ő nem akart addig oda belépni, 
mig a hiiség esküjét ő felsége kezeibe le nem tette és 
igy a primási javadalom teljes élvezetébe nem lépett. 0 
herczegsége f. hó 16-tán tette le ő felsége kezeibe Budán 
a királyi várpalota tróntermében a hűség esküjét. Utána 
ugyanezt nm. és ft. Császka György kalocsai érsek ül-
tette le a király kezébe. Tegnap, kedden délelőtt, meg-
indult a tisztelgések és nagy küldöttségek fogadásának 
sora, Budavárában, a primási palotában. Legelsőnek ér-
kezett az egyetemi ifjúság. Gróf Szápáry Pál egyet, tanuló 
vezette a küldöttséget. 0 hgsége az üdvözlésre velős, 
lelkesitő beszédben válaszolt, melyet fentebb olvashatott 
m. t. közönségünk. Azután ]ött az esztergomi főkáp-
talan küldöttsége ; mélt. és ft. Sujánszky Antal pápai 
praelatus-kanonok ur vezette. A latin üdvözlésre ő 
herczegsége szintén latinul válaszolt. Szövege fentebb 
olvasható. A hódoló küldöttségek sorrendje ezután a 
következő vala: a révkomáromi városi és katholikus hit-
községi. a fehér-kereszt és a vörös-kereszt egyesület, 
Esztergommegye, a Mária-Dorottya-egyesület, Esztergom 
városa küldöttsége, a cistercita rend főnöksége, gróf 
Szapáry István, Beniczky Ferencz Pestmegye főispánja 
stb. Ma, szerdán, fogadja ő hgsége a budapesti tud. 
egyetem hittudományi karának testületi tisztelgését. 

— A zirczi apátsági templom kiujitása be van fe-
jezve. A fényes templomot f. hó 22 én a veszprémi püs-
pök ur ő mltsga, dr báró Hornig Károly fogja föl-
szentelni. 

— Felhivás előfizetésre. A magyar katholikusság 
szellemi táplálására, az elterjedt gonosz sajtó ellensúlyo-
zására s a jó magyar nép fölvilágositására és vezetésére 
jövő januártól kezdve Magyar Néplap czim alatt egy po-
litikai heti lap fog megindulni Lepsényi Miklós felelős 
szerkesztősége alatt. Terjedelme 12 teljes oldalt tesz. 
Megjelenik minden pénteken. Előfizetési ára egész évre 
csak 1 frt 20 kr. mely összeg Pozsonyba a szerkesztő- j 
séghez küldendő. Kivánunk neki 50,000 előfizetőt s legyen 
belőle minél előbb napilap. Ha a Szent Család Naptára 
fel tudta vinni a télszázezerig: miért ne tudná egy poli-
tikai kath. néplap?! 

— Fejedelmi adomány. A budapesti első gyermek-
menedékhely egyesület legutóbbi rendkívüli közgyűlésén az 
egyesület házgondnoka, Nóvák Lajos bejelentette, hogy 
Károlyi Sándor gróf az egyesületjstváutelki intézete szá-
mára a rákospalotai állomás mellett 130 hold földet 
ajándékozott, mely 214 ezer forintot ér. A közgyűlés a 
fejedelmi ajándékot küldöttségileg köszöni meg. 

— Szép alapítvány. Beidl Alajos győrszékesegyházi 
apátkanonok áldozárságának 25. évfordulója alkalmából, a 
győri egyházmegyei nyugalmazott papok rendes alapjá-
nak 10,000 frtot adományozott. 

— Mermillod bibomokról, sajnos, a legrosszabbat 
Írhatjuk. Bélrákban szenved és már nem bir fölkelni. 
Nagy szenvedései közben egy pillanatra sem veszti el 
ragyogó eszének használatát. Teljesen készen van arra, 
hogy ezt a dicsőséges bár, __de nyugtalan életet az örök 
nyugalommal felcserélje. Örömmel várja az Isten hivó 
szózatát. Ezt irják nov. 9-ről a Courrier de Bruxellesnek. 

— A főpapi birtokok. Nemcsak nemzetgazdasági, de 
culturalis szempontból is szükséges tudnunk, hogy Ma-
gyar- és Erdélyország területéből magyar főpapjaink hány 
hold szántóföldet haszonélveznek. A magyarországi érsek-
ség- és püspökségek rendelkezésére álló földterületek 
mennyisége a következő: Az esztergomi érseknek 72,724, 
az egri érseknek 41.950, a kalocsai érseknek 92,256, a 
beszterczebányai püspöknek 31,243, a csanádi püspöknek 
12,305. a győri püspöknek 18,090, a kassai püspöknek 
8,820, a nagyváradi püspöknek 187,688. a nyitrai püs-
pöknek 13.409, a pécsi püspöknek 23,604, a rozsnyói 
püspöknek 7,181, a székes-fejérvári püspöknek 7,611, a 
szepesi püspöknek 22,087, a szombathelyi püspöknek 
7.591, a váczi püspöknek 24,589, a veszprémi püspöknek 
64,736, az eperjesi görög kath. püspöknek 10,066, a mun-
kácsi gör. kath. püspöknek 3,670, a nagyváradi gör. kath. 
püspöknek 137,744, és a vallásalapnak 157,3 30. 

— Nápolyban eucharistikus kongresszus ül össze f. 
hó 19-én. Négy napig fog tartani. Elnöke Sanfelice 
bibornok, nápolyi érsek. Sok püspök, pap és buzgó világi 
igérte megjelenését. 

— Pompás! „Möns mumm peperit. — mondá — 
a nagykárolyi „Reformátusok Lapja", 45. számának vezér-
czikkében. Tehát a hegy nem egeret, hanem falat s zü l t ! . . . 
Tökéletesen ugy, mint az a duppla czikk, melyben a 
Religio logikáján az ő harapós fogai izze'-porrá törtek. 
Az igazság kimondását szeretetlenségnek vette s mivel a 
logikából nem fejthetett ki csak igazságot, csürésre-csa-
varásra, ráf'ogásra vetemedett. Ez a magyarnak az átka. 
A német Luther és a franczia Kálvin ugy megzavarta a 
magyarok egy részének az eszét, hogy az igazság kimon-
dásaért kész volna megenni az ő papista felebarátját, de 
nem szeretetből, hanem a német eredetű pápa-gyülölésből. 
Az angol protestantizmus egyre erősebben szivárogtatja 
vizeit vissza a katholikus világegyház folyamába; a ma-
gyar protestantizmus ellenben egyre jobban megposvá-
nyosodik az ő százados előítéleteiben. 

— Stampfel Károly csász. és kir. udvari és kir. 
akadémiai könyvkereskedő Pozsonyban kiadta Magyar-
ország hgprimásának arczképét, melyet sikerültnek mond-
hatunk. Ara 1 frt 50 kr. 

— Már a dynamit is szerepet kezd játszani a XIX. 
század vallási viszályában. Minap olvastuk, hogy Bel-
giumban egy kápolnát röpítettek légbe dynamittal ; most 
pedig a lapok komolyan kezdenek foglalkozni a Vatikán 
sorsával ebben az irányban. A „Journal de Genève" azt 
mondja, hogy a római viszálynak vége vagy az lesz, 
hogy az olasz forradalom meghátrál a Vatikán elől, vagy 
nem hátrál meg és mivel nem fog tudni vele mit csi-
nálni, légbe fogja röpíteni. 

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

Budapest, 1891. 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 :Bndz-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK 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 nyi tot t levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, november 21. 41. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az uj primás programmja. — Császka György kalocsai érsek ur két ünnepélyes nyilatkozata. — 
A művészet és az erkölcsiség. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Herczeg Vaszary Kolos primás béke-szózatának visszhangja a 

sajtóban. — N é m e t o r s z á g : Protestáns politika. — Kath. Egyleti Élet: Szent-István-Társulat. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az u j primás programmja. 
Mint a felkelni készülő nap, ugy küldé az 

uj primás kinevezésének hire jótékony fénysu-
garai t előre, — a bizonytalanságok homályába. 

Alig tel t el a legk. kinevezés óta egy-pár hét : 
és ime hg Vaszary Kolos egyénisége máris o t t 
ragyog mint jótékonyan, világitó és kellemesen 
melegitő nap Magyarország egén, az ő magas 
elméjének, az ő nemes jellemének, az ő szeplő-
telen ker. kath. hi tének, az ő t án to r í tha ta t l an 
hazafiságának, az ő mélységes emberbarát i sze-
retetének boldogitó összhangjában s az ég ke-
csegtető áldásainak pompájában. 

Főleg két nyilatkozata ragadta meg az egész 
ország figyelmét : az a főpásztori szózat, melyet 
az esztergomi főkáptalan tisztelgő küldöttségéhez 
intézett , — és az, melyben a budapesti Kath. 
Kör fényes deputácziója előtt magas vallás- és 
állampolitikai vezérelveit fe j te t te ki. 

Az eszmék fensége mindig egyszerűségben 
nyilatkozik. Vaszary prímásban a magyar ész és 
a kath. hi t egyszerűségének fensége ősi őszin-
teséggel, a kath. pap bátorságával, népies világos-
sággal nyilatkozott meg. Mindenki megtudta és 
megérti a népszerű pr imás szavaiból, hogy a mi t 
tőle mindenki vár, azt ő el van tökélve meg-
tenni. Hű lesz ő lelke szakadtáig az egyháznak 
is és az államnak is adott esküjéhez. Mind a 
kettőhöz Isten ő szent felségének félelme és sze-
retete köti le az ő lelke nyugalmát és boldog-
ságát. 

De hát minek ott gyertyákat gyújtogatni , a hol 
a nap magasan fennragyog az égen ? ! „Ubi Petrus, 

ibi Ecclesia;" „usque ad a ram;" „két esküt te t -
tem le," „suum cuique!" 

Múltkor hal lo t tuk a latinul, ma halljuk a 
magyarul elmondott program mot, a melynek 
szövege ímigy következik : 

Hg Vaszary Kolos primás beszéde 
a budapesti Katholïkns Kör hódoló küldöttségéhez folyó 

hó 18-án. 

„Ersekprimási legkegyelmesebb kinevezteté-
sem folytán két esküt t e t t em le, az egyi-
ket szentegyházam látható fejének képviselője, 
a másodikat hazám koronás apostoli királya 
előtt. 

Ezen két eskü kettős, egymástól semmiféle 
körülmények között szét nem választható egy-
házi és hazafiúi kötelesség buzgó teljesitésére 
kötelez holtomiglan. 

Mindkét eskümet meg fogom tar tani . Hú 
leszek hazámhoz, királyomhoz és törvényes al-
kotmányos kormányához. Hű leszek egyházamhoz 
és ennek lá tható fejéhez, kinek tanitásától a hi t 
és erkölcs dolgában „in rebus fidei et mornm" 
egy vonalnyira sem térhetek el és tudva akarva 
nem is térek el soha. Ezen hűségemet a szent 
atyához nem fogja megingatni, ha felséges uram-
nak királyomnak az apostoli szentszéktől nyert 
pára t lan kegyúri joga előtt mély hódolattal 
meghajlok, mert ugy vagyok meggyőződve, hogy 
felséges uram apostoli királyom e kegyúri jogát 
épp ugy fen ta r tan i fejedelmi feladatának tekinti, ' 
mint fentar tani , megvédni politikai önállóságát, 
függetlenségét Magyarországnak, melynek koro-
nájához az emii te t t kegyúri jog kötve van. 

41 
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A mondottak szerint kettős kötelességem 
kétágú mérlegének egyik csészéje egyházam, a 
másik hazám érdekeit tar ta lmazza; én két es-
kümnél fogva sem az egyik, sem a másik ser-
penyőbe egy szemernyi hűtlenséget sem dobha-
tok, bármelyiknek hátrányára, s ha tőlem nem 
függő viszonyok miat t a mérleg egyensúlya 
megzavartatnék, minden erőmből arra kell töre-
kednem, hogy az egyensúly helyreállíttassák. 

Őszintén bevallom, ez képezi állásom legne-
hezebb súlyát. 

Igaz! Elődeim, az esztergomi prímások ki-
magasló a lak ja inak : a Pázmányok, Lippayak, 
Szelepcsényiek, Széchényiek, Eszterházyak, Csá-
kyak, Barkóczyak és Batthyányiak erényei fénylő 
oszlopokként világítják be az utat . melyen ha-
ladnom kell vagy kellene, de nem téveszthetem 
szem elől, hogy az idők megváltoztak, a politi-
kai és egyházi viszonyok átalakultak. 

A politikai téren : az aranybulla, mely év-
századokon át a nemzet palladiuma gyanánt 
tekintete t t , mely csakis kiváltságos osztályok-
nak csekély kötelezettség mellett nagy jogokat 
biztositott, a jog és törvény előtti egyenlőség 
alapján minden egyes polgárra ki ter jesztet t 
magna charta libertatissal, a rendi a lkotmány a 
felelős parlamentáris kormányformával cserélte-
t e t t fel. Az egyházi t é ren : a katholiczizmus-
nak helyzete, a melyhez intézményeink, törvé-
nyeink a királyság megalapításától kezdve ujabb 
időkig folytonosan simultak, a többi törvénye-
sen bevett minden vallásfelekezetre különbség 
nélkül megállapított egyenlőség és viszonosság 
mellett szintén megváltozott. Jelenleg tehát 
egyik téren sem lehet különös privilégiumot, 
hanem a fennálló közjogi viszonyokhoz képest a 
cuique suumot igényelni és én nem is kérek 
egyebet egyházam számára az államhatalomtól, 
a melylyel én a szívélyes és békés viszonyt 
helyreállítani, fentar tani nemcsak kívánatosnak, 
hanem egyházam és hazám érdekében szüksé-
gesnek is tartom. 

A mint illetékes helyen ki jelentet tem, az 
államhatalomnak hü, odaadó, engedelmes alatt-
valója leszek, a meddig másik esküm engedi — 
az oltárig. 

Tudom, hogy ez oltárnál a más vallású 
honpolgárokkal hitczikkelyeink különböző volta 
miat t nem sorakozhatunk, de fennmarad szá-
munkra egy oltár, a haza oltára, a hol együtte-

sen áldozhatunk, egy tér. a szeretet tere, hol 
találkozhatunk és kezet foghatunk. 

A budapesti kath. körnek nyilvánított ke-
gyes jóakara ta biztosítékul szolgál s reményt 
nyúj t nekem arra, hogy a magyarországi kath. 
hivek a felhozottakban körvonalozott főpásztori 
és hazafiúi törekvéseimben támogatni fognak. 

Midőn ezt kérem, fogadja az igen tisztelt 
küldöttség megbízóik nevében nagybecsű figyel-
mökért és kegyes fáradozásukért mélyen átérzet t 
hálás köszönetemet és üdvözletemet." 

Császka György kalocsai érsek ur két 
ünnepélyes nyilatkozata 

a kalocsai főmegye papságának és Kalocsa városának hódoló 
küldöttségeihez. 

Szerdán folyó hó 18-án délelőtt üdvözölte Csúszka 
György kalocsai érsek urat Budapesten, a kalocsai főkáp-
talan, a főmegyei papság és Kalocsa városának küldött-
sége. A főkáptalan küldöttei közt voltak : Mayer Béla 
czimzetes püspök, fökáptalani vikárius és Schweitzer 
József apát, kanonok-plebáoos ; hozzájok csatlakoztak 
Maruuzsich Mátyás szabadkai prépost-plébános, Bóbics 
Károly topolyai prépest-plebános, Kleiner Adolf hajósi 
esperes-plebános, Steécz György dr spirituális, Hoffmann 
Károly dr kulai, Tóth Mihály akasztói, Kovácsics Máté 
almási plébánosok stb. Raile Ede igazgató é3 Rosty Kál-
mán tanár, jézustársasági atyák, Mocsy Antal és Petro-
vácz József képzőintézeti igazgatók, Boromissza István és 
Povischil Rikárd dr képzőintézeti hittanárok. 

A főkáptalan nevében Mayer Béla czimzetes püs-
pök üdvözölte az uj érseket, biztositva őt a főkáptalan, 
a papság és az iskolákat vezető férfiak bizalmáról, szere-
tetéről es ragaszkodásáról. Császka György érsek a kö-
vetkező beszéddel válaszolt: 

„A méltóságos bozoni cz. püspök székes-
főkáptalani helynök ur által saját, a méltóságos 
székesfőkáptalan, a főegyházmegyei főtisztelendő 
és tisztelendő papság, a tanügy élén álló urak 
és a kalocsai Jézus-társaság nevében oly mele-

J gen kifejezett testvéri és fiúi üdvözletet hálatelt 
szívvel fogadom. Fájdalmamban, melyet közelgő 
távozásom szepesi egyházmegyémből, hol a béke 
és szeretet angyala szárnyai a la t t közel IS évig, 
min t főpásztor működtem, lelkemben okoz, nagy 
vigasztalásomra szolgál az a teljes meggyőződé-
sem, hogy valamint én a székesfőkáptalan min-
den tagja i ránt testvéri és atyai szeretettel 
viseltetni fogok, ugy a méltóságos székesfőkáp-
talan is nehéz gondjaimban, a főegyházmegyei 
kormányzatban, f'ontosabb egyházi ügyek tárgya-
lásánál és elintézésénél, engem bölcs tanácsával 
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támogatni és a székesfőkáptalannak minden tagja 
i rán tam testvéri és fiai bizalommal s szeretettel 
viseltetni fog. Ugyanezt kérem a főegyházmegyei 
lelkészkedő papságtól is. Fogadják szives megje-
lenésükért és üdvözletükért a tanügy élén álló 
i t t jelenlevő urak is, a Jézus-társasági i t t jelen-
levő tisztelendő atyák is, hálás köszönetemet, 
kiknek az ifjúság nevelése és taní tása körül nagy 
érdemeik vannak. 

Ajánlom magamat addig is, mig egyházunk-
nak látható feje, szentséges a tyánk által meg-
erősítve (praeconizálva) Isten segítségével az 
érseki széket elfoglalom, á j ta tos imáikba, test-
véri és fiúi szeretetükbe.* 

Ezután a küldöttség tagja i t Mayer Béla íökáptalani 
vikárius bemuta t ta az érseknek, ki mindegyikükkel igen 
barátságosan beszélgetett . 

A főkáptalan után Kalocsa város küldöttsége tisz-
telgett Brandtner György főjegyző vezetése mellett. E 
követségnek tagjai voltak : Csernyus József főjegyző, 
Pátz Floris kir. közjegyző, Tarajossy Sándor dr földbir-
tokos, Kassay István ügyvéd, Rezsnyák János esperes-
plebános, Gór László földbirtokos, Szájbély Antal föld-
birtokos, Takács Márton községi biró, Modor Péter 
kereskedő. Kalocsa város orsz. képviselője, Gajáry Ödön, 
ki Bécsben időzik a delegáczióval, távirati uton jelen-
tet te csatlakozását a küldöttség üdvözletéhez. A főjegyző 
beszédére Császlca érsek igy felelt : 

Azt a fá jdalmat , a melyet közelgő távozá-
som a szép Szepességből, a hol közel 18 évig a 
béke és szeretet mennyei áldásai mellet t főpász-
torként működtem, — szivemben okoz, vigasz-
talólag nagyban enyhítet te már e hó 2-án hoz-
zám intézett , nagyrabecsült távirat i üdvözletük. 
Ezt a vigasztalásomat fokozza mostani szives 
megjelenésük és a tekinte tes városi érdemdús 
főjegyző által oly lelkesen, oly melegen tolmá-
csolt üdvözletük. Emez, i rántam már most má-
sodízben tanús í to t t legjobb indulatuk annál 
lekötelezőbb rám nézve, minél kevesebb érdemem 
van eddig arra és azért törekednem kell és 
törekedni fogok is ezen legjobb indula tukat ki-
érdemelni az által, h o g y főpásztori szent hiva-
tásom pontos teljesítése mellet t Kalocsa érseki 
székvárosom szellemi és anyagi javát, szellemi 
és anyagi felvirágzását te t t leg előmozdítani kí-
vánom, arra kérvén a nagytekintetü város kö-
zönségét, hogy engem ezen törekvésemben val-
lásossággal párosult hazafiságukkal támogassanak. 
Igen tisztelt szónokuk engem az isteni Gondvi-
selés kegyelmébe ajánlott . Igen, az isteni Gond-
viselés intézkedik ugy egyesek, mint a városok, 

nemzetek, országok és birodalmak sorsa fölött 
és azért nélkülözhetetlen szükségük van minden 
jó törekvéseinkben annak kegyelmére, melyért 
— kérem — imáikban velem együtt esedezze-
nek. Fogadják újból lelkem mélyéből eredő hálás 
köszönetemet és jelentsék — kérem — polgár-
társa iknak, a nagytekin te tü érseki székváros 
közönségének szeretet tel jes üdvözletemet és fő-
pásztori áldásomat. 

Ezután a kalocsai főjegyző bemuta t ta a küldöt tség 
tagjai t . 

A művészet és az erkölcsiség. 
j D r . I P i s z t e r I m . r é t o l . 

(Folytatás.) 

A harmadik példát ismét Olaszországból veszem, s 
ez Lionardo cla Vinci (1452—1519.) 

Tudom azt, hogy da Vincit a renaissance művészei 
közé szokták sorolni ; de erre valójában mi sem jogosít 
föl más, mint tisztán bizonyos külsőlegesség, a techniká-
nak rokonsága a renaissance technikájával ; de a szelleme 
ezen művészetnek sokkal közelebb áll a közép-korhoz, 
mint a renaissancehoz ; csak da Vinci tanítványai hozták 
közelebbi rokonságba e művészetet a renaissance-al, ugy 
azonban, hogy a különbség még itt is eléggé szembeötlő. 

Ha egyébként valaki da Vincit minden áron a re-
naissance művészének ta r t ja , annál jobb ; ezáltal a renais-
sancera a mezitelen ábrázolás érdekében való hivatkozás 
mindenesetre vészit súlyából, mivel bizonyos az, hogy da 
Vinci művészete a mezítelenségeket nem ismeri. Egyetlen 
mezitelen női alakot akar tak da Vincinek tulajdonítani,*) 
s ezt is mint kezdő művésznek, — és még ez sem sike-
rül t ; az u jabb mű-kri t ika elvitatja e müvet da Vin-
citől. 3) 

„Ö egyike volt, — mondja Lübke, — azon rendkí-
vüli tüneményeknek, melyekben a természet minden gon-
dolható emberi tökélyt szeret egyesiteni : kellemes, mél-
tóságteljes szépséget, majdnem hihetetlen testi erőt, 
szellemileg annyiféle adományt, a mint az egy személy-
ben majdnem soha sem található. . ." „Éppúgy mint a 
XV. század többi művésze, az életnek természetes, cha-
racteristicus fölfogásából indult ki, és a művészetet az 
alak fölötti teljes uralomra v e z e t t e ; 4 ) de e mellett képes 
volt evvel (a realismussal és tökéletes technicával) a szép-
nek legmagasabb kifejezését, a legmélyebb gondolatnak 
erejét, az öröknek és isteninek nvilvánitását összekötni ."5) 

„Fölülmulhatlan gondosság a legfinomabb kivitel-
ben, a rajzolás és modellirozá3 alapossága, ehhez a szi-

>) Lübke II. 202—214. 1. 
2) Az eremitageban Pe'tervárott 
3) Lübke II. .206, 
4) Realismus és technica. 
5) Éppen ebben áll da Vinci közelebb a közép-korlioz mint 

a renaissancehoz, a mely tökéletes realismus- és technicával szép 
emberi alakokat tudott ugyan teremteni, de az „öröknek és isteni-
nek nyilvánítását"' evvel összekötni nem igen volt képes, s nem is 
törekedett erre valami nagyon. 

41 * 
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nézés olvadozósága, — a mi a levegő-távlat fölött tett 
alapos kutatásának vívmánya, — a körvonalozás fátyol-
szerű gyengédsége, — ezek jellemzik Lionardo müveit. 
A kifeiezésben a méltóságot és nagyszerűséget kellemmel 
tudja párosítani, a mí kivált a női arczokon a legédesebb 
bájba megy át." 

Több ifjúkori alkotását mellőzve, „világhírű" mű-
remekét említem meg csak, melyet 1496—8. a S. Maria 
delle Grazie kolostor ebédlőjének falára festet t : az Utolsó-
vacsorát. „Ki az, a ki az isteni tanitónak és mesternek 
összehasonlitbatlan fönsége fölött való csodálkozással be 
tudna telni, azon fönség fölött, melyet ily mélyen föl-
fogni és kifejezni egyetlen művész sem volt képes? — 
Ki ne bámulná az Üdvözítőt környező tanítványok alak-
jain a nagyszerű jellemzést ? Kit nem ragadna meg ezen 
annyira tragicus eseménynek megrázó h a t á s a ? . . . Csak 
egy olyan nagv művész, mint Leonardo, volt arra képes, 
hogy az érzelmek ama teljes lázongásában, melyben 
bánat, fájdalom, gyötrő bizonytalanság, harag, fölháboro-
dás, sőt elrettenés találkoztak, minden egyes characterből 
az éppen megfelelő kifejezést mély psychologiai éles 
látással, mint szükségképenit, kifejteni, — és az érzelmek 
ezen erős hullámzása közepett az isteni mestert azon 
csodálatos fenséggel ábrázolni tudta, teljes nyugalmában, 
— csak alig érintve a szomorúság leheletétől. Maga a 
compositio, hogy t. i. mindkét oldalon három-három 
tanítvány képez egy-egy csoportot, a mi által középen 
Krisztus alakja még inkább és hatásosabban dominál, — 
már ez a művészetnek egyik legnagyobb mesterfogása. 
Ezen tagoltság mellett kimeríthetetlen a finom ellentét 
az egyes characterek közt, a mely ellentét a fejek kife-
jezésében, a mozgásban, a ruházatban, különösen pedig a 
kezeknek physiognomicus jellegében nyilvánul." 

Számos müvei láthatók a nagyobb muzeumokban, 
ámbár ezek nagyobb része tanítványaitól való. Különösen 
kiváló egy pár madonnája ; — de szintén tanítványainak 
utánzatában maradt csak fönn, s talán ez az oka, miért 
érezhető itt már a renaissance hatása, — miért vonul a 
madonna egész megjelenéséből annyira háttérbe akár az 
egek királynéja, akár a legtisztább szűz, és marad egy, 
kis gyermekével játszadozó szép anya. 

A negyedik példát ismét az északi művészetből 
veszszük : Hubert von Eyck (szül. 1366.), a ki, — Lübke 
szerint is, még olasz kortársait, is túlhaladta, sőt több 
tekintetben azoknak tanítója volt. H. v. Evek az ó-német-
alföldi (flandriai) iskolának megalapítója és legnagyobb 
művésze. 

„Művészetének tartalma egészen a középkori művé-
szetnek eszmékben gazdag és symbolizáló modorához alkal-
mazkodik; sőt magas szellemi képessége folytán ő azt 
gazdagabbá és mélyre hatóbbá tudja tenni. De e mellett 
merészen nyul be a való életbe, a szent jelenségeket a 
tavaszi üde természetnek környezetével veszi körül, a 
physiognomiában, a szent alakok ruházatában, az épüle-
tekben, a bútorzatban élesen és hűen van kora és nem-
zete kifejezve. Ezen ujabb szükségletek kedveért a szí-
neknek készítése és alkalmazásában ujabb előnyöket talál 

l) Lübke I. 298 1. 

föl az olajnak, mint kötő eszköznek használatában cso-
dálatos előhaladást tesz, a mi által a színezésnek eddig 
nem ismert fényét és íntensitását, összehasonlíthatatlanul 
finom ragyogását volt képes eszközölni." 

Egyik müve Madridban látható, habár a kivitel 
valószínűleg nem az övé. „Az egész műnek keretét szép, 
gazdagon tagolt góthicus épület képezi, csarnokkal és 
karcsú kis tornyokkal ; az egész alkotmány a középkori 
oltárok szerkezetére emlékeztet. Fönn, diszes és tágas 
baldachin alatt, fönséges jóság kifejezésével, bő és pom-
pázó ruhától körülfonva trónnal az Atya. A trón lépcső-
zetén nyugszik a bárány, jobb felől Mária ül, mély alá-
zattal imakönyvbe elmerülve, balról ifjú szépségben János 
evangelista, éppen látomását készül leírni. Lejebb egy 
terrasseon kedves angyalok zenélnek, mi alatt a nyilt oldal-
csarnokból bekandikáló többi angyalok éneke repül vidá-
man a hangszerek zenéjébe. A középső nyúlánk baldachin 
alatt látjuk az élet vizét csillogva egy medenczébe öm-
leni, melyhez egyik oldalról a hivek serege, élükön a 
pápával, imádkozva közelit, mi alatt másik oldalon a 
zsinagóga, a főpap és kísérete által képviselve széttört 
zászló alatt, borzalomteljesen és kétségbeesetten fordul 
el. Az egésznek nagyszerű architectonicus szerkezete, 
melyben a legélénkebb mozgás látható, arra vall, hogy 
ezt legalább is egy olyan nagy mester componálta, mint 
Hubert v. Eyck." 

„Legnagyobb alkotása azonban a hires kép „a bá-
rány imádása," melyet egy patrícius család kápolnája 
számára festett. A fő rész még az eredeti helyén van, 6 
kisebb szárny a berlini muzeumba került. „A tartalom 
itt is mély értelműen symbolicus." „A kinyitott szárnyak 
közepén látható az Atya, trónuson ül, hármas pápai 
korona van fején, a kormánypálezát és a világgömböt 
tar t ja kezeiben, a pompás vörös palást csodaszép redő-
zettel omlik alá ; az egész az összes keresztény művé-
szetnek egyik legünnepélyesebb alakja. Oldalról mély 
alázattal és kegyteljesen ül a madonna és keresztelő sz. 
János ; ezek mellett éneklő és zenélő angyalok ; a leg-
szélsőbb szárnyakon Ádám és Éva mint a segély és meg-
váltói után sóvárgó emberiség képviselői. 2) Az alsó sor 
közepén látható az élet forrása, a báránynyal, egy tág, vi-
rágokkal díszített mezőn ; a forráshoz mindkét oldalról 
imádkozó alakok közelítenek egyes csoportokban, angya-
lok, patriarchák, propheták, apostolok, martyrok. Ezen 
sorok folytatása látható a mellék szárnyakon : a zarándo-
kok és remeték serege, Krisztus harezosainak és az igaz-
ságos bíráknak csoportja, melyek szintén az üdvnek for-
rása felé vonulnak. Kívülről az annunciatio látható, 
valamint az adományozók (Jodocus Vyts és neje Lisbetta) 
remekül ábrázolt térdeplő alakjai, továbbá keresztelő szt. 
János és az evangélisták, ez utóbbiak mint szobrok van-
nak föltüntetve. Egészen fönn az ivek alatti mezőkön 
két próféta és két sybilla van festve." 

') Szárnyas oltár 
2) Ezen két alak mezitelen De azon jelentőség, melylyel e 

két alak a képen bir, kizárja azon fölfogást, mintha a -meztelen 
test szépségét" akarta volna a művész bemutatni. „A segély- és 

! megváltás után sóvárgó emberiség képviselőin" a mezítelenség 
' stent büntetés. 
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Mielőtt e mü egészen elkészült volna, Hubert von 
Eyck meghalt s azt valószínűleg testvére, János fejezte 
be. De „a főbb alakokon Hubert ecsetjére ismerünk, mert 
azokon oly ünnepélyes a kifejezés, oly fenséges s azért 
mégis oly lágy a ruházat borulása, minden gyengédség 
mellett oly szabad és biztos a kezelés, a barnába átjátszó 
carnationak x) oly nagy a bensősége, — hogy erre János 
v. Eyck egyéb müvein példát alig találunk." 2) 

Ennyi talán elég lesz a középkori festészetből. Hátra 
van tehát az összehasonlitáshoz szükséges másik tagnak, 
a renaissancenak rövid ismertetése. Azt hiszem, hogy 
semmiféle mystificatió gyanúja nem fog érni bennünket, 
ha a renaissance négy legnagyobb képviselőjét : Michel-
Angelot, Tiziant, Corregiot és Rafaelt választjuk pél-
dának. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, nov. 20. Hg Vaszary Kolos primás 
bélce-szózatánalc visszhangja a sajtóban. — 

Az a két beszéd, melyekben herczeg-primási tevé-
kenységének vezérelveit hirdeté ki Esztergom uj főpász-
tora. országszerte nagy feltűnést keltett és megbeszélések 
tárgyát képezi a lapokban, a melyek szives-örömest adják 
meg az uj hg-primásnak az elismerés koszorúját, kettős 
nyilatkozatának megnyugtató és felemelő, magasztos tar-
talmáért. 

A fővárosi napi sajtó levén az ország társadalmát 
mozgató érzelmek leggyorsabb visszatükröztetője, a ked-
vező hatás feltüntetésére, melyet országunk primásának 
programmszerii szózatai keltettek, néhány főbb napilap 
ide vonatkozó vezérczikkéből szórói-szóra közöljük a leg-
praegnansabb részeket, 

M. t. olvasó-közönségünk jól tudja, hogy egy-egy 
napilap mindig egy-egy kisebb vagy nagyobb kör esze-
járásának a képviselője levén, az eseményeket az objectiv 
felfogás mellett mindig egyúttal a maga különleges állás-
pontjához is igyekszik adaptálni és igy az objectiv látásé 
mellett, mindig a maga szemüvegén való nézés következ-
ményeit is hiven előállitva látjuk sajtónk változatos tö-
rekvéseinek produktumaiban. Innen van, hogy a napi 
sajtó nyilatkozataiban rendesen sok igazság van, — de 
sok egyéni és pártfelfogással feltarkázva. Ez utóbbiaktól 
itt mi eltekintünk, és csak oly nyilatkozataira a sajtónak 
szorítkozunk, a melyekben maga a hg-primás nyilatko-
zata objectiv tartalmával érvényesül, minden belemagyará-
zás nélkül. 

Hg Vaszary Kolos elvi kijelentései, melyekben magas 
vallásügyi és állampolitikai eszmék vannak proklamálva, 
valóban szerencsés pillanatoknak- szerencsés sugallásából 
származtak, mert igazán tetszenek mindenkinek, a ki Magyar-
országot szereti, kivétel nélkül. Ez a budapesti napi saj-
tónak véleménye, Ítélete, tanúbizonysága — egyhangúlag. 
De halljuk a tanúbizonyságokat, egyenkint, sorban. 

A „M. Állam" igy ír : „Usque ad aram, egész az 
oltárig, ezek voltak a klasszikus szavak, melyekben meg-

1) A testszin a festészetben (Lessing). 
2) Lübke II. 306. 

jelölte a határt, ameddig az államhatalomnak tartozó 
engedelmesség terjed és melyen tul az következik, hogy 
inkább kell engedelmeskednünk Istennek mint az embe-
reknek. Kapcsolatosan pedig szólt az elintézetlen egyház-
politikai kérdésekről, terhes örökségnek nevezvén azokat, 
de hozzá tette, hogy bár a megoldás módját ez időszerint 
meg nem jelölheti, határozottan kijelenti, hogy az elől 
kitérni nem fog s azért kéri a főkáptalannak és általa a 
klérusnak és a magyar katholikusoknak támogatását. 

Örömmel hallja e vezéri szavakat a magyar katho-
liczizmus. Oly szomorú napokat éltünk, hogy már attól 
aggódtunk, hogy az oltárt is hatalmába keriti a lelkiis-
mereteken zsarnokoskodó liberális szellem, s ime Sión 
ormáról elhangzott a válasz: „engedelmes polgára leszek 
ő felsége kormányának egész az oltárig." Igen az oltá-
rig, mert már csak az oltár maradt jóformán érintetlen a 
liberizáló államhatalomtól, sőt az sem egészen, mert 
hiszen, a keresztelés vallásos cselekmény, szentség, és e 
szentségnek kiszolgáltatását elkeresztelésnek merik ne-
vezni, kihágásnak minősitik jogi alappal nem biró rende-
letekkel és durva erőszakkal akarják letériteni a lelkeket 
a kath. egyház ösvényéről, melv az élet, az igazság, az 
üdvösség. 

Alig néhány napja hangzott el a büszke szózat & 
kultuszminiszter ajkáról, hogy rendeletét nemcsak végre-
hajt ja, de szükség esetén törvénynyel pótolja, és ime ma 
az ország primasának ajkáról hallja a hitéért vértanúsá-
got szenvedő klérus, hogy a megoldás igenis közeleg és 
hogy az, kinek kezében van a döntés, nem fog kitérni a 
megoldás elöl, nem fog engedni, amint itélt már a pápa, 
azonkép fogja ő vezetni a reá bizott egyházat, engedel-
meskedvén a felség kormányának mindaddig, mig az az 
oltárra, a vallás szabad gyakorlására, a szentségek kiszol-
gálására nem teszi kezét." l) 

A félhivatalos „Nemzet" igen helyesen kiterjeszti 
consideratióit Csúszka Gv. kalocsai érsek ur nyilatkoza-
taira is, melyeket az üdvözlésekre válaszul Kalocsa érseke 
e napokban mondott, és igy jellemzi e két főpap tájé-
koztató megnyilatkozását: „Nap nap után szakadatlan 
folyik a tisztelgés az újonnan kinevezett egyháznagyok-
nál. Nem csak a herczegprimásnál, hanem a kalocsai 
érseknél is egyik küldöttség a másik kezébe adja a ki-
lincset s a lapok telve vannak az üdvözlő beszédekkel és 
a főpapi válaszokkal. 

Nagyon téved az, aki ezekben csak külső tormasá-
gokat lát s nem tulajdonit belső értéket e jelenségeknek. 
Mert azokban az üdvözlésekben a nemzet közvéleménye 
nyilatkozik meg. Azokban a válaszokban pedig vissza-
tükröződik a magyar katholikus egyház két kiváló férfiá-
nak egész karaktere s előreveti fényét annak a munkás-
ságnak, a melyet e két férfiú uj pozicziójában a haza 
javára ki fog fejteni. 

Apró mozaik-koczkák szerepét játszák azok az apró 
beszédek, melyeket ugy Vaszary Kolos herczegprimás, 
mint Császka György kalocsai érsek nap-nap után elmon-
danak s a mely mozaik-koczkákból össze lehet állítani a 
két egyházi jelesünk hű jellemképét, a mint az ország 
szine előtt napról-napra jobban kidomborodik . . . 

') Nov. 19. sz. 
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Szebben és szabatosabban nem lehet megírni a her-
czegprimás munkakörét, mint Vaszary Kolos tette az ő' 
beszédeiben. Szebben és szabatosabban nem lehet fölfogni 
Magyarország herczegprimásának hivatását. 

Es a midőn az uj herczegprimás erre a szép és' 
szabatos egyházpolitikára kikéri a nála tisztelgő küldött-
ségnek. egyeseknek és az egész nemzetnek támogatását; i 
— a támogatásban nem szabad csalatkoznia, mert csak 
ez az egyházpolitika tarthatja fönn a békét a római kath. 
egyház kebelében épp ugy, mint az egyház és a többi 
felekezetek s az egyház és állam között." l) 

Teljes elismeréssel adózik a hgprimásnak az „Egyet-
értés" : »Igaz hódolatunkat Vaszary Kolos primásnak ! 
Szebben, rokonszenvesebben, sziveket és lelkeket örven-
deztetobb módon nem mutathatta volna be magát Magyar-
ország uj herczegérseke a reá figyelő magyar közönségnek, 
mint az állásáról és hivatásáról tett elvi kijelentésekkel, 
melyek az üdvözlő küldöttségeknek adott feleleteiben 
foglalvák. Különösen kiválik e tekintetben ama válaszoló ! 
beszéde, melyet ma a fővárosi Kath. Kör, tehát egy esz-
méivel és törekvéseivel szorosan felekezeti irányban mozgó 
társas testület küldöttségéhez intézett. Egy kat'h. egyház 
főnöki hivatásától teljesen áthatott, de egyszersmind a 
felvilágosodott kor igazságát őszintén átérző, hazája üd-
véért melegen buzgó és mindenben az igaz emberbaráti 
szeretet által vezérelt magyar főpapnak sugárzó alakja 
tükröződik le izről-izre az uj primásnak ez első pro- I 
grammszerü nyilatkozataiban, melyekkel a nyilvánosság 
eddig megismerkedett. A magyar klérus hazafias tradi-
cziói teljes erővel sugallják a primás lelkét, hogy uj, l 
korszerűbb alakban, tisztultabb, nemesebb kifejezéssel szó-
laljanak meg belőle." 2) 

A „Pesti Napló" ellenzéki lap, bár ellenzéki takti-
kából igyekszik kihegyezni a hg-primás nyilatkozatait a 
kormány ismeretes szomorú emlékű rendeletével szemben, 
magáról a prímásról és nyilatkozatairól az elismerésben 
és dicséretben nem engedi magát túlszárnyalni egy napi-
lap által sem. Szavainak java ez : „E kitérés után (a 
i'ebr. rendeletre vonatkozott) visszamegyünk az uj primás 
politikai nyilatkozataihoz. Hogy ezek között legfontosabb-
nak véljük a békés kormányzás szándékának ismételt 
hangsúlyozását, örvendve konstatáljuk. Vaszary békét akar 
nemcsak az állammal: békét a nem kath. vallásfelekeze-
tekkel is. E tekintetben legnevezetesebb a budapesti 
kath. körhöz intézett szónoklata, ebben különösen azon 
passzus, melyben elismeri, hogy „a politikai és egyházi 
viszonyok átalakultak." Levonja ebből a konzekvencziákat 
a magyar kath. egyházra vonatkozólag akképen, hogy 
.,ennek helyzete a többi törvényesen bevett minden vallás-
felekezetre különbség nélkül megállapított „egyenlőség és 
viszonosság mellett szintén megváltozott." Oly elvi kije-
lentése ez, melynél egyebet és többet senki — bármily 
vallású legyen — nem követelhet. S midőn a primás 
magyarázólag még hozzáteszi, hogy jelenleg nem lehet 
többet, csak a „cuique suum-ot igényelni; és ő nem is 
kér egyebet egyháza számára az államhatalomtól, a melv-

l) Nov. 19. 
•) Nov. 19. sz. 

lyel ő a szívélyes és békés viszonyt helyreállítani s fen-
tartani nemcsak kívánatosnak, hanem egyháza és hazája 
érdekében szükségesnek is tartja" : akkor, midőn így nyi-
latkozik Vaszary Kolos, ebben kimondotta az elvet, mely 
szerint az egyház az állam között fenforgó viszályt és a 
protestáns egyházakkal való vitát és villongást elintéz-
hetni véli." x) 

Utoljára hagytuk a „Pester Lloyd"-ot, nem azért 
mintha bármi tekintetben utolsó volna, hanem azért, hogy 
külön kiemelhessük róla, hogy ennek a lapnak bemuta-
tása szerint fog a külföld jobbára tudomást szerezni — 
magyar kath. bureau de publicité, Correspondenz-Bureau 
teljes hiányában — Magyarország uj hg prímásának első 
tájékoztató nyilatkozatairól. A „P. Ll." nov. 19. számá-
nak vezérczikkét igy kezdi: „Minden szóval, mely az 
újonnan kinevezett hgprimástól a nyilvánosság elé kerül, 
megerősödik a bizalom, melylyel az eddigi pannonhalmi 
főapát iránt nemcsak az ő hívei, hanem minden elfogu-
latlan és előítélet hatalma alatt nem álló honfiak vallás-
különbség nélkül viseltettek. A szerény szerzetes pap, kit 
az ő testvérei élére való meghívása és a szent István 
által alapitott apátsággal összekötött nagy hatalommal 
való felruháztatása, az ő egyszerű életmódjából ki nem 
vetkőztethetett, most is, midőn oly gyorsan és váratlanul 
emelkedett fel a fejedelmi fénykörbe, a melv az egyházi 
rangfokozat legfelsőbb fokát hazánkban körülveszi, semmi 
változást nem szenvedett lényében. Sem az ,ő áldozópapi 
szelídsége, sem hazánk történetében teljesített búvárko-
dásain alapuló hazafias érzülete, sem az ő tisztán embe-
ries, kedves, mesterkéletlen, a diplomacziai kendőzést 
könnyen nélkülöző egyénisége nem változott az által, hogy 
apátságának szemlélőcléses, csendességéből kortársai politi-
kájának zajos dísztermébe belépett, és mint a magyaror-
szági kath. egyház vezére, legtöbb elődjeihez az eszter-
gomi érseki széken hasonlóan, nagv hivatást valait, 
magára, csatlakozva elődeinek fényes sorához. Alázatos, 
Istenbe bizó lélekkel viseli gyengéd vállain a nagy kö-
telességek nehéz terhét, melyet miat jó magyar és mint 
jó katholikus felválalt, és a legjobb kivánatokkal s leg-
kecsegtetőbb várakozással tekint mindenki az uj hg prí-
másnak működése elé, a kinek szive telides tele van a 
legszentebb fogadásokkal és aki „büszkébb czélt nem 
ismer mint békét terjeszteni és jót tenni." Ily sze-
rencsés auspiciumok között indul meg hg Vaszary Kolos 
primássága. Adjon hozzá Isten sok áldást, nagy sikert 
és dicsőséget ! ? ? 

Németország. Protestáns politika. (Ered. tudós.) 
A „Reichsbote," a melynek főczélját a katholicismus 

ellen intézett és sokszor igazságtalan támadásai képezik, 
233-ik számának mellékletében „Vatikanische Politik" 
czimen egy czikket közöl. Mi szándékosan választottuk a 
„Protestáns politika" czimet, hogy a „Reichsbotenak" 
kissé elevenére tapintsunk s kimutassuk rosszakaratú 
ráfogásainak hamisságát. Ha nem ez lett volna czélunk, 
akkor egyszerűen „a Reichsbote politikája*' czimet adtuk 
volna czikkünknek. A Stöckerféle lap vatikáni politikának 

') Nov. 20. sz. 
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nevezi azt, a mi tulajdonképpen nem is politika, hanem 
egyszerűen egy tényállásnak helyreigazítása. 

Nevezett lap czikkének czimével oda akar utalni, 
hogy a pápa politikai ügynek tart ja az „Osservatore 
Romano" magatartását desavouálni, de, hogy egyszersmind 
az ellenkezőt is megtehette volna, ha azt az időviszonyok-
hoz mérten szükségesnek tartotta volna. Vagv milyen 
fondorkodást tételeztek fel a szent atyáról? A „Reichs-
bote" ebben az esetben ugyancsak a maga nézetei szerint 
itélt. Az egyszerű tényállás ugyanis az, hogy a pápa az 
„Osservatore"-nak a hármas szövetség ellen intézett heves 
kifakadásaitól teljesen távol tartotta magát. 

A Vatikán magyarázatában nincs politikai tenden-
-czia, csak a hamis feltevéseket czáfolja. 

A „Reichsbote" czikke czimének igazságtalanságához 
még egy másik is csatlakozik, a mely a következőképpen 
van formulázva : A „Politische (Korrespondenz" egy hiva-
talos vatikáni levele is desavouálja az „Osservatore Ro-
mano" legutóbbi czikkét, most már, midőn Caprivi 
Agliardinál volt, s Francziaországnak a szent székhez 
való viszonyával foglalkozván, kijelenti, hogy az nem a 
legkedvezőbb. 

Nincs kétség benne, hogy a „Reichsbote" oda akarja 
értelmezni a dolgot, mintha a pápának az „Osservatore" 
czikkéről tudomása lett volna, és csak most, mikor Cap-
rivi, birodalmi kanczellár a müncheni nuntiussal érteke-
zett, lett volna a kérdéses czikk Róma részéről desavouálva. 
A protestáns lapoknak ilyen félremagyarázásai eléggé 
ismeretesek. A „Reichsbote" mostani politikai fogása 
azonban nem veszélyes, sőt alig jöhet tekintetbe, mert, 
mint a „Hamburger Correspondent", a melyet gyakrabban 
használtak fel már ilyen hivatalos közlésekre, mondja: 
„Az „Osservatore" sokat emlegetett czikkének jelentőségé-
ről s származásáról Berlinben már jó eleve értesülve 
voltak. Mindenki tudta, hogy a Vatikánnak a kérdéses 
-czikkről nincs tudomása, s ama jelentőség, a melyet a 
sajtó annak az állam részéről tulajdoníttatni akart, szin-
tén csak légből kapott. 

A kormány sem kételkedett egy perczig sem abban, 
hogy a Vatikán czáfolata nem a birodalmi kanczellárnak 
a müncheni nuntiussal folytatott tárgyalása után jelent 
csak meg, hanem, hogy csak egy tényállásnak helyreállí-
tásáról volt szó. A mit a „Reichsbote" idézett czikkében 
folytatólag mond, csak általános himezés-hámozás, s az 
is a „Fräukisches Volksblatt" rovására, daczára anuak, 
hogy ez álláspontját igazolta, s a közlött czikket maga 
is visszavonta. 

A „Reichsbote" cselszövényeivel a császárt szeretné 
a katholikusok ellen fölizgatni, ezeket gyanúba hozni, 
bizalmatlanságot szitani s a közönséget elfogulttá tenni 
ellenük. Ez a párt elég hazafiatlan arra, hogy a katho-
likusokat folyton provokálja, az ellentétet mindig élesebbé 
tegye, a helyett, hogy, mint az igazi hazafiakhoz illenék, 
a maguk részéről is mindent elkövetnének, hogy a pár-
tokat a hazafiasság nevében egymással kiegyenlíteni s 
•egyesíteni törekednék. 

(Vége köv.) 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-lstván-Társulat 

Tudományos Irodalmi Osztályánál' őszi gyűlése 1891. nov. 
hő 19-én. 

A társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 
tagjai nagy számmal gyűltek össze a fővárosból és a 
vidékről. Az ülésen dr Kisfaludy A. Béla elnökölt. Üd-
vözölvén az osztály tagjait, beszédét igy folytatá : „A 
mult tavaszon volt utolszor részem a szerencsében, hogy 
az osztály gyűlésén elnökölhettem, de nekünk akkor még 
nem tavaszodott. A magyar Siou árvasága, melynek gyá-
sza a mult téli osztálygyülésünkre borult, még mindig 
tartott , — és azt az árvaságot érezte a magyar Sión hü 
leánya a mi társulatunk is. — De most már m. tisztelt 
uraim! akár ne is mondjam tovább. A fővárosban egy-
mást váltó küldöttségek, a közöröm zaja — visszhangoz-
zák a mi örömünket is. A magyarhoni kath. egyház első 
főpásztori széke nem üres többé. Fölséges urunk apostoli 
gondoskodása és szentséges atyánk helybenhagyó bölcses-
sége — egy oly férfiút ültettek a nagy Simor örökébe, 
akinek hazafias jellemével csak szigorúan egyházias lel-
külete, magas műveltségével csak meleg szeretete, — 
akinek jelességével csak szerénysége mérkőzhetik, akit 
minden tulajdonságai oly közel emeltek e magas méltó-
sághoz, amily távol maradtak attól vágyai. A jeles szent 
Benedek-rend kormányáról hivta őt az isteni Gondviselés 
a magyarhoni kath. egyház kormányzására — arról a 
térről tehát, hol a nemzeti közművelődés mindennapi 
munkája foly. S azért ha méltó az országos öröm, mely-
lyel őt magas méltóságában az egész nemzet fogadja: 
bizonyára méltó a mi örömünk, alapos a mi bizodalmunk, 
melylyel az ő személyében anyatársulatunk s igy ezen 
Tudom, és írod. Osztálynak is fővédnökét köszöntjük. 
Kérem azért a m. t. osztályt, méltóztassék az elnökséget 
utasítani, hogy főméit, és főtiszt. Vaszary Kolosnak esz-
tergomi érsekké s Magyarország herczegprimásává tör-
tént legk. kinevezése fölötti örömünket, fiúi hódolatunk 
kifejezésével föliratilag juttassa ő berczegségéhez, kit az 
Isten sokáig éltessen!" 

Az osztály nagy lelkesedéssel fogadta az elnök elő-
terjesztését s az indítványt kiváló örömmel emelte ha-
tározattá. 

Ezután Hummer Nándor olvasta fel ily czimü érte-
kezését : „Kolumbus Kristóf és vállalata a salamancai 
tudósolt előtt.* Szerző kiemelte a körülményt, hogy a 
jövő év okt. hó 12-én lesz négyszáz éve annak, hogy a 
középkor végső századának e kiváló herosa felfedezete az 
uj világot, kiemelte, hogy e négy század alatt Amerika 
és Európa egymás mesterei lőnek, hogy az egyik gaz-
dagsága a másik jólétét mozditá elő, hogy az óvilág 
tudományának világánál kigyúlt az újvilág szellemfénye 
s e négyszázados történet folyamán elfelejtkeztek arról, 
ki legyőzé a nagy Oczeán veszélyeit, ki összehozá Ame-
rikát és Európát, elfelejtkeztek Kolumbus Kristófról. A 
feledés fátyolát a kath. egyház feje IX. Pius pápa vevé 
le a feledni szerető emberiség szeméről, midőn Roselly de 
Lorques marquis által megiratá a nagy admiralis biogra-
phiáját. Ismételi az egyház kebelében, a franczia püspöki 
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kar kezdeményezésére megindult mozgalmat, Kolumbus 
megdicsőitésére. Szerző értekezésében különösen azon né-
zet ellen foglalt állást, hogy a jelen kor tudósai közül 
«okán még mindig azt vallják, hogy Kolumbus nem a 
renaissance műveltségétől áthatott s nagy föladatára tudo-
mányosan elkészült férfiú, hanem a középkor vallásos 
rajongásával eltelt hivő. ki törhetlen kitartását nem a 
tudásból mérité, hanem ábrándos hitéből. Érdekes voná-
sokban ismerteté a salamancai tudósok vitáját, mely 1486. 
nov. hótól 1487. febr. hóig terjedt. Négy hónapon át 
vitáztak Kolumbussal. Kolumbus a vita alatt a támadó 
tudósokkal szemben az ókor kiváló, tudósai, a szent-
atyák iratai, kora leghíresebb tudósainak érveivel harczol 
s mint korának egyik legizmosabb tudósa áll szemben a 
salamancai doktorokkal. •— A vitának eredménye volt, 
hogy a tudósok hiu és kivihetetlennek találtuk Kolumbus 
theoriáját. — Értekező ismerteti a jelenkor Kolumbus-
irodalmát, mely azon a fokon van, hogy Kolumbus hír-
nevét s becsületét megmenti, a kath. egyház pedig a 
nagy hitvallót megdicsőiti. 

Az osztály élénk figyelemmel kisérte az előadást s 
melegen hozzájárult azon köszönetnyilvánításhoz, melyet 
a gyűlés elnöke szerzőnek kifejezett. 

A gyűlés további folyamán egy kiküldött bizottság 
munkálata alapján ügyrendjét akkép módositá, hogy 
nagyobb tömörülés szempontjából eddigi négy szakosztályát 
kettőre vonta össze, s minél körültekintőbb s megfontol-
tabb előkészítésen alapuló tagajánlások szempontjából az 
ügyrend 22. §-át is modósitá. Ez okból kifolyólag ezen 
évben tagajánlás nem történt. 

Az osztály ezután dr Szentkláray Jenő r. tag indít-
ványára elhatározta, hogy elhunyt jeles tagjának Szülik 
József volt ó'becsei prépost-plébánosnak sirja fölé emléket 
állíttat s a költségek fedezésére a költő tisztelői körében 
gyűjtést indit, a mire meg is választotta a külön bizott-
ságot. 

Az osztály a módosított ügyrend alapján megválasztá 
a szakosztályok előadóit; az első szakosztály előadójává: 
dr Platz Bonifác tagot, másodelőadóvá dr Bognár István 
tagot, a második szakosztály előadójává : dr Timon Ákos 
tagot, másodelőadóvá dr Bapaics Baymond tagot. — Az 
első szakosztály a hetes bizottságba megválasztá Molnár 
Lászlót, a második szakosztály ugyanezen bizottságba 
megválasztá tagul dr Breznay Bélát. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : dr Czobor 
Béla és Mócsy Antal tagok. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére: Lajos József adonyi kerületi helyettes ales-
perest és nagy-hantosí plébánost, továbbá Krizsány János 
vaáli kerületi alesperest és pázmándi plébánost, a székes-
fehérvári székesegyház tiszteletbeli kanonokjaivá kine-
vezem. 

Kelt Gödöllőn, 1891. évi november hó 10-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gr. Csáky Abbin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** O felsége a királyasszony nevenapján, f. hó 

19-én, ismét meglátszott az egész országon a trón iránt 
való hagyományos nagy tisztelet. Budapesten a minisz-
tériumok, színházak, bíróságok, egyetemek és egyéb isko-
lák, valamint az országgyűlés épületei is, fel voltak 
lobogózva. Az idegen államok konzulai saját nemzeti 
zászlóikat tűzték ki. A főváros templomaiban ünnepi isteni-
tiszteletet tartottak. A főistenitisztelet Budavárában 10 
órakor volt a helyőrségi templomban. Nm. és főt. Császka 
György kalocsai érsek pontifikált. 

— A budapesti kir. tud. egyetem hittudományi ka-
rának testületi tisztelgését f. hó 18-án fogadta a hgpri-
más. Dr Berger ev. János dékán beszédére válaszolva ő 
hgsége a hittudományok müvelésével és tanításával fog-
lalkozó tanári kart, hasonlattal élve (militia est hominis 
vita) az egyházban annak lenni mondotta, a mi a hadse-
regben a genie-corps, az úttörő testület. Az életbölcseség 
gazdag kincstárából meritve ő hgsége vezérelvül egy 
nagy igazságot említett fel kegyes és szívélyes válaszá-
ban, azt, hogy a tudomány harczaiban az ellenfélt nem 
le hanem meggyőzni kell igyekezni. Szokott nyájas le-
ereszkedésével a tanári kar minden tagjához külön-külön 
is volt üdvözlete, kiket sorban meg is csókolt a főpász-
tor, s végül még egyszer a legszivélyesebben kijelenté, 
hogy mindenkor szolgálatára áll a tisztelgő tanári kar 
s az egyetem érdekeinek. 

— Nagy örömet fog okozni országszerte a főm. hg-
primásnak ama nyilatkozata is, melyet Győrött a nála 
tisztelgő hédervári esp. kerület papságához intézett, kije-
lentve, hogy — reá, ő ezt jól tudja, a papságnak igen 
fontos, életkérdése vár megoldás végett, t. i. a congrua-
kérdés. 0 ennek rendezése elől nem tér ki, de erre a 
meddő vitákat nem tartja alkalmasnak. Ezt a kérdést is ő 
rendezni fogja. 

— Az osztrák püspöki kar f. hó 12-én ült össze 
conferentiára Bécsben. Az értekezletből semmi sem ke-
rült a nyilvánosság elé. A berlini „Germaniá"-ba átszi-
várgott hír szerint az osztrák főpásztorok főleg arról 
tanácskoztak, hogyan lehetne segíteni a kath. egyház 
nyomasztó helyzetén Ausztriában. A lakosság óriás több-
sége katholikus, és mégis az államomnipotencziának véd-
szárnyai alatt a hitetlenség kénye-kedve szerint uralkodik 
az ifjúság nevelése fölött. 

— Éljen'. Az 1892-re szóló Szent Család Naptára 
értesülésünk szerint már eddig, három hónap alatt, 28,427 
példányban kelt el. Kívánatos, hogy a tavali kelendőséghez 
képest, 80—100 000 példányban keljen. 

— A belga katholikus pártvezér Woeste Károly, a 
löweni kath. egyetem nagynevű neveltje, a királytól állam-
ministeri rangot és czimet kapott. Ilyen czime volt a 
boldogult Windthorstnak is. 

— Magyar ember a freiburgi kath. egyetemen tanár. 
Michl Leo dömés atyát a gráczi zárdából a freiburgi kath. 
egyetem tanácsa Svájczban a bölcselet tanárává válasz-
totta meg. Szül. 1857-ben, áldozópap 1880. óta. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTYENEDIK 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. 

Prímásunk programmjának negyedik pontja. 
A nap is, ha felkelt, nem egyszerre önti ki 

fényes áldásait a sóvár mezőkre. Minden órának 
megvan a maga melege, megvan a nap minden 
szakában a napfény ragyogásának más és más 
fokozata. 

Magyarország hgprimása is lassanként, gyö-
nyörű egymásutánban, fej t i ki a nagy eszméket, 
melyek ál tal magát kormányzásában vezérel-
te tn i fogja. 

Legelső beszédében, melyet Bécsben az apos-
toli szentszék követe előtt mondot t , kitűzte a 
czélt: — pax, a békességet! 

Azután az esztergomi főkáptalanhoz mon-
dott első főpásztori beszédében kijelölte az ama 
fenséges czélra vezető első eszközt: a hithiíséget 
és a reá t e t t szent esküjét. „Ubi Petrus, ibi 
Ecclesia!" 

Harmadik nagyobbszerü beszédében, melyet 
a budapesti Katholikus Kör nagy küldöttségéhez 
intézett , megjelölte az ama nagy czélra szolgáló 
másik eszközt: a hazafiságot és a szintén reá 
t e t t esküt. 

Most, negyedik nagyobb nyilatkozatában, 
melyben Győrmegye hatóságától és közönségétől 
búcsúzott el, mintegy fenséges p rogrammjának 
negyedik pontjául megemlékezett arról, a mi 
minden emberi igyekezetet próbára tesz, — az 
akadályokról, melyek esetleg őt magasztos czél 
j á ra való törekvésében fel tar tóztatni akarnák. 

De halljuk ezt a beszédet magát s lássuk 
hogyan világit be főpásztorunk ihle te t t elméje 
az egyház hajójá t fenyegető örvényekbe és ve-
szélyekbe. * 

Hg Vaszary Kolos primás bucsú-beszéde Győrmegye 
hatóságához és közönségéhez. 

Méltóságos alispán ur ! Mélyen tisztelt uraim ! 
Meghatva mondok köszönetet kegyes meg-

jelenésökért és szives üdvözletükért. Nem ringa-
tom magamat abban, hogy ugy teszek, mint az 
a hajós, a ki örömkiáltások és üdvriadás közt 
ereszkedik hajójával a tengerre, azt hivén, hogy 
az mindig csendes leend; előre látom, hogy ha-
jóm egy zajos tenger nehéz hullámaival fog meg-
küzdeni, de hiszem, hogy meglelem a helyes irányt, 
mert van egy sarkcsillagom, a melynek nem 
hideg fénye, hanem meleg sugarai vezetik biztos 
révbe ezen ha jómat , melynek kormánya a szere-
tet, horgonya pedig a jobb jövőbe vetett remény. 

Méltóztatot t emli teni a békét, szeretetet és 
egyetértést a felekezetek közt. Ha nem lehet egy 
hit, egy nyelv ; törekedjünk arra, hogy legyen szi-
vünk egy a hazáért! (Lelkes éljenzés.) 

Emliteni mél tóz ta to t t még a kapcsot, hogy 
az megszakad köztem és a nemes vármegye közt ; 
ez azonban nem lehetséges. Nemcsak főpásztori 
állásomnál fogva, miután Győr vármegyének egy 
része esztergomi érsekségem hiveinek egy részét 
magában foglalja, hanem közjogi állásomnál fogva 
is szorosan, sőt az eddiginél szorosabban fogja 
összefűzni e kapcsot. S a midtam, melyet a ne-
mes vármegye közönsége között töltöttem, a jó in-
dulat, amelylyel mindenkor ta lálkoztam, a sze--
retet , melyet irányomban tanusi tot tak, ezen a 
magas helyen, a hol a szédülés veszélye oly köny-
nyen megingathat, fenn fog tar tani . Ezen hivata-
lomban s nagy feladataimban kérem kegyes 
támogutásukat ." (Hosszas, lelkesült éljenzés!) 
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A művészet és az erkölcsiség. 
Dr, Piszter Imrétől. 

(Folytatás.) 

A XVI. században következett be. — Liibke sze-
rint,1) — a festészetnek azon kora, mely méltán állitható 
Pericles századának szobrászata mellé. „A festészet elérte 
a föltétlen uralmat a formák birodalmában," — „és az 
általános emberi érzés egészen eltelt az örök igazzal és 
széppel," „minden exclusiv korlátozás megszűnt," és „a 
művészet fölszabadítása befejezetté lőn.L 

Mi ugyan nem tudjuk, miben állott voltaképen ez 
„a fölszabadítás;" mert ha a kereszténység és az egyház 
befolyása alul kellett fölszabadítani, akkor érthetet len 
marad Lübkének számos helyen te t t ama nyilatkozata, 
hogy a kereszténység és az egyház ápoló kar ja i között 
tudott csak nagyra nőni a művészet ; és a kereszténység 
szolgáltatta ezen korszak legkiválóbb alkotásainak is az 
eszmét : miért oly diadalmas tehát ez a fölszabadítás ? — 
Bármint álljon is a dolog, a mire az idézett kifejezések-
kel a figyelmet fölhívni akar tam, — ez azon körülmény, 
hogy Lübke szerint ezen kor a festészetnek legfénylőbb 
korszaka ; ezért a jellemzésre majd általunk Lübkéből idé-
zett szavak „a fortiori" és „ad hominem" fognak bizonyító 
erővel bírni. 

Michel-Angelo „alkotta az ő koráig létezett két 
legnagyobb freskót, teljesen függetlenül akár a művészi 
akár az egyházi traditiótól." — De ezeket megelőzte egy 
carton, melyet a flórenczi magistratus fölszólitására készí-
tett , s a mely carton Michel-Angelo hírnevét megalapí-
tot ta . Ez a carton Michel-Angelóra és azon művészetre, 
melynek ő volt megteremtője, annyira jellemző, hogy 
figyelmen kivül nem hagyhat juk. Michel-Angelo egy csata-
kép vázlatát adja itt, és „azon mozzanatot választja a 
csata előtt, midőn a katonák egész gondtalanul az Arnő 
folyó habjaiban fürdenek; egyszerre csak megperdül a 
csatára fölhívó dob. — Mikor cartonjával elkészült (1505) 
és azt bemutat ta , kortársainak oly mérvben keltette föl 
bámulatát , hogy Leonardo hasonló tar ta lmú vázlatát egé-
szen figyelmen kivül hagyták. Az emberi testnek tökéletes 
ismerete van itt értékesítve ; ezen ismeretnek megszerzésére 
pedig nem kevesebb, mint 12 évet fordított Michel-Angelo. 
Hirtelen meglepetés, a legkülönbözőbb kísérlet a ruha 
fölöltésében, kapkodás a fegyver után, rohanás a harczba : 

— van itt megérzékitve. A carton nyilvános szemléletre j 
lőn kiállítva, s a művészek mind, maga Rafael is, nagy ; 
szorgalommal tanulmányozták azt." 2) 

Nos, — ha valaki életének 12 évét fordí t ja a test-
nek tanulmányozására, természetes, hogy ezen tanulmá-
nyát tőle kitelhetőleg fogja is érvényesíteni, a mint arra 
alkalom nyilik. Valamint kétségtelen az is, hogy egy 
olyan genie, minő kétségtelenül Michel-Angelo volt, ezt 
olyképen fogja érvényesíteni, hogy e részben a tökélynek 
netovábbját éri el. Tagadhatat lan tehát, hogy ezen car-
tonon a realismus a test ábrázolását illetőleg a legtöké-
letesebben érvényesült. És ha ehhez, t. i. az emberi 

1) Lübke IL 201. 
2) Lübke II. 216. 

testnek ily rendkívüli hű, a valóságnak teljesen megfelelő 
ábrázolásától hozzá gondoljuk az újság, *) a változatosság, 
az eredetiség hatását, valamint a tecbnica kifogástalansá-
gát, végre ezen korszaknak minden képzeletét túlhaladó 
frivolitását : ezen cartonnak rendkívüli sikerét könnyen 
megfe j the t jük magunknak. De azért józanul soha sem 
ál l i that ja senki, hogy az „Arnó folyó habjaiban (mezte-
lenül) fürdő majd a ruháik, fegyvereik után kapkodó 
katonák" oly eszmét képviseljenek, melynek bár legtöké-
letesebb ábrázolása is, méltán ébreszthetne magasabb 
kalleologicus élvezetet. A renaissance iránt elfogultnak, s 
a meztelen test ábrázolását, „a priori" mindenek fölött 
művészinek kell tar tania annak, — a ki ezt a jelenetet 
a szép-művészetek méltó tárgyául vallja, vagy plane ab-
ban egy uj , és legnagyobb korszak diadalát ismeri föl . 
E s ha Lübke szerint ' ) ezen periódus azért a legdicsőbb, 
mert „most már (a formák teljes uralmának birtokában) 
a festészet a legnagyobb szabadsággal volt képes magát 
a legmélyebb eszméknek és a legfönségesebb szépségnek 
ákrázolására adni: " ugy azt kérdezem ismét, vájjon „az 
Arnó folyó habjaiban gondtalanul fürdő, majd a ruháik 
és fegyvereik után kapkodó ka tonák" képviselik-e azt a 
„legmélyebb eszmét és azt a legfönségesebb szépséget," 
melyet ábrázolni Michel-Angelo csak azért volt hivatva, 
mert a „formák teljes uralmának birtokában vol t ;" s 
vájjon ezért megérdemli-e, hogy a „festészet összes mes-
terei között az első és legnagyobb l e g y e n ? " 3 ) 

De nézzük csak Michel-Angelo utolsó és legnagyobb 
alkotását, a Sixtina oltár-falára festett „utolsó ítéletet," 
(1534—1541.) Ezen müvén vakmerőbben, mint azelőtt, 
szakit a keresztény művészet összes traditióival. A ki a 
választottak szépen rendezett seregét, vagy a boldogok 
és az angyalok kará t keresné, ugy a mint az a régi mű-
remekeken látható, a hol ezen boldogok és angyalok az 
aetheri fényözönben trónoló Üdvözítő körül a mennyei di-
csőség nymbusát fűzik, — az ugyan nagyon csalatkoznék. 
Michel-Angelo az emberi testek hatalmas mozgásában a 
szenvedélyek viharát akarta teljesen szabad fékre eresz-
teni; és ehhez csak egy mozzanat illett, az, mely a 
„Távozzatok tőlem, átkozottak" világot megsemmisítő 
í téletében rejlik. Borzalom, kétségbeesés, tehetetlen düh, 
a remény és félelem közti harcz veti hullámait ezen a 
rettenetes képen : de nem az üdvtől elesett vétkes ke-
resztények érzelmei azok, melyek i t t a borzalomteljes 
ítélet hal latára fölviharzanak, hanem inkább azt hiszi az 
ember, hogy a titánok és gigások antik népségét pil lantja 
meg, a mint azok a mennydörgő Zeus által a mélységbe 
taszít tatnak. Evvel harmóniában a levegőben idestova vi-
harként rohanó angyalok, kezeikben a kínzó szerekkel, 
ugy látszik, mintha boszuért kiál tanának. Az üdvözültek 
tolongása szintén csak az igazságosság után való önké-
nyü kiáltás kifejezése, és az elkárhozottaknak a sötétség 
démonjai ellen való küzködése olyan, mint egy élet-ha-
lálra menő athleticai versenyharcz ; s ezen általános, min-
den könyörületet kizáró hangulathoz illők a sötét, bor-

') Hiszen Michel-Angelo ,,minden művészeti és egyházi tradi-
tiótól függetlenítette magát." 

'*) II. 201. 
:i) Lübke II. 215. 
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zalmat keltő Kháron, a ki lent a csónakban a fölvételért 
könyörgőket evező-csapásokkal űzi vissza. S hogy ki 
legyen fejezve, miszerint itt a kegyelemre minden remény 
eltűnt, a keresztények örök közbenjárása, Isten anyja, 
Mária, félénk ijedéssel huzza össze magát fiának oldala 
mellett, és remegve fordítja félre máskor oly kegyteli 
arczát." 

„Ha a művésznek extrém álláspontjára helyezke-
dünk, be kell vallanunk, hogy ő gondolatait oly erővel 
és mélységgel fejezi ki, miszerint ahhoz hasonlót az 
összes művészetek terén nem találunk. . . . De habár el 
is kell ismernünk nagyságát, azt sem lehet tagadnunk, 
hogy a lelki fenség, a kenetteljes hangulat, azon határta-
lan szépség, melyet előbbi müvein még láthatunk, egészen 
hiányzik és hogy ő ezen müvén egészen szabad fékre eresz-
tette azon démonszerü erőt, mely a miivészetet szükségké-
pen hanyatlásba döntötte.11 r) 

Ezen utóbbi vallomás legalább is arra az egyre jó, 
hogy a művészetnek a traditiótól, legyen az akár művé-
szi akár egyházi, — a traditiótól való teljes függetlení-
tése a művészetek sorsát megpecsételte, a hanyatlást szük-
ségképenivé tette. A művészi traditiótól való függetlenítés 
pedig éppen a mezitelen ábrázolásban nyilvánul Michel-
Angelonál. Ha ez sajnos volt, és vészthozó a művésze-
tekre, ugy az „Utolsó ítélet" bizonysága szerint még 
sajnosabb és vészthozóbb volt a keresztény traditiótól 
való eltérés, minek folytán éppen az „Utolsó Ítéletből" a 
„Zeus és a Titának közti harcz" lett, a mi az utolsó 
ítélet végtelenül hatalmas és mély eszméjét a mytbolo-
giai, előttünk, és minden, nem a görög világban élő 
ember előtt jelentéktelen fictióvá aljasitotta. Ezért kellett 
bekövetkeznie a hanyatlásnak; mert ha Michel-Angelo 
roppant genieje képes volt is ezt a fictiót roppant phan-
tasiájával és • kedélyének hevével némileg életre kelteni, 
utánzói kénytelenek voltak beérni a szép meztelen ala-
kokkal, nem törődve egy olyan eszme kifejezésének ere-
jével és hűségével, a mely eszme maga mindenek fölött 
élettelen, terméketlen, semmi volt. De magának Michel-
Angelonak alkotása is, egy da Fiesole „Utolsó ítéletével" 
szemben, az erősebb tecbnica és a mezitelen test ábrá-
zolásában tökéletesen nyilvánuló realismustól eltekintve, 
azon szempontok szerint, miket fölállítottunk, azt min-
denki be fogja látni, határozottan hanyatlást mutat. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f Dr WENZEL GUSZTÁV. 
18-21—1891. 

A budapesti kir. m. tudomány-egyetem Reetora és 
Tanácsa, fájdalomtól meghatottan adja tudtul a gyászhírt 
azon súlyos veszteségről, mely a hazai tudományosságot 
érte az által, hogy felejthetetlen kartársuk, kövesdi dr 
Wenzel Gusztáv, a magyar főrendek házának tagja, ezen 

!) Lübke II. -221. 

kir. tud. egyetem volt reetora stb. f. évi november hó 
23-án elhunyt. Budapest, 1891. évi november hó 24-én. 
Áldás és béke poraira ! 

f Almánfalvi 
NIAMESSNY ANTAL KÁROLY. 

1817-1891. 

A csanádi egyházmegyébe kebelezett Gyertyámos 
községe érdemesült plébánosának, aranymisés és nyugal-
mazott áldozárnak nem a családfája nemességét, nem a 
száraz és néhány sorral jelezhető életleirását, nem fényes 
kitüntetéseit, mely utóbbiakkal nem is bírt, akarjuk di-
csőiteni, hanem a megboldogultnak alig behantolt sírjára 
az érdemkoszorut idő s korszerüleg elhelyezni, és ezáltal 
nemes szive jellemvonását nemcsak egy szerény toli szárny-
próbálgatása, hanem igenis tartozó kegyeletes hálára 
méltatni. Ha a hála a sziv zenéje, melynek húrjait a 
jóság és a méltó elismerés hozza rezgésbe : nem lesz nagy 
feladat az összhangzatot az érzelem hanglejtőjén fogana-
tosítani, nem lesz nagy feladat a jóakarat mellett kon-
tárkezekkel is — meglevén a hervadhatlan anyag — 
örökzöld koszorúba kötni. Nyugalomba lépte alkalmából, 
két és fél éven át, csendesen, elvonulva a világtól, csak-
nem észrevétlen élt, és úgyis halt meg, nagy részvéttel 
temettetvén el, tán hogy elfeledtessék ! De ezen közpap 
nemes szándéka el nem temettetett halandó részével, hanem 
kitört a koporsóból, hogy mint harsonás angyal bejárja 
az egyházmegyét, mert végrendeletének bámulatra ragadó 
szavai : „Huszonnégyezer forintot hagyományozok a csanád-
egyházmegyei papi-segély-nyűgdijalap javára!) — követ-
kezésükben lelket és szivet emelnek, szemben ily nemes 
és fejedelmi adománynyal. 

Lesz a csanád-egyházmegyei papságban érzék, ke-
gyelet és hála megboldogultunk ama nemes érzelme iránt, 
mely nem kért, hanem kéretlen is adott az egyházmegye 
javára és áldozó oltárait táplálta, hogy módot és eszközöket 
fog keresni, hogy egyházmegyénk e tiszteletreméltó jel-
leme, emléke további példaadásul fenntartassák, szózatos 
cselekedetei hirdessék a jótékonyságot, melyet oly fényes 
sikerrel szolgált. Bizonyára szép és koszorúra méltó ama 
talentumok pályája, akik a haza és az egyház nyilvános 
szolgálatában állást, fényt és dicsőséget nyernek; hata-
lom, disz, befolyás, taps környezi és kiséri, elismerés, 
kitüntetés ékesíti őket, az élet nem a halálnak, hanem a 
halhatatlanságnak, a történet múzsájának adja át nevüket. 
Szép pálya ez, vajha ne irigyeltetnék, azonban az irigy-
ség követi diadalutján, és árnyékul csatlakozik hozzá, 
keresí^és fel is tárja az emberi nagyságban a gyarló kicsiny-
séget, érezszobraiban a salakot, fényében a fekete pon-
tokat, és annyival nagyobb az a papi erény, mely ma 
lebeg szemeink előtt, melynek útjából az önző irigység 
is kitér, szemben a lemondás és az önzetlen adomány 
nagyságával, a mai pénz és élvhajhász kor lesütött szem-
mel áll a hő érzések korából idetévedt ily közpap lelké-

*) .Jótékony czélokra adott összes hagyatéka 60,000 frt. 
A szerk. 
42* 
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nek emléke előtt, még tapsot sem várva, mert mikor mi 
tapsolunk, ő már örök nyugalomra hajtá fejét, maga 
özönétől árasztja adományát, egy élet munkájának gyü-
mölcseit munkaképtelen paptársai javára. Niamessny Antal 
Károly neve nekünk egy nagy eszme : a paptársai szerete-
tébe felolvadt nemes származású pap nemes lelkének 
eszméje. Üdv jóságos lelkének, áldás és tisztelet emlé-
kének! G—1 E—1. 

Budapest, nov. 25. A jezsuitákról — mult pénteken 
azt olvastuk a mi kath. egyházunk iránt valami nagy jó 
akarattal soha sem viselkedett „ Egyetértés "-ben, hogy a 
„Katholikus Egyházi Közlöny" legközelebbi számában 
rendkívül érdekes czikk jelenik meg. Es az egyházellenes 
napilap mohón kapott az alkalmon, teljes szövegében kö-
zölte azt a czikket, utána való nap pedig egy hosszú vezér-
czikkben gyanusitotta, ama czikkből kifolyólag, és gya-
lázta a jezsuitákat, megkeseritve annyi jólelkű szerzetest 
és az egész kath. egyházat. 

Csekély véleményünk az, hogy az egész támadás 
már eredetében el volt hibázva s azért messze túllőtt a 
czélon. Mutatja ezt az „Egyetértés" konklúziója, a me-
lyet e lap Pór kanonok ur állításaiból levont. Az „Egyet-
értés" nov. 21-iki vezérczikke tulment Pór kanonok ur 
czélzatain és az összes Magyarországban levő jezsuitákat 
befeketitte, ezt irva róluk: 

„E felszólalás után a magyar közvéleményben jogos 
kétkedés támadhat a jezsuiták ártalmatlanság a de sőt ár-
tatlansága iránt is. A nélkül, hogy bármit tennénk azok-
hoz, a miket a katholikus klérus egyik nagytekintélyű 
tagja megirt a pozsonyi jezsuitákról s a mi ép az ő czik-
kéből kitünőleg, ráillik jó részt az ország más városaiban 
élő többi jezsuitákra is : teljes mértékben indokolva lát-
juk azt, hogy illetékes köreinkben föltámadjon a köteles-
ségszerű óvatosság s eleje vétessék egy oly áramlat ter-
jedésének, mely nemzeti érdekeinkre kétségtelenül ártal-
mas lehet." 

Hát kellett ez nekünk? Minek felzaklatni a kedé-
lyeket, minek uszitani a szenvedélyeket, mikor azok úgyis 
minden pillanatban készek a jezsuitákat gyanusitani és 
bántalmazni, még azért is, a miben igazán a lehető leg-
ártatlanabbak. Mert a mi magyarosodást illeti, csak a 
vak nem látja, hány jezsuita tanulta meg a magyar nyel-
vet, csak hogy hasznára legyen a magyarságnak. A buda-
pesti jezsuita-templom az egyetemi templom mellett az 
egész fővárosban a legmagyarabb templom. I t t német 
vagy más szót még nem hallott senki a szószékről, nem 
is fog ezentúl se hallani soha. 

En mondok valamit. Jókaitól olvastam tegnapelőtt 
egy friss tárcza-czikket. Abban a koszorús költő „sirva-
nevetve" azt mondta, hogy — a ki tiszta hochdeutsehot akar 
hallani, hát az menjen el a magyar delegáezióba. 

Gondolom : tehát a germanizáczióban nem a jezsuiták 
a bűnösök, hanem ugy látszik, hogy itt is „a capite foetet 
piscis." 9 9 

Veszprémi egyházmegye. Főpásztori körlevél Ma-
gyarország herezegprimásának kinevezése alkalmából. — 

Az árvaság, melyre bold. eml. Simor János, Ma-
gyarország herezegprimásának és esztergomi érseknek 
halálával az Isten kikutathatlan végzéséből a magyar 
kath. egyház, az esztergomi érseki tartomány s ebben a 
mi szeretett egyházmegyénk is jutott, véget ért. A gyász, 
melyet közel egy éve könyező szemekkel, de az Isten 
akaratában való megnyugvással magunkra öltöttünk, 
levétetett rólunk és örömre változott. 0 cs. és ap. kir. 
felsége f. évi október hó 27-ről Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával, méltóságos és főtisztelendő Vaszary Ko-
los Ferenez u ra t , a pannonhalmi szentbenedek-rendi 
főmonostor s a magyar szent korona alá tartozó ugyan-
azon rendű összes apátságoknak főapátját, a Ferencz-
József-rend nagykeresztesét, Magyarország herczegprimá-
sává és esztergomi érsekké legkegyelmesebben kinevezvén, 
a magyar kath. egyház legelső főpásztori székébe oly 
férfiút ültetett, a ki kiváló tulajdonainál fogva méltó 
arra, hogy a magyar katholikusoknak atyja és vezére 
legyen. Kinevezésének hire örömmel tölté el a magyar 
hazát, mert bizonyára mindenki a gondviselő Isten irgal-
mas kezének működését látja ama körülményben, hogy 
éppen akkor, midőn a magyarok e hazába jövetelük ezer 
éves évfordulójának megünneplésére készülnek, ugyanazon 
szerzetes rendből nyertünk atyát és vezért, a mely ne-
künk az első esztergomi érseket adta, azt, a ki a kath. 
egyház földi és mennyei üdvöt adó tanainak buzgó hir-
detése által nemzetünknek az igazi kultura áldásait szerzé 
és e drága haza fennállását és virágzását biztosította. 

Ha részünk volt közel egy éve a magyar egyházat 
és hazát ért gyászban, méltányos, hogy részünk legyen 
az örömben is, és pedig annál inkább, mert azt, a kit az 
apostoli király kegyessége, a gondviselő Isten végzéséből, 
a magyar kath. egyház élére helyezett, mi nemcsak álta-
lánosságban, hanem mint egyházi tartományunk érsekét 
különösebben is a magunkénak, atyánknak és vezérünk-
nek vallhatjuk, üdvözölhetjük ! 

Németország. Protestáns politika. (Ered. tudós.) 
(Vége.) 

Egyenetlenséget s bizalmatlanságot akarnak szitani 
a német császár és a német katholikusok között s a 
katholikusoknak alkotmányos jogait megnyirbálni, ez a 
mai német protestantizmus főtörekvése. Minden téren a 
tagadás szelleme, és vak fanatikus katholikus-gyülölettel 
nemcsak a német birodalom benső egységét dúlják fel, 
hanem a saját állásukat is aláássák. Nem kevesebb mint 
kétszáz sectát számlál, a melyek, ha a nyilvános életben nem 
is tűnnek fel annyira, mégis tarthatatlanságának s benső 
meglazulásának biztos jeleit szolgáltatják ; és ami alap-
elveit és constitutionalis viszonyaikat illeti, majdnem min-
den államban más és más nézeten vannak. Még olyan 
kérdésben is, a mely az igazi keresztényeknél nem is 
képezheti kérdés tárgyát, a protestáns theologia tagadó 
álláspontot foglal el. Pedig ilyen zilált viszonyok között 
nagyon üdvös volna a protestáns egyházra nézve, ha 
megváltoztatná azt a taktikáját, a melyet a kulturharcz 
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óta követ. Ennek a taktikának két kimagasló pontja van ; 
az egyik psychologiai természetű, t. i. olyan tulajdonsá-
gaiért gyűlölik a katholikus egyházat, a melyek a prot. 
egyházaknak hiányzanak. Jól érzik ők gyengéiket, tudják 
is azok okait, s éppen azért az állam védszárnyai alá 
iparkodnak menekülni, nem gondolván meg, hogy ezáltal 
zavaruk csak növekszik. A Charybdist el akarván kerülni, 
annál erősebb rohammal estek bele a Scyllába. Egyedüli 
mentségüket az evangelikus államegyház nagyobb önálló-
ságában s függetlenségében keresik ; ez azonban, miután 
igy a világi főpüspöknek, a „summus episcopusnak" jogai 
nagyon megnyirbáltatnának, nem hogy czélhoz nem 
vezetne, hanem a protestánsokat még számtalanabb apróbb 
sectára osztaná. Nem csekély részük jól tudja ezt s azért 
e különben oly kecsegtetően hangzó függetlenségnek nem 
barátjai. 

E fanatikus, hazafiatlan s németellenes harcznak 
egyik oka tehát a saját gyengeségük öntudatában gyö-
kerezik, a másik pedig ama törekvésük következménye, 
hogy legalább egy pontban egyetértsenek. Altalános, az 
összes protestánsokat összekötő kapocs a katholikus-gyü-
lölet; de még ez sem egészen teljes, mert, hála Istennek 
vannak protestánsok, a kik a kulturharcz fanatizmusát 
határozottan elitélik. Ezek nem annyira arra törekesznek, 
hogy az ellentéteket élesítsék, hanem, hogy minél közelebb 
jöjjenek hozzánk; elismerik a kereszténység nagy kultúr-
történeti és gondviselésszerű feladatát s azért nem hagy-
ják magukat elragadtatni a confessionalis pártdühtől, 
hanem a felek kiegyenlítésére törekesznek. Ezek a haza-
fias protestánsok a materialismus s annak absolut követ-
kezménye, az atheismus s a forradalmi socialdemokratia 
ellen folytatott harczban a katholikusok pártján állanak, 
a helyett, hogy mint még nemrég a Stöcker-féle „Deutsche 
Evangelische Kirchenzeitung" a socialdemokratáknak a 
katholikusok elleni mozgalmait dicsérjék. 

A hazafiatlan prot. párt, a mely csak „protestáns 
Németországról," s „protestáns birodalomról" álmodozik, 
s a mely a katholikusokat az őket megillető jogoktól 
meg akarja fosztani, nehezen fogja czélját elérni. 

Olyan férfiak mint Stöcker, Ansbach, Beyschlag, 
Thümmel s az „evangelikus szövetség" testvérei, nem 
barátjai a kibékülésnek s a keresztény együttműködésnek. 
Hogy mivé lenne a német birodalom, ha egykor az 
ily protestánsok hatalomra jutnának, azt a stuttgarti 
„Deutsche Reichspost" 1887-ben nyiltan megmondotta. 
Azt mondja ugyanis nevezett lap : „Inkább legyenek 
francziák az országban, mint hogy a pápa kössön békét 
közöttünk." 

Ez elég. Vak, fanatikus katholikus-gyülöletükben 
ezek az emberek magát a császárt s a birodalmat sem 
fogják kimélni ; s mi már a mult nyáron is hangsúlyoztuk, 
hogy ez a párt Bismarck táborába fog beolvadni. 

Alapos okunk van tehát a gyűlölet s tudatlanság 
politikájától mindenkit óvni, mert ez Németországot csak 
gyengíthetné s kisebbíthetné. 

KATH. TANÜGY. 
A z á l l ó i r á s ü g y é b e n 

Budadest főváros I X . her. I. számú iskolaszékétől 
felirat Budapest tanácsához. 

Tekintetes Fővárosi Tanács ! 
Iskolaszékünk egy érdemes tagja az év elején tar-

tott egyik ülésünkben íelhivta az iskolaszék figyelmét a 
fővárosi közs. elemi iskolákban jelenleg divatozó Írás-
módra és annak egészségügyi tekintetben a gyermekekre 
nézve káros hatású következményeire ; ugyanakkor ráirá-
nyította az iskolaszék figyelmét azon nagy mozgalomra, 
mely az irás reformálása tekintetében a külföldi paeda-
gogiai- és orvosi világban megindult ; végül pedig azon 
inditványnyal lépett az iskolaszék elé, hogy az általában 
ajánlott „álló irás" tanulmányozására hivja fel a ható-
sága alatti tantestületeket s ezek szakértő véleménye 
alapján intézzen ezen ügyben felterjesztést a tek. főv. 
Tanácshoz. 

Iskolaszékünk örömmel fogadta az indítványt s 
kiadva azt a hatósága alá tartozó tantestületeknek tanul-
mányozás végett, most az azok által adott egyhangú vé-
lemény alapján azon kérelemmel járul a tek. főv. Tanács 
elé, méltóztatnék 'elrendelni, hogy a jövő tanév elejétől az 
összes főv. közs. elemi iskolákhói a „dülő irás" kiküszö-
böltessék s helyette az „álló irás" tcmittassék. 

Tek. főv. Tanács ! Ezen mindenesetre nagyfontosságú 
kérelmünk indokolására legyen szabad a következőkre 
hivatkoznunk : 

Ugy a tanitóvilágban, valamint paedagogusok, orvo-
sok, szakértők, iskolaszéki tagok és szülők körében régen 
hangoztatott sajnos tapasztalat, hogy az iskolába járó 
gyermekek egy nagy és jelentékeny része vagy elgörbült 
hátgerinczczel vagy mint rövidlátó kerül ki az iskolából. 
Nem akarjuk ezzel egyenesen az iskolát vádolni ; jói 
tudjuk, hogy e szomorú jelenséghez hozzájárul sok más 
körülmény is; a gyermek gyenge testszervezete, vele-
született hajlam, rossz táplálkozás, a szülő hanyag gond-
viselése, öröklés stb. stb. mind oly tényezők, melyek a 
fentemiitett bajokat elősegíthetik. De tagadhatatlan tény 
az is, hogy az iskola nagy részben hozzájárul, vagy fo-
kozhatja ezen bajokat ; hiszen fejlődő gyermekeink életük 
egy nagy részét éppen az iskola falai között töltik el. A 
környék és a talaj, melyen az iskolaépület áll, a tante-
rem magassága, nagysága és fekvése, a világítás, fűtés, 
szellőztetés, a tisztogatás, a tanórák helytelen beosztása, 
az osztályok tultömöttsége, az iskola-padok szerkezete 
stb. mind befolyással vannak az abban időző gyermekek 
testi fejlődésére. Hiszen ezek általánosan tudott dolgok s 
azért n^m is bocsátkozunk ezek bővebb magyarázatába« 

Hogy a fentemiitett két bajhoz az iskola ezen té-
nyezői csakugyan hozzájárulnak, azt bizonyítják leginkább 
az iskolai hatóságok azon intézkedései, melyek által hol 
a fűtésen, hol a világításon, hol meg a padokon iparko-
dik javításokat eszközölni. S különösen ez utóbbi, az 
iskolai pad az, mely oly sok javításon ment keresztül. 
Egyedül ennek tulajdoníttatott az a sok gerinczgörbülés 
és rövidlátás, melyről az iskolai szakorvosok kimutatásai 
tanúskodnak ; mig végre ugyancsak az iskolai orvosok 
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hosszú kutatás és tanulmányozás ut ján rá jöt tek , hogy 
nem a pad az egyedüli okozó. Bebizonyult, hogy elferdü-
lések és rövidlátási esetek a legtökéletesebbnek ismert 
padokban is nagy számmal mutatkoztak s igy másutt kel-
lett a ba j kutforrását keresni ; kitűnt, hogy nem a pad, 
hanem az irás módja az, amelyen javitani kell, miután a 
most általánosan divó dülő hetük Íratásának módja a 
ferde ülést egyenesen megköveteli, s ezáltal a gerinczel-
görbülések és rövidlátások szülő anyjává válik. 

A porosz vallás- és közoktatásügyi minisztériumot 
az iskolai orvosok már 10 évvel ezelőtt figyelmeztették 
ezen bajra, minek következtében az 1881. évi deczember 
8-án egy orvosok és kiváló paedagogusokból álló 6 tagu 
bizottságot küldött ki, melynek feladatává tétetet t az 
emiitett körülményt az iskolákban megfigyelni, tanulmá-
nyozni s annak idején erről jelentést tenni. Ezen bizott-
ság egy évi alapos tanulmányozását egy terjedelmes és 
minden tekintetben tanulságos jelentésben acíta ki. Ebben 
kimutatta, hogy az írásnál dívó ferde és helytelen ülés 
egyenesen a dűlő hetük Íratásának a következménye, ami 
ellen nem használ sem a gyermek életkora, sem az is-
kolai pad tökéletessége, sem a tanitó erélye ; csak egy 
mód van ezen bajon segiteni, t. i. megváltoztatni az irka 
fekvését és a hetük állását. Ezen bizottság által egyik 
iskolában megvizsgált 390 tanuló közül csak 94 volt tel-
jesen egyenes, 296-nál hátgerinczelferdülés (Skoliose) 
tapasztal tatott és pedig 141-nél igen nagyfokú. 

Dr Mayer megvizsgált Für thben egy leányiskolát s 
azt tapasztalta, hogy 336 tanuló közül 189, tehát több 
mint a fele görbe há tú , sőt az ugyanot t egy fiúiskolában 
az év elején talált 29 °/o"nyi elferdülés a tanév végéig 
épen megkétszereződött. De ezen vizsgálódások folyamán 
kitűnt az is, hogy a hátgerinezelferdülések iránya éppen 
a szokásos ferde ülőhelyzetnek felelt meg, ami elég vilá-
gosan bizonyította, hogy az irás idézte vagy segítette 
azt elő. 

Tek. főv. Tanács ! Azóta ezen ügy mindenütt alapos 
vizsgálódás tárgyává tétetett és ma már ezen kérdés ta-
nulmányozására egy egész külön irodalom áll rendelkezé-
sünkre. Az iskolai orvosok és paedagogiai szaktekintélyek 
egész serege, milyenek : Schubert, Hermann, Mayr, Daiber, 
Cohn, dr Ellinger, dr Berlin, dr Rembold, Gross német taná-
rok. Guillaume Neuchatelben, dr Schultess és dr Ritzmann 
Zürichben, Scharfif Flensburgban, Bayr, dr Fuchs, Gruber, 
Albert és Karpf Bécsben, Spencer, Faster, Darnell angol, 
Reverdy, Dierk, Desnoyers, de Lamarche franczia szak-
tudósok vizsgálódásainak eredménye az, hogy a ferde 
irka-tartás és a jobbra dölő betűk Íratása helytelen és 
rossz, amennyiben az ezen módon való Írásnál szokásos 
test tar tás megtámadja a tanuló szemét, mellkasát és 
hátgermczét, tehát hátgerincze elferdül és a látása meg-
romlik. 

Dr Schubert közli velünk, hogy az általa és más 
szemorvosok által megvizsgált 22,000 iskolás gyermek 
legtöbbjénél a jobb oldali szem gyengébb volt a bal ol-
dalinál, ami a ferde ülés következménye. Dr Cohn 100,000 
iskolás gyermek megvizsgálása alapján constatálja, hogy 
a rövidlátás ijesztő mérvben fokozódik, amit különben 
laikusok is észrevehetnek, ha megfigyelik, hogy az isko-

lás gyermekek körében mily rohamosan szaporodnak a 
szemüvegek. 

A dülő Írásnál a fej rendesen a bal oldalra hajlik 
— ami természetes következménye a ferde irkatartásnak, 
mivel a tanuló a szemek alapvonalát (a két szem közép-
pont já t összekötő egyenes) párhuzamba igyekszik hozni 
az irka vonalozásával, lévén a látás igy kevésbbé fárasztó 
— s igy a bal szem közelebb esik az irkához, mint a 
jobb, mi által e szem izmai hosszabb időn keresztül 
egyenlőtlenül és egyoldalúan vétetnek igénybe. Ezen tar-
tás mig egyrészt fáraszt ja a tanulót, azért esik a feje, 
minél tovább ir, annál lejebb, másrészt — azt hiszszük 
nem nehéz belátni — ront ja a látóképességet. Az a ki-
vánság tehát, hogy az irka egyenesen (az asztal hossz-
élével párhuzamosan) a test közepe elé fektessék (egyenes 
középfekvés) a legtermészetesebb követelmény, miután 
csak igy nyerhet mindkét szem egyforma képet a betűk 
alakjáról s csak igy ta r tha tók az irkától folytonosan egy-
forma távolságban. 

De ugyanakkor, midőn a dülő irásközben a fej kö-
vetni iparkodik a vonalozást, tehát balra hajlik, ugyan-
akkor lefelé csúszik a tanuló bal válla ; a bal könyök 
rátámaszkodik a bal térdre s a jobb váll egészen feltoló-
dik ; a bal oldali mellkas hosszabb időn át összeszorul és 
az asztal széléhez nyomódik, miáltal megakadályoztatik a 
szabad lélekzés és vérkeringés, a hátgerincz egész ivben 
ferdül el balra s az egész testsúly a bal oldali ülőcsontra 
nehezedik. Csak be kell tekintenünk egy osztályba, mely-
ben dülő betűket irnak a tanulók, s azonnal meggyőződ-
hetünk, hogy a gyermekek nagy része ilyen módon ül. S 
it t az ellenőrzést a legszigorúbban gyakorló tanitó figyel-
meztetése is csak azon egy pillanatra használ, amelyben 
tétetet t , mert a következő pi l lanatban a gyermek vissza-
esik ama végzetes ferde ülő helyzetbe, mivel maga az 
irka fekvése és a betűk dülő iránya kényszeritik erre. 
Hiszen nemcsak gyermekeknél, hanem igen sok felnőtt 
embernél is tapasztalhat juk, hogy mihelyt irni kezd, azon-
nal ferde ülést vesz fel. S ki kételkednék egy perczig is 
abban, hogy a gyenge testszervezetü s a fejlődés stádiumá-
ban levő gyermek épsége ne szenvedne az ily természet-
ellenes ülés által, mely ellen a lelkiismeretes tanitó figyel-
meztetése, intése, parancsa, sőt büntetése is kárba veszett 
fáradság. 

Az álló Írásnál ellenben egész másképen áll a do-
log . I t t a test tar tás egyenes függélyes, az iró testtörzsé-
nek hossztengelye merőlegesen áll az asztal hossz-éléhez, 
tehát a testsúly egyenlően oszlik meg- a két ülőcsont 
között . Az irka a test közepe előtt egyenesen fekszik, 
szélei párhuzamosak az asztallap hossz-élével, mely utób-
bira a betűk alapvonalai is merőlegesen állanak (ezért 
„álló" irás). A fej egyenesen tartat ik, tehát mindkét szem 
egyforma távolságban lévén az irkától, egyenlő mértékben 
vétetik igénybe : mindkét alkar 2/3-része (a könyökök 
nem) egyenlően az asztallapra támaszkodik, miáltal egy-
részt megakadályoztatik az előre hajlás, másrészt a két 
váll egyforma magasságban tartat ik ; végül pedig a két 
láb egyenesen a földön áll. 

Az álló irás tehát lehetségessé teszi, hogy a test 
irás közben is szép egyenesen tartassék, mi több, kény-



RELIGIO. 
34-3 

szeriti a tanulót az egyenes testtartásra, mert álló betűket 
csak egyenes ülőhelyzetben irhát. Hivatkozunk e tekin-
tetben azon tapasztalatokra, melyeket Bécs, Schvabach, 
Salzburg, Schvanenstadt, Egvdi-Tunnel (Stájerország), 
Nürnberg, München, Fürth, Flensburg, Angolország és 
Észak-Amerika iskoláiban tettek, hol az álló irás már igen 
el van terjedve, de egyszersmind rámutatunk azon elvi-
tathatlan tényekre is, melyek a hatóságunk alatti iskolákban 
tapasztalni volt alkalmunk, melyek egyik-másik osztályá-
ban az álló irás próbaképen bevezettetett. Epen ezen 
iskolák egy osztályában történt, hogy a tanulók álló he-
tüket irtak s a testtartás példaszerű volt ; ekkor az osz-
tálytanító kísérletképpen dülő írást rendelt el s a tanulók 
— mintha csak parancsszóra tették volna — egyszerre 
neki feküdtek az elébb leirt s rájuk nézve ártalmas ferde 
testtartásnak. 

Az álló irás előnyei röviden összefoglalva tehát a 
következők : 

I. Egészségügyi szempontból : 
az álló irás megóvja z hátgerinczet az elferdüléstől 

s a szemet a látóképességet rontó — egyoldalii, egyenlőtlen 
működéstől. 

II. Paedagogiai szempontból : 
az álló irás gyorsan, biztosan és könnyen elsajátít-

ható, mivel betüalakjai egyszerűek s a gyermekek a betű-
állás helyes irányát (a függélyesen állást) már magukkal 
hozzák az iskolába, és végül mivel a; felső test egyensúlya 
megkönnyíti az írás munkáját. 

III. Gyakorlati szempontból : 
az álló irás felülmid minden más írást olvashatóság, 

idő- és papirkimélés tekintetében ; irás közben a testtartás 
szép, biztos, kényelmes, kevésbé fárasztó és nem ártalmas. 

A gyermek sokkal könnyebben jegyzi meg magának 
az álló betű irányát, mint azon szög nagyságát, mely 
alatt a dülő betű irandó. Melyik el. isk. tanuló képes egy 
40u, 55° vagy 79°-nyi szöget gyorsan és biztosan a 
táblára rajzolni? S hány felnőtt ember van, aki ezt meg-
teheti ? Mig ellenben az álló, illetve függélyes iránynyal 
egészen másképp áll a dolog, uton-utfélen találkozunk 
vele. Környezetünkben csaknem minden tárgy függélyesen 
áll a földön, vagy lóg a falon. Ezt a fogalmat a gyer-
mek már megerősödve viszi magával az első osztályba. 
Hiszen az irni kezdő tanulót csak nagy fáradság utján 
lehet arra szoktatni, hogy a palatáblát ferdére fektesse, 
mivel ő egész önkénytelenül — de természetesen — min-
dig egyenes tartásba fordítja vissza; s ha figyelemmel 
kisérjük első kísérleteit, tapasztalni fogjuk, hogy százszor 
könnyebben huz ő álló, mint dülő-vonalat. Miért kény-
szeritsük tehát a kis gyermeket már kezdettől fogva a 
ferde, ártalmas test-tartásba, mikor az álló, egyenes tar-
tás sokkal könnyebb, sokkal természetesebb, de ami a 
fő, sokkal egészségesebb is ? Ránk maradt okmányokból 
meggyőződhetünk arról, hogy őseink, elődeink is egészen 
a jelen század elejéig a sokkal természetesebb álló irást 
használták s ezen minden tekintetben hálátlan és káros 
írásmód, a dülő, csak 1809 óta, valami Heinrics nevü, 
krefeldi kaligrafus kezdeményezése folytán van haszná-
latban. 

Tek. főv. Tanács ! Az írásnak legelső és legfőbb 
kelléke az, hogy jól olvasható legyen ; legolvashatóbb 
pedig az irás akkor, ha a betűk függélyesen állanak, mi 
mellett a nyomtatott betűk állása is bizonvit. Tegyenek 
csak egyszer kísérletet azok, kik nevüket rendesen dülő, 
olvashatlan hieroglyphákkal írják, állítsák egyszer ugyan-
azon betűket függélyesre s mindenki képes lesz aláírásukat 
elolvashatni. De az álló irás szépség tekintetében sem marad 
a dülő irás mögött ; feltűnően hasonlít a „ronde" íráshoz s 
ki mondhatná, hogy az nem tetszős? A dülő irás barátainak 
azon érvelése pedig, hogy az álló irás behozatalával el-
tűnnek a dülő irást jellemző finom vonások s az irás 
diszessége is — nem áll. De még ha igaz is volna, sze-
rintünk mindenesetre sokkal nagyobb értékkel bir és ne-
hezebb feladat is a tanulókat jó test-tartással párosult 
olvasható Íráshoz szoktatni, mint czifra díszítésű és finom 
vonásokból álló betürajzoláshoz, melynek árán aztán vagy 
elgörbül a háta, vagy az optikushoz folyamodik segit-
ségért. 

A toll tartása és vezetése is sokkal egyszerűbb és 
kevésbé fárasztó az álló, mint a dülő írásnál. Mert a 
rövid betűk ugyan megtart ják magasságukat, de a fêl-
és lenyúló betűk régi aránya 1 : 3 vagy éppen 1 : 4-hez, 
1 : 2 vagy legalább 2 : 5-re szállíttatik le. Miből ismét 
az tűnik ki, hogy az iró ujjak mozgatása, tehát azok 
hajlitása és nyújtása a minimumra száll le s az irás 
munkája csak az ujjaknak alig észrevehető fel- és lefelé 
való mozgatása és a kéznek lassú, mérsékelt jobbra csú-
szásából áll. Ebből magyarázható azután, hogy gyors 
jegyzeteinek készítésénél a legtöbb esetben mindenki aka-
ratlanul is álló betűket ir. 

Nagyon természetes dolog, hogy különösen kezdet-
ben ennél az írásmódnál is keveset előre fognak hajolni 
a tanulók : de csakis előre, oldalt soha. Az előre hajlás 
pedig gondos ellenőrzés mellett később végképen meg-
szűnik ; ahol ennek ellenkezője tapasztalható, ott határo-
zottan az iskolai pad alkalmatlan volta az ok, amelynek 
vagy az asztal-lapja túlságosan magas, ugy, hogy a gyer-
mek nem éri fel kényelmesen, vagy az ülése magas, és a 

„ gyermek lába nem ér a földre, esetleg zsámolyra, hanem 
szabadon lóg a levegőben. Ez utóbbi két lényeges hibát, 
sajnos, éppen a fővárosi elemi iskolák legtöbbjében lehet 
tapasztalni, melyeknek az ipariskolákra való tekintettel 
felállított padjaiban, a gyengébb elemi isk. tanuló sehogy 
sem képes helyesen ülni, lévén a pad mérete nem az ő 
testnagyságához alkalmazva. 

Sokan az álló irás ellen azt hozzák fel érvül, hogy 
avval nem lehet oly gyorsan irni, mint a dülő Írással. 
Erre aai jegyezzük meg, hogy mindenféle gyorsíráshoz 
gyakorlat kell; de Németország iskoláiban erre vonatko-
zólag is tétettek próbák. Az egyik osztály álló, a másik 
dülő betűkkel irt és kitűnt ugyan, hogy a kozép-gyorsa-
ság egészen egyforma volt, de az álló betűket iró tanu-
lók közül a legjobb, egy ötödrész idővel hamarább volt 
készen, mint az első a dülő irók közül. 

Legyen szabad még fölemlítenünk, hogv f. é. aug. 
hó közepén Londonban megtartott nemzetközi egészség-
ügyi kongresszus a következő határozatot hozta : 

„Miután az álló irás egészségügyi előnyei ugy or-
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vosi vizsgálatok, mint gyakorlati tapasztalatok által fénye-
sen beigazoltattak, s miután annak behozatalával a hibás 
— többnyire hátgerincz-elferdülést vagy rövidlátást elő-
idéző — test-tartások nagyobbrészt kiküszöböltetnek, ennél-
fogva ajánljuk, hogy az álló irás a nép- és középiskolákba 
behozassék és tanittassék.''1 

Ezen határozat az által nyer kiváló fontosságot, 
hogy egy oly testület által hozatott, mely tagjai közé 
számítja a leghíresebb európai orvosokat és iskolai egész-
ségügyi szaktekintélyeket. 

Belgium iskoláiban már régóta divatozik a csaknem 
egészen álló (Dierck-féle) irás, melynél a betűk csak 
10°-nyit térnek el a függélyestől s ez használtatik Angol-
ország és Észak-Amerika iskoláiban is. Poroszország és 
Bajorország iskolái legnagyobb részében már az álló irás 
foglal tért, valamint Bécs városa iskoláiban is. Legújab-
ban pedig az ausztriai legfelsőbb iskolai tanács mondotta 
ki, hogy: 

„Az álló irás, az első irás tanításánál, az egyenes 
test-tartáshoz való szoktatás, a gerinczoszlop elgörbülései-
nek megakadályozása és a látási hibák elkerülése végett... 
általánosan használtassék. " 

Végül hivatkozunk még az országos közoktatásügyi 
tanács f. é. október hó 20-án tartott ülésére, melyben 
elhatározta, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz javaslatot terjeszt fel az iránt, hogy az álló írással 
kísérletek tétessenek, s az ABC olvasókönyvekbe az álló 
irás betü-alakjai kinyomattassanak. 

Tekintetes Fővárosi Tanács ! Midőn ez ügyet ily 
hosszas fejtegetés tárgyává tettük, azt hiszszük, hogy 
egyrészről a főváros tanügyének tettünk szolgálatot, más-
részről ugy is, mint iskolaszéki tagok, ugy is mint szülők, 
iskolás gyermekeink testi fejlődése és épsége érdekeinek 
megóvása körül teljesítettük kötelességünket. A Tek. Fő-
városi Tanácsot ugyanez a szempont vezérli tanügyi in-
tézkedéseiben. Midőn tehát az álló irás hasznát és elő-
nyeit a dült irás felett, meggyőződésünk szerint, kellőleg 
bebizonyítottuk : ismételten kérjük a Tek. Főv. Tanácsot : 
méltóztassék elrendelni, hogy a jövő tanév elejétől fogva 
az összes fővárosi községi elemi iskolákban a dült írás 
kiküszöbölt essék, és helyette az állc irás tanittassék. 

A budapesti IX. ker. I. számú iskolaszéknek 1891. 
nov. 3-án tartott üléséből. 

Kárpáti Béla, Dr Csiky Kálmán, 
jegyző. elnök. 

IRODALOM. 
*** A három kassai vértana a Mária-kongregá-

czióból. A kalocsai Mária-kongregácziónak ajánlja Ko-
márik István S. J. Budapest, 1891. kis 8-r. 26 1. Ára 
15 kr. 

Magyarország vallási testvérharczának történetéből 
a protestantizmus hires türelmességére nézve a legczá-
íolóbb, a katholiczizmusra nézve a legdicsőségesebb 
időközök egyikét rajzolja szerző e füzetben. A három 
véres áldozat beatificatiója iránt már Pázmány Péter, az-
után 1661-ben Lippay György, végül 1855-ben Scitovszky 
primás tettek lépéseket az apostoli szentszéknél. Adja 
Isten, hogy a legújabban ismét megindult mozgalom 
a legrövidebb idő alatt befejezést nyerjen ! 

VEGYESEK. 
— Nagy katholikus iró félszázados jubileuma. Hiába 

kerülte, mert mégis megünnepelték Nogáll János fölsz. 
püspököt és nagyváradi kanonokot, áldásos irodalmi mű-
ködésének félszázados évfordulója alkalmából, f. hó 22 én 
a nagyváradiak. Legelsőnek a káptalan jelent meg. A 
collégák nevében Winkler püspök gratulált. Azután jöt-
tek a világi irók, kiknek nevében Sal polgármester szó-
nokolt, végül a központi papság, melynek érzelmeit 
Palotay László esperes-plebános tolmácsolta. Qui ad justi-
tiam erudiunt multos, fulgebunt sicut stellae in perpetuas 
aeternitates! 

— Mennyi tiszteletlenség és maliczia rejlik a magyar 
szabadelvű sajtóban, mutatja az „Egyetértés" következő 
jelentése az osztrák püspökök legújabb főp. körleveléről: , 
Az osztrák püspökök pásztorlevelét már közzé tette a bécsi 
Araterland. A pásztorlevélnek a legfontosabb része az, 
mely az iskola-kérdéssel foglalkozik s keserű könyeket 
hullaszt a felett, hogy az iskolák nem állnak a katholi-
kus egyház vezetése alatt. A pásztorlevél azután élesen 
kikel a nem ultramontán sajtó ellen s szivére köti a 
hívőknek, hogy csakis katholikus lapokat olvassanak. A 
pásztorlevél végén a pápa világi hatalmának a helyreállí-
tásáról van szó. A pásztorlevélnek ez a része igy hang-
zik : „Óhajtjuk és követeljük, a mit a föld kerekségén 
valamennyi katholikus, püspök, pap és laikus óhajt és 
követel : az egyház legfőbb pásztorának teljes és igazi 
függetlenségét minden más világi hatalomtól. Hogy meny-
nyire jogosult ez a követelés, s hogy mennyire van a 
katholikus világnak oka arra, hogy a jelenlegi állapot 
miatt nyugtalanságot érezzen, azt az októberi események 
bizonyítják legjobban." Az osztrák eklesia militans tehát 
attól nem irtózik, hogy fegyvernek használja ugyanazokat 

a botrányokat, melyeket a saját emberei követtek el Ró-
mában a Viktor Emanuel sirja felett s a mely botrányo-
kat az egész müveit világ a legélesebben elitélte. Ugyanez 
a középkori hang szól az egész pásztorlevélből s igy nem 
csoda, hogy egyik helyén a középkor letűnte felett kese-
reg s hogy bánattal tekint vissza arra a „fényre", a me-
lyet a máglyák terjesztettek. A pásztorlevél sajnálattal 
emliti fel s mi megelégedéssel konstatáljuk azt, hogy az 
„eddigi, hasonló tartalmú pásztorleveleknek semmi hatása 
nem volt." 

— Veszprémben nov. 26-án nagy ünnep lesz. Gunsch 
Mária az ottani irgalmas rendű apáczák főnöknője aznap 
tölti be főnökségének 25-ik évfordulóját. A V. Közi. ün-
nepi vezérczikket szentel a negyedszázados jubileumnak s 
Kemenes, a nagy eszmék és fenséges érzelmek költője, 
hangzatos magyar ódában fon hervadhatatlan koszorút a 
nagyérdemű zárdaszüz érdemeinek. 

f A budapesti kir. m. tudomány-egyetem jog- és 
államtudományi kara, mély megilletődéssel tudatja a nagy 
veszteséget, mely a jogi kart s a hazai jogtudományt 
1891. évi november hó 23-án dr Wenzel Gusztáv jogta-
nár, egykori jogkari dékán elhunytával érte. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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püspök. 

->- 1 8 5 1 — 1 8 9 1 . 

Sürög-forog az ősi Nyitra, jubi leumot ül. Van oka reá. Az egyházmegye atyja, Ágoston 
püspök, püspöki karunk legidősebb tagja , november 30-án tölti be püspökségének 40-ik évét. 
Magában véve csak egy kisebb körnek, egy megyének ünnepe ez, de ünnepeltünk személye meg-
érdemli, hogy az egész ország vegyen róla tudomást. Hiszen Roskoványi oly időből való, oly 
emlékek fűződnek hozzá, amelyeket a mai nemzedéknek éppen magyar egyházunk jelenlegi különös 
körülményei mia t t ismerni felettébb szükséges. A régi idők emléke teszi közérdekűvé jubi leumát s 
az az egy pár vonás, melyet róla ez alkalommal elmondani szándékozom, hadd szolgáljon a mai 
küzdelmeink között rövidke tanulságul. 

A jelen század a magyar katholiczizmusra a lehanyatlás ideje egész a megaláztatásig. 
Lassan fejlődött ez az állapot. És Roskoványi végig élte ezeket az időket, a század első felében — 
a közporondon, a második felében mint püspök egyházmegyéjének élve. Nagyban különbözik éle-
tének e két időszaka, mintke t tő egyképen tanulságos. 

A 30-as, 40-es években Roskoványi neve országos név volt a jozefinizmus ellen és a 
vegyesházasságokban ki fe j te t t küzdelmei mia t t . Egyike volt ő azon keveseknek, akik az alvó 
katholikusokat ébresztgették s a rohamosan megindult hanyatlásnak ú t jába állottak. Küzdött a 
diétán, küzdött az irodalmi téren. Mert szomorú idők voltak azok nagyon; onnan húzódik a mi 
örökségünk, mely most özönével nyakunkba szakad. A mi akkoron a kath. közszellemet, életet és 
tanokat, hervasztotta, a jozefinizmus volt — az egyházban s egyházunk körü l ; ami lassú előhala-
dásban törvényes békókat vert a katholiczizmusra, a diéta volt. Nem volt azon időben háládatla-
nabb szerep, még a katholikusok szemében sem, mint a hamisi tat lan katholiczizmus érdekeiért 
síkra szállani. Nem az ellenség, de maga a katholikus ásta sir ját vallásának, a már akkoron is 
csak a papiroson uralkodó vallásnak. 

Mi csodálkozunk azon ma, hogy miként beszélnek képviselőink az egyház és az állam 
közti viszonyról; a főpatronatust , ezt a tisztán egyházi privilégiumot, m i k é n t zavarják össze a 
felségi jogokkal s lám a század első felében ugyanilyen elveket tan i to t tak papneveldéinkben, Cherrier 
és Brezanóczy egyházjogi kézikönyvei a tanuk r á ; papjaink febronisták voltak. 

40 
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Ennek a gyászos iránynak, mely magában egyházunkban pusztított , Roskoványi már 
1834-ben üzent hadat : De pr imatu R. Pontificis eiusque iuribus müvében. Később két megyés 
társa: Lonovics és Porubszky követte, anélkül, hogy a ba j t általánosságban orvosolni lehetett 
volna. Lonovics a jozefinizmusról (1851.) i r t müvében igazán rémitő képet t á r t a papság elé. 
amelynek ugy látszik jól esett (est sua etiam servituti dulcedo), hogy a polgári hatalom hosszú 
időn át „helyette nemcsak működött , hanem gondolkozott is." Végre Porubszky jogi tankönyvével 
csaknem egy század után ismét a kath. egyházjogot vezette be iskoláinkba. Ki tagadhatná e két 
érdemes férfiúnak szellemi rokonságát Roskoványival ? 

Ha mindennek daczára a febronisztikus fogalmak még ma is kisértenek az egyetemen és 
a közszellemben, nincs ebben semmi csodálni való; mer t hiszen egy meggyökeresedett baj kiirtá-
sára más módok, különb tevékenység szükséges, mint a milyet papságunk a század második 
felében kifejtett . 

De nemcsak a jozefinizmus ellen küzdött Roskoványi, hanem és kiválóképpen a vegyes-
házasságok ügyében is, amire mint diétái követnek külön alkalom kinálkozott. Ez az ügy, annyi 
bajnak a forrása a mai napig, a század eleje óta góczpontja volt a diétákon a protestáns gravá-
meneknek s a katholiczizmus elleni mindennemű támadásoknak. Egyenlősiteni az egyházakat 
nemcsak politikailag, de dogmatikailag is, — ez volt a jelszavuk az aufklaris táknak, amint akkor 
nevezte magát minden, ami katholikusellenes volt. Roskován}d fáradhata t lan volt az eszmék 
tisztázásában, még az ellenfél is szaktekintélynek nézte, pedig akkor, ugy veszem ki a beszédekből, 
jobban készültek a követek előadásaikra, mint m a ; bizonyára a megyék visszahívási joga komo-
lyabbakká te t te őket. 

Az olyan zajos gyűléseken is, amilyeneknek az 1843/4-iki országgyűlés színhelye volt. 
az akkori Budapesti Hiradó diétái közleménye szerint Roskoványi mindig r i tka csend között 
szónokolt. 

Ez még nem volt minden. Az elmék tá jékoztatására megír ta : De mixtis matrimoniis 
müvét, amelyben megírta a vegyesházasságok tör téne lmét az összegj^házban s Magyarországon. 
Forrásmunka ez, elég arra, hogy a katholikusok e főbenjáró kérdésben soha meg ne tévedjenek. 
Különösen a magyar püspökök magatar tása a mult században, közöttük Andrássyé, kell hogy mély 
benyomást gyakoroljon minden olvasójára. S ugy vélem, nem csalódom, ha e munkának az akkori 
felső táblára is ha tás t tulaj donitok. Tüneményszerű az akkori püspöki karnak a sorakozása 
Kopácsy primás körül ; a főrendiház naplói a tanúi annak, hogy minden egyes püspök szebbnél-
szebb szónoklattal vet te ki részét a vitából; ilyen fellépés a világiakra sem maradhato t t hatás 
nélkül. Hiába, az egységben az erő! 

Es az eredmény fényes volt, az álmából alig felébredt oroszlán megvédte igazait. Azon 
időben, midőn minden protestáns talpon volt, midőn megyénként külön törvényszékek voltak 
felállítva a kath. plébánosok ellen, akik a vegyes párokat reversális nélkül összeadni vonakodtak, 
annyi támadás és heves harcz után az 1844-iki III. t.-cz. csak a XVI. Gergely pápa dispensátióját 
iktat ta törvénybe. Pedig mennyi más követelményről volt szó a katholikusellenes táborban! 

Roskoványinak érdemeit e fontos győzelem körül ki tagadhatná? 
De az ébredés a magyar katholikusok között sem ta r tós nem volt, sem általánosnak nem 

mondható, a társadalom a legbensőbb rétegeiben meg volt mételyezve . . . hiányzott a magyarnak 
a mult századi jezsuiták pasztorácziója. Megjött az 1848; évek jöt tek, évek multak s egyházunknak 
le kellett hanyatlania ; majd a későbbi tör ténet í rás fel fogja deríteni, miért volt ez igy megírva 
számunkra a csillagokban. Annyi tény, hogy 1840—4 óta a katholiczizmus érdekei mellett Kopácsy 
idejében hasonló lelkesedés többé nem volt tapasztalható s az állam teljesen bele élte magát a 
gyakorlatba, mely szerint minden irányban ő rendelkezik velünk, míg az egyenjogositott feleke-
zetek autonómiájuk sánczai mögött magok rendelkeznek önmagokról s autonómiájukon kivül — 
a katholikusok kai. 

Roskoványi is azontúl mindinkább az irodalmi tér re vonult vissza, a mai napig 72 
kötetet adott ki. 
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Egri kanonokból — már 29 éves korában az volt — 1851-ben váczi, 1859-ben pedig 
nyitrai püspök lett . Mint ilyennek is kiváló gondjá t képezték a vegyesházasságok, nem csoda, mert 
hiszen ezek az indifferentismusnak s egyéb bajoknak termékeny forrásai. Mindjárt püspöksége 
elején 1852-ben Seitovszky felhivására megtet te észrevételeit a vegyesházasságok körül mindinkább 
szaporodó visszaélések megszüntetése iránt , de a jó pr imás: Kopácsy szerepére ugy látszik vállal-
kozni nem mert . Utolsó s ha figyelemben részesül, talán messze jövőre kiható lépése Roskoványinak 
az volt, midőn 1869-ben Rómába küldte a Simor primás által kiadott instrukcziót az 1868-iki 
48. és 53-ik törvényezikkről, de a szentszék éppen az 53. t.-cz. 12. §-áról nem talál ta akkor 
czélszerünek nyilatkozni. 

Volt t ehá t valaki a, hosszú időn át, aki folyton akadékoskodott, nehogy egykor a magyar 
katholiczizmusra az 1890—1. bekövetkezzék. Bekövetkezett és benne vagyunk! Közben, min t váczi 
püspök résztvett 1857-ben a hires mária-czelli búcsún, melyet Seitovszky vezetett s amely bucsú-
j á r a tnak — mint tudjuk — az volt körülbelől jelentése hazánkra, ami az esztergomi bazalika 
felszentelésének. 

Egyébiránt püspöksége életének második szakát tölt i ki, amelyben az a Roskoványi, a ki 
egykor annyi lelkesedéssel küzdött a katholiczizmusért a pozsonyi karok és rendek között 
teljesen visszavonult. Küzdött , ameddig lehete t t s ameddig a sz. ügy j avára czélt érni remélt , de 
végre is — visszavonult ; . . . a súrlódó emberiségnek a szentek példáira is van szüksége. 

A fiatalabb nemzedék már csak ezen szerepében ismeri Roskoványit s ebben is valóban 
sokra vitte. Kizárólag egyházmegyéjének s a theológiai irodalomnak él ; alkot és adakozik. A 
nagyobb és kisebb papnevelde impozáns két u j épülete, a nagy értékű egyházmegyei könyvtár, a 
diszes menedékház, az uj elemi iskola — Nyitrán ; az egyházmegyében a stóla-váltság, számos paplak, 
templom és iskola, a sok ösztöndíj a tanulók számára, a rengeteg a lapí tványok az egyházmegye 
különféle szükségleteire, és hogy csak egyet emlitsek még: az a 40 tanuló, a ki naponkint étkezik 
a várban, a püspök konyhájáról , — mindezek hirdetik ma és fogják hirdetni ezután is, hogy 
Roskoványi legkevesebbet köl töt t — önmagára. 

Ilyen a küzdő térről visszavonult nyi t ra i püspök életének második szakában. Püspök, 
jótevő és az egyéni tökéletesség példaképe. Én legalább Roskoványihoz hasonló tökéletes embert 
életemben nem lá t tam. Szinte jól esik az ember lelkének, ha a köznapi élet küzdelmei és sokszor 
szomoritó sczénái közepett , a midőn annyi s t réberen s az egyház szekerének hátramozditóin akad 
meg a szemünk, egyszer-másszor találkozik ezzel a tiszta lelkű férfiúval, aki t a föld salakja 
érintetlen hagyott. 

Raj ta a kereszténység szelleme valóban nagyszerű munká t végzett , amidőn a különben 
arisztokrata magatar tású nemesbe még nemesebb papot oltott . Nem felejti őt, a ki vele csak 
egyszer is találkozott, pedig tudvalévő, hogy Roskoványinak a j t a j a és —- erszénye mindenki előtt 
nyitva áll. 

Hogy a nyitrai püspöknek a társalgása milyen benyomást szokott gyakorolni látogatóira, 
Treforton lá t tuk. Sok mindenfélét hal lot t volt a boldogult miniszter, valót és valótlant, Rosko-
ványiról, mint az olvasóközönség legnagyobb része a M. Salonból vagy a Budap. Hirlap pongyola 
tárczáiból. Azért 1879-ben személyesen j ö t t N y i t ó r a s alig távozott onnan, rövid időre rá Rosko-
ványinak belső t i tkos tanácsossá kinevezte tését lehetett olvasni a lapokban. 

Küzdelmes napjainkba tehát tanulságosan illik be a nyitrai püspök 40 éves jubileuma. 
Azon kevesek egyike ő, akik még annak idején, midőn még sok dolog máskép fej lődhetet t volna 
nálunk, a szellemi megújhodás szükségét h i rde t ték ; de kora nem ér te t te meg, pedig mindig igaz 
marad, hogy az emberi bajoknak emberek az okozói. Roskoványi, múltjánál , jelenénél fogva, minden 
katholikus ember tiszteletére mél tó . I rán ta való kegyeletünknek szebben nem adhatunk kifejezést, 
mintha egy Mi Atyánkot mondunk azért, amiér t Roskoványi oly tiszta szivvel tud imádkozni — 
a magyar kath. egyházunk felmagasztal tatásáért . 

Maróthi dr. 
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A művészet és az erkölcsiség. 
ZDr. Piszter Iimrétől. 

(Folytatás.) 

Rafael Santi (1483—1520) nem szakított oly me-
reven. legalább nem a művészeti traditióval ; sőt a tarta-
lom, az eszme fölfogásában is közelebb áll a középkorhoz, 
mint bármelyik kortársa. „A szépség, mely müvein jelen-
kezik, nem annyira érzéki szépség, és elbájoló kecs, mint 
inkább a mély gondolattól áthatott, eszmei szépség, a 
mit a jellemzés ereje még inkább kiemel; alkotásait a 
léleknek minden érzelme, a gyengéden kedvestől az 
ünnepélyes fenségig, nemesen és erőteljesen rezgi át." x) 

„Azok közül azonban, kik a művészetet tanulmá-
nyozzák, sokan ugy érzik, mintha Ráfael későbbi modora 
eltérne korábbi képeinek isteni tisztaságától. A freskókból 
a Farnesinában csakugyan kiérzik valami szertelenség, 
mintha a képiró túlfeszítette volna természetes erejét. Az 
izmok, az erő látszatának kedveért túlzottak, s többször 
ismétlődik a nyitott száj, kifejezve a bámulatot és a cse-
lekvényt. E hibákkal még a cartonokon is találkozunk." 
— Es mi ezen jelenség magyarázata? — „Midőn Ráfael 
Rómában telepedett le, teljesen alávetette magát Michel-
Angelo befolyásánáls az újonnan fölfedezett antik mű-
veltből2) mohón magába szitta a klasszikai szellemet. I t t 
végre ugy tetszett, mintha a vele született genius szen-
vedne nagy versenytársa hatalmas stíljének érintése alatt."3) 
Evvel egyez Lübke következő megjegyzése:4) „A Stanza 
del Incendio" képén (1515) az alakok majdnem mind me-
zítelenek, s itt kétségtelen, hogy Michel-Angelo befolyása 
alatt állott. A kivitel is az alakokon éppen nem ment a 
nyerseségtöl. " 

Ezen megjegyzés fölötte érdekes. Ráfael első mes-
terei (Perugino. Fra Bartolomeo stb.) nem voltak ugyan 
szigorúan középkori művészek, de a középkor és a 
renaissance között állnak, mint közvetítők az átmenetet 
képezik ; s mig Ráfael ezek befolyása alatt állott, a „mű-
vészeti és egyházi traditiótól" nem függetlenítette magát, 
sem a mezítelenség sem a nyerseség nála nem jelentke-
zett. Eletének előbbi korszakára (kb. 1515-ig) még meg-
lehetősen illő Simonds jellemzése: „inkább gyengéd mint 
erőteljes testi szépségéhez a legkedvesebb természetű 
szellemi tulajdonságok járultak. Szelid, engedékeny, sze-
rény, szolgálatkész, irigységtől ment volt, s minden em-
bert lekötelező nyájas udvariassága által. Tiszta erkölcsű 
maradt mindvégig (?) Valóban, korszakának feslett erköl-
cseit tekintve, csaknem szűziesnek mondható." b) Ezen jel-
lem nyilatkozik előbbi müvein is. De azon időtől kezdve, 
mikor Michel-Angelo művészetének „démoni" befolyása 
alá került, és az előbbi traditiókat, a „classicus művészet 
móhon beszívott" szellemével cserélte föl, kezd nála a 
mezítelen ábrázolás föltünedezni, s mintegy nemezisképen, 
a technica gyengülni. 1515. őszén kezdte meg a Farne-
sina-freskóit, Galatea-triumphusával ; 1518-ban festette 

*) Lübke II. 230. 
2) A görög szobrászat végső korszakából. 
3) Simonds. „Renaissance* III. 291. 1 
+) II. 238. 1. 
4) Renaissance. III. 289. 1. ' 

ugyanezen villában Psyche történetét. Megjegyzi Lübke, 
hogy ,,a kivitel kissé durva;" r) egyébként „örömtől 
ujongó, mosolygó boldogság hatja át a vig, az élet gyö-
nyörétől áthatott szép alakokat." 

Az hiszem tehát, hogy Ráfael, — kinek művészetére 
aránylag legkevésbé hivatkozhatik a mezítelen ábrázolást 
pártoló aesthetica, mert rendkívüli termékeny geniusa 
aránylag legkevesebb mezítelen alakot producált, — hogy 
éppen Ráfael a legtökéletesebben illustrálja fölfogásunk 
helyességét. Ott kezdődik minden tekintetben Ráfael mű-
vészetének hanyatlása, a hol a középkori művészettel sza-
kit, s ugyanakkor kezdődik nála a mezítelenség szereplése ; 
az eszme kezd veszni, s minden gond és erő a szép alak-
ábrázolására fordíttatni ; a szép alak kezd megszűnni. 
eszközül szerepelni az eszme kifejezésére, önállóan, mint 
czél tűnik föl Ráfael művészetében ; „Galatea triumphusa" 
és „Psyche története" alkalmas, szemeket gyönyörködtető 
mezítelen alakok teremtésére, de nincs meg ebben a 
triumphusban és ebben a történetben az a valóság, az 
az erő, az az élet, az az eszme, mely a művészetbe igazi 
életet volna képes inspirálni ; „ismétlődnie kell a nyitott 
szépnek," és a „test izmainak" kell a főszerepet vinni 
ott, hol a szemeknek, az arcznak, az egész „decorumnak" 
kezd jelentősége veszni, mert nincs eszme, mely ezeken 
beszéljen hozzánk. 

De mi többet is merünk állítani; azt t. i. hogy 
Ráfael azon müvei is, melyek művészetének jobb perió-
dusából származnak, vagy a melyeken Michel-Angelo 
démoni befolyása még nem vagy talán később sem érvé-
nyesült, — hogy még ezen müvek a is középkori festészettel 
szemben hanyatlásra mutatnak. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 28. A magyar delegáczió külügyi 

tárgyalásai Bécsben — élénken emlékeztetik e sorok író-
ját egy eszmecserére, mely, évek előtt, a „nemzeti szálló" 
első emeleti egyik szobájában pár perczig tartott ugyan 
csak, de e sorok írója előtt örökké emlékezetes marad. 

A delegácziók tartották akkor is üléseiket, és pedig 
Budapesten, mert akkor a sor éppen hazánk fővárosán 
vala. A delegáczió Haynald bíborost, a finom diploma-
cziai érzékkel biró főpapot tisztelte meg az elnökséggel. 
Valami dologban ő eminencziájához kellett mennem. A 
delegáczió külügyi albizottságának jelentésével a kezében 
fogadott a lángeszű főpap. A jelentést akkor is, mint 
már évek óta teszi, Falk Miksa készítette. Átadta Haynald-
nak, tetszik-e neki? „Jó hogy jön", mondá a bibornok. 
„Foglaljon helyett és olvassa el Falk külügyi jelentésé-
ben az Olaszországra vonatkozó részt, aztán mondja meg. 
jól van-e az fogalmazva." Elolvastam az illető passust. 
Persze hogy a római kérdés forró kásáját kerülgette 
benne Falk a páratlan simaságú diplomata. Rögtön ké-
szen voltam a felelettel. De az inkább kérdés volt, ugy 
hogy a feleletet maga a bibornok volt kénytelen magá-
nak megadni. „En, mondám, nem ismerem a nemzetközi 

») II, 242. 1. 
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viszonyok e pillanatban való alakulását, tehát eminencziád 
segélye nélkül nem vagyok képes megítélni, vájjon meg-
felel-e Falk jelentésének ez a része az Olaszországra vo-
natkozó jellenlegi exigentiáknak, vagy nem. Ha eminen-
cziád, ismerve a helyzetet, azt találja, hogy a római 
kérdés bolygatását ezidőszerint kerülni tanácsosabb mint 
megkísérelni : akkor, mondám, Falk Miksa jelentése re-
mekül kerülgeti a forró kását." „Csak ezt akartam," 
mondá a bibornok. „A szent atya ismeri 5 felsége jóaka-
•rát, igy folytatá azután a bibornok ; tudja jól, hogy 
mindenhatók nem vagyunk." — Ezzel a külügyeket — 
akkor befejeztük. 

Most ismét a magyar delegáczió külügyi albizottsá-
gának jelentése és előadójának a jelentést ajánló beszéde 
fekszik előttünk, Fáiktól, — Haynald nélkül ! 

Ha emlékezetembe visszaidézem azt a régibb jelen-
tést, melyről imént szólottam, és végig olvasom Falk 
Miksa legújabb előadói beszédét, melyet f. hó 26-án 
Bécsben mondott, kénytelen vagyok elismerni, hogy Falk 
Miksának bámulatos raffmirozottsággal sikerült külügyeink 
delegáczionális tárgyalásaiból eltüntetni a római kérdés 
érintésének még azt az elmosódott nyomait is, melyeket 
a magyar delegáczió régibb időbeli tárgyalásai felmutat-
nak. A római kérdés érintésétől való félelmet e kérdés 
ignorálásának strucczmadárszerü bátorsága váltotta fel. 
Minél nagyobb a keleti kérdéstől való félelem : annál 
nagyobb a római kérdés semmibevételének a bátorsága. — 
Igaz, hogy végső szükségben magán embernek brigantik-
kal szemben a briganti segitsége is jó és azt el is 
fogadhatja ; de ebből a briganti ne következtethessen ám 
semmi jogot foglyának szabad sanyargathatására ; mert 
ha ezt megteheti, ha erre mi neki habár csak hallgatás 
által is okot szolgáltatunk, bűnében részesekké válunk. 

Azok az általános phrasisok, melyeket Falk Miksá-
nak sikerült — jól is félre is érthető mondatokká össze-
gyúrni, egy szalmaszálat sem biztositanak senkinek, nem-
hogy a monarchia békéjét vagy becsületét garantiroznák. 
Az őszinte és bátor jogtisztelet, kellő eszélylyel és 
kitelhető erővel, — ez a béke, — vagy ha ezt a rossz-
akarat ellen védelmezni kénytelenség, — ez a becsület 
egyedüli garancziája. Falk Miksa diplomacziai bölcsesé-
génejk a veleje ez: 25 év alatt a háborúk tetemesen, 
gyökeresen megváltoztatták a régi „jogrendet* s a régi 
„szerződések" helyébe uj „szerződések" léptek, a melyek 
a jelenlegi „jogállapot" alapját képezik. Monarchiánk, 
igy folytatja, ennek a jelenlegi „jogállapot"-nak a védője. 

Az a kérdés, nem lappangott-e a „Pester Lloyd" 
geniális szerkesztőjének nyelve alatt valami kóklerség, 
midőn azokat a macska körmök közé foglalt szavakat 
használta? Jogrend és jogállapot, vájjon egyet jelentenek-e 
Falk Miksa diplomácziai pillanatnyi bölcseségének szótá-
rában, vagy talán a jogrend többet, a jogállapot keveseb-
bet jelent, körülbelül abban az értelemben, hogy 25 év 
előtt mikor „jogrend" volt, rendben volt minden; most 
pedig, mikor csak jogállapot vagyon, csak bizonyos álla-
potban, status quoban van maga a jog is, de rendben 
nincsen a szénája? Ennyire kell vigyázni, az oly hajszál-
hasogató diplomacziával szemben, mely a papiroson vagy 
élőszóval akarata ellenére is kénytelen magát produkálni 

és oly dolgokról beszélni, a melyekhez jobb szeretne nem 
nyúlni, 

De én hagyom a szőrszálhasogatások kétes becsű 
mezejét másoknak. Csak azt kérdezem Falk Miksától: 
mondja meg magyar őszinteséggel, vájjon abban az uj 
„jogállapotban," vagy a mint alább mondja „állapotban," 
melyről azt mondja, hogy monarchiánk és az európai ha-
talmak többsége azt „végleges"-nek fogadja el, benfog-
laltatik-e az az állapotot is, melyet szövetségesünk, az olasz 
királyság, a pápaságnak készített és tart fenn : igen, vagy 
nem ? Ha igen : tiltakozunk Falk Miksa felfogása ellen ; 
monarchiánk nem törekedhetik a pápaság jelenlegi „álla-
pot"-ának véglegesitésére. Történeti jogalapon álló állam, 
ha nem védi a történeti jogalapot, — feladta magát. Ha 
nem : akkor mit bolonditják diplomatáink Olaszországot 
a vele kötött szövetségnek abban a reá nézve kecsegtető 
és általa hitt értelmezésében, hogy az neki a jelenlegi 
állapot sérthetlenségét garantirozza ? 

Es ist etwas sehr faul — im Staate Dänemark ! 
? ? 

Győr, nov. 26. Templomszentelés Uj-Szőnyben. Tri-
duum keresztes sz. János tiszteletére. — 

A gőzhajózási és vasati forgalom O-Szőny határán, 
szemközt Komárommal uj községet teremtett, mely any-
nyira nőtt, hogy 1400-nál több lakosával az anyaköz-
ségnél már jóval népesebb. Iskoláról, templomról az ifjú, 
jobbára iparos, hajós népből álló község nem gondosko-
dott. Mikor a hajóhid állott, templomba átmehettek Ko-
máromba, mert hát O-Szőny 3/4 órányira van. A jelen-
legi plebánoe, Nagy Antal, nagy fáradsággal állított már 
évek előtt iskolát, s hogy imahely is legyen, arról is 
akart gondoskodni, tehetségéhez képest, kisebb kápolnát 
tervezett. Midőn e tervvel püspökünk ő excellentiája elé 
ment, ez templomot rendelt azzal a kijelentéssel, hogy a 
hiányzó összeget ő pótolja. Ez az elhatározás gyújtott . 
Találkozott egy győri kanonok, ngos Mester István, ki 
1000 frtnyi költséggel gondoskodott az oltárról ; Eszter-
házy M. Móricz gróf orgonát ajándékozott. Az uj-szőnyi 
hivek 1000 frtot adtak kézi nagyszámra, és sok munkát 
ingyen is tettek. Püspök ő excja gondoskodott szószékről, 
harangról és sekrestyebutorról is ; mindössze 12,000 frtnál 
többet költött e templomra. Mások is többen járultak a 
belső fölszereléshez. Nyáron kezdték a munkát, s a mult 
vasárnapon, nov. 22-én ő excja maga személyesen szen-
telte föl a teljesen elkészült egyházat az Isten dicsőségére 
s hálaemlékül huszonöt éves püspöki kormányzatáért. O 
excja püspök urunk fenti ajándékát e héten azzal koro-
názta meg, hogy az u j templomban tartandó isteni szol-
gálat költségeire 3000 frtot tett le alapitványul. 

Az itteni sarutlan kármeliták templomában keresz-
tes sz. János boldog kimúlásának 300-dos évfordulóját 
háromnapi ajtatossággal nov. 22. 23. és 24. fényesen ün-
nepelték meg. Yolt naponkint két magyar és egy német 
szent beszéd ; a reggel fél 7-kori magyart két győri ál-
dozár mondotta, a 3 németet és a 3 esti magyart két 
dömés szerzetes, az egyik a szombathelyi, a másik a 
soproni zárdából. 

Naponkint volt pontificalis mise és solemnis litá-
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nia; a 3-dik napon a megyés püspök ő excja pontificált ; 
s este jelen volt a litánián. Tömérdek nép gyűlt össze j 
Győr, Sopron, Mosony, Vas, Veszprém és Komárom me-
gyékből ; számosan járultak a szentségekhez. A templom j 
fényesen föl volt diszitve és este dúsan kivilágítva : 314 
gyertya égett a litánia alatt. A harmadik napon a reg-
geli sz. beszéd után három szerzetes theologus letette az 
ünnepélyes fogadalmakat. Hiszszük, hogy a nagy kath. 
reformátor, keresztes sz. János, ezen alkalommal hathatós 
közbenjárásával sokakban újra megerősítette a hitet re-
ményt és szeretetet. 

A kármeliták által ez alkalommal kiadott két köny-
vecskét (az egyik magyarul, a másik németül adja szent 
János életét) e helyen újból ajánljuk. 

Nyitrai egyházmegye. Nyitra városa dr Roskoványi 
Ágoston nyitrai püspököt, negyvenéves püspöki jubileuma 
alkalmából egyhangúlag, nagy lelkesedés között díszpol-
gárává választotta. Az erről szóló pompás kiállítású ok-
mányt küldöttség fogja átnyujtatani. Továbbá a város 
elhatározta, hogy a jubileum napját, f. hó 30-át, ünnep-
napként üli meg. Ad multos annos! 

Egri főmegye. Jákóhalmán, f. hó 15-én mutatta be 
az Urnák arany miséjét Ficsek Károly cz. kanonok s érd. 
alesperes. Manuduktora volt Törőcsik József egri kano-
nok és plébános. Az ünnepi beszédet dr Bartalos Gyula 
mondotta Egerből, nagy hatással. Az esp. kerület értékes 
feszülettel ajándékozta meg az ünnepeltet. 

Nagyváradi 1. sz. egyházmegye. Schiefner Ede 
prépost, nagyváradi kanonok ur, Endrőd volt plébánosa, 
lelkesedésre gyuladva megyés püspökének példáján, a 
ki, mint tudjuk, óvónőképezdét alapított Nagyváradon, 
békés-endrődi volt hívei számára 8000 frttal kisdedóvót 
alapított. 

Baltimore, október hava. Levél as Egyesült-Álla-
mokból. — 

Gibbons biboros egy amerikai lapban nemrég igen 
érdekesen vázolta a katholiczizmus jelen helyzetét az 
Egyesült-Államokban. 0 eminencziája igen hatásos sza-
vakban irja le azt a hálás elismerést, a melyet az állam 
a katholiczismus irányában tanúsított. Ha csupán emberi 
es politikai szempontból tekintjük is az egyház befolyá-
sát, lehetetlen észre nem vennünk, hogy az az amerikaiakra 
nézve nagyon is jótékony hatású volt. A katholikus püs-
pökök buzgóságukban támogattatva papságuk által véget 
vetettek az előítéleteknek, kifejlesztették a polgárok egyé-
niségének jellemző vonásait s az oly sokféle elemből álló 
népséget a közös hit kapcsa által egy egészszé olvasz-
tották össze. A katholikus püspökségek nélkül az Egye-
sült-Államok nem foglalnának most helyet a müveit népek 
sorában, s előrehaladásuk nem ejtené bámulatba az 
Oczeánon inneni népeket. Hasonló viszonyok között élő 
mas népeknél a politikai szabadság fája nem vert oly 
gyorsan gyökerei, s a művészet, tudomány, nevelés sőt 
az anyagi élvezetek terén is sokkal lassúbb fejlődési fo-
lyamatnak voltak alávetve. 

Az egyh áz az Egyesült-Államokban oly ügyesen 
vette kezébe a különböző nemzetiségű kivándorlók ügyét 
s azokba a nyilvános élet iránt oly nagy lelkesedést tu-

dott önteni, hogy alig van nép. a mely értelmesebb pol-
gárokkal s szilárdabb társadalmi alappal dicsekedhetnék. 

De a Gibbons biboros által íelhozott tények nem-
csak azt bizonyítják, hogy az egyház az emberi haladás 
zászlóvivője, hanem elénk, állítják egyúttal az egyház 
által alapított intézmények életképességét s biztos zálo-
gát képezik az Egyesült-Államok jövendő nagyságának. 

Jó ideje már annak, hogy Macaulay fölhívta a világ 
figyelmét az egyház működésének az uj világban elért 
eredményeire s hogy kijelentette, hogy a római egyház 
többet nyer az uj világban, mint a mennyit a régi 
Európában veszített. A katholiczizmus csodálatos mérték-
ben terjed s már maga ez a tény bizonyítja a jeles iró 
jövendőlésének teljesedését. 1790-ben 32 ezer katholikus 
volt az E.-Államokban, vagyis a népesség 1/1107-edrésze ; 
manapság pedig legkevesebb tiz millió a számuk, azaz a 
népesség egy hatodrésze. 

E csodálatraméltó szaporodásnak oka kétségkívül a 
bevándorlók számának mindinkábbi nagyobbodása. Igy 
1876 előtt több mint két millió irlandi bevándorló telepedett 
le o t t ; a német bevándorlók között is sok katholikus 
van; néhány év óta a német bevándorlók fölülmúlják a 
britt szigetekről érkezetteket, s jelenleg Olaszország s 
Magyarország (!) még amazokkal is jelentékenyebben járul 
hozzá az uj világ katholikus népességének növeléséhez. 

Naponkint ujabb s ujabb templomok épülnek s egy-
házközségek alakulnak ; egy századdal ezelőtt az Egye-
sült-Államokban csak egy püspök s körülbelül harmincz 
pap volt ; ma pedig már tizenhárom érsek, hetvenhárom 
püspök, nyolczezerháromszáz pap s körülbelül hétezer-
ötven templom van. 

Maguk a katholikus polgárok szivesen áldoznak 
egyházi czélokra, s bár kevés úgynevezett „amerikai mil-
liomos" van közöttük, nagyrészük mégis jómódú és 
tehetős. 

„Mikor a georgetowni collegiumot alapították, írja 
a biboros, száz dollárnyi adományt már bőkezűségnek 
tekintettek, s néhány évvel ezelőtt, midőn a washingtoni 
egyetemet alapítottak, tiz-, husz-, ötven- sőt százezer 
dollárnyi adományok sem voltak ritkák, s volt egy nagy-
lelkű adományozó, a ki háromszázezer dollárt ajánlott föl. 

Egy saint-pauli protestáns, akinek neje s családja 
katholikusok, Ireland püspök kezébe ötszázezer dollárt 
tett le, hogy az abból egyházi nevelő-intézetet alapítson. 

A világi katholikusok részt vesznek a társadalmi s 
szellemi mozgalmakban ; elveik tisztasága s önzetlensége 
eléggé ismeretes, szolgálati ügyességük pedig majdnem 
közmondásszerü. 

Ama jelek között, a melyekből az egyháznak az 
Egyesült-Államokban való jövőjére biztosan következtetni 
lehet, az első s a legjelentékenyebb a katholikusoknak a 
nevelésre fordított kiváló gondossága. Harminczöt szemi-
náriumuk van, százkét kollégiumuk s körülbelül hatszáz 
leánynevelő intézet. Az elemi oktatás is óriási léptekkel 
halad. A katholikus plébániai iskolák négyezerre, s az 
azokba járó iskolás gyermekek hatszázharminczhárom-
ezerre rúgnak. Az Egyesült-Államok összes katholikus 
intézeteiben nyolczszázezer gyermek nyer oktatást. 

A szellemi kiképeztetés koronáját a washingtoni 
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egyetem képezi. Ennek a hatalmas intézetnek, a mely j 
ugyan még gyermekkorát éri, igen fontos feladata van. 
Itt képeztetnek ugyanis ki azok a babérkoszorusok, a 
a kik hivatvák a század gonoszsága ellen a harczot fel-
venni. 

Az egyház az Egyesült-Államokban az ő tevékeny 
társadalmi működésével, a melynél fogva nemcsak a fehér 
katholikusok szükségeinek iparkodik megfelelni, hanem 
körébe vonja még a feketéket s az indiánokat is, ma-
holnap a katholiczizmus legerősebb védbástyáját fogja 
képezni. 

Bécs. A püspökök közös fópásztori levele — meg-
jelent. Tartalma, mig bővebben közölhetünk belőle rész-
leteket, ez, Elsőnek is az iskola-ügyet teszi. S méltán. 
Felhívja a híveket, hogy dicséretes buzgóságukat, melylyel 
katholikus iskolákat követelnek, folytassák, s folytassák a 
katholikus iskolák ápolását is. A kath. sajtóra vonatko-
zólag ismétlik a pápa tanítását és buzdításait. Azután a 
pápa helyzetére térnek át a főpásztorok s követelik, bogy 
az egyház látható feje minden világi hatóságtól függet-
len, teljes és igazi szabadságot élvezzen. Igen behatóan 
tárgyalják a munkás-kérdést is az osztrák főpásztorok. 
Utalva arra, hogy a kath. egyház a munkásoknak min-
dig pártját fogta, a püspökök felszólítják a munkásokat, 
hogy a keresztény világrend visszaállítására a kereszt 
zászlója alá tömegesüljenek. Záró szavai a közös kör-
levélnek ezek : „Legyetek erősek a katholikus hit és a 
katholikus szeretet ereje által és ragaszkodjatok törhetet-
len hűséggel a császárhoz és birodalomhoz!" 

Posen. Dr Stableioshi Flórián, az uj érsek. — Nagy 
az öröme a pápának és a poroszországi lengyel katholi-
kusoknak, hogy sikerült, még pedig kitűnő lengyel kath. 
papot emelni Lengyelország primási székébe. A császár 
és a kormány is meg van elégedve a betöltéssel. Mgre 
Stablewski Flórián régi nemes lengyel családból szárma-
zott. Szül. 1841. október 16-án. Papi pályára lépvén a 
theologiát Posenben és a müncheni egyetemen végezte, a 
hol hittudori koszorút nyert. Avató értekezése ez vala: 
„De primordiis religionis christianae in Prussia." Ugyan-
azon évben tarnowai, nemsokára rá schrimmi lelkész 
(mansionar) lőn. Ez utóbbi helyen a gymnáziumban a 
hittant és a zsidó nyelvet is tanította. Az ifjúság bálvá-
nya volt. Sokan léptek az ő keze alól a papi pályára. 
1873-ban wrescheni préposttá lőn. 1876 óta egyúttal 
országgyűlési képviselő egész a mai napig. Mint képvi-
selő a lengyel-klubb vezérszónoka szokott lenni. Mindig 
a kath. Centrummal tartott. Kedves egyénisége és finom 
modora által pártkülönbség nélkül megnyerte a porosz 
országgv. képviselők szeretetét. 0 szentsége a pápa előbb 
titk. kamarásává, a mult évben apostoli protouotáriusává 
nevezte ki. Beszédei mélységes gondolatok, melegség és 
mesteri nyelvkezelés által tűnnek ki. Alkalmi beszédei, 
lengyelül, nyomtatásban is megjelentek. Németül megírta 
sz. Chrysologus egyházatya élet- és korrajzát. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szeiit-lstván-Társulat 

választmányának ülése 1891. november hó 26-án. 

A választmányi tagok nagy számmal jelente^ meg. 
A vidéki választmányi tagok Bőthy István kanonok által 
voltak képviselve. 

Elnökölt : dr Kilfaludy Á. Béla. 
Elnök lelkes szavakban emlékezett meg a közöröm-

ről, mely Magyarország katholikus világát Vaszary Kolos 
pannonhalmi főapátnak herczegprimássá és esztergomi 
érsekké való kinevezése által érte. Jelenti, hogy az el-
nökség a kinevezés után rögtön feliratban üdvözlé ő 
főméltóságát a kinevezett herczegprimást, a társulat fő-
védnökét, kifejezvén a társulat hódolatát és ragaszkodá-
sát. Inditványozá, hogy a társulat a főméltóságu herczeg-
primás székfoglalása alkalmával ünnepélyes küldöttség 
által képviseltesse magát. 

A választmány nagy lelkesedéssel fogadta az elnök 
előterjesztését, az elnöki intézkedést tudomásul vette, s 
elhatározá, hogy a főméltóságu herczegprimás inthroni-
zatiója alkalmával küldöttségileg képviselteti magát. 

Elnök fájdalommal jelenti, hogy a társulat egyik 
legrégibb tagja, a választmánynak és az osztálynak egyik 
munkás tagja, dr Wenzel Gusztáv ny. egyet, tanár meg-
halt. A társulat elnöksége és igazgatósága által volt kép-
viselve a boldogult temetésén. — Indítványozza, hogy az 
elhunyt kiváló férfiúnak emléke, kinek utolsó útja is a 
társulat iránt való kötelességének lerovása volt, a jegyző-
könyvben megörökíttessék s a családhoz részvétirat intéz-
tessék. 

A választmány egyhangú helyesléssel fogadta az 
elnök indítványát. 

Elnök jelenti, hogy a társulat Tudom, és Irodalmi 
Osztálya f. hó 19-én tartott rendes gyűlésén az ügyrend 
I. 1. §., I. 8. §-ait, továbbá az V. 22. §-át módositá, e 
módosításokat a szabályzatok értelmében tudomásvétel 
czéljából beterjeszti. 

A választmány e módosításokat tudomásul vette. 
Elnök előterjesztésére a választmány utasitá a költ-

ségvetést készítő bizottságot, hogy az osztály irod. mun-
kálatainak czéljaira egy ezer forintot vegyen fel ismét a 
költségvetésbe. 

Báró Barkóczy Sándor indítványára a választmány 
felkéri az osztályt, hogy egy kath. néplap megindítása 
czéljából tanulmányokat tegyen. 

Dr Kiss János társ. igazgató beterjeszti a gazda-
sági bizottság jelentését a Pázmány-féle imakönyvnek 
quart-alaku kiadása tárgyában. 

A választmány elhatározta, hogy a Pázmány-féle ima-
könyv 2000 példányban quart-alakban kiadassák. 

Hummer Nándor titkár jelenti, hogy Böthy István, a 
társulatnak 20 éven felül érdemes tiszteleti tagja műkö-
déséről terjedelmes jelentést adott be. A választmány 
köszönetét fejezi ki a tiszteleti tagnak. — Jelenti továbbá 
a titkár, hogy a társulatbaíujabbau 15 lépett be, öt hagyo-
mány éfkezett a társulathoz, s az elnökség 4-3 intézetnek 
adott ajándék-könyveket. 

Venczell Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a 
társulat bevétele volt október hó folyamán : 21103 frt 51 
kr, kiadása: 15457 frt 79 kr, plusmaradék 5645 frt 72 
krt. Az osztály részére az értékpapírok után befolyt : 
416 frt, a szt. István oltárára 22 frt. A vatikáni okirat-
tárra Roskoványi Ágoston püspöktől 500 frt, a csornai 
prépostságtól 100 frt, a zirczi apátságtól 150 frt, a besz-
terczebányai káptalantól 400 frt, a pécsi káptalantól 100 
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frt, a rozsnyói káptalantól 50 frt, a pannonhalmi főapát-
ságtól 300 frt, a zalavári apátságtól 50 frt. 

Az ügynöki jelentés szerint a társulatban elkelt 
október hó folyamán 115,155 pl. könyv, 300 db kép, 
4024 egyes nyomtatvány, 22,000 irka, 16,958 frt 72 kr 
értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : Báró Bar-
kóczy Sándor, dr Robitsek Ferencz v. tagok. 

Folyó év október 24-én óta a Szent-István-Társu-
latba mint rendes tagok beléptek: Sztankovics Béla ér-
sekurad. kasznár Bács, Cselley Kálmán joghallgató Bpest, 
Mladoniczky Vincze esp. pleb. Bácsujfalu, Kopping Péter 
plébános B.-Novoszello, Winkler Pál káplán Karánsebes, 
Vadkerty József pleb. Szabad-Batthyány, Hegedűs János, 
Meiszl Károly papnövend. Rozsnyó, Muraközy Pál plé-
bános Osztopa, Erendits Emil titkár Bécs, Zoványi Mi-
hály áldozár Budapest, dr Ivanóczy Ferencz plébános 
Csendlak, dr Rudnyánszky Béla ügyvéd Budapest, dr 
Klasz Pál orvos Budapest, dr Diescher Ferencz orvos 
Budapest. 

VEGYESEK. 
— Miniszteri köszönet. A közoktatásügyi minisz-

ter : gróf Apponyi Sándor nagybirtokosnak, ki Lengyelen 
az általa kisdedóvoda javára 2000 frt értékű épületrészt 
engedett át, s az óvónőnek lakáson és évi 300 frtnyi 
fizetésen kivül teljes ellátást, a gyermekeknek pedig álta-
lános díjmentességet biztosított, ezen nagylelkű áldozat-
készségeért elismerő köszönetét nyilvánította. 

= A nyitrai nagyobb papnevelő-intézet magyar egy-
házirodalmi iskolája, Nagyméltóságú Dr Roskoványi Ágos-
ton megyés püspök ur, püspökké való felszenteltetésének 
negyven éves emlékünnepe alkalmából 1891. nov. 30-án 
disz-gyülést tart. Tárgysorozat: 1. Hymnus dr Roskoványi 
Ágoston negyven éves püspöki jubileumára. Dusinszky 
Lipóttól. Előadja az intézet énekkara. 2. Megnyitó-beszéd. 
Tartja Soltész Péter, IV. é. h. h. az e. i. Iskola elnöke. 
3. Negyven éves püspök-jubileumi füzér. Alkei óda. Irta 
Rosty Kálmán S. J . Szavalja Kuna Pál, III. é. h. h. 4. 
A Teremtőhöz. Schubert Ferencztől. Előadja az intézet 
énekkara. 5. Dr Roskoványi Ágoston, mint főpásztor, 
tudós és emberbarát. Jellemrajz. Irta és felolvassa 
Krautmann István, III. é. h. h. 6. 127. Zsoltár. Dusinszky 
Lipóttól. Előadja az intézet énekkara. 7. Szent István. 
Költemény. Irta Földváry Mihály. Szavalja Biza Lajos, 
IV. é. h. h. 8. Elnöki Zárószó. Mondja Soltész Péter. 
IV. é. h. h. 9. Isten dicsősége. Beethoven Lajostól. Elő-
adja az intézet énekkara. 

— Mult héten zárták be a lillei kath. congresszust 
Francziaországban. Három département (megye) katholi-
kusságának szine-java találkozik itt Francziaország vezér-
férfiaival. A záró ülésen 3000 ember vett részt. A pápá-
hoz intézett feliratában a lillei congresszus csatlakozik az 
e nyáron és őszön tartott többi kath. nagygyűlésekhez 
és követeli a pápa teljes fejedelmi szabadságát és függet-

I lenségét. Napirenden volt a keleti szakadárok vissza-
j térése is a kath. egyházba. Franco Miklós gör. katholi-

kus pap volt az ügy szószólója. Evidencziára emelte, hogy 
a keleti rituson levő népeket csak kel. szert. kath. pap-
ság téritheti vissza. Ezért kell ezen a rituson téritőket, 
missionáriusokat nevelni s e czélra, ugy mint a pápaság 
teszi Rómában és Lavigerie biboros tette legújabban 
Jeruzsálemben, gör. katholikus missió-seminariumot kell 
alapítani. 

— Keresztes sz. János triduumát Rómában is nagy 
fénynyel ünnepelték meg 22, 23, 24-én a Sta Maria 
della Scala templomban. 22-én de Neckere érsek pontifi-
kált, Campanelli dömés atya prédikált; 23-án Berlucea 
püspök pontifikált, Turchi J. t. atya mondotta a pane-
gyrist ; 24-én Lenti patriarka pontifikált és Parocchi 
bibornok, ő szentsége püspöki helyettese mondotta a 
dicsőítő szent beszédet. Angelini atya a templom hom-
lokzatára a következő alkalmi inscriptióit készité : 

Ioannes 
cvi . Christi . Dei . crux . agnomen . indidit 

qviqve . in . crvcis . amplexv 
vitam . svperis . parem . exegisti 
et . Theresiae . matri . adstitisti 

laborvm . consors 
tibi . trecentesimvm . gratvlamvr . annvm 

ex . qvo . lvcidas . iniisti . sedes 
teqve . svpplices . in . vota . vocamvs 

vt • crvx . avgvsta . Christi 
sapientiae . radiis . mentes . collvstret 

erroribvs . exvat 
evehat . ad . aeterna. 

— Ha valaki nem képes igazat mondani, mert nem 
ismeri az igazságot, hát akkor — nagyot mond és az 
emberek megbámulják, mint nagy tudóst. Igy van ez nem 
egyszer Janetvel, a kinek müvét a politika történetéről 
összefüggésben a morállal épp most adta ki magyarul 
Lőrinczi (Lederer) fordításában a magyar tudományos 
akadémia. Janet könyvének jellemzésére elég legyen az, 
a mit Szokratesről mondott. Azt mondta, hogy Szókra-
tész, a ki közbevetőleg legyen mondva öngyilkossággal 
végezte életét, „fedezte fel a nyugati népek Istenét." 

— Eszterházy László grófot Sárosdon maga a me-
gyés püspök, dr Steiner Fülöp ő mga temette. 

Itt az ideje ^ m 

kérni m. t. olvasó-közönségünket külön-külön egyenkint, 
hogy kiki-kiki legalább még egy olvasót s előfizetőt 
legyen szives ismerősei, barátjai és szomszédjai körében 
szerezni. A „Religio" 50 év alatt nagy szolgálatot tett a 
magyar kath. papságnak. Ezt a viszontszolgálatot jelen-
legi olvasóitól talán megérdemli — jutalmul. Pénzébe 
nem kerül senkinek ; legfölebb egy 5 kros levélbélyeg 
árába, vagy annyiba se, ha élőszóval végez. Könnyítéssel 
annyiban szolgálhatok, hogy a lapot vagy félig vagy egé-
szen is int. fejében is adhatom. A szerk. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A magyar kath. szentszékek rendtartása. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÁT. 

ÖTYENEDIK 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, intézendök. 

A keresztény családi élet visszaállítása. 
,,Instaurare omnia in Christo." 

S. Paul. 

A tél u tán tavasz, a közszellem romlására 
újjászületés, a halál után fel támadás következik. 

Magyarország, a mi az igazi keresztény hi t-
életet illeti, még mindig lefelé halad a lejtön. 
Nem rohamosan esik, lassú tempóban csúszik 
hátrafelé — el a t tól a magasztos életelvtöl, a 
mely szerint nincs másban üdvösség csak Krisz-
ban. S ez a hanyatlás, ez az elhajlás a legma-
gasabb életczéltól, nagy egészben, szerencsére, 
inkább a nemzet közéletében mutatkozik, min t 
az egyesek magán életében. I t t sincs ugyan visz-
szaállitva a kereszt szellemének és malaszt jainak 
uralkodása az emberi élet folyamának egész 
széltére-hosszára ; de há t legalább egyre sűrűb-
ben nyilatkoznak meg a kereszt árnyékába való 
menekvés és megtérés buzditó hangjai s a ke-
resztény hitélet lelkesitő példái egyre sűrűbben 
és élénkebben kezdenek mutatkozni az uri, kö-
zép- és néposztályban egyaránt. A közélet, a 
társadalom plénuma, a magyar állam az ő tör-
vényhozásával azonban folyta t ja a kereszttől való 
eltávozás veszedelmes ú t já t . Legújabb terv, a 
családi jog kodifikácziója, a családi élet gyökerét, 
a házasságot akar ja szent, vallásos jellegéből 
kivetkőztetni, vagyis e kivetkőztetést a szükség-
beli polgári házasság behozatala által meg-
kezdeni. 

Mint Sión falainak éber őrei ünnepélyesen 
felemeljük intő és figyelmeztető szózatunkat az 
egész egyház szine előtt a keresztény hitéletet 
fenyegető ez ujabb veszély közeledésére. Azonban 

a meddő jajveszékelést, a tehetet len és té t len 
t i l takozást soha sem t a r to t t uk férfiakhoz, szen-
tek unokáihoz méltó védekezésnek. Ősi keresz-
tény jelszavunkhoz hiven : „Segits magadon, az 
Isten is meg fog segiteni," ha körül tek in tünk 
a világon, azt fogjuk találni, hogy más keresz-
tény népek és nemzetek is kénytelenek keresz-
tül menni a megpróbál ta tások, a hi t tagadások, 
a dechristianisatio küzdelmeinek tiszti tó tüzén : 
lássuk tehát , mit t e t t ek és tesznek ezek az elő-
rehaladot tabb kath. nemzetek a keresztény hit-
élet védelmére és fejlesztésére, a Krisztusban 
való újjászületés eszközlésére. 

Szemeim véletlenül a kis, de szellemi és 
anyagi gazdagságban egyaránt bővelkedő Bel-
giumon akadtak meg. A kath. hitélet e min ta -
szerű kis országban az uri és középosztályban 
és a nép rétegeibun oly erős és széles gyökere-
ket vert hosszú évtizedek viszontagságos küzdel-
meinek tiszti tó és erősitő hatása alat t , hogy a 
belga katholikusok nemcsak vallásuk békéjét 
lá t ják sa já t kezeik ereje által biztositva hazá-
jokban, hanem magát az ország alkotmányos 
kormányzását is kiszabadítot ták ellenségeik ha-
talmából, sőt már annyira kifejlődött és kiszé-
lesedett alapon folyik katholikus köztevékeny-
ségök, hogy ez őszön már nemzetközi katholikus 
kongresszust t a r t o t t ak s a világegyház ügyeinek 
intézésébe is beleszóltak, természetesen védve és 
támogatva a pápát Rómában, s buzditva és lel-
kesítve a világon szétszórt katholikus testvérei-
ket jogaik és érdekeik ki tar tó védelmére, fényes 
sikereikben példát mutatva arra, mily gazdag 
áldásokat osztogató igazsághoz ragaszkodtak a 
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régiek, midőn azt tar to t ták , hogy „labor impro-
bus omnia vincit." 

Érdekes és fölöttébb tanulságos dolog a 
belgiumi katholikusok tör téneté t , igyekezetét, 
törekvéseit, a múl t ra és a jelenre nézve egy-
aránt, — kiváló figyelem tárgyává tenni. Nagy 
küzdelmeket ál lot tak ki, nagy haladást tettek, 
nagy vívmányokat tudnak felmutatni a közélet 
minden terén. Ok alapí tot ták a XIX. században 
az első katholikus egyetemet Löwenben ; Brüsz-
szelben virágzó tudományos és irodalmi társula-
tuk működik; sajtójuk népes és befolyásos; a 
vallásos iskolák szabadságát és tulsulyját meg-
állapították ; az országházában, a parlamentben, 
valamint a municipális képviseletek többségében 
— a többség, mely dönt, az övék. I)e azért még 
sok levén a teendőjük s nagy levén előt tük a 
meghódítandó tér, kivált a munkás osztály ma-
gán életének a keresztény elvek ú t já ra való 
visszatérítése tekintetében, a belga katholikusok 
nem teszik tétlenül ölbe kezeiket, nem pihente-
tik eszöket, hanem az életrevaló nemzetek sa-
játságos leleményességével majd egészen uj uta-
kat törnek, majd a régieket helyezik lázas mun-
kával újra jó karba, hogy azokon mindeneket 
Krisztushoz visszavezessenek, a keresztény val-
lás szellemében átalakítsanak. „Instaurare omnia 
in Christo," sz. Pál apostolnak ez az intelme a 
belgiumi katholikusoknál igen foganatosnak bi-
zonyult és nagy sikereket tud máris felmutatni . 

Legújabban, a malinesi nemzetközi kon-
gresszuson szóba jö t t és üdvös határozatokra 
é r l e l ő d ö t t a keresztény családi élet visszaállításá-
nak nagy ügye is. Desclée Henrik volt e tárgy-
ban a jelentés szerzője és egyszersmind annak 
előadója is a congresszus vallásügyi szakosztá-
lya előtt. Jelentése eszmékben oly gazdag, gya-
korlatiasságára nézve oly vonzó sőt megkapó, 
hogy a francziák után az egész világ katholikus 
sajtója a legélénkebb érdeklődéssel kezd vele 
foglalkozni. Mert csakugyan a családi keresztény 
élet visszaállítása ut törés a közélet erkölcseinek 
reformjára, a mely azután szükségképpen visz-
szatükröződik az állami intézményekben és tör-
vényekben. ') 

Ha Magyarországban a katholikus családok-
ban vissza lesz állítva és uralkodni fog a keresz-

') C est, en eftet, par la réforme des moeurs privées que se 
prépare la réforme des moeurs publiques et celles-ci se reflètent 
enfin, à leur tour, dans les institutions et dans les lois." Annales 
catholiques, 1891. nov. 21. 416. 1. 

tény hitélet : akkor nem kell félnünk a vegyes-
házasságokból, min t viharokban oly gazdagnak 
bizonyult Aeolus barlangjából származható ve-
szélyektől; akkor, ha jőni kell, hát jöhet akár a 
kötelező polgári házasság is; Magyarország ke-
resztény jellegén, keresztény népén nem fognak 
kifogni elpogányositó erejének vas fogai. 

Descleé Henrik jelentésében három eszköz 
van kijelölve, mint a melyek a keresztény csa-
ládi életet a családokban visszaállítani és biz-
tosítani képesek: 

1. Feszület mint családi szentély, 
2. a közös családi ima. 
3. az apai áldás mindennapi kérésének és 

adásának ősi jó szokása. 
Ezekről fogunk, Descleé jelentése nyomán, 

következőkben egyenkint szólani. *** 

A művészet és az erkölcsiség. 
Dr, ^Piszter Iixirétől. 

(Folytatás.) 

Rafael művészete legnagyobb a „madonnákban." 
„A madonna" és „szent család" líépek legfőképen azok, 
melyekben Ráfael egész képességét kifejtette." x) Mindenek 
fölött szükséges tehát, hogy ezeket a „madonnákat" meg-
vizsgáljuk, és a középkori madonnákkal összehasonlítsuk. 
Ezért hoztunk föl az imént több példát a középkori ma-
donna képekből. 

Hadd jellemezze Lübke ezeket az alkotásokat. Ezen 
képeken Ráfael „az eredetileg tisztán egyházias thémát a 
legmagasabb tisztán emberi tökély és szabadságra emelte. 
Ámbár Ráfael soha sem házasodott meg, mégsem volt 
még művész, a ki a családi élet boldogságát oly átadás-
sal dicsőitette volna meg, mint ő. Majdnem 50 madonna-
kép ered tőle, minthogy kora ifjúságától kezdve élte 
végső napjaig ismét é3 újra ezen kedvencz tárgygyal 
foglalkozott; de ennek daczára is az anyai szeretetnek 
tisztán emberileg vett themáját annyiféleképen változtatja, 
hogy már ezen munkái is világosan föltüntetik fejlődése 
menetét. Első madonnáit a gyermekies elfogultság jel-
lemzi, majd a kellemesen kifejlett szűziesség mutatkozik 
azokon, s végre legérettebb alkotásain a nagyszerűen 
szabad, igazán anyai méltóság jut kifejezésre, az ártatlan-
ság és tisztaság titokszerü varázsának kíséretében. Igy 
tehát ezek a képek az egyszerű, benső családi életnek 
emberileg vett legkedvezőbb ábrázolatai, és mégis, habár 
nincsenek aranv-alapra festve, sem dicsfénynyel övezve, 
isteniebbek, mint valamennyi előbbi madonna." 2) 

Ha a szavak jelentőségét szabad volna mai napság 
szigorúan venni, méltán megütközhetnénk ezen az „iste-
nin;" különösen, miután elég határozottan, s többszörö-
sen kijelentette Lübke, hogy Ráfael madonnáin nincs 

l) Lübke II. 242. 1. 
3) Lübke II. 243. 1. 
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semmi a tisztán emberin kivül ; mert a mit az „egyhá-
zias" fölfogás a madonnában talál, az Ráfael művészeté-
ben „tisztán emberi tökély és szabadsággá" lett áthaso-
nitva; a „családi élet boldogsága" is, habár igen szép és 
épületes lehet, szintén csak „tisztán emberi" dolog; és 
az „anyai szeretetet" Ráfael „mint tisztán emberileg vett 
themát" alkalmazza „legérettebb alkotásain;" az az „egy-
szerű, benső családi életnek emberileg vett legkedvesebb 
ábrázolása" szintén csak tisztán valami emberi. Tehát 
Lübke bizonyára játszadozik az „istenivel," és tulajdon-
képen csak annyit akar mondani, — ennyit egész müvé-
nek szelleme megkövetel, mert hivő kereszténynek mu-
tatja magát mindenütt, — hogy Ráfael madonnái a 
középkori madonnáknál, szebb, remekebb, tökéletesebb, 
nagyobbszerü alkotások. 

Es ha ezt akarja is mondani, — akkor sem mond 
igazat. — Azt hiszem nem is kell „egyházias," még ke-
resztény álláspontra sem helyezkednünk, hogy azt belás-
suk, miszerint a „családi boldogság," az „anyai méltóság," 
az „anyai szeretet," — bármely szép eszmék legyenek is 
egyébként, — messze tulszárnyaltatnak szépség, erő és 
magasztosságban azon eszmék által, melyek oly csodála-
tosan hü kifejezésre találnak a középkori madonnákon. 
Hasonlítsa valaki Ráfaelnek legtöbb madonnáját, hol az 
mint a kis gyermekét ápolgató, gyermekére mosolygó 
kecses fiatal asszony van ábrázolva, azon madonnák bár-
melyikéhez, melyeket példaképen mi is fölhoztunk, és ha 
egyáltalán még az eszmék értéke iránt valami kevés kis 
itélet-ereje van, egy szép, kecses, anyai boldogságában 
mosolygó nőt elhomályosodva kell látnia azon elragadó 
fönség- és azon elvarázsoló bájjal szemben, melylyel az 
„egek királynéja" és „a legtisztább szűz" lép elénk. 
Önkénytelenül eszünkbe jut ismét a görög epigrammatis-
tának jellemzése Párisról : ökörhajcsár volt, és ökörhaj-
csár módra itélt Páris, mikor a fenséges Athénét mellőzte, 
hogy a kegyes Vénust kitüntesse. 

De ezután van Ráfaelnek több madonnája, melyről 
Lübke is elismeri, hogy ott az egek királynéjának fensé-
gében van ábrázolva. Ilyen a legszebb Ráfaelféle ma-
donna, a „ S i x t i n a : " „ l e g n a g y o b b megdicsőültségét a 
világhirü Sixtina-Madonnában érte el Ráfael . . . 2 ) Ki ne 
ismerné ezt a csodálatos alakot, pompázó ruhába bur-
kolva, a ki mint egy mennyei tünemény lebeg a felhőkön, 
kedves angyalfők glóriájától övezve. Fátyol lebeg fejéről, 
a mely fönn meglátszik, a mint elvész mély gondolkozással 
azon isteni titokban, melyet kezeivel anyai bensőséggel 
ölel magához. Nyugodt fenségben trónol karján a gyer-
mek, kinek gyermekies vonásain küldetésének fensége van 
kifejezve, s kinek hatalmas és mély tekintete sejteti velünk 
világmegváltó hivatását . . . . Ugy tetszik, hogy Ráfael 
egyesíteni akarta ezen páratlan alkotásban legmélyebb 
gondolatait, legfenségesebb nézetét, legtökéletesebb szép-
ségét, — ugy, hogy ezek folytán e mü minden vallásos 
művészetnek legtökéletesebb remeke, — és az is fog ma-
radni mindig." 

Legyen igy ! — de akkor, ime ! az „eredetileg egy-
házias themau nem emelkedik a „tisztán emberi tökélyre;" 

i) Lübke II. 244. 1. 
") Dresdában, a királyi galéria legértékesebb tárgya 
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a „családi élet boldogsága," „az anyai szeretet tisztán 
emberileg vett themája," az „anyai méltóság" a maga 
„eredetiségében" nem lesz az: a mi Ráfael madonnáit 
„isteniebbé teszi, mint a régi madonnák;" hanem a tisztán 
egyházias fölfogás, a középkori fölfogás lesz az, mely 
Ráfael madonnáit, — azaz egyiket-másikat oda emeli, a 
hol a „régibb madonnák" vannak. Tehát éppen Lübké-
nek a Sixtináról idézett jellemzése a legteljesebb bizo-
nyiték fölfogásunk helyessége mellett. 

Különben is, ha madonnáról van szó, ezt a művé-
szetnek nem is lehet másképp fölfognia, mint kereszté-
nyiesen, mert az egész eszme keresztény eszme. Festhetett 
Ráfael gyönyörű asszonyokat, a mint azok édes anyai 
boldogságban szép csecsemőjük fölött elmerengnek, — de 
ezeket csak nevezték „madonnáknak," valójukban pedig 
nem voltak madonnák ; mert az emberiség története csak 
azt a madonnát ismeri, ki nem egy tisztán emberileg 
vett, közönséges anya, kinél az anyai szeretet nem tisztán 
„emberi thema," kinél az emberi értelemben vett „családi 
életnek boldogsága" profanatio, sőt káromlás ; az emberi-
ség története csak azt a madonnát ismeri, ki legtisztább 
szüziességében szülte azt a gyermeket, kinek „szemeiben 
ott ült a világ megváltásának hivatása." Éppen azért 
tehát, Ráfael legtöbb madonnája lehet egy szép idill, 
lehet egy szép genre, sőt ebben lehet a legtökéletesebb, 
de mint „madonna" nem csak nem „istenibb" a közép-
kori madonnáknál, hanem azokhoz egyáltalán nem is ha-
sonlítható. 

De sajnos ! meg kell tennünk a végső lépést is. Az 
igazság azt követeli, hogy Ráfael nimbusát még a Sixti-
nára nézve is lerontsuk. 

Ráfael müvei között két női arczkép ismeretes, egyik 
a „Fornarina" (pékleány), másik a „donna velata." Passa-
vants és Rio véleménye szerint mindkét arczkép egy nőt 
ábrázol, különböző időből ; és ez a no Ráfaelnek kedvese 
volt Rómában tartózkodásának ideje alatt. Ez a nő az, 
a ki a „Sixtinán" a „madonnát" repraesentálja. Minő 
jellemű hölgy volt ez, a Ráfaellel szőtt tisztátlan viszo-
nyon kivül eléggé világosan elbeszéli azt a „Fornarina" 
maga: egy erkölcstelen nőszemély, kinek égő tekinteté-
ben semmi szűzies sem nyilvánul. Ráfael, ki több müvén 
szerepelteti ezen személyt, csak a szemeknek és az arcz 
alsó részének érzékies kifejezését szokta azon megváltoz-
tatni. Ez történeti tény, melyhez kétség nem fér ; Ráfael 
testamentumában is megemlékezik ezen „Fornarináról."1^ 

Ehhez talán nem is szükséges megjegyzést fűzni. 
Egy „madonna", mely tulajdonképen nem más, mint egy 
hiven ábrázolt, csak az érzékiesség kifejezésében mérsé-
kelt jjyászos erkölcsű nőszemély, — egy ilyen „madonna," 
psychologice lehetetlen, hogy azon eszmét kifejezze, a 
mely eszmének a „madonna" megtestesítője kell hogy 
legyen. Da Fiesole tiszta lelkében megfogamzhatott a 
legtisztább szűznek eszméje, és a mi életté lett a lélek-
ben, az valósággá lehetett a művészetben is; de egy 
művész, kinek phantasiája előtt ily piszkos képek lebeg-
nek, az festhet mindent, de „madonnát" soha. Emlékeztet 
Ráfael esete arra, a mit Plinius Secundus mond el: 

Margareta igazi neve ; a „Fornarina" név a XVIII. szá-
zadban keletkezett. 

42* 
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„Augustus császár kora előtt élt egy hires festő, Aurelius ; 
de egy aljas szokása által meggyalázta a művészetet: ő 
t. i. mindig a szenvedélytől égett valamely leány iránt, s 
azért mikor istennőket festett, tulajdonképen szeretőit 
ábrázolta." *) 

Tiziano Vecellio (1477 — 1576), a velenczei iskola 
legnagyobb művésze, s a szinezésben kétségkívül a leg-
nagyobb mester. Eleinte mesterének, Bellimnek szigorúbb, 
a közép-korira emlékeztető felfogásához alkalmazkodott 
(„Krisztus az adópénzzel" Dresdában), de később ő is a 
„művészetek fölszabaditójának" állott be, és erős natura-
lismusa ez irányban tul ment Ráfaelén.2) Több madon-
nája van ; a b. szüzet rendesen „kedves anyai örömöktől 
eltelten" ábrázolja. Nagyobb oltárképein a madonna ren-
desen mint „egy igazi anya" van föltüntetve, „kegytel-
jesen, érettebb teljes női szépségben," és „nem a szűznek 
félénk elfogult kifejezésével." Ezekre minden megjegyzés 
fölösleges azután, a mit imént mondtunk. Legföljebb azt 
vehetjük tudomásul, hogy a velenczei festőknek rendes 
szokása volt valamely nemes uri hölgyet tüntetni ki azon 
szerencsével, hogy mint „madonna" szerepelt az Ur 
templomának oltárain. 

Különösebb megemlítésre méltó a S. Maria de 
Frati temploma számára festett nagy oltár-kép, a „ma-
donna a trónuson." E képet Lübke hiányosan ismerteti, 
s azért néhány megjegyzést Rióból veszek át .3) „A ma-
donnának hatalmas, szép, de egészen világias alakja" egy 
oszlophoz támaszkodik, és semmi sem emlékeztet raj t a 
természetfölöttire ; az angyalok serege, ugy, mint Correg-
gio müvein látható, vigan hánynak bukfenczeket a leve-
gőben ; a háttérben gyönyörű tájkép terül el. Ezen 
eredetiségek, és a briliáns színezés megmagyarázza az 
enthusiasmust, melylyel a képet fogadták, de egyszers-
mind azon aggodalmakat is, melyeket hosszú időbe került 
mig le tudták küzdeni a minoriták, váljon t. i. a képet 
templomuk legelőkelőbb helyére kifüggeszszék-e ? 

Egyébként Tiziannak vallásos tartalmú képei nem 
kedveznek absolute a mezítelen ábrázolásnak ; azért 
figyelmünket más irányú müvei felé fordítjuk. 

„Ugyanazon szabadság, a melylyel a vallási dolgok 
terén az igazán emberies motívumok egész teljét volt képes 
kifejteni, vezette őt az antik mythologiából vett jelenetek 
fölfogásában. 0 , a ki a nemesen átszellemitett érzéki szép-
ségnek legnagyobb mestere volt, utalva volt arra, hogy 
a görög Olympus vidám mese-világát előszeretettel karolja 
föl. mivel itt inkább, mint bárhol, nyilott neki alkalom 
arra, hogy az emberi szépség teljes varázsát ábrázolja." 
Ez ugyan egészen sensualisticus hangon van mondva, mert 
csak is ez az aesthetica szokott az emberi szépségről, mint 
olyanról beszélni, melynek „varázsa teljes." Csak az a 
kérdés, hogy mennyire sikerült Tiziánnak az „érzéki 
szépséget" átszellemiteni ? Erre nézve azon megnyugtatást 
olvassuk, hogy „Tizian többnyire ártatlanabb és az érzé-
kiségre kevésbé számitólag kiható, mint Correggio, a ki-
nek alakjai égető érzéki gyönyör hatásával érintik a 
szemlélőt; Tiziánnál pedig a nemes, magasztos asszonyok 

*) V. Ö. Jungmann 286. §. 
2) Lübke. II. 260. 1. 
3) De l'art chrétien IV. k. 181. 187. 1. 

csak önmagukért vannak, és a szépség fölötti tiszta élvezet 
az, a minek létezésöket köszönik." E fölött ugyan mi, a 
mi álláspontunkon kénytelenek vagyunk kételkedni, és 
azt hisszük, hogy nem „kivételes esetek azok, a mikor a 
szépség Tiziánnál is bizonyos czélzatossággal lép a szem-
lélő elé." Fölösleges talán említenem, hogy itt a „szép-
ség" alatt mindig a mezítelenül ábrázolt emberi testet, 
de különösen női testet kell értenünk. Hogy egy pár pél-
dát is említsünk a madridi muzeumban látható ,.egy 
bachanál, tele elragadó, s szabad életgyönyörrel*, Lübke 
szerint „egyike a legderekabb müveknek." „Különösen 
gyakori Yenusnak ábrázolása, a ki a legkülönbözőbb kel-
lemes mozdulatokban van föltüntetve." A mintákat ezen 
ábrázoláshoz a görög szobrok szolgáltatták, melyekről 
azon időben tévesen azt hitték, hogy azok a „legjobb 
időkből" valók. Egy ilyen Venus látható pl. Flórenczben, 
„a festészetnek csoda müve, a mennyiben a mezítelen test 
teljes fényben tűnik elő a fekvőhely fehér vásznától," de 
egy kis hibája van ezen csodaszerü műnek, „az ábrázolás 
nem egészen tiszta és nem ment a ezélzatosságtól." 

Látható tehát, hová jutott a renaissance egyik any-
nyira kiváló képviselőjében, mint Tizian volt, a kit „a 
festők királyának" neveztek el. Ezen utóbbi csoportba 
tartozó müveiben az emberi test, mint Lübke mondja, 
egészen „önmagáért van" ; egy szép női test, „kellemes 
mozdulatokban," ha nincs egy szikrányi eszme se, ha az 
ajk, a szemek és a decorum mit mást sem szólnak is, 
mint a mit a mezítelen alak ugy is eléggé hirdet, t. i. 
az érzékiséget, — „csodaszerü műremek" lehet. S ez „a 
művészetek fölszabadításának" magasztos vívmánya! — 
ez a dicső diadal a közép-kori művészet „korlátozott volta 
fölött! „A magasabb szépség birodalma egészen elzárt 
Tizián előtt, és a sz. Szűznek typusa, a mint ő azt tem-
plomok és oratoriumok számára festette, legtöbb esetben 
mitsem mondó, vagy éppen aljas." x) Tehát akár azon a 
terén tekintsük Tiziant, mely a közép-korival azonos, 
akár azon, hová a közép kori művészet soha le nem al-
jasodott, a „bachanaliák szabad és az élet gyönyöreitől 
telt" vidéken: itt is, ott is határozottan hanyatlást va-
gyunk kénytelenek fölfedezni ezen egyébként annyira 
genialis művész alkotásain. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 1. A delegáeziókból és a clelegá-

cziókról. — 
Vissza kell térnünk a delegácziókra. A magyarra 

azért, mert még nem mondottunk el róla mindent, a mit 
megérdemel; az osztrákra azért, mert abban, annak nov. 
27-iki nyilvános ülésében, szóba jött a római kérdés is, 
még pedig világraszóló hatással. Kár, hogy Magyarország 
delegátusai a történeti jog védelmének ezt a korszakot 
alkotó initiálását a nemzetközi ügyek terén — elszalasz-
tották, hogy ne mondjam, eldobták maguktól. Az önérzet 
és bátorság dicsősége az osztrákokat illeti ; még pedig 
láthatják magyar delegátusaink, hogy senkinek azért, 

i) Bio. 1. o. 
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hogy a római kérdést szóba hozta, senki sem harapta le 
az orrát. No de erről majd alább, sub titulo : a magyar 
delegáczió mulasztása. Most ennek a mi magyar delegá-
cziónknak viselt dolgaira kell még egy-két kritikai fény-
sugarat bocsátani. 

Falk Miksa semmit mondó, üres frázisait már be-
mutattam. Rettegés fogja el az ember lelkét, ha azt a 
színtelen, bátortalan, ibis-redibisféle jelentést és beszédet 
elolvassa, mely a magyar közvélemény, a magyar álla-
miság nyilatkozata akar lenni, a nemzetközi ügyekre 
nézve. Hát oly gyengék, oly semmik, oly szegények va-
gyunk-e már mi eszmékben csakugyan, hogy még akara-
tunkat se merjük vagy tudjuk egy szabad, múlttal és 
jövővel biró nemzet bátorságával és őszinteségével ki-
mondani, sőt még azt is igyekszünk elpalástolni, mintha 
Magyarországnak akarni valója is volna — a külügyek-
ben, a nemzetek egymáshoz való viszonyában ? A status-
quo fentartása nagyon szép szó ; elvnek is megjárja néha. 
de ha a status-quo fentartásának reánk nézve mindig csak 
az az értelme, hogy a mit mások megcsinálnak, azt mi 
támogassuk, még ha saját hátunk bőréből csinálták is 
maguknak az illetők azt a hires status-quót : hát akkor 
bizony az ily status-quónak támogatása szónak is cselek-
vésnek is bizony nem szép dolog. Hátha még a szintelen-
ség és bátortalanság politikája a kétszinüség jellemtelen-
ségeig síilyed alá ! Pedig erre nézve is kísérlet történt 
a magyar delegáczió kebelében. 

Ha Magyarország külügyi politikája valóban olyan 
volna, a milyennek azt Falk Miksa jelentése és beszéde 
akarja feltüntetni: akkor az csak eszmeszegény és bátor-
talan, egyszerű csatlós, nem souverain, de mégis tisztes-
séges politika lenne. Hanem ha Tisza Kálmánnak volna 
csakugyan igaza, és például a keleti kérdésre nézve csak-
ugyan ez volna a magyar politika, hogy Törökországot 
is meg a ker. művelődés munkájában részt venni kívánó 
keleti népeket is bolonddá tartsuk, amazt a statusquo 
fentartásával, emezeket a haladás pártolásával : akkor ez 
-macchiavellistikus ravaszság és politikai jellemtelenség 
lenne. Es Tisza Kálmán ennek a politikának volt a szó-
szólója a magyar delegáczió nov. 26-iki ülésében. A ki 
nem hiszi, olvassa el Geszt urának emitt következő 
nyilatkozatát. 

Tisza Kálmánnak megcsontosodott hite az, hogy 
neki mindent jobban kell tudni és jobban lehet mondani 
is, mint Apponyi Albert gróf mondja; azért a delegáczió-
ban szintén már csak azért is felszólalt, mert Apponyi 
szólott. Apponyi Albert gróf bátran és őszintén, a mint 
szokta, kimondotta, hogy mi a magyar politikának vezér-
elve a keleti kérdésben: „Az ottani nemzetek önálló in-
dividualitásának, úgymond, biztosítása és azon a területen 
•minden kizárólagos politikai uralomnak meghiúsítása." 
-Hát ez persze jóval több, és sokkal igazabb mondás is, 
mint Falk Miksáé, a ki a magyar keleti politika velejét 
a „laissez passer, laissez faire" szamár eledelére látszott, 
— látszott mondom, — redukálni. Mert Falknak is van 
ám esze; nagyon jól tudja ő, hogy a „nequiter se hu-
miliât" kitűnő diplomacziai fegyver — vakokkal szemben ! 
Hanem hát nem Falk hanem Apponyi Albert gróf ba-
bérjai nem hagyhaják Tiszát nyugodni. Azért is Tisza, 

mihelyt Apponyi leült, tüstént felpattant helyéről és igy 
magyarázta meg Magyarország keleti politikáját a keleti 
népeknek, a nyugatiakkal együttvéve: „Már 1868-ban 
bátor voltam ezen a helyen kifejteni abbeli nézetemet, 
hogy a mi politikánk nem lehet más, mint Törökország-
gal a lehető legjobb viszonyban lenni ; de hogyha az 
ottani viszonyoknál fogva beállt, nem általunk létesített 
fejlemények előidézik azt, hogy ott kisebb államok képződ-
nek, nem szabad oly politikát követnünk, melynél fogva az 
ottani népek bennünk ellenséget vagy más hatalomban 
barátot lássanak, hanem azt a politikát kell követnünk, 
melynél fogva azok minket tekinthessenek barátjoknak." 
Hogy ez Törökországnak is, a Balkán népeinek is bolon-
ditása : csak a vak nem látja. Hogy pedig ez őszinte és 
jellemes magyar politika volna, az ellen a józan ész min-
denkiben tiltakozik. 

Ilyenek a magyar delegácziónak viselt dolgai. Hogy 
nem fényesek, mindenki belátja ; hogy károsak az ország 
jó hírnevére, az is világos ; hogy az eddigieknél még 
nagyobb bajokat nem zúdítottak a hazára : az a körül-
ményeknek s nem a magyar államférfiaknak az érdeme. 

Jövőre arról a nagy mulasztásról szólunk, melyet a 
magyar delegáczió azzal követett el, hogy a keleti kér-
désnél sokkal fontosabb nyugati kérdéssel, t. 1. a római 
kérdéssel foglalkozni elmulasztotta. ? ? 

Nyitra, nov. 30. Roskoványi Ágoston püspök jubi-
leuma — a megállapított terv szerint ma folyt le nagy 
ünnepélyességgel, igazi lelkesedéssel. Beláthatatlan kocsi-
sor vonult fel kora reggeltől kezdve a várba ; ott vitte 
Nyitra, a megye és a vidék színe-javát fel a székesegy-
házba, a szent misére, melyet fényes segédlettel mélt. és 
ft . Venczell Ferencz pápai praelatus ur mutatott be az 
Urnák Te Deum-mal. A küldöttségek tisztelgése fél tizen-
egykor kezdődött. Egymásután következtek: a káptalan, 
a megyei hatóság Thuróczy főispán vezetése alatt, a 
honvéd tisztikar, a törvényszék, kir. ügyészség, a bírósá-
gok, végül Nyitra város küldöttsége Kostyál Pál polgár-
mester vezetése alatt, ki lelkes beszéd kíséretében nyúj-
totta át a jubiláns tőpásztornak a városi diszpolgárság 
nagy művészi tökélylyel készített oklevelét. A megbízott 
főpásztor minden küldöttséghez megfelelő, kegyes szava-
kat intézett. 0 exclja 40 éves püspöki jubileuma emlé-
kére 185,000 fr t alapítványt tett le szegény papok és 
tanitók javára s egyúttal 3000 drb aranyat adott a stóla 
megváltására. Az egész város fel van lobogózva. 

Németország. A német socialdemokraczia uj pro-
grammja. — 

A német sociál-demokraczia nagy hatalom Német-
országban. Retteg tőle a hatalmas császár ; jobban mint 
akár Orosz-, akár Francziaországtól, mert ezek ellen ha-
talmas szövetségesei garantirozzák neki a jövőt ; de e 
belső ellenség ellen nem védi őt senki, csak a vallás. 
Még maga a hatalmas Centrum is félti a német sociál-
demokraczia befolyásától a népet; azért igyekszik min-
denfelé kath. nép- és munkásegyleteket alapítani és szer 
vezni. 

A német sociáldemokrata párt vezérei érzik is ere-



350 RELIGIO. 

jöket ; de azt is jól tudják, hogy a katholikus nép mii- ] 
lióit okvetetlenül és minden korra nézve visszataszítják 
magoktól, hogyha világosan kimondják és nyíltan hirde-
tik istentelen elveiket. Ha a német socialisták világosan 
hirdetnék, hogy mi az ő végczéljok a mostani vallási 
rendszerrel szemben, t. i. a mint a francziák mondják, 
hogy „se Isten se ur ne legyen a világon:" akkor ez 
nem volna egyéb, mint lemondás arról, hogy a kath. né-
pet valaha zászlóik alá csábithassák. A nép nyilt istente-
lenséget soha sem vesz pártfogása alá. Innen van, hogy 
a német sociáldemokraták programmja nem kel ki a 
vallás ellen, nem üzen annak nyilt háborút, hanem csak 
kijelenti, hogy az magán jelleggel birhat. A kinek tet-
szik, legyen vallásos, a kinek nem : diadalmasan hirdet-
heti és terjesztheti istentelenségét. Ez az istentelenségnek 
egyenjogúsítása a vallással. De halljuk magát a pro-
grammot, mely sok tekintetben igen érdekes és tanul-
ságos : 

„A polgári társadalomnak gazdászati kifejlődése ok-
vetetlenül maga után vonja a kisebb iparüzleteknek sü-
lyedését, a melynek alapját az egyes munkásnak az ő ipara 
által megszerzett magánbirtok képezi. Ez a kifejlődés 
megfosztja a munkást jövedelmi forrásától, mert ezt a 
tőkepénzesek s a nagybirtokosok egyedárusága teljesen 
elnyeli s igy az egyes munkásból vagyonnélküli prole-
tár lesz. 

Az egyes iparágaknak ilyetén egyedárusága a pro-
letariarizmus s a középosztály nyomorának, elnyomatásá-
nak, lealáztatásának és kizsákmányolásának következmé-
nyét vonja maga után. 

A proletárok száma naponkint növekszik, s ezzel 
hasonló arányban mindig nagyobb és nagyobb lesz a 
kizsákmányolók és a kizsákmányoltak között az ellentét, 
elkeseredettebb az osztályharcz, a mely a jelenlegi társa-
dalmat két egymással ellenséges lábon álló táborra osztja 
s az iparországoknak különös ismertető jele kezd lenni. 

A vagyonosok s a vagyontalanok közötti különbsé-
get egyre általánosabban növelik a tőkepénzesek között 
gyakran beálló változások, a melyek ismét csak azt bizo-
nyítják, hogy a kisiparosok a nagy iparvállalatokban 
nem tesznek számot. 

Az egyes iparosoknak üzletükbe befektetett magán-
vagyona a tőkepénzeseknek s a nagybirtosoknak hason-
líthatatlanul nagyobb vagyona mellett ugy szólván elenyé-
szik, ugy, hogy a földmives, a kézműves s a kiskereskedő 
kénytelen amazok szolgálatába bocsájtani munkaerejét, a 
mi által ismét csak ott vagyunk, hogy a kisiparos a 
nagyoknak érdekét szolgálja s a saját magáé csak nagyon 
kis térre szoritkozhatik. 

A jelenlegi nyomor csak ugy enyhülhetne, ha a 
tőkepénzesek lekötött magánvagyona társadalmi bir-
tokká változnék ; ez nemcsak a munkásosztály, hanem az 
egész emberiség felszabadítása volna. 

Ezt pedig csak a munkásosztály vihetné keresztül, 
mert a többiek saját érdeküket veszélyeztetve látva, min-
den erővel ellene törekesznek. Ez a harcz a dolog ter-
mészeténél fogva politikai harcz volna, mert a munkás-
osztály gazdászati rendezését politikai jogok nélkül nem 
létesithetné. Azért, mihelyt politikai hatalommá fejlődött, 

remélheti ebbeli törekvéseinek sikerét. A szocziál-demok-
ratikus pártnak pedig éppen az a czélja, hogy ezt a har-
czot öntudatos s egységes alapon megkezdje s czélhoz 
vezesse. 

A munkásosztály érdekei addig, mig az áruczikke-
ket az illető ország határain tul nem viszik, a különböző 
országokban úgyszólván teljesen ugyanazok. Az iparczik-
keknek az egyes országok határain tul való árubabocsáj-
tása már lazítaná a különféle nemzetiségű munkások 
között fennálló függő viszonyt. 

Addig tehát, mig ez a függő viszony életben van> 
a müveit nemzetek munkásosztályai egy czél felé töre-
kesznek s Németország socziál-demokratikus pártja ebben 
a tekintetben azokkal teljesen egyetért. 

Németország socziál-demokratikus pártja tehát nem 
előjogokat akar szerezni a munkásosztálynak, hanem az 
egyes társadalmi osztályok között lévő különbségeket 
akarja eltörülni, ugy, hogy mindenkinek, tekintet nélkül 
származására, egyenlő jogok s egyenlő kötelességek le-
gyenek kiszabva. E czél elérésére nemcsak a munkások 
elnyomatásának s kizsákmányolásának megszüntetésére 
törekszik, hanem egyáltalán minden, bármely néven neve-
zendő osztálykülönbség eltörlését sürgeti. 

Ezekből az alapelvekből kiindulva Németország 
szocziál-demokratikus pártja különösen a következőket 
kívánja : 

1. A birodalomnak minden huszadik évét betöltött 
polgára, tekintet nélkül a nemre, egyenlő választási- és 
titkos szavazási joggal birjon minden választás s szavazás 
alá eső ügyekben. A választó-kerületeknek törvény által 
kijelölt újból való beosztása minden egyes népszámlálás 
után. Két évi törvényhozó időközök, egy a törvény által 
kijelölendő napon történjék a törvényjavaslat, választás 
és szavazás. Kárpótlása a megválasztott képviselőknek. A 
politikai jogoknak korlátlan gyakorlása, kivéve a nagy-
korúság megszüntetése esetét. 

2. A népnek törvényhozó hatalma; önálló birodal-
mi, állami, tartományi s községi kormányzás ; a tisztvi-
selőket maga a nép választja, és azokat felelősségre 
vonhatja. Adó-engedmények évről-évre. 

3. Általános katonai kiképzés. A fennálló seregek 
helyett általános népvédelmi csapatok. A nép határoz béke 
s háború fölött. Minden nemzetközi ügynek az arra kü-
lön választott birák által való elintézése. 

4. Mindama törvények elvetése, a melyek a szólás-
szabadságot s az összegyűlésre való jogot elnyomják vagy 
korlátozzák. 

5. Eltörlése mindama törvényeknek, a melyek a 
nőt nyilvános s magánjogi tekintetben a férjnek alá-
rendelik. 

6. A vallásnak magánügynek való nyilvánítása. 
Egyházi és vallási czélokra tilos nyilvánosan gyűjteni. 
Egyházi s vallásos társulatok magán intézmények, a me-
lyek ügyeiket teljesen önállóan s függetlenül intézik el.1) 

') Az atheismus e szelíd fogalmazásának a magyarázata az, 
hogy Vollmar bajor socialistának sikerült a német socialdemokra-
ták erfurti nagygyűlésén a többséget rávenni arra, hogy ne mond-
ják ki világosan, hogy nekik nem kell se Isten se vallás, mert a 
bajor népre akkor nem számithat a sociáldemokraczia. Liebknecht, 
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7. Az iskola világi ügy. A nyilvános népiskoláknak 
kötelező látogatása. Tandíjmentesség, iskolai czikkekben 
sőt teljes ellátásban részesülnek ugy a nyilvános népisko-
lákban mint a magasabb nevelőintézetben ama tanulók s 
tanulólányok, a kik tehetségük által arra érdemeseknek 
találtatnak. 

8. Ingyenes törvényszolgáltatás. A nép által válasz-
tott bíró itélőjoga. Büntető ügyekben külön megbízás. 
Ártatlanul bepanaszoltak, elfogottak s elitéltek kártala-
nítása. A halálbüntetés eltörlése. 

9. Ingyenes orvosi kezelés, gyógyszer s eltemetés. 
10. Fokozatosan emelkedő jövedelmi s birtokadó a 

nyilvános kiadások födözésére, a mennyiben ezeket adók 
által kell kiegyenlíteni. Személyes vagyonbecslés. Örökö-
södési adó az öröklött vagyon után a rokonság kizárásá-
val. A nem egyenes adók s mindama gazdasági tételek 
eltörlése, a melyek nem az általánosság, hanem egyesek 
érdekeit szolgálják. 

A munkásosztály védelmére a következőket kívánja 
Németország szocziál-demokratikus pár t j a : 

1. Hathatós nemzeti és nemzetközi munkásvédelmi 
törvények következő alapon: 

a) Legfölebb nyolcz órai munkaidőnek törvényileg 
való megállapítása, b) A tizennégy éven alóli gyermekek-
nek a műhelyekből való kitiltása, c) Beszüntetése az éjjeli 
munkának, kivéve oly iparágak részére, a melyek termé-
szetüknél fogva, technikus okokból, vagy a nyilvános 
jóllét miatt éjjeli munkát igényelnek, d) Legalább har-
minczhat órai munkaszünet minden munkás részére he-
tenkint. 

2. Az összes iparágak fölött gyakorlandó felülvizs-
gála t ; a városokban s országokban a munkás viszonyok 
szabályozása egv birodalmi s egy kerületi munkás-
hivatal által. Az iparosok egészségéről való gondoskodás. 

3. A földmives osztálynak s cselédeknek teljes jogi 
egyenlősége a többi iparosokkal ; elvetése a cselédrende-
leteknek. 

4. Az egyesülési jog biztosítása. 
5. Az összes munkás biztosító intézeteknek áttétele 

az állam kezébe, s a kezelésben a munkások képviselőinek 
részvéte." 

Francziaország. Gouthe-Soulard aixi érsek elitélte-
tése — f. hó 24-én megtörtént. 3000 fk pénzbirságra 
ítélték el. A „Figaro" nevetségessé tette rögtön az egész 
ítélkezést. Egy nap alatt 5000 frankot gyűjtött olvasói 
körében csakis Párisban, a vidéki adakozókat nem szá-
mítva, az érsek számára. A kormány e miatt a „Figaró"-t 
ie be akarja pörölni. Gyűjtött az „Univers" is vagy 3000 
frankot. Legnevezetesebb az egészben, hogy az ítélet is 
meg a birság is már a vádlott kihallgatása előtt meg 
volt állapítva. A biróságra csak annyi volt bizva, hogy 
esetleg a pénzbírságot emelje vagy leszállítsa, a szerint a 
mint a vádlott érsek vagy védője szelídebben vagy ke-
ményebben támadták volna a zsakutczába szorított kor-

a német sociáldemokraczia egyik vezére, ebbe a bujóskázdiba nem 
akart beleegyezni. A többi közt ezt monda : „A ki még előitéletek 
által van elfogulva, azt fel kell világosítani, de nem szabad kigú-
nyolni." O a nyilt atheizmus kimondása mellett harczolt és küzd. 
De győzött az opportunizmus, az alakoskodás. Mind hiába ! A né-
met kath. nép nem hagyja magát behálózni. 

mányt. Nevetséges kicsinált dolog volt az egész ; és mégis 
a bíróság teljes két óráig látszott tanácskozni, hogy mi 
tevő legyen. Azt mondják, hogy ez alatt, a részrehajlat -
lanság nagyobb dicsőségére tömérdek szivart elfogyasz-
tottak a bíró urak. A hallgatóság rokonszenve határo-
zottan Gouthe-Soulard érsek mellett nyilatkozott, különö-
sen a pornografikus regényeiről hires közügyész Quesnay 
de Beaurepaire beszédje alatt, midőn ez a furcsa uraság 
az érseket oktatni és magát az egyház érdekei védője 
gyanánt igyekezett bemutatni. Mikor azt merte mondani, 
hogy a vallás soha sem volt szabadabb mint jelenleg 
Francziaországban, a hallgatóság hangos nevetésben tört 
ki, ugy hogy az elnök kénytelen volt kiürítéssel fenye-
getőzni. Ez az egész processus nagy blamage a franczia 
kormányra. A közönség szemében a kormány határozottan 
vesztes. Az érsek méltóságosan megvédte magát, az egy-
ház és a franczia katholikusok szabadságát. Az érsek 
védője tovább ment. Ostort font az egész ügyből s jól 
megverte vele a kormányt, a közügyészt, és Billot nagy-
követet a Quirinálnál. Mikor az érsek a párisi érsek pa-
lotájába haza ment, szobája tele volt virágokkal. Egy 
gazdag földbirtokos azt irta az elitélt aixi érseknek, hogy 
a pénzbírság százszorosát bocsátja rendelkezésére. Tehát 
300,000 frankot nyernek a szegények is. S nevezetes a 
dologban, hogy az Ítélettel még nincs vége a dolognak. 
Egész Francziaország pro és contra vitatkozik. Mi lesz a 
vége? Isten tudja. 

IRODALOM. 
A magyar kath. szentszékek rendtartása, különös 

tekintettel a házassági és bűnügyekben való eljárásra. A 
budapesti m. kir. tud. egyetem hittudományi kara által 
a Horváth-féle alapítványból jutalmazott pályamű. Irta 
Dr Surányi János győri székesegyházi kanonok. Győr. 
Surányi János könyvnyomda-intézete 1891. 8-r. 255 lap 
és függelék. Ára 1 frt 50 kr. 

Hazai jogtörténetünknek s részben tényleges jog-
állapotunknak egyik jelentékeny tényezőjét képezi a 
szentszéki bíráskodás. A szentszékek a múltban mélyen 
belenyúltak a jogéletbe s mintául szolgáltak a világi 
bíróságoknak, azért azok szervezetének, jogkörének s 
eljárásmódjának ismerete nyújt felvilágosítást régi jog-
viszonyaink megértéséhez. A szentszékek nem csupán 
azon ügyekben birtak joghatósággal, melyek szükségkép 
és elvonhatatlanul mindenkor jogkörükbe tartoznak s 
melyekre nézve csakis egyedül illetékesek érvényes Ítéle-
tet hozni, hanem még különféle polgári peres és bűnvádi 
keresetek körébe tartozó ügyekben is bíráskodtak. Ezen 
ügyek tárgyalásában a magyar kath. szentszékek a hazai 
törvények értelmében tartoztak eljárni. Mindeme körül-
mények természetszerűen magukkal hozták azt, hogy az 
egyetemes egyházjogi törvények keretén belül, miként 
külön, specziális magyar jogviszony, éppen ugy az egye-
temes "Egyházban érvényes szabályzatok mellett s azoktól 
több-kevesebb eltéréssel külön magyar birói eljárás is 
keletkezett. A múltban gyökerező eme jogszokások kifo-
lyása a jelenben érvényes biráskodási mód. 

Szerző munkája kiválóan gyakorlati czélt tűz maga 
elé, azért a történeti részt, a szentszékek régi jogviszo-
nyát s ügyviteli módját csak vázlatosan közli, hogy mint-

') Visszatérünk e misre, mert a következő ismertetés ki-
I egészíti a múltkori ismertetésünket. A szerlc. 
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egy hátterét képezzék a tulajdonképi munkának, a 
szentszékek jelen állapota s működési módja megismer-
tetésének. 

Ismeretes dolog, hogy ilynemű szakmunka, mely a 
a magyarországi szentszéki törvénykezést tárgyalja a jelen 
században csak egy jelent meg, de ez még 1841-ben 
s igy ha egyéb okok nem sürgették volna is egy ily 
munka kiadását, már ezen körülmény is szükségessé tenné 
azt s biztos sikert igérne Írójának. Ámde nem csupán a 
régi ilynemű munkák ritkasága, de még inkább azok 
fogyatékossága s a változott viszonyok és ujabb törvé-
nyek következtében előállott módosulások miatt is nagyon 
kivánatos volt e munka. A szentszékek tagjai és hiva-
talnokai s a szentszékeknél működő ügyvédek nélkülöz-
hetetlen vezérkönyvet nyernek szerző munkájában, mely 
azonkívül többé-kevésbbé minden lelkipásztornak hasznos, 
hogy az egyházi törvényszéket s annak eljárásmódját, 
különösen a leggyakrabban előforduló ügyben, a házas-
sági peres ügyben ismerje. 

Nem könnyű feladata volt a szerzőnek, ha tekin-
tetbe veszszük ama különböző kisebb-nagyobb formai 
eltéréseket, melyek manap az egyes szentszékek eljárás-
módját jellemzik. S e tekintetben a szerző is bevallja, 
hogy müve nem terjeszkedik ki minden aprólékos helyi 
szokásra, ámde egészben véve mindenkit kielégítő teljes 
képet nyújt a szentszékek ügymenetéről. Nem lehet itt 
feladatunk a kritikus szerepére vállalkozni, mert a birálói 
tisztet elvégezte már azon jeles testület, a budapesti egye-
tem hittudományi kara, mely a müvet jutalomdijjal ko-
szorúzta meg, csupán a munka tartalmának ismertetése s 
az illetékes közönség figyelmének felhívása állhat előt-
tünk. 

A munka a bevezető történelmi vázlaton kivül négy 
részre oszlik. Az első részben a szentszékek jelenlegi 
szervezetét, hivatalnokait s azok teendőit, valamint a 
peres felek kellékeit s a birói illetékességet és szentszé-
keink jelen hatáskörét ismerteti. Az ügyvéakedésre jogo-
sított egyének tárgyalásánál a zsidó ügyvédek elfogadását 
megengedhetőnek tartja, mert, noha a canonokkal ellen-
kezik is ez, az állami törvények s ezek következtében 
kifejlett jogszokás szerint szentszékeink csakugyan elfo-
gadják azokat. 

A második részben a perrendtartás mindkét nemét, 
a rendes és sommás eljárás ügymenetét tárgyalja, kiter-
jeszkedve mindenre, ami a per megkezdésére, a bizonyítás 
különféle módjaira, az ítéletre s az esetleg felmerült 
hiányok orvoslására és a felebbezésre vonatkozik. 

Fősúlyt helyez a szerző a harmadik részre, mely-
ben a szentszékek legfőbb működési körét, a házassági 
perrendtartást ismerteti. Szerzőnek bőséges tapasztalat s 
évek hosszú során át szerzett gyakorlat áll itt rendelke-
zésére s mindenre kiterjedő körültekintéssel s alapos és 
biztos útmutatással halad a szövevényes, aprólékos bo-
nyodalmak között, melyek a különféle házassági perek 
letárgyalásában előfordulhatnak. Aki figyelembe veszi a 
házasságjogban előforduló változatos és bonyodalmas 
eseteket, az kiváló figyelemben fogja részesíteni szerző 
müvének eme részét, melyben világos határozottsággal 
vezeti ugy az illetékes lelkipásztorokat, kiknek a perek 
megkezdésénél első teendőik vannak, mint és még inkább 
a szentszéknél működő hivatalnokat és birákat. 

A negyedik részben a szentszékek büntetőjogi eljá-
rását s az egyházi büntetéseket adja elő a római congre-
gatiók ^legújabb utasításai alapján. Végül a szentszéknél 
működő személyek díjazását s a bélyeg és illetékekre 
vonatkozó szabályzatokat adja elő. Függelékül a munká-

hoz vannak csatolva azon esküformák, melyeket a szentszéki 
ülnökök, jegyzők, házasságvédők, ügyészek, szegények 
ügyvédje, orvosok és tanuk tartoznak tenni, hivatalukba 
való beiktatásuk vagy egyes előforduló esetek alkal-
mával. 

Csak röviden s úgyszólván futólagos vonásokban 
emlékeztünk meg e szakmunka tartalmáról, mert nem 
kételkedünk, hogy az illetékes egyházi és világi jogász-
közönségből már eddig is soknak kezében van s mások 
is sietnek azt megszerezni, s bizonyságot tehetnek annak 
használhatóságáról. Különösen kiemeljük még, hogy igény-
telen véleményünk szerint igen alkalmas vezérfonalat 
szolgáltatna egy teljesen egyöntetű magyar szentszéki 
perrendtartás megalkotásához. Különben e tekintetben 
szóljanak hozzá még a bővebb tapasztalásu s illetékesebb 
szakemberek. 

A könyv külső kiállítására nézve megjegyezzük, 
hogy az minden tekintetben diszes, nyomása tiszta, vala-
mire való sajtóhiba alig fordul elő benne. 

Dr K—n I—e. 

VEGYESEK. 
*** Hg Vaszary Kolos Magyarország primása vasár-

nap este Pannonhalmáról Budapestre érkezett és budavári 
palotájában szállt meg. Holnap, csütörtökön, fogadja ő 
hgsége a budapesti kerület papságát Bogisich Mihály 
prépost-esperes vezetése alatt. 

•— „Mon procls — mes advocats." Ez a czime 
Gouthe-Soulard érsek müvének, mely az ő nevezetes ügyé-
nek okmánytárát tartalmazza. 

— Nagy öröme van a „Nemzet"-nek. Tegnap reggeli 
vezérczikkében macska-körmök közé szorítva, igy n i : „A 
római kérdés" — a római kérdéssel foglalkozik. Á macska-
körmöket azért használta bizonyára, mert ő e két szót 
ki nem mondaná a világért sem. Azért teszi idézőjel közé 
mint más szavait. Az az átkozott ultramontán Zallinger 
mondta ki t. i. ezt a két szót az osztrák delegáczióban. 
Erre persze rettenetesen zaj támadt az olasz parlament-
ben. Áz interpellácziók ugy hullnak mint a jégeső, Rudini 
fejére. A magyar kormány félhivatalosa bámulatos lele-
ményességgel azzal csitítja az olasz sógorok haragját, 
hogy hiszen KálnoJcy gróf nem is használta e két szót: 
„római kérdés." De használt helyette problémát, kol-
lega ur ! 

— Egyházi kitüntetések. A király ő felsége mult hó 
8-dikán kelt kéziratával Schopper György dr rozsnyói 
püspököt valóságos belső titkos tanácsossá, f. hó 10-én 
pedig Sujánszky Antal pápai praelatust, czimzetes pré-
postot és esztergomi főszékesegyházi olvasókanonokot, 
vovadrai választott püspökké nevezte ki. 

— Stöcker, az ex-udvari-prédikátor ugyan haragszik 
a katholiczizmusra, hogy a német kulturharczból oly 
diadalmasan került elő. A General-Synode legutóbbi ülé-
sében fel is hányta ezt a katholikusoknak. Gúnyolódva 
mondva, hogy a német katholikusok már oly erőseknek 
vélik magukat, hogy jelszavuk ez kezd lenni: „Katholisch 
oder nichts!" 

KS 3 - T. olvasóinkat 
újból kérjük, hogy kiki legalább egy uj olvasót s előfi-
zető igyekezzék szerezni uj évig a „Religio"-nak. 

A szerk. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Az uj szepesi püspök. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-

rem előterjesztésére : Szmrecsányi Pál typul thai 
czimzetes apá to t és egri főszékesegyházi kano-
nokot szepesi püspökké kinevezem. Kelt Bécsben, 
1891. évi deczember 1-én. FERENCZ JÓZSEF, 
s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. 

A keresztény családi élet visszaállítása. 
1. A feszület mint családi szentély. 

Mielőtt Desclée indi tványának részleteire 
térnénk, egy megjegyzést kell előre bocsáta-
nunk. 

A figyelmes olvasó már a czimből követ-
keztetve rájöhet, hogy i t t nem a keresztény 
hitélet ápolásának és fejlesztésének alapföltéte-
leiről van a szó, hanem csupán oly segédeszkö-
zökről, melyek a keresztény hitélet Istentől ren-
delt rendes és általános forrásainak éltető és 
erősitő hatását a családi körben megőrizni és 
tovább fejleszteni vannak hivatva. 

A keresztény hitélet felpezsditésének rendes 
és általános isteni eszközei, melyeket soha sem 
lehet nélkülözni, s a melyeket nagy virágzásban 
kell tar tani , ha azt akar juk, hogy a családi élet 
körében az i t t ismertetendő segédeszközök hasz-
nálatba jöjjenek és foganatosak legyenek, gon-
dolom, talán nem is kellene mondanom, a kö-
vetkezők: az Isten igéjének lelkes hirdetése 
nemcsak szent beszédekben, hanem a keresztény 
tanitásnak minden fokozatán á t ; a templomi 
isteni t iszteletnek és a szentségekhez való járu-
lásnak buzgó kezelése; s betetőzésül az egyház 

kormányzó, fegyelmező és vezető hata lmának 
lelkiismeretes használása. 

Csak ennek az alapvető pasztorácziónak 
mindennapi serény teljesitése jogosit fel egy-egy 
lelkipásztort arra, hogy egy lépéssel tovább 
menjen s a keresztény családi élet visszaállítására 
a belgiumi katholikusok ezidei kongresszusán 
javaslatba hozott ama hármas segédeszközhöz a 
siker alapos reményével nyúljon. 

Ennek előrebocsátása után, halljuk már 
most, mi t mond Desclée javaslata a feszületről, 
mint minden keresztény család körében felállí-
tandó és ápolandó — családi szentélyről : 

„Az a tétel, mely a keresztény családot 
ugy tek in t i mint magának az egész keresztény 
társadalomnak alapját , bebizonyításra nézve, nem 
nehéz tétel. Ez világos. Mert valamint a társa-
dalom nem is létezhetik család nélkül és tulaj-
donképpen nem egyéb mint a családoknak egye-
sülése, alkotva ez egyesülés által magát azt a 
nagy társadalmat , melyet az emberiség nagy 
családjának lehetne nevezni: éppen igy, a ke-
resztény társadalom is nem egyéb min t a ke-
resztény családok egyesülete, azok nagy egyeteme. 
Ebből láthatni , hog}7" mily messze ható lehet 
minden intézkedés, melynek tárgya kiválóan a 
család. 

De mit értünk keresztény család alatt ? I t t is 
elvül egy kétségbe vonhata t lan igazságot állit-, 
ha tunk okoskodásunk élére; s ez az, hogy a 
keresztény élet, a családban épp ugy mint min-
den egyes emberben, nem egyéb mint a min-
dennap gyakorlandó keresztény cselekedetek ösz-
szessége. Ebből kifolyólag, ha én azt állitom, ha 

45 
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azt ál l í t juk mindnyájan, hogy keresztény család 
— az, melynek szokásai, vagyis mindennapi cse-
lekvései keresztények, akkor mi ismét oly igaz-
ságot állítottunk, mely szintén nem szorul bebi-
zonyításra. Nem az egyéni cselekedetekről, hanem 
a családnak, mint egésznek cselekvéséről és szo-
kásairól van i t t a szó, azokról a cselekvésekről 
és szokásokról, melyek a család egyeteme által 
gyakoroltatva a családnak sajátságos jelleget 
adnak, abba a keresztényiesség lényegét mint-
egy beleöntik. Nem ok nélkül tör tént tehát , 
hogy ez a (malinesi) kongresszus a keresztény 
szokások visszaállítását a családban n a p i r e n d r e ! 
tűzte ki és programmjába vet te fel. Ennek megvan 
a maga nagy oka és messze vágó ereje. Ez a fő-fő I 
kérdések és feladatok egyik legnagyobbika." ') 

(Folytatjuk.) 

A budapesti esperesi kerület papságának 
tisztelgése az ország hg-primása előtt. 

Folyó hó 3-án délelőtt 11 óra tá jban 21 plébános, 49 
káplán és 30 hitoktató, körülbelül 320,000 katholikus 
hivő képviseletében, jelent meg a budapesti esperesi ke-
rületből Vaszary Kolos primás és esztergomi érsek ur 
budavári palotájában, hogy fiúi hódolatukat az u j érsek-
atya iránt ünnepélyesen nyilvánítsák. 

Alább fogjuk méltatni e történeti nevezetességű j 
aktust, i tt pedig közöljük először is Bogisich Mihály 
prépost-esperes üdvözlő beszédét, azután a főpásztor ke-
gyes válaszát : 

Bogisich M. prépost-esperes igy szólott : 
„Főméltóságu és főtisztelendő herczegprimás ! 

Kegyelmes érsekatyánk ! 
A fiúi hódolat és szeretet őszinte érzelmével üdvö-

zöljük főméltóságodat, mint legkegyelmesebben kinevezett 
herczegprimást és érsekatyánkat. A budapesti alesperesi 
kerület papsága térdre borulva mond hálát az isteni 
gondviselésnek, hogy hosszas árvaság után felséges urunk 
és apostoli királyunk kegyét főméltóságodra irányozta, ki 
nemzeti létünk második ezeréves hajnalán a béke igéit 
hirdetni jő hozzánk, mint ezer év előtt az első apostoli 
király alapította főmonostornak feje, a nemzet ujjászületé- I 
sének bölcsőjénél a hit, tudomány és keresztény erkölcsök 
világitó fáklyájá t lobogtatva, a keresztény polgáriasodás- j 
nak nagy munkájá t végezte. Mi herczegségedben a béke 
apostolát üdvözöljük. 

A budapesti kerület papsága a keresztény békének 
és szeretetnek volt hirdetője a múltban, az kíván lenni a 
jelenben s az marad a jövőben is. Ama lelkesítő tudat , 
hogy a budapesti kerületnek 320,000 katholikus hivője 
vagyon, és intelligenczia és hatalom tekintetében az összes 
felekezeteket túlszárnyalja, a főváros papságát sohasem 

l) Sajnáljuk, hogy a közlendők óriás halmaza miatt ma itt 
kellett e czikket félbeszakítani. Az eszmék gazdagsága azonban 
nem veszt semmit. ^ szerk 

ragadta a felekezetek közt uralkodó béke és keresztény 
szeretet megzavarására. Ezt fényesen bizonyítja az utolsó 
száz év története, mely alatt a többi keresztény felekeze-
tek a fővárosban letelepedési jogot nyerve, lassankint egy-
házközségekké alakultak, — és a legújabb mozgalmas idő. 

A ki e korszak lapjait olvasni fogja, még a leg-
szigorúbb kutató sem fog oly esetre bukkanni, mely a 
fővárosi klérust a béke és szeretet megzavarásával vádol-
hatná. Ezáltal a főváros papsága a mindnyájunk által 
szeretett haza iránti kötelességét nem hangzatos szavak-
ban, hanem tet tekben teljesítette. A budapesti papság 
herczegségedben az apostoli szentszék által küldött érse-
ket üdvözli. A kerületi papság ép oly buzgalommal és 
rendithetlen bátorsággal küzd az egyház jogai mellett, 
mint aminő hódolattal és tisztelettel hajol meg a koronás 
király szent személye és annak törvényes kormánya előtt. 
Érsek atyánk szava reánk nézve parancs, annak ó h a j a : 
kötelesség ! 

A kerületi papság boldog, hogy herczegségedben 
oly érsek-atyát nyert , ki hazánk fővárosában, a világ 
egyik legnépesebb esperesi kerületének székhelyén, sok-
szor és hosszasabb ideig fog tartózkodni, ki a lelkipász-
torkodás nagy munkájában minket atyai tanácsával támo-
gatni s szeretetével erősíteni f o g ; mi örvendünk, hogy 
oly érsek-atyát kaptunk, kinek a j ta ja és szive papsága 
előtt mindig tárva lesz. Es most az egek Urához emel-
jük szivünket és kér jük ő t : hogy főméltóságodat ma-
gasztos hivatalában, a magyar kath. egyház vezetésében 
bőséges malasztjával segélyezze, hogy a kath. egyház 
dicsőségére s magyar hazánk boldogitására sok éven át 
erőben és egészségben éljen !" 

A herczegprimás válaszában mindenek előtt ama re-
ményét nyilvánitá, hogy a ki őt primási székbe kijelölte, 
támogatni is fogja . Sajá t személyének nem kiván semmit ; 
ha ennek kívánna tiszteletet, nem tar taná magát méltó-
nak e diszes állásra. Soha sem feledi, hogy ő itt némileg 
Jézus Krisztus képviselője, s hogy az 0 nyomdokaiba 
kell lépnie, hogy tisztét kellőképen betölthesse. Nehéz és 
felelősségteljes időben foglalta el ál lását ; de reméli, hogy 
a haza és Isten iránti kötelességeinek teljesítésében a bu-
dapesti papság őt támogatni fogja. Az ő aj ta ja és szive 
mindig nyitva lesz a papság előtt s aki hozzá jön, azt 
testvérként fogja fogadni. 

Következett a személyes bemutatás, mely alatt a 
főpásztor mindenkit kegyébe részesített. 

A művészet és az erkölcsiség. 
ZDr. ̂ iszter Imrétől. 

(Vége.) 

A Michel-Angelónál s Ráfaelnél jelentkező és Tizián-
nál erősebben kifejlett irány legtökéletesebb képviselőjére 
Antonio Allegri da Correggioban (1494 — 1534.) talált. 
„Már mint i f júnak rendkivül izgékony kedélylyel kellett 
birnia . . . s leginkább ezen ideges izgékonyságot . . . 
igyekszik müvein kifejezésre juttatni . Alakjait elmeríti a 
gyönyör és elragadtatás tengerébe, *) ittas öröm- és kéjjel 

x) V. ö. a középkori alkotások nyugodt fenségéről mondottakat. 
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tölti el azokat, s még a szenvedés érzelmeit is félig édes, 
félig fájdalmas kifejezéssel állitja elénk. Mi a fönség, ko-
molyság,, nemesség, vagy mi as architectonicus rythmus és 
finom körvonalozás, — minderről alig van sejtelme. 0 
csak alakokat akar ábrázolni, melyeken az indulatok élén-
ken nyilvánulnak, teljes izgatottságban, gyors és szaka-
datlan mozgásban ; és hogy ezt tehesse, szakit minden 
traditicval, tnlteszi magát mind a vallásos fölfogás, mind 
a művészi hagyományok törvényein . . . x) „Madonnái" és 
„Magdolnái" ugyanazon genreszerű arczkifejezéssel bir-
nak, mint Danaé, Leda vagy l ó : a tekintet nedves, el-
mosódó, édeskésen epedő, az orr kicsi, a száj keresetten 
kedves és örökké mosolygó. Nagyon szívesen festi a szen-
vedélyes odaadásnak gyönyörét, és a kifejezés mindig 
ugyanaz, akár égi akár földi szeretetről van szó" — 
Valóban különös Lübkének ezen és következő jellemzé-
sével szemben ez a közbeeső megjegyzése: „De akár-
mennyire elragadóan ábrázolja is a földi szerelemnek 
varázsát ; akár mennyire át- és átrezgi a puha, dagadó 
tagokat a gyönyör mámora, azért a hatás némi kivéte-
lektől eltekintve, tiszta, nemes és igaz, és éppen nem 
lealázó a szent alakokra nézve, ha azokat ezen földi sze-
relem hordozóiképen tünteti föl; valamennyit a paradi-
csomi ártatlanság állapotába helyezi, és ez menti művé-
szetének emez irányát." 

Mindjárt fogunk egy pár Ízleltető példát adni ebből 
a „paradicsomi ártatlanságból ;" előbb azonban még né-
hány szóból álló általános jellemzés ^érdemel figyelmet 
Lübkénél. Legerősebb oldala Correggio művészetének a 
fény és árny keverése, „és ez által képes ő a testet,2) 
félig mintegy elfátyolozva, annál kecsesebbé, csábitó ha-
tásuhbá tenni. Ennek azután áldozatul hoz ő mindent, a 
magasabb stylt, a tisztább rajzot, a megfelelő elrendezést ; 
sőt ennek a kedveért még a testalkatnak hibás ábrázolására 
is képes,3) a jellemzés általános, lapos, a kokettségbe álja-
sodó lesz, a compositióból minden ideális tekintetet figyel-
men kivül hagy, és minden képzelhető megrövidüléseket 
alkalmaz szertelen módon." 

Szeretném, ha valaki bebizonyítaná, hogy Correggio-
nak művészeti álláspontja különböző Michel-Angelo, Rá-
fael, Tizián álláspontjától. Ez annál kevésbé fog sikerülni, 
miután ez utóbbiak tanitványai mind ugyanoda jutottak, 
hol a Correggio által alapított iskolának mestere maga 
állott. A különbség tehát csak az, hogy Michel-Angelo, 
Ráfael és Tizián mégis elég okosak voltak az összes con-
sequentiákat, melyek művészetük elveiben rejtőztek, ma-
guk teljesen le nem vonni s azt inkább tanitványaikra 
bizták ; Correggio azonban az ő „idegességével" ezt nem 
tudta kivárni. 

Több „madonnája" van; igy pl. található egy Fló-
renczben „minden ideális fölfogás nélkül, csak a kedves 
anyai szeretet jut kifejezésre." 4) Egy másik Madridban 

') Érthetetlen, miért tartja ezt Lübke itt megrovásra méltó-
nak, mikor a renaissance általános, és Michel-Angelo különös jel-
lemzésénél éppen a „traditióval való szakítást" jelezte „a művésze-
tek fölszabadulásának. " 

2) Természetesen legtöbbször meztelenül. 
3) A középkori alakokon e részt valójában több a reaiismus, 

mint Correggionál. 
Lübke. II. 250. 1. 

van : „a házi boldogságnak hű képe;" „egy kedves 
genre ;" a „madonna" t. i. éppen a kis gyermeket öltöz-
teti, s különös kedvteléssel látszik gyönyörködni a fiúnak 
fris, pajzánkodó viseletén. 

Egyik nagyobb alkotása Pannában a S. Giovanni 
boldozatának freskója. Legnagyobb hiba itt Lübke sze-
rint az alakok „megrövidítése," miáltal a „testnek neme-
sebb alakitása és magasabb kifejezése" lehetetlenné vált. 
Ugyanezen hiba vehető észre a parmai dóm boltozatának 
freskóin is : „minden képzelhető megrövidítések vannak a 
lebegő alakokon, ugy hogy csak a lábszárakat és a test 
alsó részét lehet látni, a felső testrész és arcz annyira 
meg van rövidítve, hogy már Correggio kortársai nem 
igaztalanul mondták azt a maró gúnyt róla, hogy béka-
ragout-t festett. Ennek daczára is roppant hódítást tett 
újításával, és az ilyen tárgyakra nézve (Mária mennybe-
menetele) kétségkívül illetlen ábrázolási mód lett utána 
a festészetben 200 évig uralkodóvá." 

Egy másik munkája, szt. Piacidus és Flavia vérta-
nusága, mely az újkor hóhér-képei közt egyike az elsők-
nek, undorító hatást kelt." 

Dresdában látható a „Magdalena." „a mely képen 
ugyan semmi sincs, a mi a bűnbánó nőre emlékeztetne; 
egy szép nőt látunk, a ki az erdőnek ábrándos homályá-
ban buja pázsiton nyugszik, és egy könyvet olvas." 
„Nyoma sincs ezen „Magdalenán" az önmegtagadásnak, 
sőt még a női szemérmetességnek se ; az ember hajlandó 
lenne inkább egy múzsának tartani, ha ugyan kissé tisz-
tességesebben volna fölöltözve." 3) 

Ugyancsak Dresdában látható több oltárképe, a 
„trónuson ülő „Madonnát" ábrázolva. „Ezen képek tün-
tetik föl leginkább a művész gyengeségeit. „Mária arczá-
nak kifejezése itt czélzatosan érzékies, kaczér, és a szen-
tek olyan érzelmek kifejezésével tekintenek rá, a mi egy 
vallásos 4) képhez csakugyan nem illik." Hasonlóan a „sz. 
György" és „sz. Sebestyén" képeken a „kokettség" és a 
„puhálkodásra hajló testi szépség" valóságos profanatió."5) 

„Végre egy egész sereg a mythologiából vett jele-
neteket ábrázoló képe van Correggionak." Ezen themával 
már nagyobb harmóniában áll Correggio művészeti iránya, 
— mondja Lübke, — „mert a mi ott, t. i. a vallásos tar-
talmú képeken méltán gyanúsnak tűnhetik föl: a főknek 
kéjtől telt kifejezése, a testi bájok észtvesztő előtüntetése, 
— az egészen illő az itteni tartalomhoz,6) és a művésznek 
sikerül inspiratióinak a legtökéletesebben teljes bájjal ala-
kot adni." 

Ezen müvek közé tartoznak : „Amor neveltetése," 
„Ganymed elraboltatása," „Léda a hattyúval," „Jupiter 
és l ó , m e l y képen „a szerelmi kéj jut legtökéletesebb 

>) Lübke II. 253. 
2) Lübke II. 255. 
3) Rio 1. c. III. 252. 1. 
4) Egy wem-vallásos képen illő volna az ilyen '? Lübke. II. 

255. 1. 
5) Lübke II. 255. 
H) Jó lesz egyszer s mindenkorra megjegyezni, hogy a my-

thologiából vett themák tartalmilag megkívánják a „ főknek kéjteli 
kifejezését, és a testi bájok csábos előtüntetését." Michel-Angelo, 
Ráfael és Tizián „nemes és tiszta szépségére" ez a kellő megvilá-
gítást fogja deríteni. 

42* 
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kifejezésére," „egy démoni erővel biró munka csodálatos 
tökélylyel ;" x) „Jupiter és Antiópe," „Danaé;" de ez már 
Lübke szerint is, „a kifejezés és helyzetben az aljasnak 
vonását hordja magán. 

Correggio tanítványai „a legkiállhatatlanabb modo-
rosságba estek" és kivált vallásos tárgyú képeiken „nincs 
semmi élvezni való." 2) 

Ez tehát Correggio művészete, melyet a kortársak 
egyrangunak tartanak a renaissance többi három emiitett' 
legnagyobb képviselőjével, és mai napság is a művésze-
tek történetében, mint a renaissancenak egyik legnagyobb 
alakja szerepel. 

Ezek után alig lesz szükséges már a végső conclu-
sióra, mint hogy átfussuk gondolatunkban a felsorolt ada-
tokat, s ezután egyenkint válaszoljunk a kérdésekre : 

1. a középkori vagy pedig a renaissance-müvészet 
teljesebb e magasabb szépségű, fenséges eszmékkel? 

2. a középkori, vagy pedig a renaissance-müvészet 
dolgozott-e ki oly themákat, melyek a szép-müvészeteknek 
legalább is nagyobb alkotásaihoz nem illők, s arra nem 
alkalmasak ? 

3. a középkori, vagy pedig a renaissance művészet-
nek sikerült-e hívebben, tisztábban, nemesebben, igazán 
ott, a hol a thema közös volt, az eszmét, annak igazi 
szépségében és fenségében kifejezésre juttatni ? 

4. a középkori vagy pedig a renaissance művészete 
volt-e az, mely az emberi alak szereplését a képző-mü-
vészetekben félreismerte, és az eszköz és a czélnak viszo-
nyát fölforgatta ? 

Feleljen mindenki ezen kérdésekre az adatok nyo-
mán meggyőződése szerint ; én azt hiszem, hogy ha az 
adott válasz mindig a középkori művészet előnyére üt ki, 
evvel a netalán tökéletlenebb technica és a realismus 
némi fogyatkozása pótolva lenne. De erre sincs szükség; 
adataink ugyanis mindenkit meggyőzhettek arról, hogy a 
középkori technica oly előhaladottságot mutat, mely bá-
mulatba ejt. A mi pedig a realismust illeti, annak, azon 
józan határok közt, melyek okvetetlen szükségesek a mű-
vészetben addig,, a meddig az eszmeire, a szellemire irá-
nyul az főképen, — ennek a realismusnak teljes érvénye-
sülést a középkori művészetben szintén lehetetlen föl nem 
ismerni. 

S ha igy áll a dolog : a képzőművészetekben a me-
zítelen ábrázolás érdekében éppúgy helytelenül hivatkozik 
akárki a renaissancera, a mint helytelenül hivatkozik a 
görög művészetre. A mezítelen ábrázolás mind a szobrá-
szatbamind a festészetben, akkor tűnik föl, mikor virág-
zásának legfénylőbb korszakát egyik is másik is leélte, és 
a hanyatlás bekövetkezett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 5. Nagy eszmeáramlatok összeütkö-

zése Magyarország egén. — 
Bogisich Mihály prépost-esperes beszédjét, melylyel 

a budapesti esperesi kerület papsága és 320,000 kath. 
híve nevében az ország bgprimását tegnapelőtt üdvözölte, 

Lübke II. 255. 
2) Lübke II. 256. 

az egész ország olvasta. Sokan olvasták, sokan ismerik e 
történeti nevezetességű enunciatio betűjét ; de valószinü-
leg csak igen keveseknek jutott eszébe annak szellemét, 
az abban nyilvánult eszmék áramlatának irányát kutatni 
és megfigyelni. „A budapesti kerület papsága — és ilyen 
az egész ország kath. papsága — mindig a keresztény 
békének és szeretetnek volt hirdetője a múltban, az kiván 
lenni a jelenben s az marad a jövőben is." — Honnan, miért, 
mirevaló a béke és szeretet e kultuszának ily erős, ily 
ünnepélyes affirmácziója, hirdetése ? 

„Ama lelkesítő tudat, hogy a budapesti kerületnek 
320,000 katholikus hivője vagyon, s intelligenczia és hata-
lom tekintetében az összes felekezeteket túlszárnyalja, a 
főváros papságát sohasem ragadta a felekezetek közt ural-
kodó (vagyis a felekezetekkel szemben létesített) béke 
és keresztény szeretet megzavarása." — Honnan, miért, 
mirevaló a katholikus hivek szám, vagyon, értelmesség és 
hatalom tekintetében való nagyobb súlyának e tüzetes 
emlegetése, annak messzehangzó kiemelésével, hogy mi 
katholikusok ezt a sok tekintetben éreztethető előnyünket 
sohasem igyekeztünk erőszakosan felhasználni a vallások 
közt létre jöft állami béke és a ker. felebaráti szeretet 
megzavarására ? 

Igen, honnan, miért, mirevaló ez a történeti vissza-
pillantás, ez a jövőre való kitekintés, ez az erős állás-
foglalás katholikus részről, az ország szivében, Budapes-
ten, a béke és a keresztény szeretet jogai, igényei és 
kötelességei mellett? 

Ennek a katholikus állásfoglalásnak, ennek az ün-
nepélyes sikraszállásnak a béke és a szeretet érdekében, 
mélyen tisztelt olvasóközönségünk ! nagy oka, mély ér-
telme, messze kiható ereje és hivatása vagyon. Ebben 
Magyarország sok száz évi történetének logikája nyilatko-
zott meg Budapest jelenlegi esperesének ajkain, azzal a 
még mindig gyengéd, békés és barátságos figyelmeztetés-
sel a túlsó tábor részére, hogy „quousque tandem ?" 
meddig fog még húzódni a protestáns öntulbecsülés da-
gályának korszaka s mikor fognak protestáns atyánkfiai 
az önismeret egyenes útjára térve lemondani ábrándjaik-
ról a nemzet fölött való uralkodás s uralkodhatás tekin-
tetében, és szerényen megelégedni a saját felekezetiségök 
határai között ? That is the great question ! 

A leszámolás ideje a katholiczizmus és protestantiz-
mus között bizonyos pontokra nézve Magyarországra 
elérkezett. Ok zsinatot tartanak most; épp ma nyilik 
meg mindakét felekezet részéről, százados emlékére az 
1790/1. XXYI. törvényezikknek, mely nekik nagy állam-
jogi és polgári szabadságokat biztosított. A zsinattartás, 
az ünnepelés, a lelkesedés ellen, mely protestáns részről 
megnyilatkozott, semmi kifogásunk. A jóhiszemű és le-
győzhetetlen tévedésnek meg van az a joga, mely őt egyen-
raguvá teszi ebben az egy tekintetben az igazsággal, az 
igazságon alapuló meggyőződéssel, meg van a joga, mon-
dom arra, hogy tiszteletben tartsuk és némán álljunk 
meg előtte, a mig jóhiszemű és legyőzhetetlen marad 
mindazokban, kik a szerintünk téves hitet vallják. Ámde, 
hogyha ez a protestáns lelkesedés túlmegy mindenen a 
mi „jus et tas" ; hogyha a protestantizmus a saját házá-
ban és háza körül való tisztogatás munkája helyett be-
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kalandozni készül az egész világot, zavarba, tévedésbe 
készül dönteni az egéss magyar nemzet szellemét s elho-
mályosítani akarja a katholiczizmus közel ezeréves életé-
nek egét Magyarország felett: akkor mi, Magyarország 
katholikusai, kénytelenek vagyunk egy szál emberig talpra 
állni és azt kiáltani oda át a protestantizmus ábrándosai-
hoz, a protestantizmus követői józan nagy részének érde-
kében is szólva, hogy — ne tovább, ne ! az ábrándozásból 
már egyszer valahára elég legyen; a nemzetet testestől-
lelkestől magának lefoglalni akaró protestáns önhittség 
szűnjön meg valahára vaktában reménykedni; — mert 
mi, a nemzet nagy részét alkotó katholikusok, még itt 
vagyunk mindnyájan és részt kivánunk magunknak Ma-
gyarország múltjából, jelenéből és — jövőjéből. Igen, mi 
élünk, és élni akarunk még tovább is. 

Nem a protestáns kettős zsinatnak, nem, — hiszen 
tárgyalásaikat még meg sem kezdték, még azokat nem 
ismer jük, tehát Ítéletet sem mondhatunk fölöttük, — hanem 
e zsinatok alkalmából megindult fogadott és fogadatlan 
protestáns hangulatcsinálóknak szól e testvéri, őszintén 
beszélő magyar szivből fakadt figyelmeztetésünk a kellő 
határok és köteles mértékek megtartása iránt. Mi katho-
likusok részei vagyunk a magyar nemzetnek; mi részt 
vettünk nemzetünknek minden munkájában, minden küz-
delmében, minden szenvedésében: részt kérünk tehát a 
dicsőségből is, mely a nemzet munkáját és küzdelmeit 
megkoszorúzta a múltban és koronázza a jelenben. Erre 
a követelésre feljogosít sőt provokál bennünket némely pro-
testánsok magatartása. Mire való, kérem, például mindjárt, 
hogy a legelső szembeszökő jelenséget emlitsen, az a 
fenhéjázó, történeti igazság helyett csillogó szappanbu-
borékot mutogató nyilatkozat, mely a „Protestáns egy-
házi és iskolai Lap" 48. sz. „Az 1790/91. XXVI. t.-cz. 
századon ünnepén" czimü ünnepi vezérczikkben látott nap-
világot, igy szólva és hetvenkedve a nagy világ előt t : 
„Nézz szét körülted ünneplő (protestáns) sereg, a mi na-
gyot s dicsőt müveit e ssásad, mind a reformátiónak kö-
szöni s annak a lángoló szivü kis seregnek, mely oda adá 
mindenét, tüzét, kitartását, erejét, szerelmét a nemzeti 
ügynek." Hát mi, katholikusok, nem adtunk a nemzeti 
ügynek semmit? Mi, katholikusok, nem éltük át e száza-
dot, nem tettünk semmit a nemzeti ügy érdekében ? Ka-
tholikus hiveink közöl „nagyot, dicsőt" nem müveit senki 
e házában, e században? Csak a protestáns „kis sereg" 
volt lángoló szivü, kitartó, erejét, szerelmét, mindenét, 
életét odaadó — a nemzeti ügynek ? 

Ah, hisz mindenütt ott véreztünk, ott áldoztunk mi, 
— ott áldozunk és munkálkodunk most is a nemzeti ügy 
érdekében, a hol protestáns atyánkfiai! A dicsekvésben, a 
zajgásban, a lármában, az igaz, ők elüljártak és elüljár-
nak mindig ; de egyben : a higgadtabb Ítélésben, a nem-
zeti munka csendesebb végzésében, az érdemek szerényebb 
mérlegelésében, uti figura docet, a protestantizmus való-
ban nem tud, nem képes felülmúlni minket. Pedig hát 
mennyi okuk volna, épp a mostani zsinattartás alkalmá-
ból, protestáns atyánkfiainak a szerény magukba szállás 
megkedvelésére?! Hiszen maga ugyanez a czikkiró szol-
gáltat erre ezer okot : „Elfelejtettük, úgymond, önmagun-
kat, el az alapot, melyen állanunk kell, békében ugy 

mint szenvedés között, el a czélt, melyre törekednünk, 
el az eszközt, melyet használnunk kell. Kiment eszünk-
ből, hogy nekünk csak egy alapunk, egy czélunk, egyet-
len eszközünk lehet : a mennyből hozott evangelium." 
íme elfeledték a legfőbb dolgot ! Ugyan mi maradt meg 
tehát abból a nagy protestantizmusból, kérdi kíváncsian 
itt az olvasó. Halljuk csak ! „Nem szánva meg, irja őszin-
tén a czikk írója, nem szánva meg a sokaságot, annak 
üdve, boldogulása helyett, világi czélokért le lkesedünk 
s csak hatalmi törekvéseket ápolunk . . . Egy-két 
szép locust megtanulva, mint ócska könyvet félretettük a 
szent bibliát . . . Lelki vezérünk, napi kenyerünk az Isten 
igéje helyett a sajtó leve . . . Hittudatunk s erkölcsi fogal-
munk ennek szeszélye szerint változott . . . Iskoláinkkal 
se sokat törődtünk, sülyedeztek is egymás u t á n . . . " De 
elég legyen ennyi! 

Es ez a protestáns „kis sereg" mégis kénytelen egy 
lélekzetre meghallgatni e korholással a „lángoló szivü"-
ség dicséretét és ráadásul még azt is, hogy a „mi nagyot 
és dicsőt müveit e század," azt mind ö alkotá vala! 

Bizony, bizony itt az ideje, hogy protestáns atyánk-
fiai elkezdjenek szerényebben gondolkodni maguk felől! 
A nemzeti élet minden dicsőségének lefoglalása a maguk 
részére oly gyászos önhittség, oly rut önzés egy „kis 
sereg", egy felekezet részéről, a melyhez foghatót keveset 
ismer a világtörténelem. 

Igazán, lehetetlen, hogy utoljára is utat ne törjön 
magának protestáns atyánkfiai lelkében a gondolkozás 
önmérséklése. Eljő az idő, — csak sokáig ne várasson 
magára! — midőn be fogják látni, hogy öntetszelgésök 
éktelen dicsekedésében mily szűkkeblűség, mily nagy 
szeretetlenség rejlik irányunkban s mily lázitó békebontás 
az ily, szemeket nem bekötő, hanem beverő — igazság-
talanság ! 

Oh vajha még egyszer egyesülhetne a magyar nem-
zet szelleme az egy történeti és keresztény igazságnak 
békét és áldást árasztó kultuszában ! ? 

Az ellentétes szellemek áramlatának összekavarodá-
sát Magyarország egén látjuk ; látjuk a felvonuló terhes 
felhőket is. Mikor fog kisütni — és fog-e még valaha 
kisütni — az egy igazság napja Magyarország egén, tisz-
tán és felhőt lenül?! Ki tudná ezt megmondani! . . . 

Megáll a halandó ember esze s ösztönszerűleg Istenhez 
szóló imává alakul át a gondolkodás . . . Fiat ! Fiat! ?? 

Budapest, decz. 4. Mit mulasztott el a magyar 
delegáczió ? — 

Kis nemzetek, minő a mienk, nem a szuronyok mil-
liói, nem is annyira a forintok milliárdjai által imponál-
hatnak a világnak, — ebben az óriásokká nőtt nemzetek 
bennünket messze tulszárnyálhatnak, — hanem nagy 
igazságok hirdetése és a lelki bátorság kultusza által. 

Es éppen ez utóbbit mulasztotta el a magyar dele-
gáczió a világnak megmutatni. A keleti kérdéssel bibe-
lődtek s ugy tettek mintha Nyugaton minden rendben 
volna. Féltek hozzá nyúlni a római kérdéshez, mert az 
még a keletinél is kényesebb, minthogy benne szövetsé-
geseink, a német protestáns császárság és az olasz katho-
likus-ellenes egyházüldöző királyság legvitálisabb érdekei 
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vannak érdekelve. A keleti kérdés megoldására van vilá-
gos programmja Keletnek is Nyugatnak is. Ha zsarnok 
akar lenni a keleti muszka félbarbarság : Nyugat egysze-
rűen neki megy és leveri. Ez a programm. Világos és 
határozott. De nem igy a nyugati, a római kérdés. Bár-
mint szeretnék elhitetni magokkal az államférfiak, hogy 
az nem létezik, nem mennek semmire. Sisyphusi munkát 
végeznek ; tolják, tolják az óriás követ a hegynek, majd 
megszakadnak bele : a kő mindig visszagördül a status-
quo antéba, a mely azt mondja, hogy Olaszországban, az 
által hogy az olasz királyság Rómába bevonult, össze-
bonyolódott egy kérdés, melyet tagadni mindenki mer, de 
nem létezővé tenni senki sem bir, megoldására gondolni 
senki a királyok, császárok és államférfiak közöl komo-
lyan nem akar, — mert fél, fél talán attól a fenyege-
téstől, melyet Thiers hagyott hagyományba az államfér-
fiaknak, mondván: „qui mange du pape en meurt", a ki 
a pápából eszik, bele hal ! 

Ehhez a kérdéshez nyúlni nem volt a magyar dele-
gácziónak se elég igazságszeretete, se elég bátorsága. 
Nemzeti kislétünk gyengeségét a nagy igazságok kultu-
szával pótolni nem volt elég bölcsesége és bátorsága. A 
pápaság, mely csak nagy tényezőkkel számit, sajnos, ha, 
közel ezredéves politikájához hiven, nem becsülné nagyra 
a magyar nemzetet és annak keleti hivatását: a római 
kérdéssel szemben oly nagy kislelküséget eláruló országos 
képviseletünket és kormányunkat akár a halálra vált 
népek sorába iktatottnak tekinthetné. Kis nemzet, kis 
ország, mely a nagy igazságok és jogok kultuszáról és a 
bátor lélek fölényéről az erőszak fölött lemond : az a kis 
nemzet lemond — önmagáról. 

Adja Isten, hogy ez a figyelmetlenség, ez a gyenge-
ség, ez a meggondolatlanság csak muló napfogyatkozás 
legyen Magyarországon, — ne állandó csapás, ne sirba 
temetkezés a Rómában sárba tiport tört. jog romjai alá. Lám 
az osztrák delegáczióban szóba hozták, igen tisztességes 
alakban, a római kérdést. Szólottak hozzá többen, nem papok, 
világiak, még Kálnoky külügyminiszter is, elismerve a prob-
léma félelmetes voltát. Es az osztrák delegáczió háza össze 
nem dőlt. Sem az Olaszországgal való szövetség meg nem 
bomlott ; sem a hozzászólók testi vagy lelki épségében 
nem esett kár. Kiki elmondta a maga véleményét, a hogy 
tudta. De halljuk már magukat ezeket a nyilatkozatokat: 

Zollinger kiemelé, hogy az ő szülőországa (Tirol) hires 
a császárhoz való hűségről, mely a vallashoz való hűségből 
ered. Kifejti Ausztria és az egész világ katholikusainak érzel-
meit a pápa helyzete fölött, rámutatván a pápa ellen 
irányuló támadásokra és tüntetésekre. A katholikusoknak 
azt kell óhajtaniok, hogy a pápa állása olyan legyen, 
mely őt megilleti és saját territóriumát teljes souveraini-
tassal kell birnia. A ki a pápa territoriális függetlensége 
ellen küzd, az az egyház függetlensége ellen harezol. Az 
egyház önállóságának eszméje feltartóztathatatlan utat tör 
magának. Nem fogják ezt az ágyuk feltartóztatni ; ez 
nem olasz, hanem nemzetközi katholikus kérdés. A pápa 
igényei a leglegitimebbek és támaszai minden legitimitás-
nak. Szóló a pápa jogának megóvását kivánja. 

Winäischgrätz lierczeg előadó maga is óhajtja a 
Zalhnger által megpenditett eszme valósítását, de ez csak 

Olaszország részéről történhetik meg. Az Olaszországban 
történtek, a nemzeti eszme talaján, a világtörténelmi ese-
mények elemi erejével törtek elő. E mellett kifejezést 
kell adnunk azon reményünknek, hogy a pápa világi ha-
talmának kérdése a katholikusokat kielégítő békés módon 
lesz megoldható. 

Kálnoky gróf külügyminiszter : „Néhány szót én is 
óhajtanék a delegácziohoz intézni. Első sorban a köszönet 
szavai ezek. Bizonyára a legnagyobb elégtétel és meg-
nyugtatás érzelmeit keltheti föl bennem az a meggyőző-
dés, hogy külügyminiszterségem tiz évi tartama után 
politikámat és annak irányát itt és a lakosság részéről 
helyesen értelmezik és méltányolják. Ennél jobban engem 
misem bátoríthat, hogy összes erőmmel, miként eddig, 
kitartsak és ha megadatnék nékem elérni ama czélokat, 
amelyeket, uraim, önök is fontosaknak jelöltek meg, ugy 
reám nézve ez volna a legnagyobb szerencse. Azt hiszem, 
nincs okom közelebbről foglalkozni azokkal, amik ezen-
felül még itt elmondattak. 

Csak néhány szót kivánnék még elmondani ama 
tárgyról, amelyet itt hoztak felszínre s amelyről nem volt 
szó az albizottsági ülésekben. Az a tárgy ez, amelyet e he-
lyen Zallinger hozott szóba. Ez a tárgy oly probléma 
körül forog, amely nagyszellemü politikusoknak — még 
Zallinger ur előtt is — (Ugy van : derültség balról,) nyi-
latkozatokra és mély töprengésre adott alkalmat. E pro-
bléma praktikus megoldására eddig még nem jutottak : és 
én azt hiszem, a delegáczió nem várja tőlem azt, hogy 
e nehéz kérdés fejtegetésébe bocsájtkozzam. (Felkiáltások 
balról: Nem!) 

De két pontot mégis szeretnék kiemelni. Az előadó 
ez irányban már érintette a nézetek némelyikét; de én 
mégis szeretném e két pontot hangsúlyozni, mint olyano-
kat, a melyeket a kormány szem előtt tart. Az egyik az, 
hogy hazánkban a katholikus lakosság igen túlnyomó 
számban van és épp ezért szem előtt tartja, hogy jogo-
sult érzelmeik és óhajaik lehetőleg figyelembe vétessenek. 
A kormány is csak azt óhajtja, hogy a szent atya állása 
olyan legyen, mely a teljes függetlenséget, a mint az a 
katholikus egyház fejét megilleti és a melyre szüksége 
van, involválja. (Bravó ! Bravó !) 

Legyen olyan, mely magát a papságot és a pápát 
is kielégíti, mert csak ha az elégedettség e részen 
is maradandó lesz, csak akkor lesz helyreállítva a 
béke, a mint azt mi óhajtjuk, a pápaság és az olasz 
királyság között. Ezek legforróbb óhajaink, s ha valamivel 
hozzájárulhatunk ehhez, ugy nem fogjuk elmulasztani 
soha, tőlünk telhetőleg ebben az irányban működni. — 
A második pont, melyet kiemelni akartam, — és én azt 
hiszem, e tekintetben nem fogok ellenmondásra találni 
sehol — az, hogy a lakosságnak általános óhaja, hogy az 
olasz nemzettel békében és barátságban éljünk. (Tetszés.) 
Mi e szomszédunkkal jó szomszédi és minden irányban jó 
viszonyban óhajtunk élni ; sőt tovább megyünk, mert po-
litikai szövetségre léptünk vele, mely egyik sarkköve 
politikánknak. (Élénk tetszés !) Nos, uraim, azt hiszem, 
ezt Zallinger delegátus urnák is be kellett látni. Hogy 
nyulhatnáek tehát, amiként ő tette (??), vakmerő kézzel (?) 
e problémához a nélkül, hogy az olasz nemzet érzelmeit 
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meg ne sértenők (Helyeslés), a melyet megsérteni sem 
okunk, sem kedvünk. (Élénk helyeslés.) Konklúzió e két 
pont kiemeléséből nem vonható, mert mint éppen felszó-
lalásom elején mondottam, e probléma gyakorlati meg-
oldásának módját egyelőre még senki sem találta meg." 
(Elénk tetszés). 

A dolog lényegére nézve tehát, hogy Rómában csak-
ugyanvan egy megoldandó „probléma", mind a hárman 
megegyeznek. Az, hogy Kálnoky miniszter a kérdés meg-
oldását Olaszországra (a káposzta őrizetét a kecskére) 
bizta, azt mutatja, hogy diplomata. Az ördögnek is kellett 
egy kis gyertyát gyújtania. ? ? 

Komárom vrn., nov. 26-án. Az uj-szőnyi templom-
szentelés még egyszer.*) 

Midőn a mult augusztus havi komáromi kiállitás 
megtekintése alkalmával a város nagynevű szülöttje Jókai 
Mór a lehető legünnepélyésebben fogadtatott, bankettel 
ünnepeltetett: ez viszonzásul magas röptű gondolkodá-
sának megfelelőleg szülővárosa iránti jóindulatát, annak 
nagysága, virágzása, emelkedésére vonatkozó jókivánatát 
az attól a Duna által elválasztott Uj-Szőny község be-
kebelezése tervével (miként az Szeged és Uj-Szeged közt 
történt) kivánta legkonkrétebb alakban kifejezésre juttatni 
a „Nemzet" tárczájában. Mikor ezt Jókai megirta, bár 
ennek csak egy jó negyed éve, Uj-Szőny még falunak 
sem illett be. Hiányzott ahoz csaknem minden belső és 
külső fiziognomiája. Maga az uj-szőnyi ev. ref. hitközség, 
egyesülve a kebelbeli zsidókkal, még nem rég inkább 
pusztai mint községi jelleggel birónak mondja azt, egy, 
épp ez alkalommal, az uj-szőnyi kath. hitközség és annak 
ó-szőnyi plébánosa ellen kiadott vádiratában. Meglehetős 
belső szervezetlensége mellett hiában keresett a vasúti 
utas szeme közönséges épületei közöl kiemelkedő egyet-
len egy tornyot is ! Egy rossz haranglábon kalimpázott 
két kis harangocska, — s az érintett vádirat szerint még 
ennek is el nem döntött jogi tárgynak kellene lennie. Az 
hirdette napjában háromszor: hogy itt is kelnek, feküsz-
nek, — és közben ebédelnek is — az emberek (mint a 
„megtisztított evangeliumu" tiszta protestáns községek-
ben ; ka ugyan tán a komárommegyeieknél jobban fana-
tizálhatóbbakban, ott a Tisza hátán, a) a hatvanas évek-
beli kátéirójuk kívánságának megfelelőleg „a katholikusok 
által a protestánsok ellen viselt egykori véres irtó-hábo-
rukat" nincsenek hivatva eszükbe juttatni. Persze a 
szegény dán és svéd nép a saját kérésére lett csak a 
szelid és őszinte (? ?) II. és III. Keresztély és Vasa Gusz-
táv által „evangelizálva," meg a katholikus irók is „ön-
magukat" tizedelgették egy századon keresztül a „jó 
protestánsok" „közsajnálkozása" mellet t . . ") Közben aztán 
olyat is jelentettek az árva harangok, hogy temetés van ! 
Csak a lelki életről, a lélek táplálásáról nem tudtak sem-
mit mondani. De más szentegyházaké is csak alig tudtak 
többet, kivált télen ; mert 0 Szőny gyalog messze, — 
Komárom meg jégzajlás idején csak Bécs és Budapesten 

!) Közöljük e tudósitást is, mert több oly tárgy van benne, 
a mi a mult szombati számban megjelent tudósitást kiegészíti. 

A szerk. 
2) A ,Prot. közpapok lapja" vidékén. 

át levén megközelíthető, még ennél is messzebb van. 
Azonban mig a mi Jókaink csak beszél és költői szokása 
szerint nagyokat álmodik: addig ketten már javában dol-
gozának a czélra, — az ország lángeszű közlekedésügyi 
minisztere, és a győri egyházmegye még lángszivübb 
püspöke, azon különbséggel: hogy mig az az ország 
zsebéből építi a város és község közt az összekötő álló 
hidat, — és vámot szed rajta, — ez a saját zsebébe nyul, 
hogy megadja a lelkileg oly elmaradott községnek leg-
szükségesb jellegét, s épit neki egy igen szép templomot, 
— egy olyan községnek: mely neki soha semmivel nem 
adózott (vele se jobbágyi se kegyúri viszonyban nem volt) ; 
de még a saját papja fizetéséhez sem járul, mint efféle 
volt pusztai község, a kis esetleges stóla-illetéken kivül. 

A püspök ur a másfél-ezernyi katholikusság lélek-
számának megfelelő templomra az összes nyers építkezési 
költségeket megajánlván, az egy szerény és becsületes 
tatai kőműves mester (Szabó) által benyújtott szép terv 
szerint, — azon kezdettől fogva szemmel láthatólag rajta 
volt, mint a szegény bibliai asszony olajos-korsóján, a 
próféta kezében, az Isten áldása, mert a ráfordított 12 
ezer forint kétszerannyiját (a felszerelésen és fuvarokon 
kivül) sem lehetne érte sokallani. 

A belső felszerelés közadakozásból került ki. Maga 
a püspök ur csináltatta meg a szószéket, nagys. és főt. 
Mester István székesegyházi kanonok ur, elmosódhatlan 
emlékezetben levő egykori esperese ezen kerületnek, az 
oltárt és az oltárképet (szent István királyról); ns. és ft. 
Beidl Alajos kanonok ur, a plébános volt iskolatársa, az 
egyházmegyei papi nyugdijalapnak a lapokban csak imént 
emlegetve volt 10 ezer forintos gyarapítója, egy szép 
aranyozott ezüst monstrantiát ; gróf Eszterházy Miklós 
Móricz a lelkes kath. tőur, elnöke a budapesti Kath. 
Körnek s itthon áldozatkész támogatója minden jó ügy-
nek, megajánlta a község egy pár sornyi írásbeli folya-
modására a megfelelő orgonát. A tekintetes és ft. győri 
káptalan adta az értékesb egyházi ruhákat ; a pesti Oltár-
egvlet pótolta a többit ; a többnyire szerény napszámosok 
és iparosokból álló hivek adakoztak és gyűjtöttek a pa-
dokra; a gyűjtés és diszités munkájában, különösen ki-
tűnt még nagys. Kun Miklós községbeli birtokos és 
országgyűlési képviselő ur családja; a tetemes anyag-
szállítás körül pedig ő, a szomszédos primacziális és 
főapátsági uradalmak, és maga a plébános, ft. Nagy 
Antal, a jeles egyházi iró, zsinati vizsgáló ur, ki nemcsak 
egész nyáron át tartott többet egy cseléddel és egy pár 
lóval, csakhogy a megkezdett munka fenn ne akadjon, 
hanem egy általunk e helyen már kellően méltatott egyik 
nagybecsű munkája tiszta jövedelmét ajánlta e czélra fel. 

Igy épült fel ezen szentegyház olyan szilárdsággal, 
hogy — mit Isten ne adjon ! — képes volna daczolni a 
szomorú emlékű komáromi földrengésekkel is, és oly dí-
szesen, hogy már a vasútról kell hogy a figyelmét ma-
gára vonja bárkinek. 

Ezt a szentegyházat szentelte fel mult vasárnap sze-
mélyesen annak tulajdonképeni létrehozója, dr Zalka Já-
nos, győri megyés püspök ur, nem félve az időtől, nem 
törődve avval : hogy a nyár folytán kiállott hosszú nya-
valyája után, melyről a lapok ismételve is irtak, orvosa 
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minden módon vissza akarta őt ezen úttól tartani. Nem-
csak itt volt, hanem a prédikácziótól kezdve minden 
funkcziót személyesen végezett. Igy tette ő ezt máskor 
is, a folytonos bérmálási aktusok alkalmain kivül, mi 
rendesen minden 4—5 évben minden esperesi kerületbe 
visszakerül, legalább 25 ilyen szentelésen, mert inkább 
keveset, mintsem sokat mondott, hogy ő excjának 25 éves 
püspökségének minden évére ju t legalább egy-egy szemé-
lyesen végzett kápolna- vagy templomszentelés, melyek 
sokszor a maihoz hasonló, sőt több pénzbeli áldozataiba 
is kerültek. Ha a kereszténység első századai, az üldözé-
sek korából nincs minden jelentőség nélkül, amit több 
nevesb szent egyházfejedelem legendájában olvasunk : 
„fecit ordinationes . . . per diversa loca . . ,u ennyit és 
ennyit, — midőn t. i. nagy dolog volt az ijesztő véres 
üldözések által az első sorba sújtott egyháziak sorában 
támadt hézagokat kitölteni: nincs kellő jelentőség nélkül 
a vallási áldozatokban akarat vagy tehetségben gyenge 
mai katholikus világban mind a kettőt ilyetén módon, ily 
áldozatokkal akarni és tudni elősegiteni. Es a terhes 
funkczió meg se látszott ő excján, amint erről akár akkor, 
akár másnap mindenki meggyőződhetett. 

Az ünnepélyben részt vett a parókiai és összes kör-
nyékbeli katholikusság, némelyek proczesszióval ; a házak 
lobogódiszben pompáztak; lobogós lovas bandérium s 
számos uri fogat kisérte ő excját O-Szőnyről, ahol a 
plébánián megszállva volt. Uj-Szőnyre és vissza, s a ked-
ves plébános házigazda által adott fényes ebéd után, me-
lyen a számos csillogó pohárköszöntések között ő excja 
maga az áldozathoz bármiképp járulókról ismételve ke-
gyesen megemlékezett, de különösen a buzgó plébánost 
és sok dologban buzgó segédét, hivét, Kun Miklós kép-
viselő urat érdem szerint kitünteté, vissza a vasútra, 
melylyel a díszkíséret jó kivánatai közt d. u. 4 órakor 
székvárosába távozott. 

Ezen után csak két kérdésem van a levelem elején 
említett koszorús nagy regényírónkhoz : 1-ször, hogy ő 
„Magyarország regényes történetében" az ország egykori 
„nagy verekedőinek" (tisztelet nekik ! szükség volt rájok !) 
hőseinek életét (mint a hős Opos-ét) oly szépen megírta, 
— megirja-e még egy ujabb, az előbbi századokéhez ké-
pest még meseszerűbben hangzó, de tiszta valóságokat 
tartalmazó „Magyarország jelenkori történetében" azok 
életét, kik a szellemi nagyság müveit alkotják s a béke 
és szorgalom, az erény és tudomány áldásait tündökölte-
t ik? 2 •szor, hogy aki boldogság, haladás és nagyság 
alapjaképen e község és városok sorsában az egyesülést oly 
helyesen jelelte meg, mikor fogja a mindnyájunk, a haza 
boldogságához oly szükséges vallási egyesülés zászlóját ily 
nagy lélek és gondolkodó főhöz méltóan kibontani? 

Rusztikusz. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Nm. és föt. dr Schopper György leve le Pintér 

Kálmán úrhoz, a budapesti Kath. Kör alelnökéhez: 
Igen tisztelt tanár és alelnök ur ! Fogadja őszinte 

köszönetemet azon szives részvétért, melyet nem várt 
kitüntetésem alkalmából saját és a Kath. Kör nevében 
tolmácsolni kegyeskedett. Senki sem örvend jobban a 
Kath. Kör létezésének mint én, senki sem óhajtja hőbben 

annak a mostani mostoha idők leteltével virágzását és 
gyarapodását, mint én. És azért biztosítom a szeretett 
testvéreket, hogy őket pártfogolni és támogatni soha meg 
nem szünendek halálom esetére se. Istennek bőséges ál-
dását kérve a kör még gyönge csemetéjére, mindnyájokat 
szivemből üdvözölve maradok Krisztusban testvérök, Rozs-
nyón, 1891. nov. 29. Schopper, püspök. 

VEGYESEK. 
*** Hg Vaszary Kolos primás és esztergomi érsek 

ur Esztergom polgármesteréhez a következő levelet in-
tézte : Tekintetes polgármester ur ! Igen tisztelt jó uram! 
Budapesten élő szóval kértem jó tekintetességedet arra, 
hogy érkezésemkor minden ünnepies, költséges fogadtatás 
mellőztessék ; meglepetve olvasom a fővárosi és esztergomi 
lapokban, hogy készül az én székhelyem érzelmeit külső-
leg is kifejezni. Kedves jó polgármester ur ! Ismeri Esz-
tergom városa iránt a kegyelettől őrzött s táplált őszinte 
érzelmeimet, hő szeretetemet és odaadó ragaszkodásomat, 
de ismeri egyéniségemet is, ki a kegyeletes érzelmek külső 
nyilvánulását mások irányában igen tisztelem és osztom, 
a magam számára azonban csak a benső érzelmeket ké-
rem és óhajtom — egyedül. Azonkívül tudja kedves 
polgármester ur, hogy napjainkban mennyi köny szárit-
ható fel, mennyi inség enyhíthető, mennyi nyomor csilla-
pítható néha kevés költséggel ; míg jelentékenyebb ösz-
szegeknek egy órai ünnepre terméketlen, mulandó kiadása 
— szivem sugallja — nehezen illeszthető anyagi gon-
dokkal is küzködő városunknak természeti csapások által 
előidézett szegénységi keretébe. Igen szépen kérem tehát 
tek. polgármester urat, kegyeskedjék odahatni, hogy a 
fogadtatásomra nagylelkűen szánt összeg emberbaráti, jó-
tékony czélokra fordíttassák; nekem pedig tartsák meg 
igen nagyrabecsült, engem boldogító érzelmeiket, melye-
ket a nemes és szeretett város közönségének őszinte szív-
ből viszonozni egyik főtörekvésem leend. Kérésemet 
ismételve, igaz tisztelettel, hő szeretettel vagyok tekinte-
tes polgármester urnák, Pannonhalmán, 1891. nov. 27. 
őszinte híve Vaszary Kolos m. k. — E levél ujabb és 
fényes bizonyítéka annak, hogy a herczegprimás ő fő-
méltósága mennyire szivén viseli székvárosának s a sze-
gényeknek sorsát, és mennyire szereti a csöndes zajtalan 
munkásságot. 

— Az osztrák katholikusok mégis életrevalóbbak 
mint mi ! A katholikus iskolaegylet e napokban tartott 
közgyűlésén Bécsben 5000 ember volt jelen. Ilyen nép-
gyűlést mi még nem tudtunk tartani. Pedig ezek nélkül 
a katholiczizmus felszabadítása és felvirágoztatása nem 
történt meg sehol, nem megy és nem fog menni sehol, 

— Sajtóhiba-igazítás. A lap 44. számában : Tartalom 3. sor : 
„uj socialdemokraczia'' helyett csak „socialdekraczia, a 346. lapoldal 
2. felének 16 és 17. sorában felülről : „következőkben" helyett va 
következőkben ; a 349. lapoldal 2. felének 17. sorában felülről „vi-
selt dolgai" helyett „külügyi viselt dolgai/ és a 18. sorában alul-
ról : „megbízott" helyett „meghatott," a 352. lapoldal 2. felének 
utolsó sorában „előfizető" helyett „előfizetőt" — kell olvasni. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

j szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij: 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
j Szerkesztő lakása : Buda-
! pest, VI., Bajza-utcza 
; 14., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál 
Budapesten a szerkes 
tőnél, és Rudnyánsz 
A. könyvnyomdájába 
IV., Papnövelde-utc 
8. sz. alatt, hova a 
taláni reclamatiók 
bérmentes nyitott levé 

ben, intézendők. 

Az uj körösi g. k. püspök. 
Drohobeczky Gyulát, a munkácsi görög ka-

tholikus egyház áldozárját . szentszéki ülnököt 
és az ungvári tanitóképezde igazgatóját , körösi 
görög katholikus püspökké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1891. évi október 19-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Josipovich Imre, s. k. 
Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. 

A keresztény családi élet visszaállitása. 
A feszület mint családi szentély. 

A kifej te t tük okhoz hozzájárul még egy 
másik: ezek a szokások őseink keresztény vér-
alkatának mintegy — alapját képezték, és most, 
sajnos, kezdenek igen ri tkák lenni és eltűnni. 
Hány család van csakugyan, melynek lakásába 
ha belépünk, az ember szeme rögtön a feszüle-
ten, mint családi szentélyen akad meg? Vagy 
találunk-e mindenütt , ugy a mint ez azelőtt 
szokás, valóságos életszükséglet kielégitése volt, 
uton-utfélen, a háznak minden részében, kivül-
belül, valamit, a mi a benlakók keresztény hi té t 
és vallásosságát volna hivatva fel tüntetni és 
hirdetni : keresztet, szobrot, lámpával vagy a 
nélkül, a ház homlokzatán, a küszöb fe le t t , és 
igy tovább? Hány család van, igazán, most már , 
a hol a mindennapi imádságot közösen végzi 
apraja-nagyja, az ur és a család? H á n y család 
van olyan is, a hol az atya és anya áldását 
mindennap kikérnék a gyermekek, legalább reg-
gel, munkához fogás előtt, vagy estve, nyuga-

lomra térés előtt ? Hasonli tsuk csak össze a mos-
tani családi életet azzal, melyet hiveink 50 vagy 
100 év előtt é l tek : vájjon mindezek a jó ke-
resztény szokások, melyek az embereket folyto-
nosan az Ur félelmére figyelmeztették és abban 
állandóan meg is t a r t o t t ák , nem fogyatkoztak-e 
meg — szokatlan, ijesztő mértékben, rohamos 
haladással a sülyedés le j tőjén? Nem hinném, 
hogy valaki azt tapasztalná, hogy nem. Igaz, 
hogy egy kissé nagyobb gondosság, egy kis jóra-
fordulás mutatkozik, mondhatni , világszerte. Az 
i f júság ok ta tására a ker. hit- és erkölcstanokban 
nagy gond van fordí tva minden felé. Csak a 
legfelsőbb iskolák tanulói, az if júság legszebb vi-
rága, legnagyobb dolgokra h ivato t t része, az egye-
temek hal lgatói vannak Európában, széltében-
hosszában, hol jobban, hol kevésbé, de csaknem 
mindenüt t elhanyagolva. A szülők is sürüen nyi-
latkoznak, hogy ők gyermekeiknek vallásos ne-
velést akarnak adni. Ámde mindezek daczára, 
mindezek mellet t , vájjon mutatkozik-e, legalább 
figyelemre méltó reményeket keltőleg, a családi 
élet egészének határozot tan keresztényies jöbbra-
fordulása ? Nem hinném, hogy valaki azt merné 
állitani, hogy — igen. Pedig hát ennek ugy kel-
lene ám lenni. Quod non est in actis, non est 
in foro. Ugy vagyunk mi emberek alkotva, hogy 
a mi külsőleg nem nyilvánul, azt sokszor de 
jure is nem létezőnek vesszük és kénytelenek 
vagyunk venni. A mi keresztény kath. hi tünk 
pedig oly nagy tényezője az emberi életnek, hogy 
azt nem lehet bezárni a szivek t i tkos kamará-
jába. Kitör az, — és ha nem tör ki, jele, hogy 
nem él, nem ér az semmit, — kitör az, és „eget 
kér," érvényesülést követel magának Isten és 
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emberek előtt. Egész vallásunk a szent kereszt 
körül forog : vájjon tehát oly csodálatos, hallat-
lan dolog-e az, ha azt kívánja szivünk-szemünk, 
hogy a szent feszület, megváltásunk, boldogságunk 
forrása, mint ilyen a családi életnek középpontja, 
mindene, szentélye legyen ismét minden keresz-
tény család házában? Én azt hiszem, hogy nem. 

Mert mi az a feszület? Az Isten fia képe, 
abban a magasztos pillanatban megörökítve, mi-
dőn i rántunk való szeretetből vérét ontá éret-
tünk, s a bűn rabszolgaságából s az örök kár-
hozat torkából bennünket megszabadított és az 
Isten fiainak, a mennyország, az isteni boldog-
ság örököseinek kimondhatat lan fenségü méltó-
ságára felemelt mindnyájunkat . 

A feszület maga a megtestesült Isten, „a 
kiben élünk, mozgunk és vagyunk," fel tüntetve 
abban a pil lanatban, mely az emberiségre nézve 
a legjelentősebb, hatásaiban a legmesszebb vágó 
pillanat, a midőn teljesen bebizonyult, hogy csak-
ugyan ő, a ki a kereszten kifeszítve függött , ne-
künk egyedüli „ut, igazság és élet." Vájjon nem 
illik-e, nem kötelesség-e, hogy a kinek mindent 
köszönhetünk, magát a családi élet szentségét 
és a haza jogbiztositott élvezetét is a keresztény 
civilizáczió egyéb áldásaival együtt, — hogy 
ennek nyomait lássuk mindenütt , a családi élet-
ben, a lakóházban? A feszület az embernek lakó-
házában az. a mi az egyes hivekre nézve a szent 
keresztvetés. Abból és ebből kell kiindulni, és 
ugyanerre kell visszatérni minden gondolatnak, 
minden törekvésnek, a keresztény család életé-
ben. Ez a keresztény családi élet külső nyilvá-
nulásának alphája és ómegája. Alpha a szent 
kereszt minden egyes hivő homlokán megje-
lölve; omega a feszület házi szentély gyanánt 
felállítva. Az Ur angyala Egyptomban megkí-
mélte az izraeliták házait az Isten nagy csapá-
sának végrehaj tásától , mer t azok a jelképes 
húsvéti bárány vérével meg valának jelölve. Ez 
jelképes tör ténet volt. Minden keresztény lélek 
egy-egy ház, az isteni bárány vérével a j ta ján 
megjelölve. A mely lélek homlokán nincs ott a 
vértől áztatot t szent kereszt : azt az Ur pusztító 
angyala nem kíméli. És hogyha az isteni vér-
től áztatot t szent kereszt ugy bele van oltva a 
megkeresztelt ember lelkébe, hogy az az ő ke-
resztény létének eltörölhetetlen jele, character 
indelebilise : akkor a keresztény családok házait 
is megilleti az a megkülönböztető, k i tünte tő jel, 
hogy a kereszt diszesitse őket s a feszület legyen 

az ő szentélyük. Ház, család, feszület nélkül, 
keresztények közt, ház, család élő hit nélkül, 
a melyben Isten örömét bizonyára nem találja. 
Ilyen feszület nélküli házakból és családokból 
alakul az — istentelen állam minden törekvé-
seivel, minden rombolásaival: az Isten nélküli 
iskolával, az Isten nélküli kórházakkal, az Isten 
nélküli igazságszolgáltatással, mely eldobja ma-
gától a feszületet. A milyenek az egyének, olya-
nok a családok; a milyenek a családok, olyan 
az állam. 

Akarjátok, hogy az állam keresztény legyen : 
á l l í t s á t o k v i s s za a családi keresztény életet. E r r e 
a szent feszületnek központi szentélyül való 
elfogadása az első lépés. 

Én jól tudom, hogy kevés keresztény ház 
van, hála Istennek, a melyben a feszületnek 
nyomára ne akadnánk. Nem régen hallottuk egy 
orvostól (pedig ezeknek van a legtöbb alkalmuk a 
családok szentélyeibe behatolui) ezt: „Én a feszü-
letet csaknem mindenüt t o t t találom látogatá-
saim alkalmával betegeim szobájában." Elhisz-
szük, hogy igy van. A keresztény hit ot t van a 
mi keresztény katholikusainknak a lelke mélyén, 
és a kereszt is meg van, jobbára mindenütt , 
legalább is mint örökség: de nemde rendesen 
c s a k i s az alvó szobában, a h o l az e m b e r e k b e -
hunyt szemekkel s öntudat lanul szokták a nap 
sötét részét eltölteni? Hát arra való csupán a 
feszület, hogy annak árnyékában nyugodtan al-
hassunk, és nem főleg arra, hogy annak fényé-
ben éljünk, jár junk és legyünk a küzdelmes élet 
minden pil lanatában ? Ki tehát a feszülettel az alvó 
szobákból, a lakóhelyiségek sötét szögleteiből a 
lakóházak legelőkelőbb, legvilágosabb, legfénye-
sebb helyeire ! Csak innen fog a feszületen függő 
Isten-ember szelleme és malaszt ja uralkodni az 
egész család és ennek egész élete fölött, jó sors-
ban és a balszerencse nehéz óráiban, a mikor 
legnagyobb szüksége van az emberi léleknek a 
kereszten függő isteni megváltó példájára és 
vigasztaló, enyhitő malasztjára. 

És a szegényebb sorsuak még csak megte-
szik ugy a hogy napjainkban is ezt a köteles-
ségüket. Feszület, szent képek diszesitik lakásu-
kat a legelőkelőbb helyén a falaknak. A jobb-
móduak és a gazdagok felvilágosodottsága azon-
ban szakí tot t a keresztény családi élet legszebb 
hagyományainak e gyöngyével, s aranytól, ezüst-
től ragyogó, képekkel, szobrokkal díszített lakó-
helyeik száműzték a fenségest, a keresztény jel-
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leget s pogányokká lettek. Ezer apró, nagy, sőt 
óriás szoba-diszlet közt minden ta lá lha tó , csak 
a mi a lelket igazán felemeli: a feszület, a családi 
szentély, az hiányzik. 

Vegyék a lelkipásztorok, a hi toktatók, a 
lelkiatyák ezt az ügyet erélyesen a kezökbe ! 
Ha Krisztust beviszik a családok szentélyébe : 
meg lesz vetve a keresztény állami és társa-
dalmi élet alapja. 

Legyen ugy, mint sz. Pál apostol m o n d j a : 
„Nos autem praedicamus Christum et hune cru-
eifixum." 

A feszület mint családi szentély a fejedel-
mek és hatalmasok palotáitól le egész a szegé-
nyek kunyhóiig mindenüt t — képes megváltoz-
ta tn i a föld szinét. 

Emitte, Domine, Spiritum tuum : et crea-
buntur, et renovabis faciem ter rae !" 

A k é t u j p ü s p ö k r ő l . 
Szmrecsányi Pál, szepesi püspök, született 1846. 

május 6-án, Daróczon, Sárosvármegyében. A gymnasiumot 
a 6-ik osztályig Eperjesen, a 7 — 8. osztályt már mint 
egri főmegyei kispap az egri lyceumban végezte. Barta-
kovics a tehetséges ifjút theologiára a budapesti tud. 
egyetemre küldte fel, a hol Samassa érsek volt egyik 
tanára. 1869-ben áldozópappá szentelte fel érseke s előbb 
Nyíregyházára, majd utóbb Makiárra küldte káplánnak. 
Két évig működött a lelkipásztorkodás terén, mert Barta-
kovics magához vette az udvarba. Azóta az egyházmegyei 
kormánynál gyakorolta és értékesítette kiváló tehetségeit 
és tudományát. Samassa érsek, ki őt Bartakovics után 
megtartotta titkárnak, előbb irodaigazgatójává, majd 
1885-ben kanonokká léptette elő a csendes életű és finom 
modorú férfiút. Canonicus processusa f. hó 3-án Bécsben 
volt. Betegség miatt nem jelenhetvén meg személyesen, a 
fidei professiot Szele püspök kezeibe tette le Egerben. 
Az erről szóló okmányt dr Kerekes Arvéd egri lyc. jog-
tanár és hitszónok vitte fel Bécsbe a nuntiusnak, ki előtt 
az uj szepesi püspök ur tanúi a processusnál Winter 
Ágoston és dr Bergmann József pazmaneumi elüljárók 
valának. — Az egyház és a haza e kinevezéshez nagy 
reményeket füz. Ad multos annos. 

Drohobeczky Gyula, körösi gör. kath. püspök, szül. 
1853-ban Gányán, Mármarosmegyében, a hol édes atyja 
gör. kath. lelkész volt. A gymnásiumot, mint árva az 
ungvári konviktusban kapván ellátást, az ungvári gymná-
siumban ; a theologiát, mint a munkácsi egyházmegye 
növendékpapja, az ungvári seminariumban végezte. 1876-
ban áldozópappá szentelték fel. A szép tehetségű és lelkes 
munkálkodásu férfiú három irányban működve szerzett 
nevének tiszteletet és elismerést : mint a munkácsi tanitó-
képző-intézet tanára és igazgatója a tanítás és nevelés, 
mint jeles zeneértő az egyházi és világi zene müvelésének, 
végül mint a „Kelet" czimii, „amagyarországi g. katholiku-

sok érdekeit képviselő hetilap" szerkesztője, az irodalom, 
egyházi élet és hazafiság ápolása terén. „Kelet" czimü lapja 
a negyedik évfolyamot végzi. Keletkezése óta egész a 
mai napig szívélyes csereviszonyban levén lapjaink, bőven 
nyilt alkalmunk Drohobeczky Gyula lapjának bokros ér-
demeiről meggyőződni a vallásosság és hazafiság ápolásá-
nak mezején. Legújabb alkotása e téren a „Szent Gyula 
naptár", a „hazai magyarajku gör. katholikusok részére." 
Gyula naptárnak nevezte kegyeletből megyés püspöke, dr 
Firczák Gyula ur kedves személye iránt. U j megyéje, a 
körösi, oly kicsiny, hogy csak 24 plébánia van benne ; 
de e kis egyházmegyében Drohobeczky püspök nagy ha-
talom, erős vára lesz a katholiczizmusnak és a magyar 
hazához való ragaszkodásnak, annál is inkább, mert a 
körösi egyházmegye nagyrészt a Magyarországból beván-
dorolt gör. kath. hivek számára keletkezett, a kiknek 
papjai között most is ily nevek hallhatók, mint : Soós 
György, Szegedi Miklós, Lábos András és Ulászló, Kis 
István, Ujfalusy Mihály. 0 az első püspök szent István 
birodalmában, a ki a szerkesztőségből egyenest püspöki 
trónra lépett. Európa-szerte ritka, nagy esemény. Legyen 
az uj püspök, ki eddig munkása volt a kath. sajtónak, 
annak apostoli oszlopa — a püspöki karban. A magyar 
főrendiház is nyitva áll előtte. Ad multos annos! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , decz. 9. A római kérdés tehát mégis lé-

tezik, — akármint hirdették is millió torokkal a világ 
összes szabadelvű lapjai és férfiai. A pápa, a ki ebben az 
ügyben legközvetlenebbül érdekelt fél, nem szűnt meg 
hirdetni s a világ különféle részeiben tartott katholikus 
kongresszusok nem szűntek s nem szűnnek meg vissz-
hangoztatni, hogy — van római kérdés, mert a pápa 
nem szabad, s az egyház feje az egyház ellenségeinek a 
kezében van, kiszolgáltatva minden bekövetkezhető esély 
szeszélyének. 

Egy tiroli országos képviselőnek az érdeme, hogy 
az ügyben a diplomacziai is kénytelen volt felszólalni, 
kénytelen volt a római kérdés létezését és nagyságát 
konstatálni. Kálnoky gróf ismeretes felelete megbecsül-
hetetlen adalék korunk legújabb történetéhez. A fejedel-
mek és az államférfiak már ugy megkedvelték a hallga-
tást, a pápa iránt való néma részvétet és néma sajnálkozást, 
hogy a világ az ő hallgatásukat annak jeleül kezdte 
venni, mintha a római kérdés csakugyan már nem léteznék. 
Egy egyszerű képviselő a történelem itélő széke elé alí-
totta a történeti jogalapon álló osztrák-magyar monarchia 
külügyminiszterét s kényszerité őt kimondani a történeti 
valóságot, hogy t . i. a római kérdés megoldatlan, létező, 
fölöttébb kényes kérdés. Vajha a magyar delegáczióból 
indult volna ki az igazmondásra és jogtiszteletre az ini-
ciativa! De már mindegy; a nagy akczió fényes érdemét 
a hitbuzgó Tyrol képviselője elragadta előlünk. Megér-
demli a dicsőség élvezetét, most és az utókor előtt. 

Konstatáljuk záradékul ezúttal, hogy mi foglal-
tatik ben Kálnoky gróf nyilatkozatában, mi nem : 

Benfoglaltatik : 
1. Hogy a római kérdés nyilt kérdés. 

42* 
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2. Hogy a pápa nem élvez teljes szabadságot. 
3. Hogy teljes függetlenségre van szüksége az egy-

ház fejének. 
4. Az osztrák-magyar monarchia kormánya is kivánja, 

hogy az apostoli szentszéknek a szükséges függetlenség 
biztosítva legyen. 

5. Az osztrák-magyar monarchia túlnyomóan katholi-
kus lakosságának aggodalmai a szent atya helyzetére 
vonatkozólag alaposak és jogosak. 

Nincs bent a nyilatkozatban : 
a) Hogy miképp kell megoldani a nagy kérdést, 

csak félig. 
Kálnoky gróf, azzal is a mit moudott, azzal is a mit 

elhallgatott, nagy szolgálatot tett az igazságnak, a jog-
nak és a népek kormányzásában való becsületességnek. 

?? 

Budapest, decz. 8. Tisztelgések Magyarország her-
czeg-primásánál. — Közöljük e történeti nevezetességű 
tisztelgéseket a napirend sora szerint: 

Vasárnap, mint rendesen, a palotájában lévő házi-
kápolnában mondott ő hgsége sz. misét. Délelőtt ismét több 
küldöttséget fogadott. Először a királyi katholikus tanító és 
tanitónö-képző-intézet küldöttsége járult a herczeg-primás 
elé. A küldöttség vezetője s szónoka Schiffer Ferencz dr, 
pápai kamarás volt, tagjai pedig Nemes Antal dr, Gulás 
Béla és Molnár László voltak. Schiffer rövid üdvözlő be-
szédére a herczeg-primás köszönetet mondott a tisztel-
gésért. Válaszában kifejtette, hogy a tanárok, kik tanítókat 
képeznek az egyháznak s hazának, fősúlyt fektessenek 
arra, hogy az ész mellett a szivet is kellőképp kiképez-
zék. A tanitók rendesen a helység vezérférfiai, éppen 
ezért fontos az ő helyes kiképzésük. Végül melegen meg-
igérte pártfogását. Azon lesz, úgymond, hogy ez intézet 
mindenben megfelelhessen hivatásának s az állami intéze-
tekkel egy nivón álljon. — A küldöttség távoztával Verédy 
Károly dr fővárosi tanfelügyelő tisztelgett, bejelentve 
egyúttal a tanfelügyelőségek s tantestületek keddi tisz-
telgését. Majd Gyomlay Gellért királyi tanácsost, közala-
pítványi kerületi főtisztet fogadta a hg-primás. — Végül 
délben az országos katholikus legény-egyesület mintegy 
50 tagu küldöttsége járult a herczeg-primás elé, ki a 
küldöttséget, oldalán Kohl Medárd titkárral, nagytermében 
fogadta. Schiffer Ferencz dr az egyesület elnöke szép 
beszédben üdvözölte a főpapot s felkérte, fogadja el az 
egyesület védnökségét. A herczeg-primás a beszédre kö-
rülbelül következőleg válaszolt: „Tisztelt uraim! Köszö-
nöm s igaz örömmel fogadom a katholikus legény-egye-
sület tisztelgését. Fontosnak tartom az egyesületet és 
pedig egyrészt azért, mert a kölcsönös eszmecsere, melyre 
pedig az egyesület alkalmat ád, bőviti az ismereteket, 
másrészt, mert a gyakori együttlét a sziveket közelebb 
hozza egymáshoz. Valláserkölcsi szempontból is fontos ez 
az egyesület, mely sok lelki s testi veszedelemtől óvja meg 
tagjait. Sok és nagy feladat vár reám, hanem azért a 
katholikus legény-egyesület védnökségét ezek mellé igen 
szívesen elfogadom. A mag, melyet nagynevű elődöm, 
Scitovszky primás ez egyesület alakításakor elvetett, 
immár terebélyes fává növekedett. Remélem, hogy ez a 

terebélyes fa védnökségem alatt még erősbödni, növe-
kedni fog. Igy legalább, a kik netalán hely nélkül van-
nak, ágai alatt menedéket lelhetnek." A beszédre felhang-
zott lelkes éljenzés után a küldöttség vezetője egyenkint 
bemutatta a megjelenteket: a herczeg-primás pedig vala-
mennyivel kezet fogva, többeket megszólításával is kitün-
tetett. A héten, a már emiitetteken kivül, több jótékony 
nőegylet is fog még tisztelegni a herczeg-primásnál. 

Hétfőn is egymást érték a tisztelgők. Délelőtt tizen-
egy órakor Szápáry Gézáné grófasszony vezette a jótékony 
nőegyesület választmányát a herczeg-primás elé. Rövid 
szavakkal ajánlotta az egyesületet a herczeg-primás figyel-
mébe s jóakaratába. Az egyházfejedelem igen kegyesen 
fogadta a tisztelgőket s a grófnőhöz intézett válaszában 
a jótékonyságot aranyfonálnak mondta, a mely a sziveket 
összeköti. Igen méltányolja, úgymond, hogy a magasrangu 
hölgyek szegény embertársaik gyámolitásában lelik örö-
müket. Végül igérte, hogy az egyesület iránt mindenkor 
megtartja jóindulatát. A jótékony nőegyesület után a 
szamaritánus egyesület választmánya tisztelgett Szápáry 
Gézáné grófasszony és Müller Kálmán dr egyetemi tanár 
vezetése mellett. Szápáry Gézáné grófasszony, az egye-
sület elnöke, pár keresetlen szóval kérte a herczeg-pri-
mást. hogy kegyeit ez egyesületre is kiterjeszsze. „Eszembe 
jut, felelte a herczeg-primás, az a szent mondat: „sze-
resd Istenedet mindenek felett s felebarátodat, mint ten-
magadat." A szamaritánus egyesület ezt a morális paran-
csot teljesiti, ennek kellő teljesítése a czélja, s éppen 
ezért pártfogásomról biztosithatom." A küldöttséget ve-
zető grófnő ezután bemutatta a megjelenteket s átnyúj-
totta a herczeg-primásnak az egyesület írásbeli kérelmét 
a kórházak vasárnapját illetőleg. E feliratban az egyesü-
let arra kéri a herczeg-primást, adjon engedelmet az 
egyesületnek, hogy bizonyos vasárnapokon az egyesület 
hölgyei a kórházak szegényei számára alamizsnát szedje-
nek a templomokban. A tisztelgők távozta után a her-
czegprimás titkára, Kohl Medárd kíséretében áthajtatott 
Jenő főherczeghez, délután pedig Lobkovitz Rudolf had-
testparancsnokot látogatta meg. 

Kedden délelőtt a hgprimás első látogatója Schuszter 
Konstantin váczi püspök volt, ki majd egy óráig időzött 
nála. Ezután Verédy Károly dr, tanfelügyelő vezette a 
herczegprimás elé a fővárosi állami, elemi és polgári 
tanítóképző intézet tanári karát. Verédy hosszabb beszédet 
intézett a herczegprimáshoz s a tanári kar igaz örömé-
nek adott kifejezést a fölött, hogy az uj herczegprimás-
ban a jó hazafiu s kiváló tudóson kivül a tanárt is tisz-
telhetik. Beszéde végén a tanfelügyelő hangsúlyozta az 
állami iskolák fontosságát. Az üdvözlő beszédre a her-
czegprimás a „B. H." szerint körülbelül ezt felelte: 

„Igen tisztelt, nagyságos uram, szeretett kollégáim! 
Vonatkozással nagyságod beszédének ama részére, mely a 
magyarországi állami iskolák fontosságával foglalkozott, 
előre is kijelentem, hogy ezzel egyetértek. Mig más nem-
zetek évszázadokon át a tanügy mezején munkálkodhattak, 
addig a mi magyar hazánk a nyugat bástyájaként állott, 
s őseink karddal kezükben, mint e bástya harczosai 
küzdöttek. A viszonyok végre természetesen megváltoztak, 
s bámulatos az a haladás, melyet, mint mindenütt, a 
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tanügy terén is tapasztalunk. A család az életben az első 
iskola, melyben a szerető anya gondos gyöngéd keze 
óvja a gyermeket. 0 adja át a második iskolába : az 
elemibe. Helyesen jegyezte meg nagyságod, hogy a tanitó 
állása szerény, de nagyon kiható. S éppen ezért fontos 
is. Annál fontossabb az állami tanítóképző-intézet taná-
rainak hivatása, mert hisz ők adják meg a tanítónak, a 
mit ez majd a gyermekek szivébe csepegtet. En is tanár 
voltam s szivemen hordom a tanitás ügyét." — A tanári 
kar távoztával ugyancsak Verédy Károly tanfelügyelő 
vezette a fővárosi tanítótestület küldöttségét. Jenny József 
igazgató, tanitótestületi elnök, volt a küldöttség szónoka. 
Végül a budapesti tanítókat segély zö-egyesület igazgató 
tanácsa tisztelgett Vajdaffy Gusztáv igazgató vezetése 
alatt. A herczegprimás igen szivesen fogadta ezt a két 
küldöttséget is s a segély-egyesületnek megigérte ugy 
erkölcsi, mint anyagi támogatását. = 

Eger, decz. 8. Hevesmegye és a szepesi püspök. — 
Hevesvármegye ma tartott rendkivüli közgyűlésén Kállay 
Zoltán főispán meleg hangú előterjesztésére elhatározta, 
hogy ő felségének Szmrecsányi Pál egri apátkanonok 
szepesi püspökké való kinevezéséért őszinte köszönetét 
nyilvánítja, azt jegyzőkönyvbe iktatja s a püspököt, te-
kintve Hevesvármegye bizottsági tagjai sorában éveken 
át folytatott eredményes működését, uj méltóságában üd-
vözli s püspökké szenteltetése alkalmával küldöttségileg 
részt fog venni. A küldöttség számos előkelő bizottsági 
tag beválasztásával azonnal megalakult. 

China. Jelenet a keresztények üldözéséből Chinában. — 
Van szerencsénk szíves átengedés folytán t. olva-

sóinknak bemutatni azt a levelet, melyet az alulirt 
püspök, a déli Hon-pé apostoli vicariusa, Simeoni bibor-
nok ő eminencziájának, a Propaganda fejének az I-Tchang-i 
eseményekről irt. 

Han-Kooiv, 1891. szeptember 12. 

Főmagasságu Uram ! 
Han-Koow-ba jöttem, hogy püspökké fölszenteljem 

Jean Hoffman szerzetest, a kit nemrég választottak meg 
a déli Chausi apostoli vicariusának. Az egyházi szertar-
táson, a mely szept. 6-ikán ment végbe, huszonnégy pap 
segédkezett; a hivek is tömegesen tódultak a templomba 
s nagy lelki örömök között ültük meg az ünnepet, nem 
sejtvén, hogy örömünket nemsokára fajdalom fogja fel-
váltani. 

Ugyanaznap délután négy órakor éppen áldást ad-
tunk az oltári szentséggel, midőn egyszerre csak előttünk 
áll I tchang-fou-ból Ansgaire Braun atya, vicariatusom-
ban hittérítő, hét ferenczrendü nővér kíséretében, (Mária 
hittéritői), a kik itteni árvaházunkat vezetik. Az atya és 
a nővérek látására mindnyájan feljaldultunk. A hittéritő 
feje bekötve, kezében a vérfoltoktól pirosló ciboriumot 
tartotta ; körülötte a nővérek szintén véres s eltépett ru-
hában. Arczuk azonban dicsőségteljesen ragyogott az 
örömtől; ők büszkék voltak arra, hogy Jézus nevéért 
szenvedhettek. 

De mi is történt velük P Ok igy adták elő a dol-

got : Szept. elsején egy ismeretlen férfiú jött az i-tchang-i 
árvaházba karján egy szerinte két éves lánykával, a ki-
nek özvegy anyja a lehető legszűkebb anyagi viszonyok 
között tengődik, s azért kéreti a nővéreket, ha kegyesek 
volnának azt intézetükbe felfogadni s egyúttal szegény 
anyjának is, a kinek otthon még több gyermeke is van, 
némi alamizsnát adni. 

A kis gyermeket azonnal egy chinai asszonyra bíz-
ták, a ki azt megmosta s tiszta ruhát adott rá. De mily 
nagy volt meglepetése, midőn látta, hogy az állítólagos 
lányka nem lány, hanem fiu! A nővérek ennek hallatára 
még jobban meg voltak lepetve s rögtön az ismeretlen 
átadónak keresésére küldtek, de annak már híre-hamva 
sem volt. Másnap azután megtudták, hogy egy asszony 
elvesztette fiát, s hogy e miatt a legnagyobb aggodalom-
ban van. Mikor a nővérek ezt megtudták, rögtön értesí-
tették az illető anyát, a ki nem is késett eljönni, s a 
legnagyobb hálával volt a nővérek iránt, hogy fiát oly 
szeretetteljesen gondozták, s hogy uj ruhát is adtak reá. 

A dolognak hire csakhamar mindenfelé elterjedt s 
a népség borzasztó lárma között vette körül az árva-
intézetet. A nővérek ablakaikból rémülve látták, hogy a 
felbőszült tömeg már a szomszéd házra vetette magát, a 
melyben egy protestáns lelkész lakott, s hogy azt már 
fel is gyújtották. A nővérek az árvákkal a kápolnába 
rohannak s itt földre borulva feloldozást vesznek s meg-
áldoznak. 

A szegény árvák pedig kezeiket s szemeiket ég felé 
emelve segítségért kiáltanak: Jézusunk segíts ra j tunk! 
Sziiz Mária könyörögj éret tünk! 

A felbőszült tömeg most már az árvaházra rohant, 
köveket s fadarabokat dobált a hittéritőre s a nővérekre, 
ugy, hogy mindnyájukról vér folyt. 

Végre valahára megérkezik katonasággal a manda-
rin, kiszakítja a nővéreket s a hittéritőt az ostromlók 
karmaiból. Az árvákat alig lehetett a nővérektől elvá-
lasztani, annyira ragaszkodtak hozzájuk. 

A mandarin kiszabadítván a hittéritőt s a nővére-
ket, biztos helyre kisérte őket. De az utczán minden 
lépten-nyomon kőzáporok hullottak feléjük; szegények 
már majdnem képtelenek voltak tovább haladni, annyira 
el voltak már borítva vértől s sebektől; Braun atyát egy-
szer már holtnak is tartották. Ily körülmények között 
értek el a folyóhoz. I t t ismét ujabb jelenet fokozta fáj-
dalmukat. Egy erőszakos kéz az egyik nővért a folyamba 
lökte, s már azt hitték, hogy a habok martaléka lesz, 
midőn egy hőslelkü európai katonatiszt megmentésére 

!) A Maria de Stehaug-i ferenczrendü hittéritőnők főnök-
nője, ££yik levelében elbeszéli, hogy midőn a tömeg rárohant azr 
árvaházra, a nővérek az árvákkal a kápolnába futottak s ott akar-
ták bevárni a biztos halált. Ansgaire atya pedig sietett őket fel-
oldozni s megáldoztatni. Ekkor a chinaik baltákkal betörvén a 
kaput, betörtek a kápolnába ; de, mintha csak valami fensőbb 
hatalom varázsa alatt állottak volna, az első pillanatban vissza 
riadtak, de csakhamar mint a felbőszült vadak rávetették magukat 
a kis csapatra s kegyetlenségükben határt nem ismertek. 

Mikor azután a hajón voltak, az atya ismételten kiszolgál-
tatta nekik az oltári szentséget, s igy ezen a napon háromszor 
járulhattak az Úr asztalához, mert a reggeli misén is részesültek 
az égi eledel kegyelmében. 
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sietett s ismét szárazra hozta. Itt találkoztak két orvos-
sal, a kik megkönyörültek rajtuk s segítséget, sőt még 
ruhát is adtak nekik. 

Mikor visszatekintettek a város felé, sürü füstgomo-
lyagot láttak az ég felé szállani ; — csakhamar tisztában 
voltak azzal, hogy az semmi egyéb nem lehet, mint a 
püspöki residenczia s a szeminárium. A lázadók először 
mindent darabokra zúztak, és petroleummal befecskendezve 
felgyújtották. 

Franzoni atyának sikerült az oltári szentséggel s a 
növendékekkel még idejekorán elmenekülni. Azonban 
minden tönkre van téve, az archívum, az apostoli meg-
hatalmazás, megválasztatási brevém, szóval minden a lán-
gok martaléka lőn. Most már semmink sincs, sem könyv-
tárunk. sem egyéb butorzatunk, sem egyházi ruháink s 
felszerelések ; egyedüli birtokunk, az élet s a ruha, a 
mely testünket födi. De legyen áldott az Ur szent aka-
rata ! Kegyeskedjék kérem eminencziád lehetőleg gyorsan 
öt breviáriumot, misekönyvet s egyéb egyházi felszerelé-
seket küldeni, mert semmink sincsen. 

Eminencziádnak kezét csókolva, vagyok főmagasságu 
bibornok urnák legalázatosabb szolgája 

Fr. B e nj amin Christiaeus 
colophone-i czimzetes püspök s 

a déli Hon-pé apostoli vicariusa. 
Az apostoli vikárius egy másik levelében arról ér-

tesít bennünket, hogy a szeminárium növendékeit az 
i-tchang-i keresztény földmivesek fogadták magukhoz s 
hogy az árvák a mandarin oltalma alatt vannak. Azután 
azt mondja még, hogy már junius 21-ikén egy körül-
belül ezer emberből álló tömeg megtámadta az árvainté-
zetet azért, mert mint ők mondják, az a hir terjedt el, 
hogy a keresztények kiszúrják a gyermekek szemeit s 
megcsonkítják azokat. Ki is ásták öt eltemetett gyermek 
tetemét, de azokat sértetleneknek találván s igy remé-
nyükben meghiusulva, megrohanták a házat, hogy talán 
ott találnak megcsonkított tetemeket. Miután azonban ez 
a fáradtságuk is hiába való vala, fölbőszülének s harag-
jukban mindent, a mit találtak, összezuztak-törtek. 

A chinai nőknek is, a kiknek gondjaira vannak bízva 
a kis gyermekek, elég idejük volt, hogy a szomszéd ke-
resztényekhez meneküljenek. 

Augusztus 9-ikén, 3 órakor hajnalban, a lázadók a 
Che-Hong-Hiavi árvaintézetet is felgyújtották ; de a chinai 
nőknek itt is sikerült a gyermekekkel megmenekülni. 
Ha találkoznék nagylelkű s nemesen érző sziv, a ki 
ezen vicariatus nyomorán segíteni óhajtana, az kéretik 
alamizsnáját, bármily csekély legyen is az, a következő 
czimek egyikére kegyesen elküldeni: 

Sa Grandeur Monseigneur Potron, procureur des 
missions franciscaines, rue des Journeaux 89, Paris ; vagy : 

Au Très Révérend Père Anselme Knapen, secrétaire 
général des missions franciscaines, rue Merulana 124, à 
Rome. 

Róma, nov. 29. A két uj hibornokról, — kiket ő 
szentsége a f. évi decz. 14-én tartandó titkos consisto-
numban fog kreálni, a következő adatokat közölhetem : Ô 

szentsége Majordomusa (főudvarmestere) Buffo-Seüla Ala-
jos czimz. érsek, szül. 1840. ápril 6-án Palermóban. A 
theologiát Rómában a Gergely-egyetemen (Universitas 
Gregoriana) végezte. Pappá szenteltetvén diplomacziai 
pályára készült, a nemes származású egyháziak akadé-
mia'jában. 1877-ben már chietii érsek vala. A pápának 
szándéka volt őt a nápolyi érsekségre, Riario-Sforza bi-
bornok elhalálozása után, átvinni ; ámde az olasz kormány 
előre kijelentette, hogy nem fogja neki megadni az 
exequaturt. A pápa tehát magához vette a rettenthetetlen 
főpásztort, a ki az egyház jogainak védelme miatt az 
olasz kormánytól pörbe idéztetett és nagy pénzbírságokat 
volt kénytelen elszenvedni. 1887-ben müncheni nuntiusnak 
volt kiszemelve, de egészségi tekintetekből kénytelen volt 
e küldetésről lemondani. Mint a pápa Majordomusának 
már csak egy lépés hiányzott a bíbornoki méltóságig. — 
A másik bibornok-jelölt, Sepiacci Alajos, czimz. püspök s 
jelenleg az episcoporum et regularium congregatio tit-
kárja, szül. 1835-ben Castiglione del Lagoban, a perugiai 
egyházmegyében. XIII. Leo pápa még mint perugiai püs-
pök megkedvelte Sepiaccit és 1883-ban püspöki méltó-
ságra emelvén, a nemes egyházi akadémia elüljárójává 
tette. 1889-ben kinevezte a legnehezebb állások egyikére, 
t. i. az emiitett congregatio titkárságára. Hatalmas erejű 
és igen kedves modorú férfiúnak ismeri őt az egész 
pápai Róma. 

Lille. A keresztény klasszikusok használása érdeké-
ben — a nemrég bezárult lillei kath. kongresszus neve-
zetes határozatot hozott. Vonatkozva IX. Pius 1853-iki 
enczyklikájára a congresszus kimondotta, hogy a pogány 
latin és görög klasszikusok mellett a keresztény irókat 
is kell használni a középiskolákban, és hogy a keresztény 
irók sorában az evangélium görög és latin szövegét kell 
az ifjúsággal megismertetni első sorban. J) 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Krix-krax. 
Erről is arról is; innen is, onnan is. 

Mikor Csiky Gergely meghalt, egyszerre minden 
oldalról megtámadta agyamat az a gondolat, hogy tárcza 
czikket irok róla a — Religióban. Igen, — a Reli-
gióban ! 

Ez az agybántalom egyre hevesebb lett s tetőpont-
ját akkor érte el, mikor Rákosi Jenő a „Budapesti Hír-
l a p i b a n azt irta róla, hogy „a nemzeti színház oszlopa 
volt (no, ez még nyugton hagyta volna agyamat), irodal-
munk disze, a hazának büszkeségeEz már — jóllehet 
semmit sem akarok levonni Csiky irodalmi érdemeiből 
sőt azoknak szivemből örvendek — kezembe nyomta a 
— czeruzát. Nota bene, mert én egy idő óta, hogy 
könnyebben megtanuljam a ferde irás helyett az egye-
neset, — vénségemre, mikor a derekam a ferde Írás-
tól már majdnem kitörött — czeruzával szoktam irni 

') Ajánljuk tanitó szerzetes rendeink figyelmébe ! A szerk. 
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tinta helyett. A betűszedő a megmondhatója, hogy a 
czeruzáról szóló thema igaz. 

Én meg is irtam a tárcza-czikk felét. Sebesen ment, 
szokatlanul sebesen, mert in médias res lehetett azonnal 
nem menni, hanem rohanni, s a sok res, a miről irni 
lehetett, valóságos nagy erdő volt, sylva rerwn. Vadak 
is termettek ebben a sylva rerumban, mint minden be-
csületes erdőben, mely erdőszámba akar menni. Odáig 
jutottam pedig már el tárczaczikkem fonalán, a mikor én 
valaha a „Magyar Allam"-nál lovag Lonkay Antal oldala 
mellett, anno dazumal, Csiky Gergelytől mint papi renden 
levő belmunkatárs átvettem a — lapszemlét. He j ! nagy 
idők voltak azok! 

Egyszer csak megállt a czeruza a kezemben. Ne 
adj Isten, hogy tovább akart volna irni. Pedig hát Csiky-
ről oly dolgot is tudnék irni. a mit kettőnkön kivül nem 
tud, vagy legalább is nem tud ugy senki, s a mi az el-
hunytnak egész életére, sőt halála — nemére, sőt még 
körülbelül évére is sajátságos fényt tudna vetni. Mert mi 
ketten — már t. i. Csiky meg én — nem csak ugy kerül-
tünk ám össze, hogy ő elment a Magyar Államtól, én meg 
oda mentem, anno dazumal, a mint már mondani sze-
rencsém volt; hanem másképp is. Nyolczadmagunkkal 
szent István néhai birodalmának területéről együtt lak-
tunk valaha a — sublimében, Bécsben s arattuk — kiki 
magának, ugy a hogy tudta, — a hittudori koszorú szá-
mára a babért. I t t láttam én be Csiky lángeszének — 
ezt határozottan mondhatom — s már akkor halállal 
töprenkedő, nem megsebhető de máris sebes, túlságosan 
érzékeny szivének a kamarájába. És én bennem mindig 
emelkedik az önérzet, ha vissza gondolok arra, hogy én 
e bepillantást Csiky lelkébe nem orozva tettem, hanem 
az ő lelke önként, szeretetből és becsülésből nyilott meg 
előttem. Ekkor láttam én, hogy Csiky G., lángesze da-
czára, vezethető mint egy gyermek ; másrészről pedig, 
hogy lángeszének napfogyatkozásra való hajlama — ked-
vezőtlen körülmények között végzetessé is válhatik reá 
nézve. Az események igazolták látásomat. De ezt most 
hagyom. 

Azonban, ha folytatása találna lenni például az oly 
czikkeknek, milyent tisztelt barátunk és pályatársunk, 
Hedry Bódog sirokai plébános ur az általa oly jelesen 
szerkesztett „Sárosmegyei Közlönyben", Tapi gyűlölet 
czim alatt az „Abauj-Kassai Közlöny*-bői átvett, akkor 
kétszer se mondom, hogy ezt a félbe hagyott tárcza-czik-
ket Csiky Gergelyről befejezem. Mert avval Csiky emlé-
kén is segitve lesz. Alakja, különösen a papi rendből 
való kilépése, nem lesz oly — kényes és regényes. 

Mielőtt azonban innen is onnan is, erről is arról is 
szóló Ígéretemhez képest más tárgyra áttérnék, gondolom 
azt is meg kell még mondanom, hogy min is akadt hát 
meg az én czeruzám s miért nem akarta Csikyről azt a 
megkezdett tárczaczikket a felénél tovább irni. 

Nem kerítek nagy feneket a dolognak. T. olvasó-
közönségemet sem akarom valami rendkívüli meglepetés 
kellemes izgalmaival kecsegtetni. Egyszerűen konstatálok 
egy tényt, melyet mindenki tud, t. i. hogy a Religio 
olvasó-közönsége — papi olvasó közönség. Tessék kinek-
kinek magán végig nézni, ha nem hiszi. Azok pedig, kik 

az egyház hivei köréből ezt a lapot figyelmökre méltatják 
és olvassák, — a lelkiekben való jártasságra és általában 
szellemi műveltségre nézve — papi rangban vannak. Te-
hát mi itt csupa papoknak prédikálunk. No már pedig 
papi műveltség előtt azt igyekezni bizonyítani, hogy 
katholikus hite és papi jellege senkinek sem szolgál aka-
dályul abban, hogy „irodalmunknak dísze, a hazának 
büszkesége" lehessen, s hogy igy Csiky Gergelynek sem 
kellett volna irodalmi dicsősége fejében hitét s papi jel-
legét megtagadni, — legalább is fölösleges. 

Teringettét ! Most veszem csak észre, hogy nekem 
a t. olvasóközönségtől bocsánatot is kell ám kérni, még 
pedig kétszer is : először ezért a „teringetteért," másodszor 
meg azért, mert hát, mikor most már komolyan más 
tárgyra akarok átmenni, azt látom, hogy de bizony csak 
ugy vagyok én az én tárgyammal, mint a kukacz a sajttal : 
a melyikbe beleesik, abban végez. Én is Csikyvel kezdtem, 
Csikyvel folytatom, Csikyvel fogom végezni a tárgyak-
nak ezt a tarkaságát. Mert igaz ugyan, hogy a Religio 
nem vonal alatt közli az ő tárcza-czikkeit ; ámde ez a 
körülmény nem ád neki privilégiumot arra, hogy magát 
felmentve érezze a tárczaczikkek ama törvénye alól, a 
mely szerint azoknak a többi között a gondolatok tarka-
barkasága által is meg kell különböztetni magukat a vonal 
fölötti „elme-szülemények" köteles komolyságától és — 
prózaiságától. 

Csak azt akarom pedig most mondani, sőt élő pél-
dával is bizonyítani az elhunyt Csiky példájával szemben, 
hogy a reverendának még a színpadon is tisztességgel sőt 
dicsőséggel lehet megfordulnia — néha, kivételképpen. Ki-
vételképpen, mondom, mert a rendes állapot mégis csak 
az, hogy papra nézve legdicsőségesebb mindenkor, ha 
papi functióval szerez nevének és az anyaszentháznak di-
csőséget. De halljuk a Csikyével ellenkezőleg történt ese-
tet, a melynek személye Drohobeczky Gyula, körösi g. 
kath. püspök, a ki megmutatta, hogyan lehet a reveren-
dát a színpad dicsőségén is át szeplőtelenül felvinni, fel 
egész a püspöki trónra. Az esetet elmondta a P. Napló 
mult szombat-esti számában xyz — igy: 

„Soha életemben nem fogom elfelejteni azt, a minek 
1884'ben Miskolczon az akkori orsz. dalárünnepélyen ta-
nuja voltam. Szegény megboldogult Grünwald Bélával 
utaztam Miskolczra Melczer Gyulát látogatni, és éppen 
az napra esett a miskolczi színházban a dalárdák verse-
nye. A versenyben, mely a miskolczi szinházban tartatott 
meg, Huber Károly „Férfi kar"-a, melyet a „Talpra ma-
gyar!" czimü költeményre irt, volt a műsor egyedüli 
pontja. Minden versenyző dalárda ugyanezt az egy férfi-
kart adta elő, és az interpretáczió, a gondolatkifejezés, a 
rythmusnak jellemzetes kihasználása, a színezés és sza-
batosság voltak a versengésnek tárgyai s szolgáltatták a 
mértéket a jury Ítéletéhez. Az ország legrégibb és legje-
lesebb dalárdái szálltak sikra : a pécsi, debreczeni, kolozs-
vári, budai, egri, s mindegyik nehézzé tette a juryre 
nézve, hogy egyiket a másik fölé emelje. A hallgatóság 
véleménye is ingadozott. Az elsőségre evidens-kandidátus 
nem volt; egyhangúlag az első dijat ezek közül az egyik-
nek sem ítélték volna oda. Ekkor szerényen, minden 

I előleges nagyobb hírnév nélkül, inkább a becsületért, 
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mint a dicsőségért küzdő bátor csapat módjára felvonult 
egy tüzes tekintetű, érdekes sápadt arczu görög papnak 
vezftése mellett az ungvári dalárda. Mi hárman Grünwald 
Bélával és Melczer Gyulával az első sorban ültünk, és 
Grünwald Béla a maga szikrázó, de mindig mélyen járó 
szellemével még mosolyogva jegyezte meg, vájjon egy 
papból lett karnagy képes-e behatolni oly költeménynek 
szellemébe, melyet nem is annyira az értelem, mint in-
kább csak a szenvedély van hivatva átérteni. E közben 
Drohobeczky Gyula megadta a vezénylő pálczával a jelt 
és megkezdődött az ének. Abban a pillanatban, mint a 
kórus kiejtette e két szót: „Talpra magyar!" abban a 
pillanatban az addig nyugodtan álló papról mintegy eltűnt a 
talár, kezéből mintegy eltűnt a karnagyi pálcza és átváltozott 
karddá, harczi jelmezzé. Ez az ének nem színházi előadás 
volt, hanem egy seregnek kirohanása a csatatérre. Ez az 
ének egy véres zuhatag volt, mely zuhanása közben lán-
gokká változott. Az előbbi dalárdák valamennyien a 
zeneköltő instrukczióihoz tartották magukat. A szerint vet-
ték a pianokat, crescendókat, fortissimokat. Az ungvári 
dalárda azonban csak Drohobeczky Gyula lelkétől vette 
az instrukcziókat, és Drohobeczky Gyula nem azt a „Talpra 
magyar"-t sugalmazta, a mit Huber Károly megirt, ha-
nem ugyanazt, a melyet 1848-ban énekeltek. Az egész 
szabadságharcz lefolyt a közönség szeme előtt az alatt a 
nyolcz perez alatt, mig az éneknek vége volt. Soha ilyen 
büvöletes és frenetikus hatást nem éreztem. Grünwald 
Béla szoborrá vált (mint később mosolyogva mondá) a 
hideg borzongástól. A tűztől, melyet ez a lángoló csata-
ének szétárasztott, az inspiráczió borzongása futott vfgig 
a hátgerinczeken. Az egész közönség tombolt, zajongott, 
kalapot lengetett, zsebkendőt lobogtatott, könyezett, ka-
czagott. A jurynek nem volt többé semmi dolga az első 
dijat illetőleg. Az éneket megismételtették és Drohobeczky 
Gyulát a színpadra rohanva ölelték át a dalárda-ünnepély 
elnökei és vezérlő tagjai. S ekkor igy szólt Grünwald 
Béla: „Látjátok ilyen bolond szerencséje van ennek a 
magyar fajnak. A ki neki a „Talpra magyar"-t meg-
teremti, az egy Petrovics (Petőfi), s a ki neki ezt a köl-
teményt igazán meg tudja magyárázni : az egy Droho-
beczky." E jelenet előttem felejthetetlen, és midőn 
Drohobeczky Gyula püspöknek megy Horvátországba, 
még inkább eszembe jut. Meg vagyok róla győ-
ződve, hogy a mint azok nem felejtették el a „Talpra 
magyar"-t, a kik Drohobeczky Gyula dalárdájától hallot-
ták 1884-ben, ugy ő maga sem fogja elfelejteni, bárhová 
inditsa is a Gondviselés. x. y. z." 

íme az élő példa arra, hogy reverenda és a szin-
padnak akár dallós és zenélő, akár elbeszélő, akár alakitó 
művészete, rendeltetésüknél fogva, nem halálos ellenségek, 
s hogy tehát a szinpad tiszta és igaz művészete kedveért 
sem katholikus hitét elhagyni sem papi jellegét megta-
gadni nem kénytelen senki. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
*** Â Jézus társasági szentek és boldogok tisz-

telete. Oktató és imádságos könyv. Gonzaga sz. Alajos 
hárö.mszázados örömünnepének emlékére összeállította 
Pámer László, Jézus-társaságának tagja. A kalocsai egy-
házmegyei hatóság jóváhagyásával. Kalocsa, 1891. 16-r. 
354 lap. Ára, vászonkötésben vörös metszettel 80 kr, 
vászonkötésben arany metszettel 1 frt, bőrkötésben aranv 
metszettel 1 frt 30 kr, bőrkötésben arany metszettel és 
csattal 1 frt 40 kr. Portómentesen küldetik. A meg-
rendelések a J . t. kalocsai Collegiumára czimezendők. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa apostoli levelét közli a „Moni-

teur de Rome" decz. 6-iki száma. 0 szentsége Rómában 
maronita papnövendékek számára collegiumot alapitott s 
annak ügyét ebben a „Sapienter olim" kezdetű encykli-
kában szabályozza. 

— Ft. Hidassy Kornél szombathelyi püspök ur ő 
méltósága a pesti oltár-egyletnek 50 forintot, a vasvár-
szombathelyi ft. székeskáptalan pedig 20 forintot kegyes-
kedett adományozni, miért az egyesület a legforróbb 
hálát nyilvánítja. 

— Mozart, a nagy zeneköltő, 1791. okt. 5-én halt 
el, nagy nyomorúságban. Kora nem méltányolta kellően 
a nagy költőt. De az sem igaz ám, hogy a szabadkőmű-
vesség első sorban humanitárius, jótékony intézmény volna. 
Mozart Szabadkőműves volt, és a „humánus" testvérek 
mégis nyomorban hagyták őt sinyleni és elpusztulni. 
Gyönyörű humanizmus ! 

— A »Religio*-nak ez volt a félszázados, jubiláris 
éve. Magyar lap ezt még, utánunk járva egy évvel, csak 
egy produkálja Debreczenben. Debreczenben volt nagy 
ünnep; Budapesten nem volt semmi ünnep. Ok tudnak 
lelkesedni, mi nem tudunk. A mi jubiláris évünk élmé-
nyeit és tapasztalatait majd a jövő év fogja megismer-
tetni. Valószínűleg a jövő évre marad az uj kath. napi 
lap kérdésének felvetése alkalmából általában a katb. 
napi sajtó szaporításának megbeszélése is ; úgyszintén a 
kath. ifjúsági és gyermekirodalom gyökeres revisiója és 
minden oldalon megizmositása ; a papnevelő intézetekben 
létező magyar egyházirodalmi iskoláknak egymáshoz kö-
zelebb hozása ; a papságnak köteles része a társadalmi 
kérdés megoldásában; a kath. autonomia; a papi congrua ; 
kath. nagygyűlések tartása ; a vegyesházasságok ügye ; az 
anyakönyvelés körül keletkezett kulturharcz elintézése; 
kath. tanügyi kongresszus. Stb. Már ennyi is elég, hogy 
a, „Religio" jövő évi folyamának érdekes és tanulságos 
tartalma Magyarország kath. papságának és világi értel-
mességének figyelmét és pártolását magára irányítsa. 

t ő ? * T. olvasóinkat ^ m 
újból kérjük, hogy kiki legalább egy uj olvasót s előfi-
zetőt igyekezzék szerezni uj évig a „Religio"-nak. 

A szerk. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-. Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. Litterae Apostolicae. 

Egy japáni (missionarius) egy 
.lukundián." — Jézus szentséges szive. Stb. — Vegyesek. 

S A N C T I S S I M I D O M I M N O S T R I 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
L I T T E R A E A P O S T O L I C A E 

QVIBVS COLLEGIVM 

CLERICIS MARONITICIS I N S T I T V E N D I S 

IN VRBE CONSTIT VITVR 

LEO PP. XIII. 
AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Sapienter olim et feliciter mens provida 
Decessoris Nostri Gregorii XIII illustris Maroni-
ta rnm Nationis bono consnluit, qui probe per-
spiciens quantum solidae doctrinae excultaeque 
virtutis* laus non ad privatam modo sed ad 
publicam uti l i tatem conférât, Maronitarum Col-
legium in hac alma urbe constituit, in quo iuve-
nes Clerici eiusdem Nationis ad optima studia 
et ecclesiasticam disciplinam ri te excolerentur. 
Tantum Pontifex ille providentissimus operae 
pretium se facturum in eo Collegio excitando 
existimavit, u t eius causa hospitalem domum 
peregrinis Maronitis excipiendis, ad S. Iohannis 
de Ficoria in regionario vico ad lacum Virginis 

antea in urbe a se fundatum, in sedem raemo-
rat i Collegii converteri t , ac per Apostolicas lit-
teras anno MDLXXXIV datas, prist inum hospi-
tal is domus ins t i tu tum, ad iusti et legiti-
mi Collegii ius et conditionem evexerit. Hu-
iusmodi Collegii sedes duo amplius saecula 
incolumis mansit , ac divina adspirante grat ia ex 
eins disciplina illustrium virorum seges laetissi-
raa prodiit, qui ut i eorum temporum memoria 
docet, et egregie de Ecclesia meruerunt , e t Ma-
ronit icum nomen sua erudit ione ac laboribus 
i l lustrarunt . In hac praestant ium alumnorum 
copia iuvat memorare Assemanos, ac Iosephum 
Simonium praecipue celebri fama virum, cui 
orientales l i t terae et Yaticana Nostra Bibliotheca 
plures veteris eruditionis et doctrinae thesauros 
debent, Abrahamum i tem Ecchellensi, doctorum 
virorum laudibus commendatum, quibus praecla-
rissimi alii ex alumnorum numero viri accen-
sendi sunt ad Patr iarchalem vel Episcopalem 
dignitatem evecti, quorum et doctrinae prae-
stantia, et virtus in reducendis ad catholicam 
uni ta tem deviis hominibus splendide effulsit. Ob 
tan tum huius Ins t i tu t i f'ructum et gloriam, non 
potui t non molesta graviter et acerba accidere 
Maroniticae gent i , adversa ea quae contigit 
init io huius saeculi eidem Collegio fortuna, nam-
que propter perturbat iones temporum, cutn plura 
ecclesiastica bona in urbe venirent, a lumnorum 
etiam suorum Collegium ea calamitate percul-
sum vidit, eiusque aedes in aliorum possessio-
nem potestatemque translatas. In his tarnen 
adversorum temporum fluctibus, curae fuit De-
cessoribus Nostris, quae pauca superfuerant de 
Collegii bonis, veluti naufragii reliquias, colligere 
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ac tueri, eorumque reditus instituendis in Col-
legio Urbaniano aliquot Nationis Maroniticae 
clericis attribuere, ut quorum bona erant, ipsi 
eorum beneficio salutariter fruerentur. 

Haec cum Nobis omnia perspecta et coguita 
essent, aegerrime semper tulimus Maronitas 
Libani incolas pluribus nominibus illustres, pri- | 
stina apud hanc Apostolicam Sedem ecclesiasti-
cae institutionis domo carere, ac diu eam cogi-
tationem aluimus auctor i ta te operaque Nostra 
efficiendi, ut eorum Collegium in hac urbe olim 
fundatum ab inter i tu revocaretur. Id enim a 
Nobis expetere putabamus paternum Studium 
quo in omnes orientis catholicos affecti sumus, 
et suo quodam iure Maronitas promereri qui 
avitae fidei cultores, firmám semper praetulere 
in ea retiuenda et conservanda constantiam, et 
latius etiam proferenda virtutem. Hue etiam 
accessit quod non i terat is solum votis Pat r iar -
cha aliique Maronitarum Antisti tes, Collegii 
Nationis suae rest i tut ionem a Nobis postulave-
rint, sed subsidia etiam huius rei causa compa-
rare atque conferre studuerint , quae licet paria 
necessitati non sint, firma tarnen spes adest 
fore, ut et Maronitarum et aliorum fidelium 
liberalitate suffragante, iusto Collegii patr imonio 
plene tandem consuli possit. Nos autem ipsis 
gratificari pro viribus cupientes, et nobilissimum 
opus ope Nostra iuvare, sedem in hac urbe de- 1  

signabimus Collegii Maronitici usibus opportunam, 
quam eidem Collegio pleno iure in perpetuum 
attribuemus. 

Nunc itaque votis Patr iarchae et Antist i tum 
Maroniticae gentis libenter annuentes, et quod 
propositum Nobis diu fuit, optatum ad exitum 
adducentes, his l i t teris auctori tate Nostra Apo-
stolica ad maiorem Dei glóriám, ad incrementum 
catholicae apud orientis populos religionis, ad 
decus ut i l i tatemque Maroniticae Nationis, Colle-
gium in hac alma urbe Clericis Maroniticis in-
stituendis instauramus resti tuimus ac denuo 
excitamus, ad leges quae infra dicuntur, idem-
que Collegium eodem iure esse volumus, quo 
quae optimo et legitimo iure Pontificia cleri-
corum Collegia in urbe sunt. 

Cum porro maxime optemus ut hoc Maro-
nitarum Collegium ad veterem dignitatem et 
decus assurgat, confidimus studiosae Nostrae in 
ipsum voluntati, uberes alumnorum in virtute 
et doctrina progressus vicissim responsuros. 

Collegium itaque ipsum in ditione et pote-

state Consilii Nostri fidei propagandae, orientális 
r i tus negotiis praepositi, perpetuo sit, ac iisdem 
regiminis et disciplinae legibus utatur , quae in 
Urbaniano collegio fidei propagandae vigent. 

Cardinalis qui sacri Consilii fidei propagan-
dae generalis Prnefectus est, quique in posterum 
futurus sit, Pat roni sea Protector is Maronitarum 
in urbe Collegii, munus in perpetuum gerat. 

Cum vero maxime intersi t ad rectum Col-
legii regimen eiusque prosperitatem Rectorem 
caeterosque Moderatores constitui qui m agis ido-
nei ac utiles bono eiusdem videantur, Cardinali 
Pat rono tribuimus, ut quaesita etiam sententia 
Consilii Cardinalium de quo supra diximus, Re-
ctorem aliosque Collegii moderatores designet, 
deque iis ad Pontificem Maximum referat, u t 
qui designati fuerint , eorum eligendorum Ponti-
fex Maximus auctor fiat. 

Sacerdos Maroniticae Nationis a Patrono 
deligatur qui sedem in Collegio habeat, quique 
sedulam det operam alumnis excolendis et exer-
cendis in iis quae ad sacram Liturgiám, atque 
ad sacrorum ritus, Maroni tarum proprios per-
tinent. 

Patroni autem auctori tas et potestas eo erit, 
cui omnes qui regendi et administrandi munus 
in Collegio habent, nedum alumni, obsequi et 
parere debeant. 

Cum de gravioribus agatur Collegii negotiis, 
de iis Patrónus ad Pontificem Maximum referat, 
ac in singulos annos eidem Pontifici Maximo, 
descriptionem totius Collegii status litteris man-
datam exhibeat. 

Quo vero facilius et expeditius Cardinalis 
Pa t rónus suo munere fungi possit adintorem ei 
adiicimus Antis t i tem Urbanum, administrum ab 
actis Nostr i Consilii negotiis r i tus Orientális 
praepositi, qui nomine et auctori tate Praesidis 
Maronitici Collegii, in omnibus quae ministerio 
eius demandentur, Collegii Patrono operam navet. 

Omnia demurn quae his l i t teris Nostris sta-
tu imus ac declaravimus ra ta ac firma uti sunt, 
i ta in posterum esse volumus ac iubemus, irri-
tum ac inane fu turum decernentes si quid super 
his a quoquam contigerit a t tentar i : contrariis 
quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo 
Piscatoris die XXX Novembris an. MDCCCXCI, 
Pontificatus Nostri decimoquarto. 

LEO PP. XIII. 



RELIGIO. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 12. A millennium világkiállítással 

legyen- e vagy országossal ? — 
Azt gondolhatná valaki, hogy ennek a kérdésnek 

szellőztetése nem egyéb mint „eső után köpönyeg," mi-
után a képviselőház többsége már ugy is leszavazta a 
világkiállítást. Hát én bátor vagyok ezúttal más véle-
ményben lenni. En csak bámulni tudom azt a, hogy töb-
bet ne mondjak, azt a felületességet, melylyel Magyar-
országnak nemcsak törvényhozó, de, és pedig annál in-
kább nagy közönsége is, a világkiállítás ügyében eljár 
és ítél. E két dolog között pengette-pengette ugyan 
egyik-másik honatya vagy újságíró az arany közép-
utat, de egyetlen-egy ember sem emelkedett fel az 
ország dolgaival mint törvényhozó foglalkozni köteles 
vezérférfiak köréből, a ki világosan és határozottan rá-
mutatott volna a középutra, a melyen a kiállítás ügyében 
az országnak haladni kell. Mert a régi stylusu világkiál-
lítások ideje csakugyan lejárt, és mi annak létrehozására 
képtelenek lennénk, és az nem volna egyéb részünkről, 
mint saját iparunknak az ide csődített idegen termékek 
által való szántszándékos háttérbe szorítása és megkáro-
sítása. Pusztán országos kiállítást pedig abból a czélból, 
hogy a világ ismerje meg Magyarország haladását, fölös-
leges, miután csak néhány év előtt volt ily bemutató 
országos kiállítás Budapesten. Hogy pedig mi tudjuk 
meg, mennyire haladtunk a volt országos kiállítás óta, — 
arra csakugyan nincs szükség, azt ugy is tudja mindenki, 
hogy — nem sokat. 

A millennium európai, nemzetközi jellegű esemény 
és ünnep lesz, és kell hogy legyen. Ha ezt el nem érhet-
jük, akkor inkább huzzuk meg magunkat szépen állami-
ságunk duodécz kicsiségében Szerbia, Bulgária és Mon-
tenegro háta mögött és — hallgassunk „nemzeti nagy 
lét"-ről épp ugy a múltra, mint a jövőre való tekintetből. 

Tehát itt most, a millennium alkalmából okvetetle-
nül nemzetközi jellegű ünnepet kell tartani vagyis talál-
kozást kell adni Budapesten e nagy esemény alkalmából 
a nemzetközi érdekeknek. Es ezt, mint már úttörő példa 
is van reá a brüsszeli nemzetközi kiállításban, azzal lehet 
elérni, ha 1. országos kiállításban mi kifejtjük mindazt, 
a mire képesek vagyunk ; ezenfelül 2. ha a világ nemzetei-
nek is, specziális nemzetközi kiállítások csoportosítása által 
a mi országos nemzeti kiállításunk körül, — alkalmat adunk 
a szereplésre, még pedig ugy, hogy ez által ők is, mi is 
csak nyerjünk. Ha a világ fejlődött, kolosszális iparát kor 
látozás nélkül ide bocsátanók, hogy az kénye-kedve szerint 
biiszkélkedhessék a mi szegény haladásunk mellett: ez ré-
szünkről ostoba, lassú öngyilkosság lenne. Bocsássuk, hívjuk, 
édesgessük ide a világról, a mi mindenkinek használ, és igy 
senkinek se árt, legkevésbbé nekünk. Mondjuk ki, mint 
Belgium kimondotta a brüsszeli kiállítás előtt, hogy igen 
is : országos kiállítást rendezünk, nemzetközi kibővítésekkel. 
Ez a nemzetközi kibővítés, a mely kiállításunknak a vi-
lágkiállítás jellegét adná meg a legmodernebb értelem-
ben, például a következő két irányban mozoghatna: 1. a 
művészetek : festészet, szobrászat kiállítása nemzetközi jel-
legű lenne. 2. az ipar, tudomány, földmivelés stb. köréből 
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pedig az egész világról csak azt hivnók meg, annak enged-
nénk a mi országos kiállításunk mellett külön helyet, a 
mi haladást: u j felfedezést, feltalálást, vagy javítást jelent. 
Nemzetközi dijjakat is lehetne kitűzni a valódi haladást 
mutató tárgyakra. Igy nem tódulna ide a mienket agyon-
nyomni a világ nagykifejlettségü ipara ; hanem csak az 
jönne ide, a miből tanulhatna mindenki, első sorban mi. 

A nemzetközi dijak által pedig ezredéves létünk 
teljes magaslatára emelkednénk fel, megmutatva a világ-
nak, hogy alkotni is tudunk, babérokat osztogatni is tudunk 
mindenkinek, a ki a világ valamely táján az emberi mű-
velődést elméjének szikrájával előbbre viszi. 

Én csak ilyen kiállítás által látom hazám becsületét 
megmentve s hirét oda felemelve, a hol a hely őt 
megilleti. 

Puszta országos kiállítással, félő, hogy Budapest csak 
Bécs külvárosának. Magyarország Ausztria provincziájá-
nak színében fog — megmaradni a világ előtt, a mely 
Magyarország külön államiságát úgyis oly nehezen ismeri el. 

? ? 

Esztergom, október 9. Vaszary Kolos hg-primás 
válasza az esztergomi tanítóképezde üdvözlő feliratára — 
dr Walter Gyula képezdei igazgató urnák czimezve, igy 
szól : 

„Főtisztelendő igazgató ur ! Folyó évi okt. 30-áról 
keltezett üdvözletöket köszönettel vettem. A tanítás és 
nevelés szent ügye, mely lelkemmel egész lefolyt életem 
alatt úgyszólván összenőtt, ezentúl is legfőbb gondjaimat 
fogja képezni. Ha tehát valakit tudok biztosítani erős tá-
mogatásomról, akkor első sorban a tanítás és nevelés 
terén működő testvéreim azok, a kiknek második termé-
szetemnél fogva leginkább nyújthatok reményt arra nézve 
hogy hathatós segítségökre leszek. Fogadják ezen igére-
temet olyba, melyhez mint vezérlő csillagomhoz éltem 
utoltsó leheletéig egész odaadással fogok ragaszkodni. 
Kérem szándékaim megvalósításához kedves testvéreim 
hathatós segítségét. Szives üdvözletöket a legtisztább sze-
retettel viszonozva, maradtam Budapesten, 1891. decz. 5. 
Vaszary Kolos érsek, herczeg-primás/ 

Nápoly. X I I I . Leo pápa levele Sanfelice bibornok-
hoz az eucharistikus kongresszus alkalmából: 

LEO PP . XIII. 
Dilecti Filii Nostri, Venerabiles Fratres, salutem et 

Apostolicam Benedictionem. 
Apprime accomodam levando dolori quem capimus 

ex temporum calamitate epistolam reperimus, quam com-
muniter ad Nos dedistis perfuncti operibus solemnis cori-
ventus, quem pietas vestra. ut cultum proveheret sanctae 
Eucharistiae debitum, celebravit. Nam quum horrere quo-
tidie et tristari cogamur, perlatis in notitiam Nostram 
impiis conviciis et contumeliis, quibus impune lacessitur 
Filius Dei ac ludibrio habentur Eius divina instituta, ne-
quivimus non admodum recreari vocibus frequentissimi 
coetus concinentis laudes numini maiestatique Eius, qua-

I rum sonitus per litteras vestras ad aures Nostras perve-
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nit suavissime. Quuiii autem consociatio animorum, mutua 
alloquia maximeque gratia Sancti Spiritus, qui sacris 
praesulibus in nomine Ipsius congressis' adest, tali vos 
incenderint in aeternum Pastorem caritatis igne, qualis e 
vestris litteris emicat, minime demirati sumus cogitatio-
aem vestram saepe ad Nos quoque fuisse conversant quos 
Ille, licet immeritos, nomine, et vice Sua praeesse voluit 
Ecclesiae. Id Nobis accidisse pergratum celare vos nolu-
mu8, cum quia dulce est sentire Nos diligi ab iis quos 
diligimus, tum maxime quia isthaec cogitatio eo valuit, 
prout testamur, ut vos arctius jungeret Apostalicae Sedi, 
ad obsequium omne in eam proniores faceret, et ad pa-
storalia munia obeunda alacriores. Itaque vobis memoris 
animi Nostri pro exbibito officio sensus expromimus, et 
pro re tam illustri bene ac feliciter gesta gratulamur ex 
animo. Laetam insuper fructuum optimorum copiam ex 
hoc conventu, tam praenobili civitati in qua actus est, 
quam aliis Italiae regionibus obventuram, eamque perdiu 
mansuram non modo ominamur, sed etiam confidimus. 

Omnia quae vobis in votis esse dicitis ad Ecclesiae 
bonum et salutem patriae Nos etiam suppliciter adpre-
camus a Deo, ac benignitatis Eius auspicem Apostolicam 
Benedictionem vobis, Dilecti Filii Nostri, Venerabiles 
Fratres, ceteris qui coetui vestro interfuere eive studia et 
operas contulere suas, nec non reliquo Clero et populo 
Dioecesium creditarum vigilantiae vestrae peramanter in 
Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXVIII Novem-
bris anno MDCCCXCI Pontificatus Nostri decimo quarto. 

LEO PP. XIII. 

Japán. Egy japáni hittérítő (missionarius) levele egy 
wavre-i katholikus nőhöz. — 

Kíimamoto, 1891. május 18. 
Tisztelt asszonyom ! Egy japáni hittérítő (missioná-

rius) irja önnek ezeket a sorokat. Japánt ön ismeri már ; 
jól tudja, hogy xavéri szent Ferencz hintette el ott még 
a XVI-ik században a hit magvait. Azt is tudja, hogy 
nemsokára azután nagy számban jelentek meg ott a 
Jézus-társaság férfiai, majd a ferenczrendiek, a domini-
kánusok és az augustinusok, a kik mindnyájan önfeláldozó 
buzgósággal hirdették az evangéliumot. Azt sem kell ön-
nek mondanom, hogy az üldöztetések sem maradtak el 
soká s hogy ennek következtében a martyrok ezrei szen-
vedtek vértanúi halált. Szent vallásunknak e hősei közül, 
a kik bátorságuk s sokaságuk által méltón foglalnak he-
lyet az ós Róma vértanúinak sorában, huszonhatan (a 
kik közöl tizenöten szt. Ferencz harmadik rendjéhez tar-
toztak) 1862-ben canonizáltattak ; más kétszázötöt pedig 
(a kik közöl huszonkettő szent Ferencz, negyven szent 
Domonkos rendjéből, ötvennyolcz pedig a Rózsafüzér 
társulatából volt) öt évre rá boldoggá avattak. 

Az üldözések azonban nem voltak képesek kiirtani 
a szivekből a bitet. Az ottani első keresztények utódjai 
kétszáz ötven éven keresztül voltak pap, oltár s áldozat 
nélkül, mig végre 1865-ban Petitjean tiszt, atya rájuk 
akadt. A kormány, a mely mindenkorra kiirtottnak vélte 
a keresztényeket, csakhamar módot talált ezek megsem-

misítésére is száműzetés s egyéb kínzások által. A hely-
zet azonban lassankint kedvezőbb fordulatot vett s az 
európai hatalmak közbevetésére először csak tűrték, de 
1889. óta az uj alkotmány minden japán alattvalónak 
vallásszabadságot adott. Japán jelenleg csakugyan nagy 
léptekkel halad a kereszténység felé. 

Gazdag aratásra nyújtanak kilátást a szépen viruló 
vetések, de, fájdalom, az ellenség mindenfelé konkolyt 
hint a jó mag közé. A protestantizmus számtalan iskolá-
jával s roppant gazdagságával mintegy a maga számára 
biztosítja a győzelmet. A társadalom jobb osztályait már 
karmai között tartja, habár nem hivőkké, hanem hitet-
lenekké, rationalistákká s kétkedőkké teszi híveit, ugy r 

hogy az ilyenek teljesen képtelenek lesznek természet-
fölötti dolgok felfogására s valóságos lehetetlenség jó 
katholikusokat képezni belőlük. Mily rettenetes ennek a 
méregnek a hatása ! Azt hiszem egész Japánban Higo 
tartomány, a mely éppen az én provinciám, van leg-
jobban megmételyezve. Úgyszólván közmondássá vált, 
hogy valamint Satsuma és Nagato tartományok állami 
férfiakat, ugy Higo protestáns hiveket szolgáltat. A pro-
testánsok körülbelül husz évvel ezelőtt kezdték itt mű-
ködésüket, és pedig ugy, hogy az ügyesebb fiatal embe-
reket magukhoz ragadták s elküldték kellő kiképzés 
végett iskoláikba, Amerikába vagy máshová. Ezek haza-
kerülvén, saját honfitársaikat iparkodtak megnyerni, a 
mi meglehetősen sikerült is nekik. 

Higo tartomány északról délre mintegy negyven, 
nyugatról keletre pedig körülbelül negyvenöt mértföldnyi 
területet foglal el. Tizenöt kerületre van felosztva, ezek 
közül tizennégy az én joghatóságom alá tartozik. 
Fővárosa Kumamoto, megerősített hely, lakosai pedig 
erélyükről s tüzes lelkesedésükről híresek. A mi a katho-
likusok iránti magatartásukat illeti, nem mondhatnám, 
hogy valami nagyon is visszautasító, hanem az a baj, 
hogy nem tesznek különbséget katholikus, protestáns s 
orosz szakadár között, s miután mi csak jóval a többi 
felekezetek után jöttünk ide, (két éve, hogy ennek a tar-
tománynak kath. hittéritője van) vajmi sok fáradságunkba 
kerül csak figyelmet is ébreszteni intézményeink iránt. 

Kisegítőmül egy idevaló papot fogadtam s azzal, a 
mit a hittérítő társulattól kapok, éppen egy hitoktatót 
tarthatok. Mi ez az egy csepp a tengernyi sivatagban ! Nem 
is dicsekedhetünk valami fényes eredménynyel. Siralmas 
állapot, de mi arra vagyunk kárhoztatva, hogy vérző 
szívvel nézzük, miként rakja meg csűrét az ellenség gaz-
dag aratással. 

Ily értelmes népet, mint ez, azonban mégsem volna 
lehetetlen ügyünknek megnyerni ; ehhez semmi egyéb nem 
kívántatnék, mint hogy minél több hitoktatót foglalkoz-
tassunk itt. A hittérítő, igaz, okvetetlenül szükséges, de 
egymaga ily nagy mű létesítése nem elégséges; hogy 
eredményt tudjon felmutatni, szüksége van idevaló ben-
szülöttekből álló munkatársakra, hitoktatókra. Minél több 
a hitoktató, annál nagyobb az eredmény. Véleményem 
szerint a hittéritőnek, a missionariusnak főfeladata éppen 
az egyes hitoktatóknak a szükséges helyen való alkal-
mazásában s munkájukra való felügyelésben áll. Ilyen 
segédeket pedig nem is valami nagyon nehéz találni, 
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inert, amint már emiitettem is, ezek az idevaló emberek 
telve vannak tűzzel s lelkesedéssel és sokan megtérésük 
után valódi apostoli buzgalmat fejtenek ki. 

Eredményt lehetne tehát elérni, de a czélravezető 
első eszköz itt is a pénz, a melyből vajmi kevés jutott 
osztályrészünkül. Ha Európa nagylelkű emberei tudnák, 
hogy a legcsekélyebb alamizsna is mily nagy segítsé-
günkre lehet, bizonyára nem tagadnák meg azt tőlünk. 
Azonban legfőbb óhajom az volna, ha találkoznának jó-
akaratú s nagylelkű emberek, a kik egy hitoktató ellátását 
magukra vállalni kegyeskednének. Megnyugtatásukra időn-
kint részletes tudósítást küldenék ennek alkalmaztatási 
helyéről, működésének eredményéről stb. Az ilyen nagy-
lelkű emberek valóban keresztény hittéritőknek tekinthet-
nék önnönmagukat. Egy hitoktató eltartása évenkint 
körülbelül nyolczvan piasterbe kerül, a mi a mi pénzünk 
szerint körülbelül százötven—kétszáz frt volna. 

Valaki azt vethetné szememre, hogy első sorban 
saját hazánk, saját egyházmegyénk, vagy saját plébániánk 
fenntartására kell törekednünk. Ezt elismerem ; de tessék 
tekintetbe venni, hogy maga Higo tartomány, a hol én 
egy benszülött szegény pappal egyedül vagyok, népes-
ségre és területre nézve bizony nagyobb sok egyház-
megyénél együttvéve, s a hitnek magvai vajmi gyéren 
vannak itt elhintve; tessék tekintetbe venni, hogy mig a 
protestánsok már úgyszólván teljesen urai a helyzetnek, 
mi csak olyan szegényes kezdők vagyunk. Kumamoto 
városában, a mely a birodalom legjelentékenyebb városai 
közé tartozik, az itt tartott roppant katonaság miatt, 
több mint száz templom van, a melyekben századok óta 
a démonnak tömjéneznek, mig isteni Üdvözitőnknek még 
csak alig van egy oltára is ! 

Én meg vagyok győződve, hogy nincs katholikus 
sziv, a mely meg ne indulna, ha közvetlenül tanuja volna 
siralmas helyzetünknek. 

Azt is szememre vethetné valaki, hogy hiszen Japán 
elég gazdag birodalom : minek még sohasitani annak va-
gyonát ! Ez nem igy van. Japán lassankint az európai 
czivilizáczióhoz simul. A kormány kétségkívül szép üzle-
teket csinál az állami birtokokkal, de maga a nép, az 
földhöz ragadt szegény. 

De mégha gazdag volna is, mit használna az nekünk, 
hiszen még nincsenek hiveink, a kiknek esetleges könyör-
adományait ügyünk érdekében értékesithetnők. 

Hogy önhöz fordulok, tisztelt asszonyom, annak oka 
egyszerűen az, hogy a „Les Missions Catholiques" czimü 
lapban olvastam nevét azok között, a kik melegen ér-
deklődnek a hittéritők működése iránt. Máshonnét, meg-
vallom, nincs szerencsém önt ismerni. Másrészről azonban 
Belgiumot már régebben egy bizonyos kötelék fűzi Ja-
pánhoz, mert az első japáni egyházak apostolai között 
több jeles belga férfiú szerepel. Csak háromra akarok itt 
hivatkozni : Theodore Mantelez atyára, Liégeből, a kit 
1593-ban hite miatt megmérgeztek ; azután boldog Louis 
Florèsra, a ki Gandban született s 1622, aug. 19-ikén 
élve megégettetett; mi junius 1-én ünnepeljük emlékét; 
végre boldog Richard de Sainte-Annera, a ki Flandre-ban 
született s 1622. szept. 10-ikén élve megégettetett; 
emlékét ugyanazon hó 12-ikén üljük. 

Most már csak arra kérem önt, tisztelt asszonyom, 
kegyeskedjék ezt a levelet nagylelkű ismerősei között 
minél szélesebb körben terjeszteni. S hogy annál világo-
sabb képet nyerjenek Japán jelenlegi szorongatott hely-
zetéről, ide igtatom Pradel, dominikánus atya : Le Rosaire 
de la Sante-Vierge pour la propagation de la Foi et 
spécialement pour la conversion du Japon (chez Régis-
Ruffet, 38, rue Saint-Sulpice, Paris) czimü müvéből a 
következő részletet: „Japánnak a katholikus vallásra való 
megtérítése különösen fontos. Ez a nép ugyanis a szélső 
kelet népei között az első helyet foglalja el. Ha katholi-
likus lesz, nagyon üdvös befolyást fog gyakorolni a kö-
rülötte lakó többi népekre is, sőt képes lesz hittéritőket 
szolgáltatni Coreanak, Chinának, Tongkingnak, Cochin-
chinának és Indiának, s igy mintegy egész Ázsiát lehetne 
két tűz közé fogni, egyrészről a nyugati, másrészről a 
keleti hittéritők által." 

Levelemhez csatolom még Kumamoto város terv-
rajzát is, a mely az én fő tartózkodási helyem. Mint már 
sejttettem föntebb, nekem sem templomom sem kápolnám 
nincsen. Egy kis japán házat béreltem, s ennek egy kis 
szobájában mondok misét egy egyszerű asztalkán. Kuma-
motoból gyakrabban körüljárom a vidéket, vándorolván 
városról-városra, faluról-falura, miközben szerény mál-
hácskámat vagy magam tolom egy kis speciális japán 
kézikocsin, vagy a hegyekben lovon vitetem. Az egyes 
helységekben két-három napig tartózkodom, este össze-
gyűjtöm az embereket s beszélek nekik Istenről. És mi-
után még ezek az utak is sok pénzbe kerülnek, kevés 
helyre mehetek el. 

Mielőtt levelemet befejezném, ismételten az ön s 
mindazok imáiba ajánlom a mi ügyünket s a japán né-
pet, a kik erről a levélről tudomást fognak venni, s előre 
is legmélyebb hálámat fejezem ki azoknak, a kik kegye-
sek lesznek egy jeles tulajdonságokkal megáldott, de még 
mindig a bálványozás sötétségében sínylődő nép meg-
térítésére valamit áldozni. 

Alázatos szolgája 
I. M. Corre, apóst, hittérítő. 

Czimem : I. M. Corre, missionaire apostolique, Ku-
mamoto, Japon. Ha esetleg valaki segítséget akarna 
küldeni, tessék csak azt ott helyben a postán feladni s 
ugyanakkor engem külön is értesíteni (mert itt nekem 
meg kell mondanom a föladó nevét.) A külföldi hittéri-
tők társaságához tartozom ; anyaházunk Párisban van, 
rue du Bac 128; ba valaki felőlem tudakozódni akarna, 
tessék idefordulni ; az esetleges alamizsnát ide is el lehet 
küldeni. 

Páris, decz. 9. A viszony az egyház és az állam 
között — itt kezd rosszabbra fordulni. Valamennyi poli-
tikai párt, még a royalisták is, igyekszik az aixi érsek 
ellen keresztül vitt pör következményeit a maga érdeké-
ben nagyra felfújni. Ez a pör minden esetre szomorú 
dolog volt, és most, midőn a római események, a me-
lyekből ez a pör kifejlődött, meg vannak világítva, Fal-
lières minister körlevele — igazán érthetetlen. De ennek 
az incidensnek, a szentatya intentiója szerint is, nem volna 
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szabad uj harczokat provokálni a kormány és a püspöki 
kar között. 

Sajnos, hogy a csendesités és a békéltetés politikája 
Krancziaországban az államférfiaknak csak az ajakán la-
kozik, nem a szivében, és sajnosan kell bevallani, egy-
átalában nincs köztük napirenden, kivált nincs a kormány 
előtt napirenden. íme épp most híresztelik a félhivatalos 
lapok, hogy mgr Lecot bordeauxi érseket a kormány ad 
audiendum verbum akarja megidézni, mert a lelkes fő-
pásztor legújabb főpásztori körlevelében megemlékezett a 
pápa fejedelmi függetlenségéről is. és ezt követelni bátor-
kodott. Ha igazat mond e hireszíelés, akkor a pohár 
csakugyan csordultig meg van telve. A kormány minden 
véleménynyilvánításnak szabadságot enged, csak az egy-
háznak nem akarja a szabad szó szabadságát megengedni. 

Ugy látszik, mintha a kormány csakugyan komoly 
konfliktusokra keresne alkalmat, hogy a konkordátumot 
felmondhassa. Erre mutat, a mi a kamrában készül és a 
senatusban épp ma történt. Dicle senator (protestáns) 
.szenvedélyesen támadta interpellácziójában a papságot, 
izgatva a kormánjt , hogy az „anarchiának" (?) véget ves-
sen. Ok beszélnek anarchiáról ! Goblet (szabadkőműves) 
követelte „az egyház különválasztását az államtól." Tud-
juk, hogy ez alatt mit kell érteni. Fallilres miniszter 
(szabadkőműves), a ki az aixi érsekkel összetűzött, jám-
bor szemforgatással azt hánytorgatta, hogy ő mindenek 
daczára a „megnyugtatás politikájának a hive." Ez alatt 
is tudjuk, hogy mit kell érteni. Végül Freycinet, a 
miniszterelnök, (protestáns), annyira vetemedett, hogy a 
püspökök magatartását' „türhetet!en"-nek nyilvánitá. Erre 
a senatus 211 szavazattal 57 ellenében oly napirendet foga-
dott el, mely felhívja a kormányt, hogy éljen a rendel-
kezésére álló jogokkal. 

Hasonló, sőt még vadabb jelenetekre és határozatra 
lehetünk elhatározva a kamara részéről, a hol Hubbard 
interpellácziójára ugyané tárgyban f'. hó 13-án fog felelni 
a miniszter. 

Még mindig nem tudni határozottan, félemlités 
akar-e ez az agitáczió lenni, vagy végzetes szakítás elő-
jele. Isten velünk ! L. C. 

P. S. Az elmék magasfoku kavarodottságára mutat 
az is, hogy az emberek az izgalomban hamis hireket is 
kezdenek kovácsolni. Igy például a bayonnei „Avenir" után 
az egész országot telejárta az a hir, hogy a* bayonnei 
püspök advent 1. vasárnapján az ünnepi szónokot, egy 
jezsuitát, a szentbeszéd közben félbeszakított és a szó-
székről leparancsolt, azután pedig kijelentette a híveknek, 
hogy ő Gouthe-Soulard érsek eljárását nem helyesli. — 
Egy szó sem igaz az egészből. A jezsuita páter, Magnie 
atya, gyönyörű beszédjeért nagy dicséretet kapott a püs-
pöktől, a ki mivel éppen Rómából érkezett haza, alkalom-
szerűnek tartotta híveihez a nevezett atya remek szónok-
lata után egy pár szót intézni. A püspök a szónok beszédét 
,harmonieux discours"-nak nevezte, azután pedig kijelenté, 
hogy az egyház és a pápa jogaiért, ha kell, Isten segít-
ségével kész vérét ontani. Ez az igaz történet. Tehát 
éppen ellenkezője annak, a mit a republikánus lapok 
tárgyaltak. Mikor az emberek keresik a zavarost, hogy 
benne halászhassanak, — az nem jó jel. 

Róma, decz. 10. A katholikus hierarchia felállítása 
Japánban — még e nyáron megtörtént. Eddig négy 
apostoli vikariatusra volt az ország felosztva. XIII. Leo 
pápa, junius 15 én kelt apostoli levele által rendes 
hierarchiai szervezetet állított fel. E szerint Japánban a 
kath. egyházat 1 érsek és 3 püspök kormányozza. Érseki 
székhelyül Tokio, a birodalom fővárosa van kiszemelve. 
Püspöki székhelyek: Nagasaki, Osaka és Hakodate. Az 
uj főpapi székek az eddigi apostoli vikáriusok által van-
nak betöltve. Érsek és metropolita mgr Osout, nagasakii 
püspök mgr Cousin, osakai mgr Midőn, hakodatei mgr 
Berlioz. Mind a négy a „külföldi missiók párisi társaság"-
ának tagja. Kinevezésök breve utján történt; praeco-
nizácziójuk a mostani deczemberi pápai constistoriumnak 
van fentartva. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Krix-krax. 
Erről is arról is; innen is, onnan is. 

(Vége.) 

Csiky Gergely drámaköltői lángeszének óriás erejét 
nem tudta felhasználni arra, hogy a katholikus vallás 
fensőbbsége előtt hódolásra vagy legalább is elnémulásra 
kényszerítse a magyar irodalom és művészet terén ural-
kodó szűkkeblű, felekezeteskedő és pajtáskodásos kotteriá-
kat. Az ő lángesze kapitulált a középszerűségek ostroma 
előtt; holott ha valaki, ő lett volna hivatva arra, hogy 
lángeszének sugaraiból ostort fonván a magyar irodalom-
nak ama vaskalapos basáit szerénységre tanítsa meg, a 
kik benne, mikor „Jóslat"-ával az akadémia előtt először 
pályázott, még a tehetség nyomait is eltagadták. 0 , igaz, 
megnyerte utóbb a szellemóriást játszó középszerűségek-
tetszését, sőt tapsait is ; ámde roppant drága áron, t. i. 
kath. hitének megtagadásával s theologiai babérkoszorú-
jának sárba tiprásával, holott tetszést és tapsot ő sokkal 
olcsóbban is verhetett volna ki magának ellenesei konok 
daczából lángeszének sugaraiból fonott ostorával. 

Csiky behálózni nem, csak behálóztatni tudott. Pedig 
papnak sz. Péter hálójával tudni is akarni is kell foglal-
kozni. 

íme egy példa arra, hogyan kell katholikus papnak 
a felekezeti furfangot az egyház hálójában megfogni, ugy 
hogy a hálónak se, a halnak se legyen semmi baja. „Frá-
ter Jukundián" beszéli a következő esetet: 

„A Szent-István-Társulat 1852-ben Családi Lapok 
czim alatt egy tudományos és szépirodalmi köziönyt indi-
tott meg. Klezsó József, a szerkesztő, szívesen közölte a 
lapban a protestáns írók jelesebb dolgozatait is, csak azt 
kivánta, hogy dolgozataik vallásos irányúak legyenek s a 
katholiczizmust ne sértsék. 

Egy szép napon Beöthy Laczi állított be a szerkesz-
tőhöz egy elbeszéléssel, melyben kath. ifjú protestáns 
leányt jegyezvén el, ez, vőlegénye iránt való szeretetből, 
a kath. vallásra tért át. 

Képzelhető, hogy megörült a szerkesztő, midőn a 
fiatal iró elmondta neki az elbeszélés rövid kivonatát. 
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Azonban a tiszteletdíj iránt mégis kérdést intézett a 
fiatal humoristához. 

— Ötven pengő forint, volt a felelet. 
A szerkesztő talán, egy kissé sokalván a kivánt ösz-

szeget., igy szólt: 
— Kedves Beöthy ur, lesz szives a kéziratot holna-

pig nálam hagyni, hogy elolvassam, majd azután meg-
egyezünk. 

— Nem lehet, tisztelendő uram ! A pénzre még ma 
szükségem van, s igy kénytelen vagyok a kéziratot el-
vinni Nagy Ignáczhoz a Hölgyfutár számára, ki szivesen 
megadja érte az ötven forintot, csakhogy a leánynyal 
meghánatom az áttérést s visszaviszem a protestáns egy-
ház kebelébe. 

— Az Istenért! ezt ne tegye, kedves Beöthy ur ! 
— De megteszem ; kénytelen vagyok vele, mert az 

ötven pengőre nagy szükségem van még ma. 
— No, hiszen azon sem fogunk fennakadni, szólt a 

szerkesztő. Tessék, gyújtson rá ! Kitűnő havannák! foly-
tatta azután, szivarral kínálva meg Beőthyt. 

Az ifjú homorista rágyújtott , leült s néhány perczig 
beszélgetvén a fiatal szerkesztővel, átvette tőle az ötven 
forintot, s ment a sebestyén-téri Csiga-vendéglőbe, hol 
társai már várakoztak reá. 

Természetes, hogy jó áldomás telt ki az ötven 
pengőből." 

Ennek a jóízű tréfának egészséges értelme csak az 
lehet, hogy nem kell sajnálni a pezsgőre valót a világtól, 
ha az ideáljaink, katholikus elveink előtt emelgeti a ka-
lapot s hajtogatja a derekát, még ha tréfából teszi is ezt; 
mert sokan komolynak veszik a hódolatot, épülnek a 
látásán. 

Csiky Gergely, a protestáns és hitetlen furfanggal 
szemben, a katholikus vallás fensőbbsége előtt tet t tréfás, 
sőt gúnyos meghódolásokat győzte volna lángeszének pengő 
forintjaival pazarul honorálni, sőt illatos havanna-füsttel 
még tulfizetni is. 

Csakhogy ő, a kinek elmés és gúnyos esze sok jóra 
serény vala, a legfőbb jóra — röstnek bizonyult! 
Ebben rejlik egyéniségének tragikuma. *** 

IRODALOM. 
- f „Fráter Jukundián." Papi adomák, ötletek és 

jellemvonások gyűjteménye. II. kötet. (Második félezer). 
Összeszedte Babik József, egri egyházmegyei áldozópap, 
tanítóképző tanár, érs.-lyc. nyomda. 1891. Ára fűzve 1 
frt 50 kr, kötve 2 frt. — E czim alatt jelent meg leg-
közelébb a nagy szorgalmú gyűjtő szerkesztő papi adoma-
gyűjteményének második kötete, mely mintegy 500 
anekdotát, bon-mot-ot, jellemvonást foglal magában a 
káplánok, iskolamesterek, szerzetesek, kispapok, kántorok, 
harangozok, sekrestyések, a papi rokonság s végül a — 
rabbinusok életéből. E becses adoma-gyűjtemény első 
kötete „Páter Hilárius" czim alatt, tudvalevőleg a mult 
évbeu jelent meg, s nemcsak köztetszésben, de nagy pár-
tolásban is részesült. Miután ugy is tudjuk, hogy Páter 

Hilárius méltó társa, Fráter Jukundián is hasonló ked-
vező fogadtatással fog találkozni, mint elődje, — éppen 
azért szükségtelennek tart juk a derék adomázó Fráter 
Jukundiánt, enyelegni szerető t. olvasóink pártoló figyel-
mébe ajánlani. 

-f Jézus szent séges szive. Oktató imádságos 
könyv. Jézus szive társulata és az ima-apostolkodás szá-
mára ; melléklettel szűz Mária szeplőtelen szent szive 
tiszteletére. Hühner Ágoston S. J . főgymnásiumi tanár 
Patisz György S. J . nyomán. Az egyházi hatóság jóvá-
hagyásával. Budapest, 1891. I2«r. 511 1. Ára? 

Tartalmára nézve szolid, hitbuzgalmi remekmű, alak-
jára pedig diszmü a keresztény családi élet szentélye 
számára. 

= Üdvözlő-dal gróf Eszterliázy Miklós Móricz 
urlioz, a budapesti kath. kör elnökéhez, 1891, november 
I2-én. Irta Gyürky Ödön, a budapesti Kath. Kör titkára. 
Budapest, 1891. 2 lap. 

Minden korszaknak megjönnek a maguk lantosai. 
Szerző, a lelkes világi férfiú, a katholikus vallás újjászü-
letése lantosainak lelkes csoportjából való. Sűrűen meg-
jelenő alkotásai a szerző emelkedését mutatják — erőben 
és lelkesedésben egyaránt. 

= „Az újjáalakított pécs i székesegyház", vagy né-
metül: „Die jüngst restaurirte Kathedrale von Fünf-
kirchen" mint nagyon kedves és olcsó karácsonyi és újévi 
nemkülönben iskolai ajándéknak igen beválik. Huszonegy 
igen szép kép tünteti elő hazánk e legszebb templomá-
nak ékességeit, mely képek, nem különben a leirás is, a 
nép ízlését nagyban edzi. Az ára még csak 25 kr franco 
(vei unum sacrum), ki tizet egyszerre rendel meg 2 frtért 
kapja, ki 50-et, csak G frtért (darabja ekkor csak 12 
kr-ba kerül.) Hozzá jót cselekszik, a ki terjeszti ; mert a 
befolyó jövedelem főleg a szakadáthi Jézus szent Szive 
templomára lesz fordítva. Megrendelhető Pécsett a sze-
mináriumban, a lelki igazgatónál. 

— Irodalmi jelentés. I. ,,A Megváltó" — Jézus 
földi élete, a négy evangelista és több jeles kútfő nyo-
mán. Fűzött példány 50 kr. ; félvászon kötésben 70 
kr ; díszes kötésben 90 kr. II. „A keresztény szeretet 
leánya." Emlékirat egy irgalmasnővér naplószerü jegy-
zetei alapján, egy képpel ; több, emelkedett szellemű egy-
házi iró gondolatainak fölhasználásával, a „Karthauzi" 
elbeszélő s elmélkedő alakjában. Ára fűzve 50 kr ; diszes 
kötésben 70 kr. III. „Karácsonyi pásztorjáték," versek-
ben. Ára 5 kr, 10 példány 40 kr, 20 példány 75 kr. 
Tömeges megrendelésnél kedvezmény. Szatmáron. Dr 
Buzu Sándor, papneveidei aligazgató. 

VEGYESEK. ̂  
Herczeg Vaszary Kolos Magyarország prímása 

eddigi megállapodás szerint még hétfőig itt marad Buda-
pesten. A mit róla híreszteltek a lapok, hogy Szász 
Károly ref. „püspököt" is meglátogatta volna, nem igaz. 
Igen is, itt járt ő hge lent Pesten, de nem Szász Károly-
nál, hanem a belvárosban tüntette ki egy helyen — a 
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szerénységet. 0 hgsége egyébiránt a következő tisztelgé-
seket fogadta folytatólag : . Szerdán délelőtt a budapesti 
katona-lelkészek nyitották meg a tisztelgők sorát a her-
czeg-primásnál. Utánok a magyarországi tanitók árvaházi 
egyesülete tisztelgett. Tóth József pestmegyei tanfelügyelő 
üdvözlő beszédére a herczeg-primás megígérte, hogy a 
tanitók özvegyei s árvái sorsán tőle telhetőleg segíteni 
fog. A tanfelügyelők küldöttségét szintén Tóth József 
vezette. A magyarországi tanítóképző tanárok országos 
egyesülete, a polgáriiskolai tanárok küldöttsége, az orszá-
gos néptanítói bizottság s a tanítói Eötvös alap választ-
mánya tisztelgett ezután együtt Lakics Vendellel az élén. 
A szónok üdvözlő beszédének a végeztével remek kivitelű 
feliratot adott át a herczeg-primásnak, ki további mun-
kálkodásra buzdította a tanférfiakat. Hathatós támogatást 
ígért a primás a Frőbel-nőegylet központi választmányá-
nak is, melyet Virava József dr, az egylet t i tkára veze-
tett. Délelőtt 11 órakor a poliklinika főorvosai tiszteleg-
tek Szapáry István gróf vezetése mellett. A primás 
kijelentette, hogy jól ismeri a poliklinika áldásos műkö-
dését, főorvosainak odaadó és önzetlen buzgalmát s az 
egyletet erkölcsileg és anyagilag készséggel fogja támo-
gatásában részesíteni. Délben a Budapesten állomásozó 
tábornokok fényes küldöttsége jelent meg a primás előtt. 
A tábornoki kart Lobkovitz Rudolf herczeg altábornagy, 
hadtestparancsnok vezette a primás elé, a kit röviden 
üdvözölt. A primás megköszönte a tábornoki kar figyel-
mét és szívesen elbeszélgetett a küldöttség tagjaival. 
Ugyanaznap fogadta ő hgsége Weierle Sándor miniszter 
és Csemegi K. kúriai tanácselnök látogatását. Csütörtökön 
délelőtt Dulánszky Nándor pécsi püspök, Batthyány Lajos 
gróf, győri főispán, s Zichy Ferencz gróf tettek látoga-
tást a herczegprimásnál. Utánuk a magyarországi irgal-
mas barátok küldöttsége járul t a primás elé Füzy Szaniszló 
rendfőnök vezetése mellett. Végül a budai jótékony nő-
egylet választmánya tisztelgett. A küldöttség tagjai t Pal-
lavicini Edéné őrgrófnő mutat ta be a herczegprimásnak, 
egyúttal az egyesületet is a herczegprimás figyelmébe 
ajánlva, ki támogatását — tekintettel az egylet jótékony-
ságára — kilátásba is helyezte. Ma, szombaton tiszteleg 
ő hgségénél Ráth Károly főpolgármester vezetése alatt a 
főváros nagy küldöttsége. 

— 0 szentsége Janssen praelatust, a nagy történet-
írót, halálos ágyán apostoli áldásában részesítette. 

— Köszönettel vettük a cisterci rend és a kegyes-
tanitórend Névtárát az 1891/2-iki tanévre. 

— A római Gergely-egyetemen a mult tanévben a 
következő promócziók tör téntek: a) a hittudományból 
doctor 50, licentiatus 53, baccalanreus 51 ; b) a kánoni 
jogból doctor 5, licentiatus 12, baccalaureus 34 ; a philo-
sophiából doktor 25, licentiatus 24, baccalaureus 67. Az 
egyetemi ifjúság összes száma volt 807. A létszám, Róma 
elfoglalása után 1871-ben 193, XIII . Leo uralkodásának 
első évében 360 volt. Nemzet és nemzetiség 21 van kép- j 
viselve ezen a pápai egyetemen: 251 olasz, 124 franczia, j 

105 amerikai, 166 német, osztrák, magyar, 68 angol, ir, 
skót, 23 belga stb. Theologus 471, kánoni jogász 36, 
bölcselő 300. Vivant, floreant, crescant! 

— Kolostori ünnep. A Szent-Sziv intézetben f. hó 
8-án, Boldogasszony fogantatásának ünnepe alkalmából, 
délelőtt fényes istentisztelet volt, melyen Bogisich Mihály 
prépost misézett, a délutáni szentbeszédet pedig Wolafka 
Nándor dr, apátkanonok mondta. Az ünnepi körmenetben 
résztvettek a növendékek, apáczák s a papság. Az ünnep-
ségen az arisztokráczia több hölgytagja volt jelen és több 
egyházi férfiú. 

— A „tudor" szó, mely szép magyar nyelvünket 
oly sokáig rútította, arra van ítélve, hogy a közhasználat 
kilökje magából. A budapesti kir. tud. egyetem tanácsa 
ezentúl mindenütt „doctor"-t fog használni. 

— Köszönettel vettük Pankota római katholikus plé-
bániai hivatalától a meghívót a pankotai ifjúsági zenekar 
által Pankotán, 1891. deczember hó 13-án, a „Fehér-
kereszt" nagytermében tartandó jótékonyczélu hangver-
senyre, melynek műsorozata 3 gazdag sorozatba van 
beosztva. A tiszta jövedelem a pankotai r. k. templom 
javára van felajánlva. 

— Uj templom Újvidéken. Az újvidéki római ka-
tholikus plebánia-templomot, mint levelezőnk írja, tegnap 
kezdték lebontani. A régi s minden disz nélkül való 
templom helyébe egy stílszerű, hatalmas templomot fog-
nak épiteni, mely díszére válik majd Újvidék városának. 
Az uj templom költségeihez Haynald Lajos, a megbol-
dogult kalocsai érsek 30 ezer forintot hagyott s ujabban 
pedig Császka György is megígérte a támogatását. 

j Halálozás. A Kun-félegyházi esperes kerületi pap 
ság és a rokonság fájó szívvel tudatja, nt. Horváth János 
Kalmár-kápolna házipapja és népiskolai hitoktatónak f. é. 
decz. 4-én éjjel fél 11 órakor hosszas szenvedés és az 
utolsó szentségek ájtatos felvétele után gyászos elhuny-
tát. O. v. f. n. 

— Sajtóliil)a-igazitág. A 45. sz. 359. lapoldal 1. felének 12. 
sorában irólc helyett irek olvasandó. 

B ^ Felhívás e lőf izetésre . 

Befejeztük az ötvenedik évfolyamot. Ebben egész 
Magyarország összes sajtója körében — egyedül, párat-
lanul állunk. Régi lelkesedéssel, törhetetlen elvhüséggel, 
az ügyek nehézségeiből folytonos megifjodást meritő mun-
kakedvvel, a mely előtt a hosszas gyakorlat az irást és 
lapszerkesztést művészi játékká könnyítette meg és min-
dennapi élvezetté édesítette át, — viszszük át Magyaror-
szág vallásosságának ez ősi katholikus közlönyét a szá-
zados lét második felébe, hálával Isten és a támogatók 
díszes sora iránt. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

j szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij: 
; félévre helyben s posta-

küldéssel 5 írt. 
: Szerkesztő lakása : Buda-
: pest, VI., Bajza-utcza 
j 14., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉYFOLYAM. 

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. 

A keresztény családi élet visszaállítása. 
2. A közös családi ima. 

A keresztény családi tűzhelynek második 
alapköve, igy folytat ja Desclée az ö emlékiratát , 
a közös ima, a család imája. Ha ezt nem közö-
sen mondják, nem a család az, a mi imádkozik, 
bármennyire át legyenek is ha tva annak egyes 
tagjai a buzgóságtól. 

E jelentés Írójának igyekezetét, szerencsére, 
igen könnyűvé teszi az, hogy felvett tárgyának 
tárgyalása tekintetében támaszkodhat ik a bel-
giumbeli egyház egyik püspökének a tekintélyére, 
a kí e kongressust jelenlétével megtiszteli, és a 
ki főpásztori tani tásainak sorában egy egész 
hosszú levelet szentelt annak bebizonyítására 
hivei előtt, hogy mily messze vág a hatása en-
nek e nagybecsű szokásnak, a melynek neve a 
keresztény család közösen végzett imája. 

Miután egy előző főp. tan í tásban a lehető 
legtökéletesebb képet fes te t t a keresztény család-
ról a namuri püspök, mer t róla van a szó, ezt 
a kérdést veti fel : mely eszközöket kell hasz-
nálni, hogy a család keresztény jelleget nyerjen, 
a mi a közjóra nézve a legbiztosabb garanczia? 
Es erre aztán igy válaszol: 

„Egyik leghathatósabb eszköz kétségkívül a 
közös ima." 

Azután az igy végzett imának jó követ-
kezményeit egymás után igy fejt i k i : 

Hatásossága nagyobb. Csodás kiváltsággal bir 
arra, hogy Jézus Krisztust közibénk vonzza. Az 
Ur Jézus azt mondá az evangéliumban : „Ha 
közőletek ket ten megegyeznek a földön, minden 

dologra nézve, melyet kérnek, megleszen nekik 
Atyámtól , — ki mennyekben vagyon." Es az-
után rögtön hozzáteszi: „Mert a hol ket ten vagy 
hárman összejönnek az én nevemben, o t t va-
gyok közepettök." Mennyi áldásnak kell tehá t 
leszállni egy családra, hogyha abból minden sziv 
szózata mindennap közösen száll fel egyszerre 
az égbe és a melynek imáit, Ígéretéhez képest, 
maga Jézus Krisztus muta t j a be a mennyei 
Atyának ? 

A családi imának második hatása a lelkesi-
tés és példaadás, vagyis a kölcsönös lelki épülés. 
A mi az egyik imájából hiányzik, azt pótolja a 
másikénak buzgósága. Egyesítve többek imája 
olyan mint egy virágcsokor sokféle és változatos 
illata. Az egyik virág nagyon, a másik kevésbé, 
a harmadik alig illatozik; együtt véve mégis a 
legszebb hatás t érik el, mer t az egyiknek gaz-
dagsága pótolja a másiknak szegénységét, és igy 
együttesen biztos és összhangzó sikert érnek el. 

Egy másik kiváltsága a közös imának az, 
hogy fentartja az ima jó szokását mindenkiben. 
A magán imát az emberek rendesen több-keve-
sebb hanyagsággal végzik. Néha elfeledik, néha 
megkur t í t ják , néha figyelmetlenül teljesítik. A vége 
aztán az, hogy el is hagyják. Nem r i tkán talál-
kozunk emberekkel, kik keresztény nevelésben 
részesültek, kik bizonyos ideig keresztényül is 
éltek a világban, és a kik mégis végre oda ju t -
nak, hogy nem tud ják többé i f júságuknak ked-
ves imáit, melyeket édes anyjuk ölében ringa-
tózva tanul tak meg. 

') Sz. Máté, 18, 19. 
2) U. o. 20. v. 
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És honnan van az, hogy az emberek nagy I 
része az isteni tisztelet a la t t a templomban né-
mán ot t áll, mint a szobor, tétlenül ölbe t e t t 
kezekkel, megmeredet t a jkakkal az imára? Hon-
nan van az, hogy, különösen a városiak, a le-
hető legrövidebben időznek a templomban, és alig 
hogy körül tekinte t tek, nem is hederitve oda, 
hogy hol, melyik részénél vannak a misének, a 
melyet egészen végig kellene hallgatniok, siet-
nek kimenekülni a — „ s z a b a d levegőre?" Mindez 
onnan van, mert ez a sok ezer és millió ember 
nem tud többé az ima nyelvén beszélni, s azért 
nem is tudnak többé az istenitiszteleten una-
lom és — alvás vagy gyors megfutás nélkül 
jelen lenni. A mindennapi családi közös ima ezt 
a csapást el távoztatná a keresztény emberiség 
lelkéről. Nem feledi el azt senki, a mit kedves 
övéivel mindennap végez, mindennap hall, min-
dennap élvez. 

A közös ima továbbá gyökerestől kivágja 
az emberek szivéből az emberi tekinte teket és 
a szégyent, a mely több erényt fojt el az em-
beri szívben mint a hány bűnt oda a kevélység 
beültetni képes. If jú korunkban kell kezdeni e 
fölött a gyengeség fölött diadalmaskodni az által, 
hogy nem csak magánosan, t i tokban imádkozunk, 
hanem nyilvánosan és hangosan is, a család 
valamennyi tagjának a jelenlétében. Midőn a 
családnak tagjai a keresztre feszitett Isten-em-
ber lábainál együtt térdelnek imádkozván, szi-
vökben okvetlenül érzik lángra gyuladását annak 
a szeretetnek, t iszteletnek és megbecsülésnek, a 
melylyel egymás i ránt viseltetni kötelesek. Egy 
gyermek, ifjú vagy leány az mindegy, a ki min-
dennap lá t ja a ty já t és anyjá t térden állva imád-
kozni és magát megalázni Isten előtt, ellenáll-
hata t lanul felhiva érzi magát, hogy szintén 
imádkozzék. Fivérek és nővérek, kik mindennap 
egy szívvel, egy lélekkel s mintegy egy szóval 
imádkoznak szülőikkel, nem egykönnyen feledik 
az irántok és az egymás közt való tiszteletet és 
szeretetet, a megbocsátást és a. szívességek nagy 
és apró kötelességeit. 

A közös ima tehát pótolhatatlan iskolája 
az erényeknek, pótolhatat lan óvszer a bűnök 
ellen. — Képzeljünk magunknak egy plébániát, 
egy falut, egy várost, a hol a családok rendesen 
elvégzik a közös imát. Mily fenséges látvány ez 
az ember szemeinek!" Hát nem valóságos meny-
nyei élet volna ez a földön, a hol — ily tár-

sadalmi alapon, rend, béke, egyetértés, szóval 
jóság és boldogság uralkodnék mindenfelé?! 

Gondolataink sorát bezárjuk Namur püspö-
kének szavaival. Ugy se tudnánk oly erővel és 
tekintélylyel szólni, mint ő. „Legszentebb érde-
keitek, családotok és az egész társadalom nevé-
ben kérünk és ésdeklünk, hogy a hajdan általá-
nos szokásban volt közös ima gyakorlására 
visszatérjetek. Hogyha hűségesen fogjátok ez 
áldott szokást gyakorolni, házaitok betelnek 
Istennek áldásaival, gyermekeitek, hasonlóan a 
folyók mentén ü l te te t t fácskákhoz, hihetetlen 
gyorsan fognak növekedni bölcseségben és ked-
vességben, Isten és emberek előtt s nem sokára 
gazdag lombozattal, virággal és gyümölcs-ter-
méssel fognak benneteket megörvendeztetni; sze* 
rencsések lesznek minden igyekezetökben, örö-
mötökre és vigasztalástokra fognak szolgálni i t t 
lent a földön és dicsőségtekre ott fenn a meny-
nyekben . . . " 

Igy tör az előrehaladottabb külföld a ke-
resztény családi élet visszaállítása felé; mer t 
abban a meggyőződésben él, hogy keresztény 
családi élet nélkül az állami és társadalmi éle-
te t a kereszténység ú t já ra visszavezetni vagy 
azon megtar tani lehetetlen dolog. És ebben 
szentül igazuk van. 

Oroszország és a valláskérdés keleten. 
Jó ideje már, hogy a balkáni események folytonosan 

foglalkoztatják a diplomácziát, s ennek valóban szüksége 
van minden ügyességére, bogv a balkáni kis népek s az 
európai nagyhatalmak között a békét fentarthassa. De 
ha a béke anyagilag nem is lett eddig megzavarva, mind-
azonáltal nem hiányoztak az ármányok és cselszövények 
a vetélkedő hatalmak részéről saját politikájuk és befo-
lyásuk érvényesítése érdekében. Megvallva az igazat, ezen 
diplomácziai harczban Oroszország egymagában ujjat liuz 
a többi hatalmakkal, s mig emezek csak arra szorítkoz-
nak, hogy minden áron megakadályozzák Oroszország 
zsarnok uralmának Európa és Ázsia szivében való meg-
gyökeresedését, addig az északi kolosszus bízva a prae-
sumtióban, hogy ő a byzanczi birodalom politikai és 
vallási hagyományainak örököse, akadálytalanul halad 
czélja felé. 

Szomorúan kell bavallanunk, hogy az orosz politika 
keleten positiv s a viszonyok természetén alapuló a többi 
hatalmaké pedig csak többé-kevésbé negativ, a mely nem 
tud egyebet tenni, mint ellenőrizni az orosz pánszláviz-
mus szándékait. Ezáltal lehet ugyan késleltetni ama szán-
dékok valósulását, de — véleményünk szerint — nem 
lehet hosszabb időn át gátat vetni az orosz előnyomu-

I lásnak. 
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A byzanczi cesarismus átment Oroszországba. A 
czári hatalom a keleti egyház védőjévé lőn azáltal, hogy az 
alattvalóknak nemcsak földi, hanem lelki javai felett is 
őrködik. Ezen eszme alapjában véve katholikus, de Orosz-
országban épp ugy mint valaha a kelet-római biroda-
lomban az egyház teljes absorptiójába ment át azon 
okból, mivel az oroszok nem ismervén el az egyház fejéül 
azt, a kit Jézus Krisztus rendelt, a császárságra ruházzák 
a korlátlan hatalmú védő jogát és küldetését és igy őt 
az egyház urává teszik. E jog erejénél fogva a császár-
ság beleavatkozhatik minden egyházi ügybe, a mi által 
a nemzeti egyháznak külső nyilvánulásaiban bizonyos 
egységet kölcsönöz. Innét ered a schismatikus egyház 
teljes és megalázó leigázása a polgári hatalom által. 

Daczára ennek azonban a műveletlen és tudatlan 
népek előtt, a melyek a birodalom ezen szervezetéről 
maguknak számot adni nem tudnak, a czár védősége az 
orthodox egyház fölött nagy tekintélylyel bir. E népek-
nek elég, ha látják hatalmas császárjukat a mint kiter-
jeszti vallási protekczióját Ázsia és Európa fölött, látják 
őt leborulni az oltárok és szent képek előtt, részt venni 
az istenitisztelet minden, igazi keleti pompával végzett 
ünnepélyességeiben ; gondoskodni nemcsak saját birodalma 
vallási érdekeiről, hanem más országok orthodox népeiről 
is különösen a keleten ; dus ajándékokkal látni el a 
templomokat, tisztelni és minden lehető külső pompával 
körülvétetni a püspököket, szóval mindent megtenni, a 
mi a keleti népek képzeletére hasson s rokonszervüket 
megnyerje. Igy gondolkoznak az oroszok, a szerbek, a 
bolgárok, a románok és görögök : ezek mindnyájan a 
keleti egyház nagy védőjét látják a czárban, a ki fel 
fogja őket szabadítani a török uralom alól s az ortho-
doxismust győzelemre fogja juttatni az islamismus fölött. 

E befolyást és valláspolitikai fölényt Oroszország a 
saját hasznára zsákmányolta ki nemcsak Ázsiában és 
Európában, hanem Afrikában is azáltal, hogy táplálta 
minden keleti sectának vallási fanatizmusát a katholiczis-
mussal szemben s hogy magára vállalta a különböző dis-
sidens egyházak védőségét. Igy a gregoriánus örményeket, 
a kiknek patriarchájuk orosz Örményországban székel, 
Oroszország hozta egybe. Törökországban a monotheleta 
örmények élvezik Oroszország kegyét a katholikus ör-
ményekkel szemben. A koptok és a monophysita abys-
sinek szintén a czárt tekintik védőjöknek. János, az 
abyssiniai fejedelem pedig Oroszországgal békét kötött s 
reméli az abyssin egyháznak az oroszszal való egyesülé-
sét ; innét magyarázható meg az abyssin tejedelemnek 
ellenséges magatartása a muzulmánok és a katholikus 
missionáriusok ellen, különösen ha ezek olaszok. 

S hogy politikájának eme nagy tervét megvalósít-
hassa, Oroszország latba veti diplomácziai ügyességét, 
hadserege erejét s számos társulatainak működését. Kü-
lönösen ez utóbbiak általános jótékonyság czimén bőven 
költenek a vallásos könyvek terjesztésére, iskolákra, tu-

0 Mi ugy tudjuk, hogy a románok, szerbek és görögök 
nincsenek többé török uralom alatt. Az sem áll egészen, hogy 
ezek a népek műveletlenek s tudatlanok volnának. De az tény, 
hogy mint schismatikusok az orosz czár protektorátusában biznak. 

dományos és irodalmi intézetekre s a különféle szakadár 
felekezetek vallási szükségleteire. 

Ennek a minden eszközzel — szükség esetén még 
erőszakkal is — szakadatlanul folytatott működésnek 
köszönheti Oroszország népszerűségét a keleten, a mely 
nek népei úgyszólván el vannak ragadtatva eme politika 
szívóssága s eredményei által. 

A többi hatalmak nem tudják máskép megakadá-
lyozni ezen állapotok terjedését, mint hogy elősegítik a 
különféle nemzetiségek függetlenségét. De Oroszország is 
elfogadta ezen elvet s a valláselvvel azonosította azt, 
mert a keleti népeknél nemzetiség és vallás azonos fo-
galmak — s igy a vallásfelekezeti védőből nemzetiségi 
védő is lesz. Ha pedig megesik, hogy a balkáni népek 
egyes politikus férfiaí meg akarnak szabadulni a gyám-
ságtól, akkor az erőszak lép előtérbe, a mely megtör 
minden ellenállást : példa reá Battenberg Sándor fejede-
lem esete. 

Némely hatalmak a liberálizmust vélik szembe ál-
lithatni az orosz theokratiával. De ezen félbarbár és a 
hosszú török uralom alatt demoralizált népek nem értik 
mi az a liberálizmus. *) Igy tehát Európa politikája 
akár késedelmezésben, akár engedményekben, akár pedig 
félrendszabályok alkalmazásában áll az, semmire sem 
mehet, Oroszországot nem tar that ja fenn győzelmes 
menetében. 

Vagy mi csalatkozunk, vagy áll az, hogy Európa 
nem várhat semmit a keleten, jelenlegi politikájától. E 
politikának más elvet kell proklamálnia, a melylyel sike-
resen harczolhat Oroszország vallás-protektiója ellen, s ez 
elv : az eddigi protectio helyébe előkészíteni az utat a 
keleti egyházak — s főkép a görögnek a rómaival való 
egyesülésére, mint egyedüli eszközt, a melylyel konzer-
válni lehet a keleti népeknek önkormányzatát s lelkesi-
teni azokat az orosz befolyásnak való ellenállásra. 

Az orosz politikának vau egy hiánya, a vallást t. i. 
csak eszköznek tekinti, mely a birodalom nagyságához, 
hatalmához vezet, a kisebb államok önkormányzatával s 
függetlenségével pedig egy cseppet sem törődik. E hiányt 
fölismerte az európai diplomáczia, de nem tett ellene 
egyebet, mint hogy védelmébe vette a kis nemzeteket. A 
mi a fődolgot, a valláskérdést illeti, nem igen gondoltak 
vele s legfeljebb annyit tettek, hogy egyik vagy másik 
kormány bizonyos mértékű védelmet biztosított saját hit— 
küldéreinek. 

Oroszország bezzeg kizsákmányolta e hibát s majd 
a schisma védőjéül tolta föl magát, majd pedig az idegen 
hitküldérek ellen fordult s azokat, mint a dissidens egy-
házakban uralkodó nemzeti elem nyilt ellenségeit tün-
tette föl. Hiában igyekszik tehát Európa gátat vetni az 
orosz befolyás terjedésének, ha csak a politikára szorít-
kozik ; ki kell terjeszkednie a valláskérdésre is s azt kell 

') Kissé erős kifejezések s a ki érdeklődik a keleti esemé-
nyek iránt, tudni fogja, hogy nem egészen igazoltak. Hivatkozunk 
Romániára, a mely az utóbbi időben a Nyugat által is elismeréssel 
méltányolt haladást tett minden téren, azonban sietünk hozzáadni, 
mennyire más szine volna annak a haladásnak, ha azt a kath. 
egyház isteni elvei, .s nem a Francziaországból átültetett istentelen 
bölcsészeti elvek szerint vezetnék ! 
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elfogadnia mint fő kiindulási pontot minden nevezetesebb 
politikai ténynek. Igy tesz Oroszország is. 

Azért a Balkán - államok nemzeti függetlenségét 
nemcsak szorosan politikai szempontból kell védelmezni, 
hanem különösen jól felfogott vallási szempontból is. A 
hatalmak igazságtalanul azt hitték, hogy nemzeti egyhá-
zak szervezése által a balkáni népek függetlenségének 
palladiuma meg van alkotva. Már pedig ilyen nemzeti 
egyházakat létesíteni annyi mint Oroszországgal egyet-
értőleg működni, annyi mint utánozni az ő egyházi szer-
vezetét. Mert valójában Oroszország az, a mely föltalálta 
és alkalmazta e rendszert és pedig nem más okból, mint-
hogy a merő dogmatikus szempontból egyesült, de min-
den valódi fegyelmi kapocs nélküli keleti dissidens egy-
házak a konstantinápolyi patriarcha tiszteletbeli elnökségei 
— de az orosz czárnak tényleges magas védősége alatt 
álljanak. Ezen nemzeti egyházak éppen azért, hogy egy-
mástól külön állnak, érzik egy hatalmas kéz szükségét, a 
mely védje és külsőleg egyesülve összetartsa. Szakadásuk 
a római pápától mind inkább és inkább érezteti velők a 
védőség szükségét. Innét az ő érdekeik és aspiratióik 
Oroszország karjaiba kényszeritik, a mely tényleg mindig 
készen áll a fenyegetett orthodoxismus védelmére. 

Romániának és Görögországnak kétségkívül Orosz-
ország szándékaival homlokegyenest ellenkező aspiratióik 
vannak; de mind a románoknál, mind a görögöknél kü-
lönösen a klérus egy része Oroszországot az ő orthodoxis-
musuk védőjének tekinti, s ez az a mi határozatlanná és 
ingadozóvá teszi ezen államok magatartását a keleti 
kérdésben. 

A görög szakadár egyházaknak a rómaival való 
egyesülésének előmozdítása többféle hasznot vonna maga 
után : 1. Hogy mindegyiknek megvolna a maga vallási 
központja, a mely központja volna ugyan mindegyiknek, 
de kivül esnék s mint nem kizárólagos tulajdona csupán 
egyiknek közülök, nem vonná maga után az államok köl-
csönös bizalmatlanságát; 2. Hogy ezen egyházak meg-
tartván saját szertartásaikat, disciplinájukat, liturgikus 
nyelvöket, a pápával való egyesülés által uj életre kel-
tenék a nemzeti szellemet nemcsak a hitéletben, hanem 
politikai és társadalmi működésűkben is ; 3. Hogy ezál-
tal minden külbefolyástól ment független nemzeti életet 
nyernének s különösen Oroszországgal szemben most már 
mint más vallásúak szabadoknak éreznék magukat s nem 
görnyednének valláspolitikai kényszere alatt, melyet Orosz-
ország jelenleg oly erősen és egyszersmind behizelgően 
gyakorol velők szemben. 

Ha tehát az európai diplomáczia komolyan akar 
szembe szállni Oroszország keleti befolyásával, nem elég 
az eddig követett vonalon maradnia, hanem egész tekin-
télyével oda kell működnie, hogy a keleti egyházakat a 
rómaival való egyesülésre segítse ; el kell hárítania a 
politikai akadályokat, kiegyenlítenie a keletkező nehézsé-
geket, támogatnia a szentszéket és a missionariusokat, — 
ez utóbbiak közül különösen azokat, a kik szertartásuk, 
disciplinájuk s liturgikus nyelvük szerint azon nemzethez 
tartoznak, a melynek kebelében az igazságot hirdetik. Ez 
az egyedüli mód, a melylyel fel lehetne tartani Orosz-
országot győzelmes haladásában a keleten. 

Bubics Zsigmond kassai püspök ur 
fejedelmi alapítványa 

és az erről szóló alapító levelének kisérő irata. 

Fejedelmi alapítványnak nevezte f. hó 13-án gróf 
Gsáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter a mű-
kincseknek azt a becses gyűjteményét, — 632 darab ónmá-
zás fayence-tárgy, — melyet a nagy műértő és műpártoló 
kassai püspök ur a budapesti iparművészeti muzeumnak 
adott á t .örök adományképp, s a mely az u. n. „Bubics-
szobá"-ban külön elhelyezve a fent kitett napon ünnepé-
lyesen adatott át a közönség élvezetének, a mű-iparosok 
tanulmányozásának. 0 méltósága alapítványát a következő 
levél kíséretében tette le Magyarország vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterének a kezébe. 

„Nagyméltóságú magyar kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ur ! 

Ifjúságomtól fogva nagy érdeklődéssel viseltetvén 
nemcsak általában a művészet minden neme, de főképpen 
a hazai művészet iránt, azt, a mennyire viszonyaim en-
gedték, istápolni törekedtem. 

A hazai iparművészet egv specziálitása kiváló elő-
szeretetem tárgya volt s ez a hazánkban, a mult időkben 
készített agyagtárgyak felkutatásában és összegyűjtésében 
lelt kifejezést. 

A művészet, helyesebben az ipari művészet ez ága 
főképp Holicson, Tatán, és végül Pápán műveltetett. Leg-
többet hozott létre a holicsi gyár Nyitramegyében. E 
gyár azonban nemcsak sokat, hanem szépet is produkált. 
S azért joggal mondja Falke dr, a bécsi iparmuzeum 
hírneves igazgatója, hogy mig a németországi ily nemű 
gyárak egyedül a németalföldi delfti mintákat utánozták, 
addig legeredetibb dolgokat a holicsi gyár hozott létre, 
mely a formákkal, halványsárgás színezéssel, szép zomán-
czozással és ornamentikájával kitűnt, s melynek mind-
addig nagy fontossága volt, mig a porczellán-készités 
háttérbe nem szoritá, mert addig nemcsak a legelőkelőbb 
családoknál, hanem első sorban az udvarnál is holicsi 
edényeket használtak. Korabinszky a maga „Geografisches 
Lexikon"-jában azt mondja e gyárról, hogy az a legszebb 
fehér edényt készíti, franczia módra virágokkal disziti, s 
emliti, hogy a gyár a helységet virágzó állapotban 
tartja. 

Az emiitett ipartelepek azonban ma már csak az 
onnan kikerült szebbnél-szebb készítmények által, — me-
lyek azonban nagyrészt szintén elkallódtak — tartják 
fenn hírnevüket, emiéköket. 

Én ez emlékeket itthon és a külföldön huszonöt 
éven át gyűjtögettem és igy sikerült összesen hatszáz-
harminczkét darabot összevásárolnom, melyek mintegy 
negyvenöt különféle mintát és díszítési módozatot s mind-
ama fajtákat képviselik, melyek a nevezett helyeken, 
főképp a holicsi gyárban készültek. 

Eme gyűjteménynek egy tetemes és kiváló részét, 
mely 1889-ben Párisban ki volt állítva a „Musée des 
arts décoratifs de Budapest" czim alatt, több évvel ez-
előtt átadtam az országos magyar iparművészeti muzeum-
nak. Ma már az egész, 632 darabból álló gyűjtemény 
leltárilag ott van letéteményezve. 

I 
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Én ez egész gyűjteményt felajánlom a nevezett in-
tézetnek s illetőleg szeretett hazámnak oly czélból, hogy 
e gyűjtemény együtt maradjon és hogy annak tárgyai a 
magukat a műipar terén kiképezni akaró honpolgároknak 
mintául és tanulmányul szolgálhassanak. 

E gyűjteményben sok unikum is van ; ezek közül 
csak egyet emlitek, t. i. egy gyönyörű diszitésü, kék és 
arany csillagok kai ékes és a Koháry hg család tulajdonát 
képezett tálat, mely ez ideig egyszersmind egyetlen ismert 
diszes maradványa az egykori murányi iparnak. 

Hogy e gyűjtemény, melyet az országos magyar 
iparművészeti muzeumnak felajánlok, általam kitűzött 
czéljához és rendeltetéséhez képest kezeltessék: melléke-
lem e tárgyról szóló alapitó oklevelemet 3 példányban, 
azon tiszteletteljes kéréssel, hogy azokat nagyméltóságod 
becses aláírásával megerősiteni és ez oklevelekben kitün-
tetett helyeken megőriztetni kegyeskedjék. 

(Kelt 1891. okt. 21.) 
Fogadja nagyméltóságod kiváló tiszteletem legnyíl-

tabb kifejezését. JBubics Zsigmond, kassai püspök." 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 

Budapest, decz. 15. Mire tanit Magyarország leg-
utolsó népszámlálásának a statisztikája ? — 

A magyar tudományos Akadémia második osztályá-
nak hétfőn szokottnál jóval népesebb és ünnepélyesebb 
ülése volt. Keleti K. olvasta fel „Hazánk népe 1890-ben" 
czimü dolgozatát, mely a legújabb népszámlálás végered-
ményeit érdekesen és tanulságosan csoportosítja. 

Az 1880-ban volt az utolsó népszámlálás. Akkor 
Magyarországnak, társországait ide nem számítva, volt 
13.728,622 lakosa. A legújabb népszámlálás eredménye, a 
társországokat szintén nem számítva, 15..231,864 lakos. A 
szaporodás tehát 1.503,242 vagyis 10'23%. 

Az érdekesbnél érdekesebb számcsoportozatok közöl 
bennünket itt főleg a különféle hitvallások követőinek 
számarányai érdekelnek. Álljon tehát itt az 1890-iki és 
az 1880-iki létszámot feltüntető következő két számcso-
portozat : 

Hitvallások szerint van az országban jelenleg: 
római katholikus 7.241,547, a népességnek 47'85%-a, 
görög „ 1.655,171, „ 10-94 „ 
örmény 2,725, „ 0 02 „ 
görög-keleti 2.065,903, „ 13'65 „ 
örmény 33, „ — 
ágostai evang. 1.182,487, „ 7*81 , 
helvét „ 2.209,395, " „ 14-60 „ 
unitárius 61,637, „ 0*41 „ 
más keresztény 7,818, „ 0-05 „ 
zsidó 706,838, „ 4-67 „ 
más nem ker. 239, „ — 

1880-ban a hitvallások száma, igy ál l : 
római kath. 6.482,595, a népességnek 47'22%-a, 
görög „ 1.486,598, „ 10*83 „ 
örmény 3,221, „ 0"02 „ 
görög keleti 1.937,105, „ 14*11 „ 

ágostai evang. 1.107,515, a népességnek 8'07%-a, 
evang. reform. 2.023,257, „ 14-74 „ 
unitárius 55,787, „ 0*40 „ 
más keresztény 4,320, „ 0 05 „ 
zsidó 624,737, » 4-55 „ 
mohamedán 17, „ — 

Érdekes, hogy a legutóbbi népszámlálás szerint 6829 
a nazarénusok száma. 

Mi ezekből a számcsoportozatokból reánk katholi-
kusokra nézve a tanulság? 

Kettő, azaz három. Először az, hogy Magyarország-
ban a katholikusok száma jóval túlhaladja a többi hit-
vallás követőinek összes létszámát. Mi t. i. róm. kath., 
gör. kath. és örmény katholikusok vagyunk összesen 
8.899,443-an, mig a többiek együtt véve csak 6.332,421 
lelket számlálnak, vagyis : a mi arányszámunk az összes 
lakosságnak 58-81°/0-a, és igy a többiekre együttvéve 
csak 41'18°/o esik. 

Második tanulság az, hogy a katholikus lakosság 
tízévi szaporodása oly nagy (927,029), hogy a többi hit-
felekezeteknek, bár követőiknek létszáma szintén szapo-
rodást mutat az 1880-iki létszámhoz képest, arányszámuk 
az ország lakosságának összes számához mérve, a zsidó-
kat és unitáriusokat kivéve, valamennyinek csökkent mint 
a következő számsorozat mutatja. A katholikus lakosság 
arányszáma 1880-ban volt 58,07% 1890-ben 58-81°/0> te-
hát plus 0-74«/ 0 ; ebből a róm. katholikusokra esik 0'63°/0, 
a gör. katholikusokra 0'll°/o- A gör. keletiek 1880-iki 
14-11°/ 0 arányszáma leszállt 13'65°/0-ra ; az ágostaiaknál 
8-07% leszállt 7 '81%-ra ; a helvéteknél 14-74% leszállt 
14-60-°/o'ra- A gör. keletieknél a minus tehát 0'46°/o< a z 

ágostaiaknál a minus 0-36%i a helvétieknél a minus 
0*14°/o' — A zsidóknál az arányszám plus-sza 0*12ü/0, az 
unitáriusoknál plus 0 '01%. 

A harmadik tanulság az egészből pedig annak a 
kérdésnek komoly megfontolása, hogy vájjon lehet-e, 
tanácsos-e, államférfiúi bölcseségre és tapintatra mutat-e 
az, ha valaki Magyarországot a katholikus többség elle-
nére akarná kormányozni s bizonyos törvényeket a kath. 
többség ellen lehetségesnek tartaná a siker reményében 
forçirozni ? 

Ezeket a tanulságokat hirdeti Magyarország legújabb 
statisztikája. ? ? 

Budapest, decz. 12. Budapest főváros törvényhatósá-
gának tisztelgése az ország hg -primás ánál. 

A mint már jelentettük, szombaton f. hó 12-én 
fogadta hg Yaszary Kolos primás és esztergomi érsek ur 
Budapest törvényhatóságának diszküldöttségét. A kül-
döttséget Báth Károly főpolgármester vezette. A megje-
lentek közül sokan diszmagyarban, mások frakkosan 
érdemjeleikkel, a papok teljes ornátusban járultak a 
herczeg-primás elé. Amikor a herczeg-primás titkárával a 
nagy elfogadó terembe belépett, szűnni nem akaró, lelkes 
éljenzés hangzott fel, mi a főpapot láthatólag megha-
totta. Az éljenzés csillapultával Báth Károly főpolgár-
mester előlépett s a következő beszédet intézte a herczeg-
primáshoz : 
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..Főméltóságu herczeg-primás, esztergomi érsek! 
Kegyelmes főpásztorunk ! Budapest főváros közönsége és 
törvényhatósága képviseletében hódolatteljes, mély tisz-
telettel jelenünk meg főméltóságod magas színe előtt, 
hogy főméltóságodnak Magyarország prímásává és eszter-
gomi érsekké történt legkegyelmesebb kineveztetése al-
kalmából a főváros hódolatteljes tisztelettel párosult 
örömérzetének, valamint üdv és szerencsekivánatainak 
küldöttségileg kifejezést adjunk. 

Felséges urunk királyunk legmagasabb elhatározása, 
melylyel főméltóságodat Magyarország legelső egyház-
fejedelmi állására legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatott, osztatlan örömmel és a legmélyebb alattvalói 
hálával fogadtatott országszerte, mert főméltóságodnak 
az egyház, a trón. a haza és a tudomány szolgálatában 
eltöltött egész élete, hosszú lánczolata az egyház és 
hazafiúi erények önzetlen gyakorlásának, példányképe az 
igaz vallásosságnak, valamint a király és haza iránti hű-
ség, ragaszkodás és szeretet erényeinek. 

De különösen fokozott mérvben élnek a jelzett ér-
zelmek a főváros közönségének és római katholikus val-
lású lakosainak keblében, kik főméltóságod magas sze-
mélyében immár, hódolatteljes tisztelettel s szeretettel 
saját lelkipásztorukat is üdvözlik s kiknek főméltóságod 
keresztény hazafiúi erényei biztos zálogul szolgálnak arra, 
hogy főméltóságod az isteni Gondviselés véghetetlen ke-
kegyelméből és felséges urunk királyunk kitüntető bizal-
mából nyert magasztos állását fensőbb hivatással és apos-
toli buzgalommal töltendi be. 

Amidőn tehát főméltóságodat Budapest főváros kö-
zönsége nevében, nagyfontosságú és diszes állásában 
őszinte hazafias örömmel, mély tisztelettel és szeretettel 
ismételten üdvözölnénk, méltóztassék megengedni, hogy 
hazánk fővárosát: Budapestet, főméltóságodnak kegyes 
pártfogásába és kiváló figyelmébe ajánljuk és hogy a 
főváros nevében kifejezést adjunk azon legforróbb óha-
junknak, mikép a Mindenható tartsa meg főméltóságod 
áldásos életét az évek hosszú során át, hogy magasztos 
hivatása nemes és terhes feladatainak az egyház dicső-
ségére, a trón és szeretett hazánk javára, hiveinek és az 
egész nemzetnek legbensőbb örömére még évtizedeken át 
megfelelhessen. Az Isten áldja, az Isten tartsa meg fő-
méltóságodat soká. Éljen !" 

A főpolgármesternek üdvözlő beszédére ő főméltó-
sága a következő beszéddel válaszolt: 

„Méltóságos Főpolgármester ur ! Igen tisztelt uraim! 
Felséges királyunk dicső uralkodása, valamint orszá-
gunk, ugy a fővárosnak történetében is uj korszakot 
nyitott meg. 

Mig hazánkban a tudomány és művészet, ipar és 
kereskedelem, szellemi és anyagi érdekek, politikai és 
nemzeti közélet oly lendületet vettek, melyhez hasonlót 
hiába keresünk fajunk múltjában : addig szép fővárosunk 
a magánosok gyönyörű palotáiban, kulturális és jótékony 
monumentális középületeiben, mint megannyi centrumok-
ban, domborítja ki az állami és társadalmi élet sokféle 
Igényét és irányát s mintegy megtestesülését mutatja 
egész nemzetünk e korszakbeli haladásának és fejlő-
désének. 

Ha elfogadható az, hogy egy ország, egy nemzet 
hasonló egy szerves testhez : akkor Magyarországnak, a 
magyar nemzetnek, mint szerves testnek a főváros a szive, 
— s e szívben üde, ép, egészséges, erőteljes vérnek kell 
lüktetnie, hisz a sziverek által ismét visszavezettetik az 
egész testbe, — nem rohamosan, mert ez lázt idézhetne 
elő, hanem megtartva azt a rendes ütérverést, mely a 
test tagjainak fokozatos épentartására, fejlődésére szük-
séges. 

Hogy e hasonlat elfogadható, bizonyítja azon tény, 
hogy a nemzeti életben, ennek minden ágában, az ország 
a fővárosból kapja az irányeszméket, a szükséges életele-
meket. 

Méltóságos főpolgármester ur! Igen tisztelt uraim. 
Ha tekintetbe veszem, hogy az emiitettem korszak 

alatt a főváros mennyit tett templomok, iskolák, ember-
baráti jótékony intézetek létesítésére, lelkészek, tanitók 
díjazására: nem tehetem, hogy állásomból kifolyólag az 
első találkozásunkat föl ne használjam legbensőbb hálám 
kifejezésére a fővárosnak ez áldozatkészségeért, melylyel 
az egész országnak példát ad, bebizonyítván, hogy min-
den nemzet talpkövét, — a valláserkölcsi érdeket kellő-
kép és nemesen méltányolja. 

A főváros kegyes volt hozzám küldött átiratában 
engem hathatós támogatásáról biztosítani. Midőn ezért 
esedezem, egyszersmind engem igen megtisztelő megjele-
nésükért, szives üdvözletükért a legforróbb köszönetemet 
nyilvánítom." 

A beszédre felhangzott éljenzés csillapultával a fő-
polgármester egyenkint bemutatta a megjelent urakat, 
kik közül többnek megjegyezte a herczeg-priraás, hogy 
közhasznú szereplésük révén rég ismerős neveikkel. Kö-
rülbelül fél órai cercle után a primás visszavonult lak-
osztályába s a küldöttség tagjai eltávoztak. = 

London. Az angol római katholikusok nevében a 
londoni „Catholic Times and Catholic Opinion" figyel-
mezteti a szárazföld r. katholikus papságát egy nagy 
visszaélésre, melyet az Európában szerte-szét utazó angol 
ritualista protestánsok űznek. Katholikus templomba men-
nek és itt gyónnak és áldoznak. Egy anglikán protestáns 
pap ezt az eljárást ajánlja, dicséri és azzal védi, hogy az 
illető ritualista anglikán protestánsok helyesen és hitök 
szerint cselekszenek, mert ők szintén katholikusok. Nem 
vitatjuk, igy folytatja az idézett londoni r. kath. lap, mi 
felel meg az anglikán protestáns ritualisták hitének mi 
nem; tény az, hogy reánk róm. katholikusokra nézve az 
ily gyónás és áldozás szentségtörés. Az ily nálunk gyónni 
és áldozni akaró anglikánok pedig talán nemtelenül is-
járnak el, midőn azt mondják, hogy ők katholikusok, jól 
tudva azt, hogy ez a név róm. kath. pap előtt csakis 
róm. katholikust jelent. Az ily visszaélések leggyakrabban 
Francziaországban történnek. És az esetekről az anglikán 
„Church Review" adott legelőször hírt. 
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KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

1891. decs. 10-én, a Sz.-1.-Társulat helyiségeiben lefolyt 
igazgató-választmányi gyűlés jegyzökönyve. ' 

Elnökök : Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök, 
Márkus Gyula választ, püspök, dr Balogh Sándor ügyvéd. 

Jelen voltak : Szápáry István, G-ervay Mihály, Bartha 
Béla. Bita Dezső, dr Királyi Pál, Kurz Vilmos, Baán 
Sándor, dr Németh Péter, Venczell Antal, Hummer Nán-
dor, Nonák Lajos, Frey József, Haydin Károly, Bundala 
Mihály, dr Schweiger Rezső, Gabler Lajos, dr Szilágyi 
Arthur, dr Robitsek Ferencz. • f 

1. Dr Robitsek titkár jelenti, hogy néhai Bacsák 
Imre vörösvári esperes-plebános 100 frtot, néhai Czillin-
ger János endredi plébános 50 frt hagyományozott. 

2. Nyugtákat küldtek : „Sz.-Mária" intézet Buka-
restből (100 frt) a crajovai plébános (60 frt) ; Constanti-
nus Costa püspök, bukaresti vikárius (775 frt) ; a giur-
gevo-i vice-consul utján Hrusa Antal plébános (100 frk.) 

3. Venczell Antal pénztáros felolvasta jelentését. 
4. A társulat a következő tételeket szavazta meg : 

100—100 frtot a terézvárosi, józsefvárosi, ferenczvárosi, 
ó-budai, krisztinavárosi, szent-endrei irgalmas nénéknek, 
és a Mária-intézeti apáczáknak 50 frtot ; a buda-eörsi 
szürkenénéknek, a bukovinai józseffalvi megrongált tem-
plomra 50 frtot ; Valkány község folyamodását a választ-
mány nem vette tekintetbe, mert nem a püspöki hatóság 
utján érkezett be; e folyamodvány az illetékes püspöknek 
lesz felterjesztve. 

5. A közgyűlés helyének, idejének végleges megha-
tározása. 

Elnök ő excziája jelenti, hogy a budapesti Katho-
likus Kör tágas helyiségeit készséggel ajánlja fel a sz. 
László társulatnak a közgyűlés megtartására; elnök fel-
szólítja a választmányt, hogy szóljon e tárgyhoz. 

Németh Péter -kúriai biró, örömmel hallja a Kath. 
Kör ajánlatát, amely a közönség jogos érdeklődésének 
nyilvánulása elnök ur kilátásba helyezett nagyfontosságú 
enuncziácziói iránt, amelyekkel pótolni szokta az alapsza-
bályokban előirt felolvasásokat, de aggályának ad kife-
jezést az idő rövidsége miatt, amely bennünket a nagy-
gyűlés napjától elválaszt, ha az még e hóban lesz 
megtartva. Rövid az idő arra, hogy a nagyközönség jókor 
és kellőképen értesüljön a nagygyűlés napjáról, helyéről: 
halasztást ajánl. 

Elnök: Bármikor kész a nagygyűlést megtartani, 
miután ő értekezésével készen van, melylyel napjainkban 
sok és nevezetes tévedést szándékozik eloszlatni, egy igen 
fontos jogi kérdésre vonatkozólag. 

Balogh Sándor, évről-évre hangzik fel a panasz, a 
vidékek részéről, hogy oly időben tartják a nagygyűlést, 
melyben nem jöhetnek egy könnyen a fővárosba, neve-
zetesen a lelkészek, akiket az adventi időszak otthon 
lekötve tart. Indítványozza, hogy miután eddig elégszer 
volt már a nagygyűlés deczemberben megtartva, legyen 
egyszer máskor is pl. 3—4 hét múlva. 

Német Péter : helyesli Balogh megjegyzéseit és 

hozzá teszi, hogy a társulat ambicziója kivánja a halasz-
tást, hogy nagyobb mérvű érdeklődést keltsünk társula-
tunk és ő excziája kegyesen igért elnöki beszéde iránt, ő 
is halasztást kér és azt, hogy az uj városház termét ipar-
kodjunk megszerezni, mert a Kath. Kör helyisége nem 
képes 200—300-nál többet befogadni, sőt még tagjait 
sem, akik a kör felolvasásain megjelenni óhajtanak. 

Dr Robitsek Ferencz: Emlékeztet arra a körül-
ményre, hogy eddigi tapasztalat szerint, a vidékiek érdek-
lődése a Sz.-László-Társulat iránt, nevezetesen a nagy-
gyűlés iránt, még azok részéről sem valami nagy, akik 
azon megjelenhetnének. Az eddigi tapasztalat megnyugtat 
az iránt, hogy egyes ritka eseteket kivéve, a vidékieknek 
egészen mindegy, hogy mikor tartjuk a nagygyűlést; 
különben figyelemreméltó az a körülmény is, hogy jövő 
esztendőben hétszázados fordulója lévén sz. László király 
szentté avatási évének, a társulat, mint óhajtott alkalmat 
fogja azt megragadni, hogy diszgyülést tartson s leg-
czélszerübben sz. László városában Nagyváradon, felkapva 
a vándorgyűlések fölötte üdvös eszméjét ; csakhogy igy 
az 1892. évre két nagygyűlés esnék, mig az 1891. esz-
tendő a társulat szökőéve lenne nagygyűlés nélkül; 
ajánlja, hogy az idén tartsuk meg a nagygyűlést. 

Dr Szilágyi: mindig ilyenkor volt a nagygyűlés, 
legyen most is a rendes időben, különben bizzuk ezt ő 
exciájára. Kivánja, hogy a városház termébe menjünk és 
hivjuk meg oda a Kath. Kört, amelynek szives ajánlatát 
csak azért nem fogadjuk el, mert szívesen reméljük, hogy 
annak tágas termei, — ez alkalommal nagyon is szűkek 
lesznek az érdeklődő nagyközönség befogadására. 

Barta Béla: Ne tekintsük azt, hogy a vidékiek fel-
fogják-e intenciónkat a halasztással, tekintsük filléreiket, 
a melyekkel a társulatot tartják, tegyük meg a köteles-
ségünket és adjuk meg a lehetőséget, hogy ők is meg-
jelenhessenek : halasztást kér. 

Elnök határozatképen kimondja : a nagygyűlés 1892. 
január havában lesz megtartva, a választmány őt bízza 
meg a helynek és a napnak meghatározásával, amely 
azonban reá való tekintettel 8-dika előtt nem lesz kitűzve. 

Jegyzette : Dr Robitsek. 
(Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, az egri főkáptalanban : Zsendovics József, 
szent Erzsébetről nevezett szepesváraljai czimzetes prépost 
és székesegyházi főesperesnek, az őrkanonokságra ; Begov-
csevich Róbert, skutari i választott püspök, szent Egyed-
ről^ nevezett Fel-Német melletti czimzetes apát és pankotai 
főesperesnek, a székesegyházi főesperességre ; Györgyényi 
Ignácz, a bologságos szűz Máriáról nevezett ruteni czim-
zetes prépost és mester kanonoknak, a pankotai főespe-
rességre való fokozatos előléptetését jóváhagyom és. az 
ekként megüresedett utolsó mesterkanonokságot dr Párvy 
Sándor, egri főszékesegyházi tiszteletbeli kanonok, tisz-
teletbeli udvari káplán, h. zsinati vizsgáló és egri érseki 
irodaigazgatónak adományozom. Kelt Bécsben, 1891. 
évi deczember 6-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf 
Csáky Albin, s. k. 
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II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére, az eperjesi gör. szert. kath. székeskáp-
talanban: Sztempák Ignácz olvasókanonoknak, a nagy-
prépostságra ; Kotradov Mihály éneklőkanonoknak, az 
olvasókanonokságra ; Sass Bertalan őrkanonoknak, az 
éneklőkanonokságra : Dzubay József iskoláskanonoknak 
az őrkanonokságra, és Kovaliczky Kornél ifjabb kanonok-
nak az iskoláskanonokságra való fokozatos előléptetését 
jóváhagyván, az ekkép megüresedő ifjabb kanonokságot 
Répássy György mucsonyi lelkésznek és szentszéki taná-
csosnak adományozom ; végre Liszonyák Mihály zavadkai 
lelkészt és szentszéki tanácsost, tiszteletbeli kanonokká 
kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi deczember hó 6 án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa f. hó 14-én megtartotta az 

előre hirdetett consistoriumot, allocutióval, melyben az 
egyház kétféle, nyilt és vad, alattomos és képmutató 
ellenségeit leplezte le az okt. 2-iki események alkalmából, 
kijelentve, hogy szigorúan ragaszkodik a IX. Pius által 
követett teljes souverain szabadsághoz s kivált Rómát visz-
szakövetelő magatartásához. Azután püspököket praeconi-
zált, köztük Magyarország számára egyszerre három érse-
ket és 2 püspököt. 

— Vaszary Kolos herczegprimás és érsek ur va-
sárnap reggel házi kápolnájában misézett, azután foly-
tatta a fogadásokat és látogatásokat. Tisztelegtek ő 
főméltóságánál Zichy Nándor gr. nejével, Zichy Livia 
grófnővel, Szápáry Gyula gr., Zichy Géza gr. intendáns, 
Bozóky Alajos nagyváradi jogakadémiai igazgató, Tisza 
Lajos, Horánszky Nándor és Kun Miklós orsz. képviselők, 
ő főméltósága viszont meglátogatta Hornig br. ő méltó-
ságát, Zichy Ferencz grófot és Bogisich Mihály prépost-
esperest. Hétfőn reggel ő hgsége, a mint mi már előre 
jelentettük, Pannonhalmára utazott. 

— Poroszországban a legújabb népszámlálás szerint 
van protestáns 19.230,375 katholikus 10.252,867, másféle 
keresztény 95,357 zsidó 372,058 (csak fele mint nálunk) 
és 4690 ismeretlen vallású. 

— Császka György kalocsai érsek ő exciája a kará-
csonyi ünnepeket Szepeshelyen tölti. 

— Gróf Eszterházy Miklós Móricz, a lelkes kath. 
főúr s a budapesti Kath. Kör elnöke, 1000 forinttal a 
kör alapitó tagjai közé lépett. 

— A spanyol katholikusok legközelebbi országos 
nagygyűlése 1892. ápril 26-án nyilik meg. 

— A Szent-István-Társulat folyó hó 17-én, csütör-
tökön délután 4 órakor választmányi ülést tart. A társu-
lati titkár. 

— Az angol kath. püspökök Manning bibornok el-
nöklete alatt decz. 2-án konferencziára gyűltek össze 
Londonban. Értekezletük főtárgya az iskola-kérdés vala. 

— A budapesti Katholikus Kör legutóbbi, 10-ik 
felolvasó estélye nagyszámú közönség előtt fényesen si-
került. A felolvasások mind igen kor, illetve alkalom-
szerűek és megkapok voltak. Pokorny E . hittanár az 
ó-kori adventről értekezett igen jó hatással. Utána Mal-
comes Gizella báróné „Fagy" czimmel a zord évszak ba-
jait és szenvedéseit ecsetelte, appellálva az emberi szivre. 
Lelkesült tapsok és virágkoszoru jutalmazták a buzgó 
felolvasónőt. Minké Béla csinos költeményeit mutatta be. 
Ezután következett a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi 
István születésének százados évfordulója alkalmából Pintér 
K. alelnök felolvasása „Széchenyi és Vörösmarty"-ról. Ez 
volt az ünnepélyes ülés kiemelkedő középpontja. Utána 
dr Sziklay J . „A bimbó" czimü szellemes elbeszélése 
következett. Az ország 9 millió katholikusa büszke lehet 
a budapesti Katholikus Körre. Nemsokára eljő az idő, 
midőn ez a kör a vidéki városokban is fog rendezni fel-
olvasó estélyeket ; sőt kívánatos volna, hogy minden 
nagyobb vidéki városban katholikus körök keletkeznének 
a katholikus világi és papi értelmesség — összeszok-
tatására. 

— Főt. dr Schlauch Lőrincz váradi püspök ő exciája, 
a Szent-László-Társulat czéljaira ötszáz forintot adott. 

— A Szent Imre Önképző-Egylet választmánya csü-
törtökön este 6 órakor ülést tart. 

— A legújabb hitvalló, ki a keresztelés és anya-
könyvezés miatt tett tanúbizonyságot „ante reges et prae-
sides," Szalay Pál dadi plébános, a győri egyházmegyé-
ben. Védő beszédjét nem sokára szerencsénk lesz olvas-
hatni. 

— Ipolyi kiállítás. Nagyváradon bizottság alakult 
azon czélból, hogy Ipolyi Arnold püspök hagyatékában 
lévő iparművészeti tárgyakból kiállítást rendezzen. Ezen 
bizottság tegnap tartott üléséből felkérte a jelenleg Bu-
dapesten időző főt. Schlauch püspök ő nmgát, hogy a 
megboldogult püspök hagyatékának e részét engedje át a 
kiállítás czéljaira. Az Ipolyi kincsek most a nagyváradi 
székesegyház loggiájában vannak elzárva és Schlauch püs-
pök személyes felügyelete alatt állanak. 

KS3» Felhívás előfizetésre, <=g£m 

Befejeztük az ötvenedik évfolyamot. Ebben egész 
Magyarország összes sajtója körében — egyedül, párat-
lanul állunk. Régi lelkesedéssel, törhetetlen elvhüséggel, 
az ügyek nehézségeiből folytonos megifjodást meritő mun-
kakedvvel, a mely előtt a hosszas gyakorlat az irást és 
lapszerkesztést művészi játékká könnyítette meg és min-
dennapi élvezetté édesítette át, — viszszük át Magyaror-
szág vallásosságának ez ősi katholikus közlönyét a szá-
zados lét második felébe, hálával Isten és a támogatók 
díszes sora iránt. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. ' A szerk. 

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

Budapest, 1891. 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, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 19. 49. II. Félév. 1891. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. Allocvtio. — Egyházi 
Tudósítások : f Bánóczi Epperjessy S. — B u d a p e s t : Leleplezés Francziaországban. — P á r i s : Nagy vita a franczia ke'pviselőházban. — 
E g y e s ü l t - Á l l a m o k : A hitvallástalan állami iskolák eredménye. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-László-Társulat. — A Szent-

István-Társulat. — Irodalom : Dr Nogáll János magyar Kempisének legújabb kétrendbeli kiadása. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVIN A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
ALLOCVTIO 

IN CONSISTORIO HABITA 

DIE XIV DECEMBRIS AN. MDCCCLXXXXI. 

V E N E R A B I L E S F R A T R E S ! 

Non est opus mul ta disserere apud vos, u t 
intell igatis domesticum cum Ecclesia certamen, 
quamvis non uno semper tenore violentiae ge-
ratur . verissimo tarnen in dies ingravescere. Plus 
nimio italicarum rerum per se loquitur cursus. 
— Videlicet premit atque urget vecordia pert i-
nax inimicorum, quibus circumventi sumus: qui 
a r te confisi dispari, par t im quidem propalam 
atque acerbe grassantur, alii per occultum et in 
speciem lenius. Unum genus est eorum, qui in-
fensum animum dissimulare adeo non curant, 
ut potius prae se fe ran t : iique vulgo iactantes, 
hostilia quaelibet adversus Pontificem romanum, 
ut adversus bostem, audenda, novas iniuriarum 
caussas quotidie exquirunt, ac velut aperto prae-
lio dimicant. Remotiora ne repetamus, recens est 

earum memoria rerum, quas Octobri proximo in 
oculis prope Nöstris patravere. Nimirum cum 
ta,m luculentas significationes tantae mult i tudinis 
asperrime paterentur , adeoque per turbare eas 
omni conditione decrevissent, effudere sine mo-
destia sine modo quod habebant clausum -in 
pectore : nil veri t i exagitare, sine iusta caussa, 
a t roci ter dictis façtisque homines innoxios, pie-
t a t e non civilibus studiis peregre advectos: 
i temque lacessere, Roma teste, Pontificem, mix-
tis inter convicia ' minis. N u n c progressi longius, 
ciere scriptis, concionibus, I tal ia totä, mulfcitudi-
nem, connixi per suffragia popularia evincere ut 
agatur cum lesu Christi Vicario durius, nec plus 
ei re l inquatur iuris, quam quantum privato cuili-. 
bet lege tr ibuitur. Neque tamen i s .prave coep-
torum futurus finis.: se .quippe velle fa tentur 
pontificatum ipsum perimere, huiusque rei cassa 
nequaquam recusaturos, si quanclo' facultas inci-
den t , ad vim descendere. — Id quidem pal am 
non audent pars al tera inimicorum : quin etiam. 
exercitas cum Ecclesia inimicit ias verbis tegunt , 
aut quaesita excusatiooe defendunt. Porro mo-
derationem praefe.runt, calliditate u tuntur : ex-
ploratum est enim, si verum quaeritur, idem 
hos ipsos petere, idemque velle, quod alteros. 
Quid enim est, quod oppugnatores christiani 
nominis acerrimos et apertos, et iam cum conti-
nere publica auctori ta te possent, non continent? 
Illud peius, quod in populo contumaciam atque 
odia ipsimet exasperant, quando notare Pontifi-
cem perinde audent atque italicis rebus minaci-
ter imminentem. Quod si abrogari certas leges, 
nolunt, quarum species est impert ire aliquid 
Sedi Apostolicae praesidii, idcirco nolunt • quia 
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consiliis suis expedit nolle. Eas enim intell igunt 
ad excusationem valere foris, ad tutelam domi: 
praeterea, quo minus rer catholicae noceatur, 
•non admodum obstare. Revera quod nonnulli ex 
ipsis eorum partibus fas'si sunt, complura vidi-
mus perniciosa Ecclesiae, iniqua Pontifici, nihil 
iis impedientibus legibus, constituta. — Vereri 
se quidem pontificalem potestatem t e s t an tu r : 
sed hanc ipsam potestatem divinitus pontifici 
t radi tam moliuntur descriptis a se finibus cohi-
beire, obstinatissimi in te r omnes in eo ut et 
doctrina et re obnoxiam faciant Ecclesiam prin-
cipatui. Similique ratione integrum cuique ac 
tutum nuntiant , ad Pontificem e quibusvis ter-
rarum partibus, obsequii caussâ, adire : re tarnen 
ipsa, in tarn insigni iniuriarum licentia, deter-
reri externos necesse est insolentiA plebis. — 
Ita Nobis, utriusque generis adversariorum operâ, 
vei ipsa alloquendi audiendi commercia non pa-
rum praepediuntur : et ad minimam quamque 
occasionem illustratur et erumpit , quod initio 
diximus, vexari Nos quotidie indignius, atque in 
mediis difficultatibus perpetuo luctari. Quae qui-
dem si tot ac t an tae sunt in pace rebusque 
compositis, nemo potest satis perspicere quor-
sum evasurae, si quid subitum ingruat , praeser-
tim commotis suspicionibus belli. 

Unde vero factum, ut hostilium vis animo-
rum novissimo tempore inardesceret ? Nos pro-
fecto, quod proximns Decessor Noster, quodque 
Nosmetipsi facere vix dum inito pontificatu ex 
conscientia officii instituimus, idem constanter 
persecuti postea sumus. Yindicari postulavimus 
in libertatem debitam, Nostrumque ius in hanc 
urbem nominatim, providentiâ Dei et saeculo-
rum suffragio addictam Pontifici, repetere per-
reximus; plane sentientes, quod non semel me-
moravimus, incolumitatem iuris Nostri cum 
salute, libertate, prosperi tate italici generis opti-
me posse consistere: immo italorum cum Apo-
stolica Sede consensum omnino ad eorum bono-
rum incrementa domi forisque profuturum. Quae 
scripsimus, quaeque usque ad hanc diem, nihil 
tarnen minitat i cuiquam, egimus, omnia testan-
tur, nihil esse neque in sententia Nostra, neque 
in agendi ratione mutatum. — Alia igi tur in-
crescentis contentionis est caussa quaerenda. 
At qui rem videmur verissime iis attigisse li t te-
ris, quas ad Italorum gentem dedimus anno 
superiore: in quibus pravarum arcana sectarum 
ipsissimis eorum verbis, qui essent conscii, ape-

ru imus: quibus quidem verbis novissime in ipso 
legumlatorum coetu haud ambiguae concinuere 
voces. Commune sectarum consilium est fat igare 
pugna atroci summum pontificatum, et f'unditus, 
si fieri possit, christianum abolere nom en. Modo 
properant destinata patrare, certum rati , omnia 
sibi secunda atque obedientia fore. Siquidem non 
modo nihil impedimenti, unde metuendum ma-
xime videretur, sed indulgentiam atque incita-
menta coeptorum plus semel sibi vident adesse. 

En igitur, Yenerabiles Fratres, quo res loco 
s in t : idque et cognosse decet et meminisse, quia 
def'ensionem contra vim parant ibus prodest iti-
nera hostium habere comperta, — Atque hue 
magnopere velimus in tendant animum qui regnis 
praesunt et imperiis : facile enim intelligent, non 
religionis tantummodo, sed etiam civitatis om-
nino interesse, vias impieta t i moribusque pravis, 
ne ul t ra procédant, intercludi. Etenim ubi do-
minatur impietas, ibi collabefieri necesse est 
praeeipuum civitatis fundamentum, quod religione 
et honestate morum cont inetur : comminuta vero 
potestate Ecclesiae, quae vim habet alligandi 
maximam, omnis est fluxa ac male t u t a futura 
auetori tas. — Reputent autem, quotquot ubique 
sunt, catholici quid agi te tur ad versus christia-
num nomen universe, quaeque nominatim in 
Apostolicam Sedem consilia s t ruantur : coniunctis-
que Nobiscum animis contendant rerum mala-
rum audaciae oppositu constantiae suae resistere, 
Deo freti, cuius in bonitate potentiaque spes 
nostra maxime nit i tur . 

Nunc, antea quam Ecclesiis viduis assigne-
mus Episcopos, placet nuntiare, const i tutum 
Nobis esse honore Collegii vestri duos viros 
afficere, quorum non ignota vobis ornamenta 
animi: ALOISIYM RVFFO SCILLA, Archiepisco-
pum Tit. Petraeum, Domui Nostrae Praepositum ; 
qui tum in Archiepiscopatu Theatino, tum in 
legatione Bavarica, sese Apostolicae Sedi inte-
g r i t a t e , consilio, sedulitate officii probavit : 
ALOISIYM SEPIACCI ex ordine Sodalium Augu-
stinianorum, Episcopum Tit. Callinicensem, sacri 
Consilii Episcoporum atque Ordinum religioso-
rum negotiis praepositi Secretarium, doctrinae 
laude, variisque muneribus integre gestis com-
mendatum. 

Quid Yobis videtur? 

Itaque auetori tate omnipotentis Dei, sancto-
rum Apostolorum Petr i et Pauli ac Nostra créa-
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mus et publicamus S. R. E. Cardinales ex ordine 
Presbyte rorum 

ALOISIVM RUFFO SCILLA 
ALOISIVM SEPIACCI 

Cum dispensationibus, derogationibus et 
clausulis necessariis et opportunis. In Nomine 
Patr is * et Filii * et Spiritus * Sancti Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
Bánóczi EPPERJESSY SÁNDOR. 

A sajó-várkonyi alesperesi kerület papsága szomoro-
dott szivei jelenti szeretett főnökének bánóczi Epperjessy 
Sándor egri főszékesegyházi czimzetes kanonok, kerületi 
alesperes, sajó-várkonyi plébános, hittudor és aranymisés 
áldozár urnák 1891. év decz. hó 14-én életének 81-ik, 
áldozárságának 57, hittudorságának 51. évében a haldok-
lók szentségeinek ájtatos fölvétele után végelgyengülés-
ben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak földi ma-
radványai decz. hó 17-én 9 órakor a sajó-várkonyi plé-
bániai templomban bemutatott engesztelő sz. mise áldozat 
után, ugyan csak e község sírkertjében fognak örök nyu-
galomra tétetni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, decz. 18. Leleplezése az október 2-iki 
római események előzményeinek és egy kis megvilágítása 
azok következményeinek Francziaországban. — 

A párisi „Univers" Rómából a következő tudósitást 
kapta, mely a történeti igazság hiveinek figyelmét világ-
szerte alkalmas magára felhivni. 

„A lehető legjobb forrásból kapom, igy kezdi a 
tudósító, a következő informácziókat, melyeket semmiféle 
dementi nem lesz képes megdönteni s melyeknek jelen-
tőssége bizonyára nem kerüli ki senkinek a figyelmét, a ki 
a pápaság, Olaszország és Francziaország viszonyai iránt 
érdeklődik. Mert ezek az én tudósításaim teljes és körül-
ményes megmagyarázását adják az október 2-iki csúnya 
eseményeknek. 

Ezen a kétszeresen is szomorúan emlékezetes napon, 
délután 3 órakor, de Luca belügyminiszteri államtitkár, 
a ki, mivel Nicotera miniszter akkor távol volt, méltán 
tartatik a franczia- és pápaellenes tüntetések szervező-
jének, az „Aragno" kávéházban volt, a Corsón, nem 
messze a Colonna-tértől, értekezvén Silvestrelli lovaggal, 
a ki a római kórházak községi biztosa és mint ilyen 
azon fáradozik, hogy Róma kórházait laicizálja vagyis 
elpogányositsa. 

Egyszerre lélekszakadva rohant oda az értekezők 
mellé Pelloux tábornok, hadügyminiszter, a ki mivel de 
Lucát a belügyminisztériumban nem találta, ide jött 
hozzá az „Aragno" kávéházba. A tábornok valóságosan 
megijedt a csőcselék lármájától, melylyel az „ Vive Se-

! dan"-t s „ A bas la France11-ot kiabált, és egy egyenes-
lelkü katona naivságával csaknem magánkívül lett, látva, 
hogy mily arányokat vett a csőcselék tombolása, és a 
következményekre gondolt szemben Francziaországgal. 

Figyelmeztetett a tábornok a veszélyekre, melyek 
az eme hatalmassággal való bonyodalomból származhat-
nak, s kijelenté, hogy Olaszország nem kész a háborúra. 
De Luca ur, hogy csititsa a hadügyminisztert, elkezdte 
neki magyarázni a helyzetet. A nizzai republikánus 
ünnepélyek és a szent Péter templomban kifejtett rend? 
kivüli impozáns tüntetés a pápa mellett — két tüz közé 
szorították az egységes és monarchikus Itáliát, i Ebben 
a helyzetben ez nem maradhatott tétlen. Európával szem-
ben, mely reá figyelt és őt megérté, kénytelen demon-
strácziót csinálni a monarchismus és az unitarizmus 
mellett, hogy igy az egész világnak megmutassa, miszerint 
az ország a király mellett van, és hogy az olasz állam a 
pápa ellen van és a Nizzában a francziákkal fraternizáló 
radikális republikánusok ellenese. 

Hanem Pelloux tábornok egyre idegesebbé levén, 
nem engedte magát rábeszéltetni és igy folytatá: Ez 
minket háborúba kever, és én nem vagyok erre készen. — 
Hogy aggodalmait eloszlassa, de Luca ekkor oda nyilat-
kozott, hogy jó lenne egy bizalmas embert Billothoz, a 
Quirinál melletti franczia nagykövethez küldeni, avval az 
ürügygyei, hogy megnyugtató nyilatkozatokat visznek neki, 
tulajdonképpen pedig azért, hogy megtudják az ő igazi 
szándékait s megbizonyosodjanak a felől, vájjon Franczia-
ország képviselőjének véletlenül nem ébresztették-e fel 
erélyét az események. De Luca ur küldöttjének nagy 
megelégedésére Billot ur sietett kijelenteni : Ez az ügy 
nem tartozik hozzám ! Visszatérve az Aragno kávéházba 
de Luca megbízottja közié evvel Billot feleletét. 

Pelloux tábornok és de Luca ekkor mosolyogva 
összenéztek és ez utóbbi igy szólt : „Megnyertük a játé-
kot." Azután, rögtön a mint volt, azt az üzenetet küldte 
a borgói és a transteverei radikális társulatoknak, a kik-
nek eddig megtiltá a megmozdulást, hogy most már a 
kormány többé nem ellenzi az ő tüntetéseiket s tehetnek 
szivök szándéka szerint a mi tetszik. E pillanattól 
kezdve, a mint már tudva van, nagy arányokat kezdettek 

í a tüntetések ölteni. 
Ismételve kijelentem, hogy ezeket a tényeket igye-

kezni fognak megczáfolni, de semmiféle tagadás vagy 
csűrés-csavarás nem lesz képes az előadottak szabatossá-
gát és igazságát meggyengíteni. 

A Vatikán a franczia kormánytól egy diplomacziai 
jegyzéket kapott a helyzetről, különösen pedig Fallières 
miniszter ismeretes leveléről és az aixi érsek ellen indí-
tott pörről. Ebben a jegyzékben a kormány három dolgot 
fej teget: 1. hogy egyátalában nem szándéka a papság 
ellen konflkitusokat támasztani és az üldözések korát fel-
újítani ; 2. hogy semmiesetre sem szándékozik akadá-
lyozni vagy gyengíteni a püspökök szabadságát ; 3. hogy 
ő óhajtja, miszerint az egyház és a Vatikán folytass? 
békés politikáját, kifejezvén egyúttal abbeli kívánságát 
hogy a békülés e mozgalma napról-napra terjedjen a1 

országban. — Nemsokára ezután a pápa és Rampolla bi 
bornok is Lavigerie bibornoktól levelet kaptak, a melyek 
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ben Lavigerie bibornok .őket a helyzetről tájékozta és 
köszönetet mondott a legutóbbi betegsége alkalmából 
tanusitott érdeklődésért és kegyességért." 

I • 

Páris. Nagy vita volt .a franczia képviselőházban f. 
hó 13-án. Hubbard képviselő interpellácziója volt napi-
renden, azt kérdezve a minisztériumtól, hogy szándéko.-
zik-è vagy nem felmondani á konkordátumot s megkez-
deni a kulturharczot. A kormány eljárása itt is ugy mint 
a szenátusban, a íehető leggyatrább volt. Fallières mi-
niszter ' kétszinüsködött ismét, Freycirtet a protestáns mi-
niszterelnök pedig újból fenyegetőzött. Végre a szenátu-
séhoz hasonló napirendet fogadott el a kamara,, utasitva 
a minisztériumot, hogy éljen jogaival a papság ellen. Ha 
a royalisták jobban viselik magukat, a minisztérium által 
kivánt napirend megbukott volna, mert csak valami 243 
szavazat esett reá 223 ellenkező szavazattal szemben. A 
royalisták egy része csúnyán viseli magát ebben az egész 
egyházpolitikai ügyben. Szeretnék, ha a republikánus 
kormány komolyan összetűzne az egyházzal. Ebből ők 
hasznot várnak. Egy kissé duzzognak is azért, hogy 
Lavigerie bibornok s elvtársai a püspöki karban a katho-
likusokat a köztársaság iránt való barátság felé terelték. 

Világra szóló eseményszerüleg hatott ugyanezen ülés 
alatt egy jelenet. 

IX. Pius pápáról Floquet, a franczia képviselőház 
elnöke, nyilt ülésben, az elnöki székről közbekiáltva azt állí-
totta. hogy e pápa szabadkőműves volt. E nyilatkozat egy 
heves szóharcz közben történt, midőn az ismeretes főpapi 
levelek kérdése volt tárgyalás alatt. Gr. Kergorlay szemére 
vetette az igazságügyminiszternek, ki a saját eljárását 
iparkodott a ház előtt igazolni, hogy a szabadkőművese-
ket pártfogolja, mig a katholikus papokat üldözi. Fal-
lières kijelentette erre, hogy neki nincs oka pártfogolni 
a szabadkőműveseket, mert ő nem az. Floquetnek sem 
kellett több. Lekiáltott az elnöki székről, hogy ő. szabad-
kőműves s a szabadkőmüvesi intézmény elismert és jogo-
sitott szervezet. Bernis azt kérdezte rögtön az elnöktől, 
vájjon ő adta-e ezen intézménynek a jogosultságot; mire 
Floquet azzal válaszolt, hogy IX. Pius pápa szintén a 
szabadkőművesek közé tartozott. Az elnöknek e nyilat-
kozata irtózatos vihart keltett a parlamentben s az csak 
akkor csendesült le, midőn Floquet kijelenté, hogy állí-
tását a Larousse-féle Dictionnaire egyik közléséből vette s 
elismerte, hogy az elnöki székről belevegyülni a vitába 
mindig visszásságot idéz elő. A franczia legitimista lapok 
utána jártak a IX. Pius ellen felhozott vád eredetének, 
mely különben rég el volt terjedve oly alakban, hogy 
gr. Mastai Ferretti amerikai utazása közben 1823. és 
24-ben vétetett fel a filadelfiai páholyba. E vád ellen 
IX. Pius maga egy konzisztoriumban tiltakozott s azt 
hazugságnak nyilvánította. A párisi „Figaro" mai száma 
közli erre vonatkozólag a pennszilvániai nagy páholy 
nagymesterének és főtitkárának l e v e l é t , m e l y azt tartal-
mazza, hogy gr. Mastai Ferretti neve egyáltalában nem 
fordul elő az amerikai páholyok névlajstromában s hozzá-

') Mi is közölni fogjuk. A szerb. 

teszi, a mi a tévedés felvilágosítására szolgál, hogy egy 
Martin Ferrêty nevü ember szerepel a kubai páholyban, 
ki 1819-ben vétetett fel. — Kétségtelen tehát, hogy IX. 
Pius pápa sohasem volt szabadkőműves. 

Egyesült-Államok. A hitvallástalan állami iskolák 
eredménye — ijesztő tényekben nyilvánul. Jól mondta azt 
a Canisius-egylet közlönyében valaki, hogy ha a hitvallás 
nélküli állami iskolák hatását tanulmányozni és ismerni 
akarjuk, akkor legtanácsosabb dolog megfigyelésünk tár-
gyává az Egyesült-Államok állami iskoláit tenni. Oka 
ennek egyszerűen az, mert itt a hitvallást magából kizáró 
állami iskolarendszer jóval előbb lőn felállítva mint 
Európában, és eredményei nagyobb arányokban mutat-
koznak. 

Egy protestáns theologiai tanár konstatálta, hogy itt 
35 millió ember közöl 27 millió ember soha lábát tem-
plom küszöbén át nem teszi. Marad 8 millió templomba-
járó. Ebből is a fele, 4 millió — katholikus. Protestáns 
ember vallomása levén e vallomás, a katholikusok javára 
szóló ez utóbbi adat nem gyanús és hitrokonainknak 
igazán becsületére válik, mert azt mutatja, hogy az 
Egyesült-Államokban a katholikusok gyakorolják vallá-
sukat lebuzgóbban. Másrészről azonban, sajnos, mégis 
szomoritó jelenség is mutatkozik abban 4 millió templom-
látogató emberszámban. Az 11—12 millió összes kath. 
létszám mellett bizony mégis kevés. Aránylag több ugyan 
mint a vallásfelekezetek valamennyiének arányszáma ; de hát 
mégis kevés, és világosan mutatja, mily pusztítást visz 
véghez az Egyesült-Államok katholikus családjainak köré-
ben is — az állami, vallást nem ismerő s nem követő 
nevelés. Most nem foglalkozunk e mélyen szomoritó je-
lenség okaival behatóbban. Nem sokára lesz szerencsénk 
e tárgyban egy illetékes toll tüzetes tanulmányát kö-
zölhetni. 

Hogy a templombajárók száma közt a katholikusok 
száma mégis aránylag legmagasabbra rug, ezt annak lehet 
köszönni, hogy a katholikus szülők gyermekeiket, a hol 
csak lehet, a maguk által fenntartott hitvallásos, katho-
likus iskolába járatják. Ha a templomba járó 4 millió 
katholikus számát, a kik bizonyosan a kath. iskolákat 
pártolják, levonjuk : az állami, hitvallástalan iskolák 
pártján marad ama fentebb jelezett templomba nem járó 
27 millió és vagy 4 millió többé-kevésbbé vallásos pro-
testáns. Ebből az összevetésből Ítéletet lehet formálni az 
állami, hitvallástalan iskolák növendékeinek létszámáról s 
arról a nagy arányszámról, mely az állam hitvallástalan 
szellemében nevelten megy ki az életbe. S valóban, az 
istentelenek és istentagadók száma napról-napra növe-
kedik ; a hitközöny és vallástalanság oly pusztítást visz 
véghez az Egyesült Államok népében, hogy ha ez igy 
megy, nem sokára be fog következni az idő, midőn a 
protestáns istenitisztelet epületei az elhagyatottságnak 
esnek áldozatul. 

A protestánsok maguk is elismerik, hogy ennek a 
szívfacsaró helyzetnek a vallástalan iskolák az okai. Jobb 
érzésű protestáns családok New-Yorkban például már 
kezdik is gyermekeiket az állami iskolákból kivenni és a 
katholikus iskolákba küldeni. Az Egyesült-Államok püs-
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pöki karának küzdelmei és fáradozásai katholikus iskolák 
létesítésében és fentartásában, áldásos eredményeikben, fé-
nyes megkoszorúzást nyernek. Az állam, mint legfőbb 
oktató és nevelő, az Egyesült-Államokban nagy kudar-
czot kénytelen zsebre rakni. New-Yorkban és más váro-
sokban az állami iskolák fényes épületei kezdenek kon-
gani az ürességtől, mig a katholikus iskolák nem győzik 
befogadni a jelentkezőket. 

A tanulság ebből a vén európai nemzetek számára 
az, hogy a hol hitvallásos, katholikus iskolák vannak, 
azokhoz körömszakadtig kell ragaszkodni ; a hol pedig az 
állam az ő hitvallástalan, közönyös vagy pláne istentelen 
iskoláival tönkre teszi az ifjú nemzedéket, ott a katholiku-
sok ne pihenjenek meg addig, mig a vallástalan állami 
iskolák rendszerét meg nem buktatták. 

K A T H , E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-László-Társulat 

1891. decz. 10-én, a Sz.-1.-Társulat helyiségeiben lefolyt 
igazgató-választmányi gyűlés jegyzőkönyve. 

(Vége.) 

6. Dr Robitsek felolvassa azon bizottság jelentését, 
a mely az 1890. november 15-iki választmányi ülésből 
volt kiküldve a társulat felvirágoztatását czélzó javaslatok 
megtételére : A bizottság jelentése : 

Dr Németh Péter kúriai biró ur elnöklete alatt, 
dr Kisfaludy A. Béla, dr Robitsek Ferencz következő 
előterjesztést tesz a Szent-László-Társulat t. cz. választ-
mányának : 

1. A rendes tagsági dij a jövőben belépő tagokra 
nézve emeltessék föl 72 król egy forintra (kerek összegre), 
hogy az alább javasolt nyomtatványok költségei bizto-
sabban, a társulat jövedelmének apadása nélkül fedeztes-
senek és hogy a társulat jövedelme némileg gyarapodjék. 

2. Szelvény könyvecskék. (20 — 20 szelvény-lap tar-
talommal) készíttessenek. 

3. A könyvecskékből bizonyos számú példány a 
püspöki irodáknak kegyes továbbítás, és a buzgóbb egy-
házi és világiak között való kiosztás czéljából megkül-
dendő. 

4. A püspöki irodák felkérendők, hogy azoknak 
neveit és lakását, akik közvetítésükkel kaptak könyvecs-
két, a társulatnak tudtára adják. 

5. A gyűjtők felkérendők, hogy a könyvecskék alap-
ján eszközöljenek gyűjtést és a gyűjtött pénzt a szel-
vénykönyvecskékkel együtt az egyházmegyei főhatóság 
által kitűzött napra, hozzá beküldjék. 

6. A szelvény-könyvecskék boritékára az alapsza-
bályok kivonata és felvilágosító sorok nyomandók. 

7. A beérkezett könyvecskék alapján törzskönyv 
készül a központban, ahonnan az évi illeték, a gyűjtők 
megkímélése szempontjából, postai megbizás utján fog 
beszedetni. 

8. Az alapító tagok, a pénztáros jelentése alapján a 
törzskönyvbe külön lesznek bevezetve. 

9. A választmány bizonyos összeget utalványoz, 
hogy a titkár a törzskönyvet és a szelvény-könyvecské-

ket beszerezhesse és ennek megtörténtéről a legközelebbi 
választmányi gyűlésen haladéktalanul jelentést tehessen. 

Németh Péter : okadatolja a bizottság jelentését, 
mely első sorban azt czélozza, hogy a társulat tudja, 
hogy kik a tagjai és kikre számithat a jövőben. 

Bartha Béla : figyelmeztet arra a nehézségre, amely-
lyel az Isten dicsőségére munkálkodó tisztviselők uj mun-
kával való megterhelése j á r ; ki fogja azt a sok postai 
megbízást az országban levő elszórtan élő tagok számára 
megirni ? Nem tesz-e a bizottság ajánlatának elfogadása 
a társulat szervezetében változást? a tagok szerzésére 
ajánlott u j mód kizárja-e a pénzgvüjtésnek eddig alkal-
mazott módját ? 

Elnök: kisértsük meg a fővárosban először a szel-
vény-könyvecskékkel való agitácziót. 

Gróf Szápáry : a fővárosra nézve ezt tanácsosnak, 
sőt szükségesnek tartja, mert itt a tagdijak beszedésére 
ajánlott mód csaknem kizárólagosan divatozik. 

Márkus püspök : a törzskönyv létesítését nem fog-
juk elérni soha, csak tudni kell, hogyan foly be a Szent-
László-Társulat pénze. A társulatnak rendes tagjai nin-
csenek, a nép, egyes templomokban az év egy kitűzött 
napján felajánlja a társulat czéljaira filléreit, egyes tem-
plomokban pedig állandóan elhelyezett perzsely teszi 
azokat, sok helyütt pedig a papság ugy tesz, hogy a 
„koronákon" emlékezik meg a társulatról és akkor adja 
ki-ki 72 krját. vagy a forintját. 

Bartha újból figyelmeztet arra a nehézségre, arra a 
munkára, amelylyel a törzskönyv létesítése jár, mint azt 
pl. a Szent-István-Társulatnál láttuk, csakhogy, mig e 
társulat ád is valamit tagjainak a befizetett tagdíj fejében, 
addig a Szent-László-Társulat alamizsnából él, állandó 
tagjai nincsenek, tehát törzskönyve sem lehet. 

Németh : a bizottság ajánlatával korántsem akar 
lemondani a társulat eddigi jövedelmi forrásairól, csak — 
más társulatok módjára rendes jövedelmi forrást akar 
nyitni a társulatnak. Valószinü, hogy aki egyszer meg-
adta a forintot, szívesen megadja azt az ilyen nemes 
czélra másszor is és ha nem, örülni fogunk, hogy — a 
bizottság által ajánlott módon, — egyszer is szerencsénk 
volt valakihez ; sem a törzskönyv vezetése, sem a postai 
megbizás oly fölötte nagy munkát nem ád. 

Dr Haydin : a főváros területére kísérletképpen 
ajánlja az előadott módot, amelynek ha esetleg oly ered-
ménye volna, hogy a jelenlegi tisztviselők nem győznék 
a munkát, a társulat még mindig fogadhat írnokot, aki 
segít. 

Dr Szilágyi : a vidéki városok is írassanak be, mert 
a fővárosban való experimentálás legalább három évbe 
keriil ; a késedelmezés esetleg nagy veszteség. 

Dr Balogh: Bartha véleményét osztja: ejtessék el 
az indítvány. 

Dr Bar tha: közvetítő indítványt tesz, foglalkozzék a 
bizottság azzal, hogy hogyan lehetne az adakozások for-
rását bővíteni és nem, hogy hogyan gyűjtsünk rendes 
tagokat, és tegyen tárgyalásainak eredményéről jelentést. 

Dr Robitsek : figyelmeztet arra, hogy a most jelen-
tést tevő albizottság 1890. nov. 15-én nyerte megbízatását 
és hogy a bizottságnak újból való kiküldése csak idő-
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veszteség lenne; a társulat úgyszólván tehetetlen azon 
források bővítésével, a melyekből az adakozások folynak ; 
eddig hányszor apellált a ftdő papság ügybuzgóságára, 
hogy a népet, híveiket ügyünknek megnyerjék, a zárszám-
adások mutatják, hogy nem nagy sikerrel, maga a papság 
adakozott ugyan, részletes kimutatásokból igazolható be, 
hogy ott, ahol a Szent-István-Társulat ügyei legrende-
zettebbek, annyi forint jő be az esperesi kerületekből, a 
hány plébános van benne; de hiányzik a nép, hiányzanak 
a világi tagok, minden pap tagra nem is esik egy világi. 
Es a városok? nem szomorubb-e itt a kép? A városok 
aránylag még annyit sem tesznek, mint a falvak, amelyek 
intelligencziája vajmi sok esetben legalább is közönyös, 
népe ndeg szegény. Vegyük Budapestet; hány fizető tagja 
van itt a társulatnak? kik a tagok? 320 ezer róm. kath. 
hivő közül, hány mozdítja elő társulatunk czéljait? mit 
tesznek érte a templomban és templomon kivül? Hány 
forinttal van képviselve a főváros számadásainkban ? 

Alamizsnából él társulatunk ! Gyüjtenek-e Bpesten 
csak egyetlen templomban, csak egyszer is évenkint tár-
sulatunk czéljaira. Kivéve a sz. Ferencz-rendiek 30—40 
forintját, sehol semmit! És most újból bizottsághoz ke-
rüljön évek sora óta húzódó ügyünk? Valóban nincsen 
vesztegetni való időnk ; ejtsük el a törzskönyv vezetésé-
nek ügyét, ne terheljük postai megbízások Írásával a 
tisztviselőket, de legyen legalább szelvény könyvecske, — 
a kevésbé alkalmas gyűjtő ív helyett, — amelynek lapjai 
nyugták gyanánt és tagságuk igazolására legyenek kézbe-
síthetők a belépő tagoknak, mig a könyvecskében vissza-
maradt laprészek, a gyűjtők igazolására és a társulat 
tájékoztatására szolgálnak. Van Kath. Körünk, vannak 
kath. társulataink, vannak buzgó papok és hivek, akik 
emlékeztető könyvecskéinkkel kezükben, utját-módját fog-
ják ejteni tudni annak, hogy minél több áldozatkész ér-
deklődőt nyerjenek meg társulatunknak. Élénk emlékeze-
tünkben van még, hogy egy budapesti káplán választmányi 
tag száz tagot jelentett be és csak azt kérte, hogy ön-
igazolására nyugtákat bocsásson rendelkezésére a társulat ; 
indítványunk elfogadásával ez lehetségessé fog válni, sőt 
adjon a választmány felhatalmazást a tiszti karnak még 
arra is, hogy ha szükségesnek fogja látni törzskönyv 
vásárlását, ezt megtehesse. 

Gr. Szápáry pártolja az indítványt, mert igazán 
nincsen alkalma a budapesti közönségnek, hogy a Szent-
László-Társulatnak adakozzék, az indítványban ajánlott 
könyvecskék Budapestre szükségesek ; a közönség várja a 
figyelmeztetést és hozzá is van szoktatva. 

Elnök : határozatilag kimondja, hogy Budapestre a 
szelvénykönyvecskékkel való taggyüjtés kísérletképpen 
megkezdendő. 

Venczell Antal pénztáros jelenti, hogy dr Haydin 
Károly ügyvéd ur, a vita lefolyása alatt nyert benyomás 
hatása alatt 20 frttal a társulat alapító tagjai sorába 
lépett. Altalános helyesléssel tudomásul vétetett. 

Elnök ő nagyméltósága a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Németh Péter kúriai bírót és dr Szilágyi Arthur ügyvé-
det kérve fel, a gyűlést feloszlatta. 

•Jegyzette: Dr Robitsek Ferencz. 

Pénztári kimutatás 1891. nov. 7-étől — decz. 10-ig» 
Bevétel : Pénzbeli maradvány 2389 frt 73 kr, tagdijak 
adományokból: nmélt. Schlauch Lőrincz püspök úrtól 
500 frt, a főt. szombathelyi egyházmegyéből 142 frt 31 
kr, a főt. serviták által gyűjtve 12 frt, főt. Mészáros 
Kálmán sz. ferenczrendi atya gyűjtött 38 frt 14 kr, egye-
sektől 7 frt 50 kr, főt. Ádám Iván akai plébános alapító 
tagsága 20 frt, néhai Eder János derecskei apát plébános 
után 10 frt, néhai Szakmáry János nagymányai plébános 
után 9 frt, összesen: 3128 frt 68 kr. — Kiadás: Hrussa 
gvurgyevói lelkészuek 70 frt 20 kr, Páskó János kon-
stantini lelkésznek 70 frt 20 kr, a rogendorfi templomra 
50 frt, a zubereci fiók-templomra 100 frt, a vizslái fiók-
templomra 100 frt, társulati írnoknak és szolgának 40 frt, 
összesen: 430 frt 40 kr. A bevételből: 3128 frt 68 kr, 
a kiadást levonva: 430 frt 40 kr, marad: 2698 frt 28 kr. 

Budapesten, 1891. decz. 10. 
Venczell, pénztáros. 

— A Szent-István-Társulat igazgató választmánya 
deczember hó 17-én tartá ezen évi utolsó ülését. Az 
ülésen gróf Zicliy Nándor és dr Kisfaludy Á. Béla elnö-
költek. Az elnökség bemutatá dr Samassa József egri 
érsek ur ő exczellentiájának levelét, melyben ő excellja 
értesité a társulatot, hogy a szentírás 90 ive már elké-
szült, s ezen ivek elszállíthatok. A választmány hálás 
köszönettel fogadta ő exczellja kegyes intézkedését. — A 
választmány megbízta a számvizsgáló bizottságot az 1891. 
évi számadások átvizsgálásává! és a pénztár rovancsolá-
sával, — megbízta továbbá a gazdasági bizottságot az 
1892. évi költségvetés elkészítésével. — Társ. igazgató 
az ujabb kiadványokról, a társ. titkár az uj alapító és r. 
tagokról tettek jelentéseket. Alapító tagokká lettek : 
Meszlényi Gyula szatmári püspök ur ő méltósága, Fuchs 
Nándor magánzó, Fromm Géza joghallgató. — Belépett 
49 uj tag. — Titkár bejelenté, hogy a társulat 39 isko-
lának adott ajándékkönyveket. — Venczell Antal pénz-
táros jelenté, hogy a társulatnak november hóban 
bevétele volt: 16,116 frt 81 kr. — Kiadása 16,756 frt 
26 kr. — A vaticáni okirattára beérkezett : Császka György 
kalocsai érsektől 300 frt, — a csanádi káptalantól 100 
forint, — a pozsonyi kaptalantól 100 forint. — Rimely 
Károly apát-kanonok részéről 100 forint, — a szepesi 
káptalantól 50 frt. 

IRODALOM. 
Dr Nogáll János magyar Kempisének legújabb 

kétrendbeli kiadása. 1 ) 
Valahányszor Kempis Tamás négy könyve Krisztus 

követéséről megjenik a könyvpiaczon, — legalább enge-
met — mindig az örömnek különös neme fog el, mely a 
hitélet ébresztésére, izmositására s ekként a katholikus 
szellem boldogító terjesztésére sarkal, a nép szalmafedeles 
házikójától kezdve az uri termek kápráztató fényéig. 
Kempisnek, — mondjuk itt, — Nogáll magyar Kempi-

Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről. Dr Nogáll 
j J. IV. kiadás. Nagyvárad. 1891. (Olcsó kiadás.) Ugyanaz nagy 4-r. 

díszkiadásban, képekkel. (Salonkiadás). 



RELIGIO. 
34-3 

sériel- az értelem- és szivhez szóló keresetlen hangja, 
irodalmi színvonalon álló remek nyelvkezelése s a tős-
gyökeres magyarságában nyilatkozó nyelvkincsünk gaz-
dagsága, mint a magasztos eszmék leghívebb kifejezője, 
mindig szabad bemenetet biztosit az egyszerű nép és 
polgári osztály hajlékába, valamint a főúri körök magas 
műveltségével járó finomult ízlésének is teljesen meg-
felel. I t t az idő, megjött az alkalom megszerzésére ! 

Nogáll Kempise mindenkinek való. Tartalmának 
nemessége egyaránt hódit. Nem hiába hirdetik a multak 
emlékei, hogy a hivők ezrei ezen örök fényt deritő mécs-
csel kezökben végig járták a lelki élet kincsaknáit, s 
meglelték az Istentől kirendelt működés körében ama 
békességet, melyet a csalfa világ nem adhat. 

Lelkes Nogállunk nem tehetett a magyar irodalom-
nak s a kalauzra váró lelki életnek irói működése ötve-
nedik évfordulóján nagyobb és hasznosb munkát, mint 
mikor szeretetével versenyre kelő áldozatkészségének 
nagysága következtében nekibátorodott Kempisének negye-
dik olcsó kiadására, hogy a hon erkölcsi tőkéjét gyara-
pítsa akkor, — midőn f'öntiszteit írónk nem látja, mintha 
a hitélet emelkedőben volna; hanem inkább azt szemléli, 
mintha sok lombja hervadásnak indult volna . . . 

Kempis ez olcsó kiadása mellett Nogáll János hit-
tudós, felszentelt püspök és nagyváradi kanonok ötven-
éves irói munkálkodásának legszebb emlékjelét állította 
azonban Kempise nagy negyedrétü, díszes képekkel ellátott, 
finom vastag papíron készült, művészi izlésü kezdő be-
tűkkel s bezáró díszítésekkel gazdagított, nagyon csinos 
vászonkötésü és aranymetszésii kiadásában! E műbecscsel 
biró kiállítás mihez is illenék jobban, mint a magyar 
Kempishez?! Ha a francziáknál közkézen forog a képes 
kiadás; ha a németek a katholikus irodalom áldásának 
fényénél szívesen mutatnak a dr Werfer Albert által 
fordított képes Kempisre, melyhez a megkapó, jellemző 
szép rajzokat Gehrts Károly készitette: miért ne gazda 
gitaná irodalmunkat szűz Mária országában a képes ma-
gyar Kempis Führich gyönyörű alakjaival? E kérdésre 
csak Nogáll lelkesültsége felelhetett — tettel ! Ily költ-
séges kiadásra hazánkban — a mostani elég szomorú 
viszonyok közt — csak Nogáll áldozatkészsége vállal-
kozhatott, a ki élte javát Kempisének szentelte; s for-
dításának tulajdonjogát a nagyváradi sz.-Vincze-intézetre 
ruházta át. Az én csekélységem, ki a Nogáll Kempise 
nyelvtani szépségeinek méltatásával is gyakran foglal-
kozott, fényt s napnak meri jelezni a képes Kempis Tamás 
ama díszes megjelenését ! Fényes nap marad az. Fényes ; 
de csak akkor, ha eszköz lesz, — oly hatalmas, milyet a 
méltóságos iró lánglelke óhajt, — a hitélet terjesztése-
s megerősítésében ! 

Csak ismétlésekbe bocsátkoznám, ha Nogáll Kem-
pisének a legnemesebb eszmék sorát magában foglaló 
nyelvtani jelességéről szólanék. A derék fordítónak a 
képes szalon-kiadáshoz mellékletül, külön füzetben (L. 
Pár szó a magyar Kempis Tamás ügyében) kiadott sza-
vaira : A kincs csak használva kincs : Nullus argento color 
est avaris abdito terris ! vetvén figyelmet, hivatkozni 
vagyok bátor ama régibb fogadtatásra, melyben Nogáll 
Kempisének szép magyarsága közleményeim alapján a 

Magyar Nyelvőrben részesült ; (L. Nogáll János Kernpis-
forditása. I. II. 1882. é. 3. és 4. füzet.) nemkülönben a 
Figyelőben közölt tanulmányomnak őszinte melegséggel 
irt méltató és ajánló soraira, melyekkel nemcsak a nyel-
vészet erőteljének, hanem a hitbuzgalmi iratok keresetlen 
egyszerűségének lelkes kedvelői is, — merem hinni, —• 
egyetértettek. (L. Nogáll János és az erővel teljes ma-
gyar nyelv. 1882. é. 2. füzet.) Azóta is sokat simított 
Nogáll a maga Kempisén. Meghallgatta az innen-onnan 
hangzó, jóakaratú kritikát s keresve kereste a magasztos 
gondolatok külső alakjának kifogástalan színezetét. Most 
már oly magyar Kempis van a legújabb kétrendbeli 
kiadásban kezeink közt, mely mü minden századnak 
megbecsülhetetlen kincse marad, akár nyelvi szempontból 
való értékét, akár hitbuzgalmi erejének megkapó jelen-
ségét tekintjük. — Ha a német tudományos és szép-
irodalmi lapok ismertetései és bírálatai P. Didonnak 
korszakot alkotó ily cz. munkájáról : Jézus Krisztus, azt 
mondják: „Der „Kempis" des 19. Jahrhunderts!" — akkor 
egyszersmind Kempis dicséretét zengedezik, mely munka 
legméltóbb arra, hogy a hozzá hasonlított munkával 
szemközt kiinduló pont legyen a lelki haszon, a meg-
győzés ereje s a katholikus egyházhoz való rendithetetlen 
ragaszkodás fölkeltésének és maradandóságának szigorú 
mérlegelésénél. A mi volt eddig Kempis, az marad a 
tizenkilenczedik században is ; az lesz a jövő száza-
d oknak egyházias szellem után sóvárgó nemzedékei 
előtt is. 

Nem lehet tehát hőbb kívánságunk, mint hogy 
Kempis legújabb kétrendbeli magyar kiadása ter jedjen! 
Vajha ott állnánk már, hogy egy-egy karácsonünnepi, 
névnapi és vizsgálati legkedvesebb ajándékul a magyar 
Kempis köszöntene be a katholikus családok házába! 
Vajha Kempis megérdemlett pártolásban részesülne azon 
számtalan helyen, hol megvan az olvasás vágya ; de egyre 
akadékoskodik az a rögzött szokás, hogy a kétesbecsü, 
szellemrontó könyvek olvasása nem jár kézére a lélek 
nemesítésének, — mig egy, hatalmas tetterővel megindí-
tandó dicséretes szokás erőt nem vesz ra j t a ! Különben a 
magyar Kempis megszerzését olcsósága is ajánlja. Ott 
van az a népies, olcsó kiadás! Ezt az igen jó papíron, 
350 lapra terjedő, egészen vászonba kötött, a táblákon 
ízléssel teljes vaknyomással, a sarkon pedig aranyozással 
ellátott szép könyvet magánál a szerzőnél 40 krajcz.írért 
lehet megszerezni ; bolti ára pedig 60 kr. Ilyen kedvező 
körülményt a gazdagabb nemzetek Kempisének könyv-
piaczán sehol sem találunk : 

Az olcsó kiadás diszes, erős vászonkötésben 40 
krajczár! 

Az aranymetszésü, vászonba kötött, képes s legfino-
mabb vastag papírra nyomtatott nagy negyedrétü dísz• 
kiadás ára pedig — a kiállítás minősége szerint — 6—12 
frt között váltakozik, ha a megrendelés egyenesen a 
szerzőnél történik. A bolti ár ennél a kiadásnál is ma-
gasabb. 

Nogáll díszkiadásu magyar Kempise, mely a legfino-
multabb ízlést is kielégíti az olvasótermek asztalán, oly 
kiállításban, mint kezeim közt van, csakugyan megér 12 
f r to t ! Főpapi s tanintézeti könyvtárak, nagyúri könyves-
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házak mindig elismeréssel mutathatnak Nogáll e szép 
kiadására, melyben a nyomtatás szépsége és jeles képek 
tisztasága kellemes összhangban egyesülő versenyre kél 
a könyvkötészeti nemes Ízléssel. A minden századnak 
s minden állapotú és rangú embernek szóló Kempis 
e kiadása — a szöveg közé nyomtatott apróbb díszí-
tések, mint diszbetük és befejező alakok, mellett — 
50 nagy képpel kelti fel az olvasóban az áhítat lelkét a 
I—XII. és 292 lapra terjedő sorok melegének hatása alatt. 

Végül Nogállnak elöljáróba bocsátott tanul mány-
szerü soraiból, a Kempisre fordított lelkes munka sike-
rére gondolva, e szavakat hangoztatom : „Less-e keletje 
nálunk ?" Erősen hiszem, hogy ily műnek csak keletje 
lehet, ha a kath. hitélet ápolását szivünkön hordjuk. Ha 
pedig kelete lesz, terjedésének csak áldás kelhet nyomá-
ban. Ugy legyen ! Paszlavszky Sándor. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa decz. 14-iki allocutióját, ere-

deti szövegében, lapunk élén veszik m. t. olvasóink. 
„Très important et très long," igy jellemzi e pápai nyi-
latkozatot a legelső római tudósítás, mely hozzánk magán 
uton érkezett. A pápa, a mint m. t. olvasó közönségünk 
saját olvasásából meggyőződött, összegezi a legújabb ese-
ményeket, rámutat az egyház ellen intézett támadásokra 
s erélyesen követeli az apostoli szentszék teljes és igazi 
szabadságát, 

— Vaszary Kolos hgprimás, esztergomi érsek ur 
püspökké szentelése január elején egész csendben fog 
végbemenni az esztergomi primási palota házi kápolnájá-
ban. Az installáczió fényesnek Ígérkezik. Számos küldött-
ség van bejelentve. 

— Rozsnyón a belső titkos tanácsosi eskü letéte-
léről haza érkezett főpásztort, nm. és ft. dr Schopper 
György püspök urat, nagy ovácziókkal fogadta a papság 
és a város polgársága. A papság Szekeres János nagy-
prépost, a rendkívüli közgyűlésből kiküldött városi tisz-
telgő bizottság pedig dr Stromp Ignácz polgármester 
vezetése alatt vonult fel és tisztelgett a püspöki palota 
nagy termében. Valamint a papsághoz, ugy a városi kül-
döttséghez intézett főpásztori nyilatkozatok nevezetes 
kijelentéseket foglalnak magukban. A papsághoz intézett 
szózat valóságos testimonium eminentiae. Büszkén val-
lotta a magáéinak a nagylelkű főpásztor a rozsnyóegy-
házmegyei papságot és azt mondá róla, hogy az anya-
giakat tekintve bár a legszegényebb, de egyházi szellemét 
és hazafiúi érzületét tekintve senkinek sem engedi az 
elsőséget e hazában. A városi küldöttséget meglepte a 
kegyelmes főpásztor annak a kihirdetésével, hogy az 
általa tervezett és dotált kis-seminarium, a lazarista atyák 
vezetése alatt, már a jövő tanévben megnyílik. A Trefort 
által hebehurgyán emelt akadályok az elvhü és bátor 
püspök állhatatos akarata előtt ellapultak. A jövő évről 
is már előre szólhatnék és hirdethetnék egyik-másik 

leendő nagy dolgot, — de hát a szerénység nagy hata-
lom ; csak akkor szabad róla beszélni, ha elérkezik 
az ideje. 

— Megint párbaj, még pedig most már a legmaga-
sabb fokú czerimoniával. Két oly heves és vagdalkozni 
szerető férfiú, mint b. Fejérváry honvédminiszter és Ugrón 
Gábor képviselő, csoda, hogy már eddig kardélre nem 
állították a becsületet. De most már, ugy látszik, elke-
rülhetetlenné vált (a világ logikája szerint) köztük — a 
párbaj. Hire jár, hogy a miniszter már beadta a lemon-
dását is, ad hoc, „hogy megverekedhessék," — azután 
ismét miniszter lesz, mintha semmi se történt volna. A 
pogány germánok szoktak az élettel igy játszani. Még ha 
igaz se lenne az egész dolog, már akkor is sötét árnyé-
kot vet a híresztelés korunknak a ker. hithüségtől és 
emberszeretettől messze eltávozott szellemére. 

— „La fin d'un épisode," vagyis egy — jelenet 
vége! E czim alatt a „Moniteur de Rome" decz. 15-iki 
számában egy igen jelentős vezérczikket közöl a Franczia-
országban maga a pápa által megindított egyházpolitikai 
pacificatio legújabb, nagy hullámokat keltő megsértése 
alkalmából. Annyi tény, hogy az egyházra, a pápaságra, 
az egész világra nézve nem közönyös, nem is harmad-
rendű dolog, hogy micsoda viszony van a pápa és Fran-
cziaország között. A gesta Dei per Francos — fényes s 
néhol véres betűkkel vannak felírva a világtörténelemben. 
Most is, az egyház minden ellensége egyetért abban, hogy 
csak Francziaország maradjon elidegenítve a pápaság 
ügyétől. Erre irányul minden igyekezet, ez magyaráz 
meg mindent, a mi e napokban a franczia senatusban és 
képviselőházban történt. Az idéztük római lap mentve 
látja a pápa által meginditott békülés müvét állam és 
egyház között Francziaországra. Szerinte a legújabban 
keltett rettenetes viharok elmultak s csak megerősítésére 
szolgáltak XIII. Leo békéltető, hódító politikájának. Az 
igen beavatottnak látszó czikk nagy önérzettel mondja e 
fensőbbséges politikáról, mely egy cseppet sem fél a leg-
kegyetlenebb küzdelmektől sem, de azért a béke olajágával 
mégis legczélszerübbnek tart ja meghódolásra hajlítani az 
ellenálló szellemeket, — a következő konklúziót: „Elle a 
résisté; elle s'impose; elle vaincra," azaz: ez a politika 
megállta a helyét, imponál, győzni fog ! 

Felhívás előfizetésre, - ^ m 

Befejeztük az ötvenedik évfolyamot. Ebben egész 
Magyarország összes sajtója körében — egyedül, párat-
lanul állunk. Régi lelkesedéssel, törhetetlen elvhűséggel, 
az ügyek nehézségeiből folytonos megifjodást merítő mun-
kakedvvel, a mely előtt a hosszas gyakorlat az írást és 
lapszerkesztést művészi játékká könnyítette meg és min-
dennapi élvezetté édesítette át, — viszszük át Magyaror-
szág vallásosságának ez ősi katholikus közlönyét a szá-
zados lét második felébe, hálával Isten és a támogatók 
díszes sora iránt. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A kisded Jézus nevében 
M a g y a r o r s z á g ö s s z e s n ö v e n d é k p a p s á g á h o z ; 

azokhoz is, kik az egyházirodalmi iskolákban bent vannak, 
azokhoz is, kik azokon kivül vannak. 

Üdvözlet tinéktek, és minden jó kívánsá-
gotok beteljesülése! 

Az ősöké, ifjú barátaim, a vegyes érzelmeket 
keltő mult ; a mienk a küzködéses jelen: a 
tietek — a reménysugaraktól körül ragyogott 
szebb jövő. De ezt meg kell alkotnotok. 

Ne ijedjetek meg, nem ölelek fel mindent. 
Egy lap és egy nap — kevés volna mindennek, 
a mi elmondható, annak rendje és módja szerint 
való elmondására. Csupán az irás mesterségéről, 
vagyis jobban mondva művészetéről, az iroda-
lomról akarok ma hozzátok néhány, ugy hiszem, 
tán még emlékezetessé is válható szót szólni. 
En az irodalmat a szellemi világrend második 
nagyhatalmasságának tar tom, bele értve a tu-
dományt is. Első nagyhatalmasság természetesen 
a ker. vallás. Ha e két hatalom közt harcz van, 
az nagy baj, a bajok legnagyobbika. Ha egy-
mást támogatják, az emberiségre nézve az a 
legfényesebb korszak. 

Igaz, hogy isteni Mesterünk, midőn a tanitó 
anyaszentegyházat megalapitotta, nem azt mondá 
az apostolokhoz, hogy menjetek az Íróasztalhoz 
leülni é s — irni, h a n e m a z t , h o g y menjenek a z 

egész világra és tanítsanak minden nemzeteket. 
Ámde azóta, hogy ezek az isteni szavak 

elhangzottak, nagyot, óriási nagyot fordult ve-
lünk ez a világ. Most mi, a tani tó egyház szol-
gái, az Isten igéjének hirdetői, a vallás szolgái 

körülbelül ot t vagyunk már mindenütt, a hol 
lennünk kell, a hová Krisztus az ő apostolait 
kiküldé, — a föld minden részén, az emberiség 
minden nemzeténél. Éjszak, kelet, dél és nyugat 
— nem mondhatja, hogy még nem látot t ka-
tholikus papot, sőt még hírt sem hallott róla. 
In omnem terram exivit — sonus! . . . Igaz 
ugyan, hogy még mindig „az aratás ugyan sok" 
sokfelé, es „a munkás kevés" mindenfelé; de az 
tény mégis már, hogy az evangélium szól az 
egész világon, Krisztus egetnyitó áldozatjának 
vérontásnélküli megújítása perczről-perczre sza-
kadatlan egymásutánban folyik és t a r t a föld 
egész kerekségén. 

Igen, ot t vagyunk tehát körülbelül már minde-
nütt, a hová Krisztus kiküldött, az egész világon ; 
azzal a különbséggel mégis, hogy néhol még mindig 
vándorbot van az egyház elöljáróinak a kezében; 
másu t t , például i t t a vén Európában, századok, 
ezer évet meghaladó századok óta sedentáriussá, 
letelepültté, otthonossá és megállapodottá lőn a 
párat lan ker. czivilizáczió édes anyja, a katholika 
egyház. Es minthogy az emberi szellemnek az 
egyház tanítása és égi malasztja által adot t 
löké», vagy mondjuk ihletettség következtében kö-
z ö t t ü n k művészet, tudomány és irodalom h a l l a t l a n 

arányokban kifejlődött s még hallatlanabb há-
látlansággal soha nem lá to t t tömegeket vezérel : 

nek naponkint az ő édes anyjuk, a kath. egyház 
ostromlására: i t t most közöttünk, európai né-
pek között, igaz, hogy nem csupán vasár- és 
ünnepnapokra kellene szorítkozni, hanem talán 
soha sem is kellene szünetelnie az üdvösséges 
igazságok élő szóval való hirdetésének; de any-

09" Lapunk mai száma n a g y tárgyhalmaz miatt fél ivvel bővebb. 
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nyi bizonyos, bogy mainapság, ha ezrével és 50 
ezrével volnának is az egész földkerekségén azok, 
kik folytonosan Íróasztal mellett ülnek és irnak, 
mégis kevesen lennének ahhoz a nagy feladat-
hoz képest, mely a kath. papság vállaira mai-
napság nehezedik a hitetlen tudomány s az 
egetostromló irodalom óriás hatalmával szemben. 

Azt hiszem, példa és összhasonlitás által 
egészen világosakká lesznek ugy csak nagyjából 
ide vetet t eme világot mozgató kósza gondo-
lataim. 

Ugyan, kérdem, hány hallgató fér el a vi-
lág legnagyobb templomában, sz. Péter apostol 
római bazilikájában? 60—70,000 mondja a hir. 
Ámde hol van az az emberi tüdő és hang, — ki-
véve, ha hangcsővel mesterségesen nagyit juk a 
hang erejét, — a mely képes volna ugy szóno-
kolni ebben a mérhetetlen űrben, hogy mind a 
60,000 ember meghallja a szavát ? íme, az élő 
szó — hatásának a köre! 

Az élő szónak tehát meg van a maga bi-
zonyos határa. Addig hangzik a meddig, és nem 
tovább. Elhangzik, és ezzel bizonyos tekinte tben 
vége szakad az egésznek. Nem igy az irott szó. 
Ennek terjedése, hatása, fennállása, igazán a 
határtalansággal határos. Nem akarom én az 
élő szó tiszteletének és becsülésének kárára az 
irot t szó értékét túlbecsülni; még pedig azért 
nem, mer t az élő szónak az i ro t t fölött nem 
egy tekintetben íelsőbbsége vagyon. Először 
azért, mert az élő szó maga az élet és termé-
szetesség, élő és érző lény hangjába beleolvasztva, 
mig az i ro t t szó már mesterség, bizonyos kita-
lált jelek közé, élettelen papiron, holt betűkbe 
szorítva. Innen van, hogy az élő szó hatása is 
sokkal közvetlenebb, természetesebb, gyorsabb és 
mélyebb, mint az i rot t szóé. Éppen ez az oka 
annak, hogy az édes Üdvözitő .az örök életet 
méhökben hordó Isten igéinek terjesztését első 
sorban az élő szóhoz kötöt te és csak másodsor-
ban, kisegítőképpen çjondolt az irot t szóra, az 
irásra. És Krisztus Urunknak ez a rendelkezése 
az, a mi előttem második okul szolgál arra, 
hogy az élő szó művészetének (az ékesszólásnak) 
elsőbbségét körömszakadtig védjem az i ro t t 
szó művészetével (az irodalommal) szemben. Azt 
hiszem, helyesen fejezem ki az élő és i rot t szó, a 
beszéd és irodalom között a viszonyt, ha azt mon-
dom, hogy az élő szó maga az élet, az „unum ne-
cessarium," mely nélkül ember el nem lehet ; az 

í ro t t szó, az irodalom pedig az élő szó, a szel-
lemi közlekedés leghathatósabb eszköze. És ebben 
a definiczióban, akárhogy forgassa valaki, van 
valami. Soha ember élő szóval olyan hatás t oly 
rövid idő ala t t el nem érhet, mint napjainkban 
a saj tó által. Például, melyik szónok az, a ki 
mindennap százezer, neg}Ted, fél millió emberre 
tud ha tás t gyakorolni az élő szóval? Ilyen em-
ber nem volt és nem is lesz soha. De a sajtó, 
az irodalom ezt megte t te és egyre nagyobb szá-
mokat felölelve megteszi mindennap, és pedig 
már nemcsak a gonoszság tudásának a sajtója, 
hanem a jó saj tó is. Stolz Albán egyes müvei 
oly elterjedést nyertek, hogy olvasóik száma 
meghaladja a félmilliót. Angolországban van 
egy kath. hetilap, melynek előfizetői (pedig ot t 
egy előfizetőre legalább is 5 olvasót lehet szá-
mítani) megközelíti az 50,000-et. Németország-
ban egy-egy lap 100, 50, 40, 30 ezernyi töme-
geket mozgat, s a kath. saj tónak 1 millió elő-
fizetője van már együttvéve. Hála Istennek, mái-
mi is o t t vagyunk az olvasó-közönség tekinteté-
ben a 100 ezernél. Ezt az óriás tömeget, mely 
irodalmunk történetében hallatlan eset, megcsi-
nál ta két egyszerű pap — a „Szent Család Nap-
t á r á é v a l . Le a kalappal e lőt tük! 

Hanem azért még mi magyarországi katho-
likusok a saj tó és ál talában az irodalom terén 
még igen messze hátul vagyunk feladatunk nagy-
sága és kötelességeink előkelősége mögött . Még 
mindig a fölött vitatkozunk, hogy kell-e nekünk 
egy politikai lapnál — több is? Azaz, a vita 
nem is arról folyik, hogy kell-e több is, hanem 
csak — hogy kell-e egy második is ? Másutt mái-
é re t t eszme, sőt valóság — a minél több. annál 
jobb. Nálunk még a második ügye se tud éret t 
eszmévé, életté és valósággá válni! 

Yos estis sal terrae, vos estis lux mundi. Ti 
vagytok a világ világossága, mondá Jézus, s a 
föld sava. Az a kérdés: a mi savunk hatja-e át 
az egész magyar i rodalmat ; és ha nem, mily 
részét hat ja át annak: nagyot-e vagy arányta-
lanul kicsit? A t i kiadványaitok kelésének köre 
megmuta t ja körülbelül a kath. irodalom hatás-
körét és ha.talmának erejét. — Es a mag}-ar 
saj tó kinek a világosságában jár-kel: a keresz-
ténység mennyei elveinek világosságában jár-e 
ez a fiatal éveit élő magyar sajtó, vagy az ön-
csinálta világosság — sötétségében botorkál, 
ignorálva, vagy káromolva a mennyeieket, s 
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hajhászva egyedül, eszközökben nem válogatva, 
a földieket ? 

Ez a kérdés. Erre kell feleletet adni. Hie 
Rhodus, hic salta ! 

Én ma, az öröm ünnepét készitvén elő, nem 
akarom a magyar szépirodalmi és hirlapirodalmi 
stat iszt ika szomoritó, törpe adataival a keresz-
ténység nagy ünnepének kedves örömeit megza-
varni. Lesz erre, nagy re meny nyel a hatásra 
nézve, idő — a böjt idején, a mikor az embe-
rek a keményebb igazságokra mintegy ére t teb-
bek. Ma izleltetésül utal lak benneteket, i f jú 
leviták, szebb jövőnk felkelő napjai , az e lap 
Tárezájában jelzett — irodalmi mizériának meg-
figyelésére. Az irodalmi szegénység, sőt nyomo-
rúság — bizonyos irányban, még pedig a leg-
nemesebb s legszükségesebb irányban, — remekül 
van ot t Mikszáth könnyű tollával megrajzolva. 

Gondolkodjatok, elmélkedjetek, készülődjetek! 
Az uj esztendőben egy indi tványnyal fogok 

elétek lépni. 
Ha szót fogadtok: nagy dolgok előkészitői 

lesztek. 
Isten veletek ! Ürömmel teljes karácsont s 

boldog újévet kiván nektek 
a „Religio" szerkesztője. 

Szükséges volt-e s mi okból az Isten íiának 
megtestesülése ? 

Jelige : „Et liomo factus est." 

Nincs szerencsétlenebb lény e földön, mint a bün 
által Istentől elszakított ember. Isten minden létnek kút-
forrása, ő élteti a testet és lelket ; Isten a legfőbb igaz-
ság, 0 elégiti ki az emberi észt. mely az igazságra van 
teremtve; Isten a legfőbb jó, 0 elégiti ki a szivet, az 
ember kedélyvilágát, a véghetetlen vágyat, mely terem-
tetésekor beléje oltatott ; szóval az embernek mindene — 
miáltal létezik és él, ami után vágyódik, amiért teremtve 
van, — az Isten. A bűnös ember pedig Istent — min-
denét — vesztette el, s igy bizonyos, hogy a legszeren-
csétlenebb. Elfordult Istentől az ő létokától: — tehát 
lemondott létjogáról és pedig mind testére, mind lelkére 
nézve. Elméje elfordult az Istentől : elvesztette ennél-
fogva a legfőbb igazság nagy kincsét, szive elfordult 
Istentől : tehát meg lőn fosztva a szeretet egyedül boldo-
gitó tárgyától. — S mivel ezt önelhatározása folytán 
tette, az isteni igazságosság szigoránál fogva, halál íiának 
kellene lennie, — örökre boldogtalannak ! 

Isten a legigazságosabb lény ; a pártütő embert tehát 
jogosan büntette, sőt meg kelle büntetnie, hogy Isten 
lenni meg ne szűnjék. 0 az általa kitűzött törvény meg-
szegéseért, mely tulajdonképen a véghetetlen isteni Fölség 

megsértése volt, elégtételt kivánt és pedig olyat, mely 
felérjen az isteni Fölségen ejtett sérelem végtelen nagy-
ságával, azaz — kivánt véghetetlen érdemű elégtételt. 

Erre az ember képtelen volt. Megszánta őt emiatt 
Isten s elhatározta, hogy a legszerencsétlenebbé lett te-
remtményt az örök halál torkából kiragadja, s őt, kit 
véghetetlen szeretetéből teremtett s a föld királyává tett r 

szerencsétlenségéből kiszabaditsa. Büntetett az igazságos, 
— megkönyörült az irgalmas Isten. „Misericordia et 
Veritas obviaverunt sibi, justitia et pax osculatae sunt." 
(84. zsolt. 11. v.) 

Örök bölcseséggel, véghetetlen irgalommal saját 
Fiát emberré lenni kényszerité,*) hogy a nagy tartozást 
lefizesse, vagyis : hogy az örök büntetéstől megszabadul-
junk, az Atya Isten határozata szerént földre kellett 
szállania a Fiúnak, emberré lennie, isteni és emberi ter-
mészetet egy személyben a legbensőbben egyesítenie. Ez 
a megtestesülés titka. Nagy titok ez, tiszt, olvasók, föi^ 
séges titok, kimondhatlan fontosságú titok ; — erre van 
alapítva a megváltásnak, az irgalomnak legnagyobb-
szerü müve ! 

Néhány perez van még hátra, s a katholikus egy-
ház megújítja, megüli emlékét annak, hogy az „Ige — 
testté", az Isten fia — az idők teljében emberré lőn . . . 

V 
* * 

Hogyan lehetséges ez ? — kérdi tőlünk a büszke 
philosoph. — Engedjétek meg, mond ő, hogy az Isten, 
ember lesz, az ember Isten lesz, s minden bölcsészet el-
lenére kész a megtestesülés titka. Igy beszél a gőgös 
ész, mely mindazt megtagadni kész, mi szük korlátain 
tul esik. De nem igy a végességét beismerő józan ész. 
Ez sem fogja fel ugyan a megtestesülés titkát, azonban 
tudja, hogy nincs észellenesebb tény, mint ha valaki csak 
azt tar t ja igaznak, mit saját eszével felér, s vakmerően 
észellenesnek hirdeti azt, ami C9ak az ész fölött áll, s 
tulajdonképen csak tökélyesiti, biztosítja azt, amit az ész 
felfoghat. 

A megtestesülés titkát mi sem foghatjuk fel, azon-
ban mégis hiszszük, mert a szentírás, a hagyomány s a 
csalhatatlan egyház tekintélye visz reá, melynek magunkat 
alá nem vetni teljesen észellenes tény lenne. Mi tudjuk, 
hogy a rationalisták, midőn ezer nehézségekkel ostromol-
ják e hitágazatot, ezt csupán azért teszik, mivel mindazt, 
ami az ő istenitett elméjöket túlszárnyalja, halomra dön-
teni, az emberi elmékből és szivekből száműzni akarják. 
Tudjuk továbbá, hogy a csalhatlanul isteni igazság — minő 
a megtestesülés sz. titka — az ész támadásai alatt meg 
nenT dőlhet, sőt mi az ész ezen merészségét esztelenség-
nek bélyegezzük. A csalhatlan kath. egyház hitágazatként 
elénk adja, hogy az Isten egyszülött Fia emberi termé-
szetet vett fel s ezt, valamint saját isteni természetét, 
egy és ugyanazon isteni személyben elválaszthatlanul és 
akkép egyesitette, hogy mindkét természet minden tulaj-
donságaival együtt sértetlenül s épségben megmaradjon-

l) Nemo tollit eam (vitam) a me : sed ego pono earn a me-
ipso, et potestatem liabeo ponendi eam . . . . . hoc mandatum accepi 
a Patre meo. Jo. 10, 18. 

42* 
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A szilárd meggyőződésű katholikus, ki még nem 
rúgta ki maga alól a tekintély elvének szilárd alapját : 
— (mondom, o) a priori meg van győződve arról, hogy 
az ész téved, midőn megdöntve lenni hiszi a vallás meg-
foghatlan igazságait ; s azért, ha nem rendelkezik is az 
ellenfél tudományos apparatusával, hitében szilárd marad 
a költő szavai szerint: lile, velut pelagi rupes, immota 
resistit ! — A ki a megtestesülést lehetetlenségnek tartja 
s igy soha meg nem történtnek állitja, természetesen azt 
is állítania kell, hogy a megtestesülés szükségtelen volt. 

Mi pedig azt akarjuk kimutatni, hogy a megteste-
sülés szükséges volt. Es pedig : 

1. Szükséges volt, hogy az Isten fia emberré legyen 
azért, hogy Isten határozata szerént az emberi nem he-
lyett s ennek nevében, mint ennek erkölcsi feje, a vég-
hetetlen érdemű elégtételt s váltságbért lefizesse és ezáltal 
az embex-i nemet, melyre ellenkező esetben örök büntetés 
várt volna, megszabadítsa. 

Nem értjük pedig e tételt ugy, mintha pl. Isten 
tartozott volna az embert megváltani ; nem, hanem mivel 
— megkönyörülvén Isten az emberen és elhatározván meg-
mentését, — más mód erre nem kinálkozott. Bizonyítunk 
pedig az észből. 

Az ész belátja azt, hogy a bűnös ember az Isten 
barátságába be nem juthat, hacsak meg nem tér, s Istent 
teljes erejéből nem szereti. De belátja azt is, hogy a 
magábatérés nem elegendő arra, hogy az elkövetett bűn 
megbocsáttassák, mert ha ezt az ész megengedhetné, azt 
is meg kellene engednie, hogy szabadon lehet vétkezni, 
mihelyt a vétket javulás követi. Pedig ez elvtől az ész, a 
belé oltott erkölcstörvénynél fogva, irtózattal fordul el> 
miután az minden erkölcsi rend felforgatására vezetne. 
Az, hogy az ember Istent újból szeretni kezdi, hozzá 
újból ragaszkodik, még nem törli el előbb elkövetett vét-
két, nem menti fel a vétek következményétől, a bünte-
téstől. Az ember ugyanis Istent minden perczben, szivének 
minden dobbanásával, mint legfőbb jót, szeretni tartozik, 
vagyis feltétlen kötelessége az Isten által neki szabott 
törvényt megtartani ; ennélfogva azáltal, ha a bün elkö-
vetése után magába tér, megjavul, csak azt teszi, mi 
úgyis kötelessége ; s ha folyton megteszi azt, mi köteles-
sége. ment lesz ugyan a következő vétkektől, azonban az 
előbb elkövetett vétek nem lesz megbocsátva, a vele járó 
büntetés nem lesz elengedve, vagyis — a megfelelő elég-
tétel nem lesz lefizetve. Erre nevezetesen megkívántatnék, 
hogy az ember olyas valamit tegyen, ami által ne csupán 
kötelmét teljesítse, melyet az isteni törvény feltétlenül 
eléje szab, hanem fölös érdemeket is szerezzen, mit az 
Istenen elkövetett sérelem kiengeszteléseért elégtételkép 
felajánlhasson. Azonban ilyes valamit az ember véghez nem 
vihet, miután Istent kelleténél jobban nem szeretheti, 
kötelezve levén Istent mindig a lehető legjobban, ex toto 
corde szeretni ; — véghez nem vihet annál kevésbé, mert 
mint emlitém, az Istenen elkövetett sérelem végtelen nagy 
bűn, az isteni törvény megszegése végtelen gonoszság és 
igazságtalanság levén, a megfelelő elégtételnek, mely az 
embert a végtelen büntetés alól kimentse — végtelen 

. érdemnek kell lennie. Végtelen érdemmel kell bírnia 
ez elégtételnek azért, mert a törvénysértés végtelen nagy 

J gonoszság volt. Az elkövetett bűn ugyanis a sértett sze-
mély nagysága és méltósága szerént mérlegeltetik ; az 
isteni törvény megvetése pedig magának az Istennek 
megvetése, — tehát Istenen, a véghetetlen fölségü Lényen 
ejtett sérelem (quoad affectum), véghetetlen gonoszságu 
bün volt. Ellenkezőleg a jó cselekedet érdeme a jót cse-
lekvő személy méltóságától függ, s igy minden jó tett, 
melyet az ember véghez visz, miután az ember csak 
véges lény, hasonlókép csak véges marad; s következőleg 
minden tett, melyet az ember elkövetett bűne elégtéte-
leül végezne, szintén csak véges érdemű elégtétel lenne. 
Minthogy pedig az ember által nyújtandó elégtételnek 
végtelen érdemmel kell birnia: világos, hogy az ember 
arra képtelen. 

S most, ha az Isten őt, az ő véghetetlen irgalmában 
meg akará menteni; ha az ember helyett az elégtételt 
megadatni határozá, hogy az isteni-törvény tekintélyének 
s az isteni igazságosságnak elég tétessék : okvetlenül és 
feltétlenül szükséges volt, hogy maga az Isten Fia a 
földre szálljon, emberi alakot öltsön, az emberi termé-
szetet saját isteni személyében egyesítse s az emberek 
által kiállandó büntetéseket magára vévén, ezeket maga 
állja ki, s magát az emberiség helyett mennyei Atyjának 
engesztelő áldozatul bemutassa. Röviden, hogy ez utób-
bit megtehesse, szükséges volt az Isten Fiának megtes-
tesülése ! 

Egyedül a „megtestesült", vagyis az emberi termé-
szetet az isteni személyben szorosan egyesítő Isten Fia 
nyújthatta be érettünk a véghetetlen érdemű elégtételt, 
miután mint ember a büntetést kiálthatta, mint Isten 
pedig az elégtételnek véghetetlen érdemet szerezhetett. 
Egyedül az isteni természet époly kevéssé válthatta meg 
az embert, mint a mily kevéssé volt képes az ember maga 
magát megváltani. Az isteni természet nem szenvedhetett, 
az ember maga véghetetlen érdemre szert nem tehetett 
volna. De azonkívül csupán az isteni természet eleget 
nem is tehetett ,x) miután az ember vétkezett, az ember-
nek kelle elégtételt nyújtani. Tehát egy személyben kelle 
a két természetnek egyesülnie és pedig isteni személyben, 
hogy azon személy által nyújtandó elégtétel véghetetlen 
érdemmel birjon ; továbbá, ugyanazon isteni személyben 
meg kelle lennie az emberi természetnek is, hogy az azon 
személy által nyújtott elégtétel, az ember által hozott 
elégtételnek mondathassék. 

Es e szempontból védvén a „megtestesülés" szük-
ségességét, megjegyzem, hogy feltétlen szükségességet értek, 
miután, mint az ész bizonyítja, sem egyedül Isten, sem 
egyedül ember, hanem csupán Isten-ember volt képes az 
emberiséget megváltani. 

Ily értelemben mondják szükségesnek az Isten fia 
megtestesülését a sz. írás és a hagyomány is. A szent 
Írásból elég lesz sz. Pál szavait idézni, melyek szerént: 
„Omnes peccaverunt et egeut gloria Dei . . . (azaz: a 
bün által mind meg vannak fosztva az isteni kegyelem-
től, Istentől el vannak taszítva, s Isten társaságában részt 
nem vehetnek) . . . quem (Jesum) proposuit Deus propi-

„Natura nulla alia praeter earn, quae peccaverat, pro eadem 
satisfacere potest. Guilb. Nogent. ap. Swetzium. 



1 

R E L I G I O . 397 

tiationem. ad ostensionem justitiae suae propter remis-
sionem praecedentium delictorum" : vagyis az Isten fiának 
földre kelle szállania, bogy az isteni igazságnak eleget 
tegyen, s igy az emberiséget megváltsa. — Igy beszél 
szent Irén is. mondván: „Si non haberet caro salvari, 
nequaquam Verbum Dei caro factum esset." Igy Tertul-
lián : „Sibi (Deo) quidem indigna, nobis autem necessaria; 
et ita jam Deo digna, quia nihil tarn Deo dignum, quam 
salus hominum." Sz. Ambrus pedig : „Nam quae erat 
causa Incarnationis, nisi ut caro, quae peccaverat, per se 
redimeretur ?" Továbbá a római ká té : „Cum igitur ex 
altissimo dignitatis gradu concidisset nostrum genus, 
sublevari inde et in pristinum locum restitui nullo modo 
poterat hominum aut Angelorum viribus: quare reliquum 
erat illud ruinae et malorum subsidium, ut Dei Filii infinita 
virtus, assumta carnis nostrae imbecillitate, infinitam tolle-
ret peccati vim, et nos reconciliaret Deo in sanguine suo." 

Szükségesnek mondhatjuk azonban az Isten fiának 
megtestesülését más tekintetekből is, noha nem föltétle-
nül (absolute), hanem erkölcsileg szükségesnek, tekintve 
az emberi nemnek értelmi és akarati betegségét, melyet a 
bűn előidézett, a törvényeket, melyeket Isten az emberi-
ségnek adott, s melyek által ez a megváltás gyümölcsei-
ben részesülhet, s az örök boldogságra eljuthat. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITASO&. 
• • • • • M B H B M W H n n 

f Nemespani dr BARTA BÉLA. 
1819—1891. 

Egv királyi elme szakadt ki porhüvelyéből, a ma-
gyar igazságszolgáltatás államférfiúi magaslatokon járó 
Cátója hunyta le szemeit, a katholikus Magyarország világi 
hiveinek egyik legnagyobbikát, legdicsőbbikét, az ő — 
öreg és bölcs, — mondjuk, Windthors t já t vesztette el 
Barta Béla halálával. 

Nincs szó, mely ebben a hitszegény, lelapitott és 
meglapult katholiczismusu Magyarországban egy oly an-
gyali tisztaságú, olv elvű, lángbuzgalmu és rettenthetlen 
jellemű katholikus világi férfiúnak elvesztését méltóképpen 
volna képes tolmácsolni, a milyen dr. Barta Béla kir. 
táblai tanácselnök volt a magyar kath. értelmesség kö-
rében. 

Az Isten őt világi vezérünkké teremtette hatalmas, 
élesen és világosan látó elméjével, világi vezérünkké 
avatta fel a benne malasztos alapokon kifejlődött szeplő-
telen, példás katholikus hitélet impozáns alakjával s még 
inkább gyémántnál is becsesebb tartalmával. Csak egy 
volt ennél a tősgyökeres kath. magyar férfiúnál nagyobb 
ebben az országban : — az ő szerénysége. Vezérnek szü-
letett, vezérnek avatta őt maga az Isten, de ő ezt nagy 
szerénységében nem látta. Kerülte, futott a nyilvánosság 
elől ; hanem aztán mikor már nem kerülhette a meg-
nyilatkozást, akkor mindenki a rendesnél jobban elhall-
gatott, akkor ő — döntött. Oh csak ifjabb korában meg-
kedvelte s megszokta volna az ő véralkata a politikai 

harczok és párttusák éles levegőjét : mily csodákat vitt 
volna véghez az a lángeszű jogász, az az aranyból öntött 
katholikus jellem ! Vagy csak még tiz évig élt volna, hogy 
dicsőséges birói pályájáról nyugalomba lépvén, elfoglal-
hatta volna székét a főrendek házában, hova őt nir sze-
rint az ország kormánya meghivni szándékozott ! 

Katholikus társas életünkön az enyészet érzékeny, 
nagy sebet vágott Barta Béla halálával^ Oszlop volt ő, a 
milyent keveset termett ez a század Magyarországban Isten 
egyházának. A Szent-István és a Szent-László-Társulat 
ügyeinek vezetésében Barta Béla igazi otthonossággal 
ragyogtat ta fényes naphoz hasonlítható nagy eszének suga-
rait s éreztette velőkig ható katholikus hitének meleg- . 
ségét. 

Minden panasz, minden siránkozás a halállal szem-
ben mármost hiában van. Barta Béla tevékenységét — 
visszahozhatatlanul elvesztettük a jövőre nézve. Elvesz-
tettem különöaen én, a Religio szerkesztője, azt a férfiút, 
a ki minden aranynál és ezüstnél értékesebben tudta 
jutalmazni a lapirás faradságát azzal, hogy szivesen olvasta 
a lapot, és amint mondá, eszméket és gondolatokat gyűj-

tögetett belőle — ő, a /vezé rnek praedestinált, hatalmas 
jogtudós. 

Ah de nem ! Nem vesztettük őt el egészen. Még a 
jövőben is érezni fogjuk az ő áldásos, felvilágosító és fel-
villanyozó katholikus tevékenységét. Defunctus adhuc loqui-
tur. Értekezései a mi legégetőbb kérdéseinkről: az auto-
nómiáról, a keresztelésre és anyakönyvelésre vonatkozó 
nagy vitáról stb. — szólni fognak s tájékoztató tűzoszlo-
pokul fognak szolgálni a legkésőbb utókor előtt is. Mint 
a küzdő, a militáns egyház buzgó és lelkiismeretes tagja 
úgyszólván a csatatéren, a hitvallóság babérjainak termő-
kertjében, munkaközben, fegyverrel, tollal a kezében lépett 
át a feá nézve dicső örökkévalóság küszöbén át. Legna-
gyobb súlyú munkája, melylyel Magyarország egyházpoli-
tikájának rozoga lakatjára alkalmazta a megrozsdásodást 
pusztitó egészséges kritika ráspolyát, — éppen sajtó 
alatt van még. Barta Béla e posthumus müvében „A 
királyi kegyúri jogról és a minísteri ellenőrizésről" fog' 
szólni. A mit mondani fog, az lesz az ő hatalmas lelkének 
végrendelete magyar katholikus törvénytudók számára. A 
katholikus értelmességnek s a kath. hivek nagy közössé-
gének pedig örökségül — ragyogó példáját hagyja. Ebben 
a hitszegény világban roppant nagy kincs. Tiszteljük és 
becsüljük meg — követése által ! 

Halálát influenza folytán • beállott tüdőgyulladás 
okozta. Mult kedden betegedett meg, de az életerős fér-
fiú nem vette komolyan a bajt . A tüdőgyulladás azonban 
ágyba j jöntöt te és bár pénteken már jobban érezte 
magát, szombaton a gyulladás a tüdő másik szárnyára 
is átcsapott. Az orvosok dr Diescher, dr. Thuróczy és 
dr. Poór a családot a. logrosszabbra is előkészítették. 
Ekkor járult a szentséghez példás áhítattal a beteg, mint 
életében is gyakrabban. Szombat este beállt az agónia, 
az orvosok hiába tettek kísérleteket, csak pár perczig vol-
tak a legerősebb szerek is hatással. Vasárnap reggel, 
midőn a szent-ferencziek szomszédos templomában meg-
kondult a misére hivó harang, Barta Béla lelke elszállott. 

Barta Béla 1819-ben a somogymegyei Tapsonyban 
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született. Tanulmányai befejezésével ügyvéd lett, majd 
számos éven át Esterházy József gróf uradalmának igaz-
gatója és jogtanácsosa volt; 1858-ben a pozsonyi jogaka-
démia tanárává nevezték ki, majd később az akadémia 
igazgatójává lett. Innen 1869-ben a budapesti kir. tábla 
birájává, ezután pedig a semmitőszék birájává nevezték 
ki, a hol 1881-ig működött. Ekkor ismét a kir. táblára 
került, mint tanácselnök. Ez állásában működött haláláig. 
A mult esztendőben ülte kettős jog- és bölcsészettudo-
mányi doktorságának 50 éves jubileumát, mely alkalom-
mal az egyetem jubiláris doktori díszoklevéllel tüntette 
ki. Barta Béla tulajdonképpen háromszorosan volt doktor. 
Harmadika volt a kánonjogtudorság. A decentralizáczió 
óta a budapesti tábla III. polgári tanácsát vezette, melyhez 
az úrbéri ügyek is tartoznak. Kollégái kiváló birónak 
tartották s gyakran adóztak elismeréssel rendkivül éles 
felfogásának és gyors Ítélőképességének, mely a legkom-
plikáltabb ügyek tárgyalásánál is nyilvánult. 

Ny. b . ! *** 

Budapest, decz. 22. A magyarországi kulturharcz 
megszüntetésének programmja. — 

Volt idő, midőn még államok nem is voltak. Ekkor az 
emberi élet a családok keretében folyt le. Ez volt a pat-
riarkális korszak. Az egy apától származott törzsek szö-
vetsége aztán még mindig a patriarkális élet keretei kö-
zött mozgott, de már egyúttal átmenetül szolgált a szo-
ros értelemben vett állami életre. Akár szoros családi, 
akár tágabb patriárkális, akár pedig már teljes állami 
keretben folyt le azonban az emberiség élete: az Istenben 
való hit, az Isten tisztelete, szóval a vallás mindig nem 
egyszerűen elsőrangú, hanem a szó szoros értelmében leg-
első és legfőbb feladat és foglalkozás volt az emberek éle-
tében. Kezdetben a családapa egyúttal pap is volt, ki az 
Isten akaratát közvetítette és az ő tiszteletét a családban 
gondozta, képviselte. A patriarkális korszakban utóbb, az 
Istenhez hü maradt „Isten f3ai"-nak sorából egyesek kiváltak 
nagy vallásosságuk által. Ezek, főleg az isteni tiszteletnek, 
szentelvén életöket, megalapították a papi családokat, ál-
landóvá tették a papi rendet a néptörzsek körében. Kö-
vetkezett a kifejlett állami élet. Ebben az állami hatalom 
kezelői mellett rendesen ott látjuk már működni mindenütt 
a külön szervezett papi rendet. Oly erős állami fejlődéinél 
azonban, a milyen a római birodalom vala, a mindent centra-
lizáló' közhatalom lassanként magába felszívta és elnyelte 
a papi hatalmat is. A római császárok egyúttal Pontifex 
Maximusok valának. Es itt emelkedett aztán tetőpontjára 
az . állami omnipotenczia, itt lett az államból valóságos 
állam-isten, a mely mig egyfelől a római nép ősi istenei 
körébe minden meghódított nép istenségeit bevette, az 
egy igaz Istenen, Jézus Krisztuson kivül; másrészről gon-
doskodott arról is, hogy apotheosisok által az emberek, sőt 
az állatok sorából is jól felburjánozzék a római pantheon 
és olymp lakossága. 

Ekkor született a világ megváltója, az emberré lett 
Isten f i a . Nehéz rövid szavak szük keretébe összefoglalni 
mind azt, a mi átalakítást és uj alkotást Jézus Krisztus-
nak köszönhetünk. 0 kiegesztelvén kereszthalála által az 
Istent, a természeti erkölcsi világrendet tanokra, erköl-

csökre nézve ős eredeti tisztaságába visszaállította, ezen-
felül. a mi az 'ő küldetésének főfaladata vala, újra fel-
emelte az emberiséget az isteni fiúság természetfeletti rend-
jébe. S minthogy az ő földi működésének középpontja a 
golgothai áldozat bemutatása volt, melynek véfontásnél-
küli megújítását ő az idők végéig elrendelte : mi termé-
szetesebb, mint az, hogy gondoskodnia kellett neki — első 
sorban papi rendről, a melyre, — minthogy az emberiség 
lelki életének az örök boldogságra való elkészítése és 
gondozása végett látható bár, de lényegére nézve lelki 
országot alapított, — az ő papi hatalmával együtt a lelki-
ekben való tanítás és kormányzás hatalmát is ráruházta. 
Igy jött létre az államok, az Imperium mellett az uj szö-
vetség isteni eredetű, isteni szervezetű egységes nagy 
Sacerdotiuma az egész emberiség számára. E mellett a 
Krisztus által felállított papság mellett megszűnt minden 
más papság, bármi jogczime is volt különben, legitim. 
Isten által rendelt és felavatott papság lenni. Megszűnt a 
családapák patriarkális papsága, megszűnt az államfők 
papsága, megszűnt még maga az Isten által readelt Áron-
féle papság is törvényszerű lenni. A vallás, az oltárok, 
az áldozat, a szentségek, a hit- és erkölcstanok gondozá-
sát, az egyház kormányzását Isten az állami hatalomtól 
független papi rendre, a tanitó egyházra bizta, a melynek 
látható feje a lelki hatalom teljességével felruházott pápa. 
A vallási ügyek nem tartoznak többé az állami hatalom 
joghatósága alá, mint a pogány államokban. Krisztus 
urunk, midőn az emberiséget felemelte az isteni fiúság 
természetfölötti rendjébe, a vallási ügyeket csakugyan 
kénytelen is volt kiemelni az állami joghatóság alól, mert 
az ő golgothai keresztáldozata természetfölötti dolgokkal 
kimondhatatlanul gazdagította az emberiséget s mérhetet-
lenül magasztositotta feljebb azt a szent szolgálatot, me-
lyet minden ember gyakorolni köteles, s melyet ugy 
hivunk hogy — isteni szolgálat, vallás. Az állami hata-
lom a keresztény vallás természetfölötti, czéljaihoz mérve 
elégtelen, képtelen arra, hogy papi hatalmat gyakoroljon, 
vallást tanítson, Istennek tetsző áldozatot mutasson be, 
szentségeket szolgáltasson ki s kormányozza az Isten or-
szágát. Ha ellenkezőleg jár el ; ha beavatkozik a ker. 
vallás isteni rendtartásának ügyeibe: akkor illetékességének 
határait túllépte ; fellázadt Isten ellen ; kulturharczot kez-
dett a legfőbb kultura, a vallás és az annak vezetésére 
egyedül illetékes kath. egyház ellen. Mert a kulturharcz 
legfőbb fokban nem egyéb mint harcz a legfőbb kultura, 
a vallás, az Isten ismerete és tisztelete ellen s illetve mel-
lett. Az első kulturharcz tehát az volt, a mikor a bukott 
angyalok proklamálták Istennel szemben, hogy „non ser-
viam !" A második kulturharcz az, midőn ősszülőink ez 
alatt az ördögi jelszó alatt indultak meg az ég ostromára: 
„eritis sicuti dii!" Annak is, ennek is bukás lett a vége 
és nyomorúság, a melyből a mi karácsoni ünnepeink által 
megörökített mysterium, az emberré lett Isten Fiának 
születése kezdte kiszabadítani az Isten büntetése alá ke-
rült emberiséget! 

Az emberiség egész élete az alatt a 4000 esztendő 
alatt, mely a bűnbeesés óta Krisztus Urunk eljöveteléig 
lefolyt, szakadatlan kulturharcz volt Isten és az ő igaz 
vallása, tisztelete és szeretete ellen. A mint tettek Ádám 



R E L I G I O . 
34-3 

és Éva, ugy tett mindjárt legidősebb fiók az Isten joga-
ival. Áldozatul illő tárgy helyett a legnyomorultabbal 
insultálta az Istent. Fiai követték az apjuk példáját. Isten-
telenek maradtak s az Istent sértegető kulturharcz egyre 
eszeveszetebb lőn az ember fiainak nevezett generácziók-
ban. Utoljára Isten helyett az anyag sőt a bün előtt is 
leborultak s imádtak minden balgaságot, minden ocsmány-
ságot. „Obscuratum ezt insipiens cor eorum." A nagy 
garral — eritis sicut dii — kezdett felvilágosodás és kul-
turharcz csaknem pokoli sötétséggel végződött. Socrates, 
Cicero, a legbölcsebbek. utoljára a lélek halhatatlanságát 
sem látták már a nagy sötétségben. 

Ekkor hangzott le az égből Krisztus születésének 
éjjelén az ó-világ ádáz kulturharcza megszüntetésének 
mennyei programmja angyalok ajkairól: „Dicsőség Isten-
nek a magasságban és békesség a földön a jóakaratú em-
bereknek !" 

Igen! ez minden kulturharcz megszüntetésének menny-
ből alászállott programmja, még a jelenleg Magyarország-
ban duló kulturharczénak is! 

Keresztény, katholikus államférfiaink — adják meg 
Istennek azt az őt egyedüli megillető dicsőséget, hogy ő 
legyen és maradjon legfőbb fokban meghatározója annak, 
hogy ki milyen vallást kövessen. Tegyék a kath. szülőkre 
nézve tehát szabaddá az Isten parancsolatainak, a mint 
azokat az Isten által megbízott egyház tanitja követését. 
Ekkor ők jó akaratú emberek lesznek, és lesz béke az 
országban, máskülönben nem. Mert írva vagyon, hogy 
békesség csak a jó akaratú embereknek leszen adva. 

Ez a magyarországi kulturharcz megszüntetésének 
rövid, de gondolom elég illetékes, mindenkire nézve eléggé 
magasztos és kötelező programmja. ?? 

Róma, decz. 17. A nyilvános konzisztoriumból. — 
A vatikáni apostoli palotában ma volt a nyilvános pápai 
konzisztorium, melyen ő szentsége átadta a biboros kala-
pot Gruscha Antal bécsi bíboros-érseknek, továbbá a leg-
közelebb bíborosoknak kinevezett Ruffo Scilla Alajos és 
Sepiacci Alajos uraknak, és praeconizált Magyarország 
számára öt főpásztort. 

Az uj bíborosok délelőtt 9 órakor a sixtini kápolná-
ban gyűltek össze, ahol a pápai énekkar énekelt ; azután 
a sz. kollégiumi rendek fejei, a római egyház kamerlen-
gója és al-kanczellárja valamint a sz. kollégium kamer-
lengójának jelenlétében esküt tevének az uj bíborosok. 

Ezalatt ő szentsége kíséretével lejött a paramentu-
mok termébe, a hol a bíborosok, érsekek, püspökök és 
prelátusok vártak rá, továbbá az üdítőre délia Rota, a 
rítusok sz. kongregácziójának titkára, a konzisztorium 
ügyvédei. Fölvévén az egyházi öltönyöket, a Sala Duca-
lebe ment, s a seda gestatorián az Aula Regiába viteté 
magát, ahol elfoglalá a trónt. 

A pápai énekkar ismét előadott egy énekszámot, 
mire bevezették az uj bíborosokat, akik megcsókolták a 
pápa kezét és lábát. A pápa átadá nekik a biboros 
kalapot. 

Ezalatt Tongiorgi Alajos lovag, a konzisztorális ügy-
véd másodszor kérte Cottelengo Benedek turini áldozópap 
boldoggá avatását. 

A pápa nem felelt, de megáldá a jelenlevőket és a 
sz. kollégium s az uj bíborosok kíséretében a sedia 
gestatorián visszavitető magát a Sala Dúcaiéba, innen a 
Paramentumok termébe, ahol letevé a szentelt ruhákat 
és visszavonult lakosztályába. 

Az énekkar a sz. Ambrus himnuszát énekelte. 
A nyilvános konzisztorium befejezése után a pápa 

titkos konzisztoriumot tartott, melyen a következő egy-
háznagyokat nevezte ki: 

Durangoi (Mexiko) metropolitává, mely metropoli-
taságot ujonan alkotá a pápa, Salinas József Vincze 
ugyanodavaló püspököt. 

Kalocsai és bácsi érsekké Csúszka György szepesi 
püspököt. 

Valladolidi érsekké Cascajares Antal Mária cala-
horrai püspököt. 

Linaresi érsekké (ujonan alkotott mexikói metropo-
litaság) Lopez Jáczint ugyanottani püspököt. 

Antequerai (Mexiko) érsekké (uj metropolitaság) 
Gillow Gergely ugyanottani püspököt. 

Esztergomi érsekké, Magyarország prímásává Vaszary 
Kolos pannonhalmi főapátot. 

Mexicoi érsekké, Álarcon Prosper Mária hittudort, 
az ottani főkáptalan dékánját. 

Paderborni püspökké Simar Teofil Hubertet, ő szent-
sége házi praelátusát, bonni theologiai tanárt . 

Szepesi püspökké Szmrecsányi Pál egri kanonokot. 
Munkácsi gör. kath. püspökké Firczák Gyula ugyan-

ottani nagyprépostot. 
Körösi gör. kath. püspökké DroJiobeczky Gyula mun-

kácsi szentszéki ülnököt. 
Columbiai püspökké Celedon Ráfael ocanai plé-

bánost. 
Zenopolisi czimz. püspökké Symon Albin Ferenczet, 

ő szentsége házi praelátusát, mohilowi czimz. kanonokot, 
a sz.-pétervári r. kath. egyházi akadémia tanárát. 

Pentacomiai czimz. püspökké Padilla Pál hittudort, 
kanonokot. 

Ezután ő szentsége még a következő püspöki székek 
betöltését notifikálta: 

Cyrenei czimz. érsekké Bégni Lajos Názárt, a que-
beci érsek auxiliáriusává. 

Zárai érsekké Rajcsevics Gergely zárai kanonokot. 
Edessai czimz. érsekké Castracane Fülöp gróf egy-

házi jogtudort, czimz. kanonokot és a vatikáni bazilika 
kanonokját. 

Przemisli görög kath. püspökké Pelesz Julián volt 
stanislavi püspököt. 

— Stanislaui gör. kath. püspökké Kujlowski Julián 
efestei czimz. püspököt. 

Guayanai (venezuelai) püspökké Duran Antal Mária 
barquisimetoi kanonokot. 

Calabozoi (venezuelai) püspökké Sendrea nerii Fü-
löp egyházi jogtudort, calabozoi vikáriust. 

Greenbayi (Egyesült-Államok) püspökké Mesmer 
Sebestyént a washingtoni egyetemen az egyházjogtan 
tanárát. 

La Crossei (Egyesült Államok) püspökké Schwebach 
Jakab, generális vikáriust. 
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Clevelandi (Egyesült-Államok) püspökké Hortsmann 
Ignácz filadelfiai érseki kanczelláriust. 

Cisamosi czimz. püspökké Graham Károly Móricz 
plymouthi kanonokot, a plymouthi püspök utódlásának 
jogával. 

Grazianopolisi czimz. püspökké Kalonus Ferdinándot, 
ő szentsége házi praelátusát, prágai főszékesegyházi ka-
nonokot. 

Dansarai czimz. püspökké Chouvellon Felix Celesz-
tin se-ciueni (kinai) apostoli vikáriust. 

Ezután a pápa meghallgatta a pallium-kéréseket. 
Palliumot kértek a következő egyházak: Turin, Mohi-
lew, Gaeta, Rossano, Gnezen és Pozen, Durango, Kalo-
csa, Linares, Antéquera, Esztergom, Mexico, Valladolid, 
Zara, Tokio és Bombay. 

Végül a pápa átadá a gyürüt az uj bíborosoknak 
s kijelölé az egyházakat, melyekről neveztetni fognak : 
Gruscha Antal a S. Maria Angelorum, Ruffo Scilla a S. 
Maria in Transpontina, Sepiacci a S. Prisca cziméről. 

Ezután a pápa visszavonult lakosztályába s magán 
kihallgatáson fogadá az uj bibornokokat. 

Páris, decz 17. Az egész világ figyelme Franciaor-
szág felé fordu It — ama nagy parlamenti vita alkalmá-
ból, mely e nagy multu és nagy műveltségű ország 
törvényhozásának mind a két házában folyt le e napok-
ban. Mint a vita kiemelkedő fényes csúcspontját köteles-
ségemnek tartom itt Magyarország papságának élite-kö-
zönsége előtt közölni annak a püspöknek a beszédét, a 
ki a franczia törvényhozó testület alsó házában a hires 
franczia papság köréből egyes-egyedül képviseli a fran-
czia katholikus papság kipróbált bátorságát és ismeretes 
ékesszólásának erejét. Mgr Freppel angersi püspök, évek 
előtt a párisi Sorbonneon az ékesszólás nagyhirü tanára, 
a franczia kamara decz. 12-iki ülésében szólalt fel. Senki 
nálánál illetékesebben nem tudta volna feltüntetni azt a 
visszásságot, mely Francziaországban az egyház és állam 
közti viszony fölött az állam részéről uralkodik. Van 
ugyau Concordatum az apostoli szentszékkel, de ennek 
szellemét kezdet óta meghamisitá az állami kormányzás 
részéről hozzácsatolt u. n. „articles organiques"-féle in-
tézkedés, a mely nem egyéb, mint az egyház dogmatikai 
terére való átkalandozásoknak rendszeresítése. x) 

De halljuk Freppel püspök beszédjét, melyet a 
Gouthe-Soulard aixi érsek pöre alkalmából felvetett egy-
házpolitikai vita alkalmából a franczia kamara decz. 12-iki 
ülésében mondott. Közöljük a nagy főpap beszédjét, a 
közbeszólásokkal együtt, szórói-szóra : 

„Finöli: A szólás sora Freppel uron van. 
Mgr Freppel: Uraim, nem leszek oly vakmerő, hogy 

Körülbelül ugy mint nálunk, a hol van ugyan apostoli 
királyság, apostoli kir. patronátusi jogokkal és kötelességekkel fel-
ruházva, a kath. hit terjesztésére és felvirágoztatására ; de hát a 
gyakorlat és már organikus törvények is (1848. XX. 1868. LIIT.) az 
apostoli király kezében levő karhatalmat oda irányitják, hogy a ka-
tholikus hit üldözője legyen az apostoli királyság, p. midőn a király 
nevében kárhoztató Ítéletet hoznak s birságot szabnak ki egyes 
lelkipásztorokra azért, hogy a kath. hit elveit követték és fel nem 
adták. A szerlc. 

hosszú beszédet mondjak, mikor az ülés ideje már oly 
messze előre haladt. 

En szívesen tenném a néma hallgatást is, hogyha a 
kamarának csodálkozni nem kellene a fölött, ha engem, 
legalább egy pillanatra, nem látna fellépni ebben a vitá-
ban, a mely két nap óta foglalkoztat minket. 

Öngyilkosságot követnék el magam ellen, ha legalább 
néhány észrevételt nem tennék a miniszter-tanács elnök-
urának beszédjére. 

Világos, hogy a miniszter-tanács elnöke csakugyan 
azt hiszi, hogy a papság ellenséges magatartást követ a 
köztársasággal szemben. Nos, hát én ezt az ellenséges 
magatartást kereken tagadom. (Mozgás.) 

Már egyszer, egy más alkalommal, én ugyan e 
szószékről szerencsés valék felszólítani ellenfeleinket, hogy 
mutassanak fel nekünk csak egy főpásztori iratot is, a 
melyben a papságnak valamely tagja a monarchia mellett 
nyilatkozott volna a köztársaság ellen. (Közbeszólások 
balról.) 

Dreyfus Kamill:1) Nem kell messze felmenni a tör-
ténelemben. Példákat lehetne találni különösen 1873-ban. 

Mgr Freppel: Ez a felhívás eddig válasz nélkül 
maradt. Mert, engedje meg nekem a miniszterelnök ur, 
bizonyos törvények módositásának követelése, mivel azok 
sérelmesek és keresztényellenesek, még nem elég arra, 
hogy bennünket ugy tekintsenek, mint a köztársaság el-
lenségeit. Teljes szabadságunkban áll a köztársáságról 
egészen más véleményben lenni mint önök. Ez a jog 
mindenkit megillet. (Igen jó, igen jó, jobbról. Közbeszó-
lások balról.) Teljes szabadságunkban áll nem azonosítani 
elvben a köztársaság eszméjét és kormányformáját az 
atheisniussal és a keresztény vallás ostromlásával, — vagy, 
mondjuk ki, a szabadkőművességgel. 2) 

(Vége köv.) 

A „RELIGIO" TARCZAJA. 

Szépirodalmunk ijesztő szegénysége 
még pedig 

a legnemesebb és legszükségesebb irányokban. 

(Mikszáth előszója.) 
(Az „Almanachban.") 

Nemrégen, de még I. Tisza alatt egyszer a szabad-
elvű clubban elszólit a tarokktól „egy perezre" Ivánka 
Imre. (Kár azért az időért.) Átadtam a kártyámat Dániel 
Gábornak, mindjárt mégis bukott a nyakamra egy kettest. 

—• Parancsolj kegyelmes uram. 
— Egy szívességre kérlek. A trónörökös, Károly 

Lajos, magyar könyveket kíván olvasni. Válogass össze 
számára 10 darabot ! 

— Csak? 
— Természetesen egyelőre. Ezekből kell megkapnia 

a kedvet a többiekhez. 

l) A mi országos kiállításunkkor Budapesten is megfordult 
és ünnepelt zsidó journalista és szabadkőműves. A szerte. 

•2) Mikor e sorok már ki voltak szedve, érkezett a hire, hogy 
a nagynevű szónok és főpap meghalt. R. i. p. 
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— Az igaz ! No majd kiválogatom, de milyenek 
legyenek körülbelül? 

A kegyelmes ur egy levelet húzott ki a zsebéből : 
— Itt van az instrukczio. Elbeszélő müvek legye-

nek, könnyed, mulattató olvasmány, de mégis, melyből a 
magyar nép szokásait, kedélyét, modorát, észjárását meg 
lehessen ismerni, ugy amint a valóságban vannak, túlzá-
sok nélkül. 

— Meglesz, de tudnom kell, hogy a leendő király 
mit olvasott már eddig. 

— Eddig csak: az Arany „Toldiját" s mondhatom 
tetszett neki. 

— A többivel is meg lesz elégedve. 
— Ez tehát el van intézve, — szólt Ivánka és visz-

szaeresztett a tarokkhoz. 
Másnap reggel mindjárt eszembe jutott. Adjatok 

kérlek egy plajbászt, hadd csináljam meg a lajstromot! 
De mintha gúzsba kötötték volna a memóriámat, sehogy 
sem tud mozdulni, csak morzsolgatom, szorítom a czeru-
zát, de nem jut eszembe alkalmas könyv. 

Nosza, átszaladok az elbeszélő írókra, hátha igy 
inkább boldogulnék. A termőfákról eszembe jutnak a 
gyümölcseik. Még pedig kezdem a tiszteletreméltó nagy-
apókon. 

Ott fénylik a Kemény Zsigmond alakja. Nagy, de 
nehézkes is. Azonfelül filozofál. S mit keresne a filozófia 
a magas regiókban ! 

Itt van Jósika. Azaz csak volt! Ah! milyen avas-
szag! Hagyjuk el az öreget. Itt volna Eötvös József, de 
a „Falu jegyzője" már tempi passati. 

Mint egy középkori király, ugy lép ki Jókai, egy 
egész tábor van mögötte. Beláthatatlan bandérium a 
regényeiből. Lássuk csak, mit lehetne elküldeni a főher-
czegnek ? A kritika és a közönség az „Uj földesúr"-at 
tart ja a legjobbnak és méltán, magyar zamat, magyar 
élet s Pegazusa sem szaladt át ezúttal legelni a „lehetet-
lenség" nevü buja rétre. Tán békó volt a lábán, Békó, de 
aranyból. 

Fölírtam tehát az első helyre : 

Jókai Mór: Az uj földesúr. 
Egy már van. Menjünk szaporán a többi után ! 

Mézbe van mártva ennek az Abonyi Lajosnak is a tolla 
s fogván a czeruzát beirtani másodikul. 

Abonyi Lajos : A mi nótáink. 
Eközben eszembe jutott, hogy nem fogom-e Jókait 

rossz hirbe keverni az udvarnál, ha az „Uj földesurat", a 
Bach-világ persifiage-ját segitem fel Bécsbe ? 

Ejh, legyünk jószivüek, kegyelem Jókainak ! Kitö-
rültem az „Uj földesurat" s megint nem maradt, csak 
egy könyvem, az „A mi nótáink." 

Hanem 'iszen majd mindjárt kerítek én ahhoz társakat. 
Gömbölyűn pöndörödnek Porzónk „Tárcza-levelei." 

Árgusnak száz szeme volt. Againak százegy van a jel-
lemzőt meglátni, de mit ér, ha könyve bár mint csöpög 
is a magyar zamattól, nem felel meg ennek a czélnak ; 
tájképeket, városrészeket, külsőországi uti benyomásokat 
ir le; itt van Tóth Béla kötete, de ebből csak a törökö-
ket szeretné meg a trónörökös és Tóth Bélát. Szegény 

Balázs Sándor is hagyott valamit Gyönyörű két beszély-
gyüjteményt: de miféle embereket ir le? Jámbor budai 
nyárspolgárokat, a milyeneket Bécsben is láthat ő fen-
sége. Epébe mártott pennáju Tolnáink pediglen oly csel-
szövő gazemberekkel népesiti meg könyveit, hogy, ha 
azokkól ösmeri meg a magyarokat a trónörökös, talán el 
sem vállalja az országot . . . 

Sipulusz tárczái elevenek, mulattatók, de ő karika-
túrákat ad; Sebők az én kedvenczem, gyönyörűen gyü-
gyögteti rajzaiban a gyermekeket — de a trónörökös 
nem pesztonkát keres Héj Vas Gereben! Persze, hogy 
Yas Gereben volna jó, ha most élne, ha most irna. De ő 
a régi magyar viszonyokat festi. S minek nézegesse azt 
meg Károly Lajos, a mit I. Ferencznek kellett volna 
meglátni ? 

Végre mintha valami nagy hal akad az ember hor-
gára, élénken fölkiáltok : 

Hohó! A „Gyalogösvény" Baksaytól ! Sorozzuk be 
hamar a „Gyalogösvényt" ! En beírtam a Gyalogösvény!. 

De e közben eszembe jutott, hogy az Abonyi : „A 
mi nótáinkban" csupa szemenszedett rablók szerepelnek, 
pedig a betyár-romantikával már úgyis túlságosan satu-
ráltuk a világot. Kitörültem tehát „A mi nótáinkat" is; 
megint ott voltam az elején, megint csak egy könyvem 
maradt. 

Megvagyok-e átkozva, vagy mi ez ? Soha se birok 
tovább jutni egy könyvnél. 

Csak nem kell mindjárt elcsüggedni, biztattam ma-
gamat. Türelem, türelem, menjünk tovább! A Vadnay 
Károly legújabb könyvét is elküldhetnők, ha nem volna 
tele forradalmi reminiscencziákkal. Csillogó-pattogó szik 
rakat szór a Bródy Sándor tüzes vénája, de ő a lélektani 
problémákra vetette magát ; az ő emberei nem isznak, 
nem esznek, nem kártyáznak, nem politizálnak, adót nem 
fizetnek, hanem végtelenül érdekesen tépelődnek. (Pedig 
az adófizetés gondjai Magyarországon legalább is foglal-
koztatják annyira az elméket, mint a szerelem.) 

Nem megy a lajstromcsinálás sehogy sem . . . . 
Eszem lázasan nyargal végig szerzőkön és könyveiken. 
Bársony István szépen irja le a természetet, a mada-
rakat, a fákat, de én istenem a fákban (még ha 
hazaárulónak tart is a baloldal) szembetűnő hasonlatosság 
van, teszem azt az osztrák cserfa és a magyar cserfa kö-
zött ; Kazár Emil okos, magvas iró, de az emberek belső 
világát rajzolja. Elléptetgetem magam előtt a saját raj-
kóimat is. Szeretném őket szépítgetni, de az udvarhoz 
ők se valók. Egyszerű kalamárisból születtek, egyszerű 
sorsra. Csak menjetek ti a magatok lábán gyerekek, a 
kicsiny falusi házakba, már a melyitek t. i. itt nem reked 
a könyvárusok kosztosai: a künlakók, az antiquariusok, 
— és a benlakók, az egerek, számára. 

Már-már kétségbe kezdtem esni. S először villant 
meg a szivemben az a vágy, hogy bár csak készen lenne 
már a Gyulai Pál „Romhányija" ! hátha ezt el lehetne 
küldeni. (Bocsássatok meg barátim, de ilyen állapotban 
fühöz-fához kapkod az ember.) 

Végre is, be kell vallanom, nem birtam összehozni 
többet öt könyvnél (abból is három a Jókai, egy a Bak-
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sayé, az ötödiket képzelje mindenki a magáénak) Ivánka 
Imre rám förmedt: 

— Hát a többi öt hol van ? 
— A többi öt még nincs megirva. 
— Az lehetetlen! Hát olyan szegény az. irodalom? 
— Nem szegény az, hanem az olvasó személyiség 

olyan, hogy nem minden alkalmas neki. 
— De tiz könyvet mégis csak összeszedhettél volna 

egy főherczegnek is ? 
— Az épen annyira nehéz, mintha valaki tiz főher-

czeget akarna összeszedni egy könyvnek. 
— De mi ennek az oka? 
— Egyszerűen az — nyugtatám meg a kegyelmes 

urat, a kit teljesen elszomorított az irodalmi állapot — 
hogy a mi iróink inkább a fiatalságnak dolgoznak. 

A véletlen ugy akarta, hogy nem sok idő múlva ez 
eset után megszólít a képviselőház folyosóján Szögyény-
Marich László, a király melletti miniszter, hogy a leányai-
nak válogassak össze egy csomó magyar olvasmányt. 

— A leányaim — mondá — Bécsben lakván, azt sze-
retném, hogy legalább lelkük ne nélkülözze ott sem a 
magyar levegőt, hadd táruljon eléjük a magyar leányok 
életvilága a könyvekből. Mit éreznek, hogy játszanak, mi 
dobogtatja meg kis sziveiket. Egy szóval jó magyar köny-
veket kérek. 

Megigértem, hogy összeállítom ezt a lajstromot is, 
de éppen ugy jártam vele, mint az előbbivel. Kerestem, 
de alig tnláltam valamit. 

A miniszter, ha jól emlékszem, szintén azt mondá: 
— Hát ilyen szegény az irodalom ? 
En pedig megnyugtattam a minisztert : 
— Azért van az, kegyelmes uram, hogy a mi Író-

ink inkább az idősek számára dolgoznak. 
Akár hiszitek, akár nem, nyomasztólag hatott reám 

ez a két esetem, mert lehetetlen le nem vonni belőle a 
konzequenciákat magamra nézve is : hogy kinek irok én, 
ha se a fiatalságnak, se az öreg uraknak nem jók a köny-
veim, ha még arra sem valók, hogy a magyar életet meg 
lehessen belőlük látni ? 

De én már nem tanulok meg máskép — ti is, tisz-
telt Írótársaim, a kik már benne vagytok a különböző 
vágányokban, azt hiszem körülbelül ilyenek maradtok 
(maradjatok is, nem kivánom én sekitől, hogy az én ked-
vemért változzék meg), hanem az utánunk jövő tehetségek, 
ha szemük ügyébe esik ez a gyakorlati életből vett ese-
tem, melyet olyan lelkiismeretesen szúrok a ,,könyv elé, 
mintha valami czölöpöt vernék le a falu szélén, amin rajta 
van az utmutatótábla is, álljanak meg itten. 

Különösen pedig azok a vándorok, kik a külföldi 
irodalomra utaznak, hogy azon meghizlalva a lelküket, 
annak a mintájára Írjanak sikerült és nem sikerült máso-
latokat. 

Ezeket szeretném, hogy e czölöpnél álljanak meg és 
ne is mozduljanak odább. Mikszáth Kálmán. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Szent László király jubileuma. 

A budapesti Katholikus Kör igazgató választmánya 
e hó 20-án Esterházy Móricz Miklós gróf előülésével tar-
tott ülésén Pintér Kálmán ügyvivő alelnök bejelentette, 
hogy az elnök 1000 frttal a kör alapító tagja lett. Ezután 
a választmány örvendetes tudomásul vette a herczegpri-
másnál történt tisztelgésről és a prímásnak a körhöz inté-
zett ékes beszédjéről szóló jelentést. Dessewffy Sándor 
püspök 100 frttal a kör alapító tagja lett, azonkívül 17 
újonnan ajánlott tagot választott meg a 20-iki ülés, kikkel 
a kör tagjainak száma 805-re rug. A jövő közgyűlés nap-
jául januárius 31-ét tűzték ki. A választmány szent László 
szentté avatásának 700 éves jubileuma megülése dolgában 
azt határozta, hogy bizottságot küld ki a kör helyiségé-
ben tartandó ünnepi ülés programmjának megállapítására 
és a Szent-László-Társulattal való együttműködésre. Szent 
László történetünknek olyan daliás alakja, egyházi művé-
szetünknek olyan kiváló tárgya, hogy jubileuma országos 
érdekességü s egyházművészeti kiállításra is alkalmul 
kínálkozik. 

IRODALOM. 
*** Házassági felmentvenyek a róm. kath. egy-

házban. A lelkészkedő papság számára irta Dr Lukács 
Antal. Az erdélyi püspök jóváhagyásával. Kolozsvárott, 
1892, 468 lap. Ára 3 frt. 50 kr. 

A kedvező fogadtatás, melybeu a ft. lelkészkedő pap-
ság szerző „Házassági akadályok* czimü munkáját fogadta, 
felbátorította őt, hogy annak folytatásául jelen munkájá-
val lépjen a nyilvánosság elé. Egyedül a házassági aka-
dályokat ismerni nem elegendő, mivel a törvények alapos 
ismerete nélkül a felmentvények helyes kieszközlése s vég-

1 rehajtása lehetetlen. Szerző ezért a legkitűnőbb irók alap-
ján mindazt igyekezett ebben a müvében összeállítani, mit 
a lelkésznek és gyóntatónak tudnia kell, hogy minden 
előfordulható esetben ugy legyen képes eljárni, hogy a 
felmentvény érvényéhez a legkisebb kétely se férhessen. 

-j- Szívesen közöljük és melegen ajánljuk m. t. olva-
sóink figyelmébe nt. Keményfy Dániel Ferenczrendü ál-
dozópap s nevelő következő nyilatkozatát: „Előfizetési 
felhívás. Történeti tanulmányok és rajzok. Irta Ke-
ményfy Dániel. 

B. Kemény Zsigmondnál olvastam, hogy a történe-
lem visszahozza a kedélyekbe a nyugalmat, elveszi az 
ábrándot, gondolkodóba ejti a hiú vakmerőséget, szétosz-
latja a légvárakat, melyeket a képzelődés oly hamar épit. 
A nagy történet-bölcsész ezen irányeszméje csak megerő-
sítette vonzódásomat a történelem iránt, s tanulmányozva, 
igazolva láttam, hogy ennek erkölcsi erejében fogjuk fel 
sokszor emberi hivatásunk kötelmeit, a reflexió és inductio 
utján ezzel élesztünk hitet s nemzeti tudományos moz-
galmat. A mi félszázada alig volt, ma már van, lendületre 
jutott, történeti irodalmunk. A történelem múzsája emelt 
fővel, büszkén tekinthet fiaira, — azok megértették a ha-
ladás és jövő fejlődés szózatát, meggyújtották a hazai mo-
numentális történetírás sugarait, s ezzel hangokra fakasz-
tották az azelőtt néma Memnon-szobrot. Számos nagy 
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történeti munka ad manapság anyagot a tanulmányozásra 
és elmélkedésre, hogy a tudomány produktuma igy legyen 
uépszerüsitve, s aprópénzre felváltva. A tudomány nép-
szerűsítése és aprópénzre való felváltása igen szükséges. 
Az olvasó-közönség nem igen teheti szerét, hogy a volu-
minozus munkákat megszerezze, bármennyire is szeretné, 
s bármennyire birjon előtte ingerrel. Kell tehát a törté-
neti irodalomnak gyakorlatibb lendületet adni az által, ha 
nálunk is. a nagyobb történeti munkákról vagy tanulmá-
nyok jelennek meg, vagy egyes mozzanatok önálló fejte-
getés vagy feldolgozás tárgyává tétetnek. Igy aprópénzre 
felváltva a történelmet nem csak népszerűsítjük, de reális 
történeti szellemet ébresztünk. E czélhoz hozzájárulva, én 
is a t. müveit olvasó-közönség elé lépek. E kötetben 2 
évi munkásságomnak szemelvényeit gyűjtöttem, melyek 
egyes lapokban nagyrészt napvilágot láttak. Igyekeztem 
azon tényezőkkel élni, melyek az embert tárgyilagosságra 
utalják. Tekintve a czélt, tanulmányaimat nem a szaktu-
dósok, hanem a történeti irodalmat kedvelő müveit közön-
ség számára irtam. Én sok rokonszenvvel mélyedtem azon 
események vagy személyek emlékébe, melyek e kötetben 
foglaltatnak, adja Isten, hogy a pártolás csak sarkalja 
törekvésem további muskakedvét. 

A munka elegáns kiállításban, 20 nyomatott íven uj 
évre fog megjelenni, következő tartalommal: 1. Tomori 
Pál s a mohácsi vész okai. 2. Az utolsó fejedelmi udvar 
Erdélyben. 3. II. József százados emlékénél (1790—1890). 
4. A szent korona százados emlékénél (1790 —1890). 5. 
A magyar gárdáról. 6. A magyar gentryről. 7. A magyar 
hadviselésről. 8. Széchenyi és Wesselényi barátsága. 9. Az 
absolutizmus Magyarországon. 10. Az elnemzetietlenedés 
kora. 11. Nemzeti ébredésünk tényezője. 12. Az akadémia 
megalapítása előtt. 13. Az akadémia megalapítása után. 
14. Deák és Wesselényi. 

A kötet ára 2 frt. Az előfizetéseket vagy a levelező 
lapon való jelentkezéseket, következő czimre kérem át-
származtatni: Keményfy Dániel, Kis-Jenő, u. p. Somlyó-
Vásárhely. Gyűjtő 5 előfizető után tiszteletpéldányban 
részesül. Szives pártfogást kérve maradtam Kis-Jenő, 1891. 
Szent-Erzsébet napján. Keményfy Dániel, Ferenczrendü 
áldozópap, ifj. Zichy István gróf nevelője. 

— A „Népújság" mely huszonkét év óta Egerben, 
Luga László kiadásában és szerkesztésében jelenik meg, 
a jövő 1892-ik évben huszonharmadik évi pályafutását 
kezdi. Mint correct katholikus politikai néplapot bátran 
ajánljuk a t. népbarátok, főképen pedig a ft. lelkészkedő 
papság figyelmébe, terjesztés végett. Igen kívánatos, hogy 
minél nagyobb számban forogjon a nép kezén. Ára egész 
évre csak 2 frt, félévre 1 frt . Megjelenik minden csütör-
tökön egy iven. 

— Az „Irodalmi Szemle" kritikai és könyvészeti 
szaklapocska. Bírálja és ismerteti a magyar katholikus 
mánkákat és lehetőleg följegyez minden megjelent müvet. 
A magyar katholikus egyházirodalom iránt érűeklődők 
figyelmébe ajánljuk. Megjelenik Egerben, jövőre már a 
XVII. évi folyam. Kiadja és szerkeszti Luga László. Elő-
fizetési ára egész évre 1 frt. Minden hónapban egy szám. 

H I V A T A L O S . 

Jelentés . 
A budapesti kir. magy. tud. egyetem hittudományi 

kara 1890. évi junius 11-én tartott üléséből a Horváth-
féle alapítványból 800 ft. jutalom díjjal a következő pálya-
tételt tűzte volt ki : „készíttessék oly egyháztörténelmi 
tanulmány, mely a szakbeli irodalom lehető felhaszná-
lásával III. Incze pápaságát a maga korának keretében 
úgy állítsa a mivelt nagy közönség elé, hogy ez által 
egyszersmind a középkorra vonatkozó átalános nézetek is 
a történeti valóságnak megfelőleg tisztuljanak." 

Ezennel jelentetik, hogy a hittudományi kar, f. é. 
deczemb. 11-én tartott e. i. III. rendes ülésében, a fen-
említett jutalomdijat a birálók egyező jelentése alpján — 
a kitűzött határnapig beérkezett „III. Incze és kora" 
czimű egyetlenegy pályaműnnk odaítélte, és hogy a jel-
igés levél felbontatván, a mű szerzőjéül Dr. Teveli Vargha 
Dezső, esztergomi fő-sz. széki jegyző tűnt elő. Felhivatik 
egyúttal a pályanyertes szerző, hogy müvét annál is inkább 
mielőbb sajtó alá készítse elő, mert a jutalomdij szabálysze-
rüleg csakis a mü kinyomatása után fog a dékáni hivatal 
által kiutalványoztatni. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar e. i. III. ren-
des üléséből. 

Dr Berger Ev. János, 
e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
*** A legújabb hir Rómából az, hogy Críspi, Za-

nardelli és a többi bukott nagyságok, hogy a mostani 
kormányt megbuktassák, támadni fogják a garanczia-tör-
vényt. Országos agitácziót akarnak indítani tervök kivi-
telére. Lesz tehát Olaszországban újra országos heccz a 
pápaság ellen. Jól mondják azt a német katholikusok, 
hogy az olasz katholikusoknak nagyobb tevékenységet 
kellene kifejteniök, hogy lerázzák nyakukról a briganti 
politikusok jármát. 

— Hg Vaszary Kolos primás és érsek ur czimere 
meg van állapitva. A czimerpajzs egyik mezejében a régi 
magyar pénzeken ábrázolt Patrona Hungáriáé látható ; a 
mező másik részében a benczések symboluma: 5 szív és 
ő .hgének már ismeretes jelszava, a Pax szó. Az uj évet 
kegyelmes főpásztorunk valószínűleg a fővárosban tölti. 
Isten hozza ! 

— A budavári Mátyás-templom ötödik harangját 
melyet Klempa István fővárosi orvos ajándékozott a 
templomnak, f. hó 17-én szentelte fel dr báró J r 

veszpfémi püfl&í1" r. 
— . f'íí'J "kf'fi Aí. : • • ;>: jOá-

V- . " 
toli szents < ^ban az angol 
alattvalók apostoli vicariatusok állíttassanak fel. 
avval a czélzással, hogy utóbb rendes katholikus hierar-
chia legyen szervezhető. India után igy fogják hatalmukba 
keríteni az angolok Egyptomot, a 3 ó világrész kulcsár. 

— A szabadkőművesség az egész világon retteg ; 
félti Francziaországot, a köztársaságot, a pápaságtól. A 
pápaság békepolitikája feltartóztathaflanul halad előre és 
egyre hódit. Ezt a bélié-politikát kellett minden áron meg-
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zavarni, feltartóztatni, lehetetlenné tenni. Ez a magyará- j 
zatja a Francziaországban történt legújabb egyházpolitikai : 
eseményeknek. 

— Németalföld összes lakossága 4.511.415. Ebből 
katholikus 1.600,000, protestáns 2.500,000, zsidó 97,000 stb. 

— Római katholikus kongresszus lesz Chicagóban a 
villágkiállitás alkalmából. Az Egyesült-Államok katho-
likusainak nagygyűlése lesz ez, egészen eredeti, az európai 
kath. nagygyűlésekétől eltérő alapon. A kongresszus szer-
vezését Gibbons bibornok vezetése alatt maga a püspöki 
kar vette a kezébe. A főpásztorok st-louisi értekezlete el-
fogadta a bostoni előkészítő bizottság javaslatát. E szerint 
a kongresszus összeülése előtt 60 nappal minden egyház-
megye 10 képviselőt nevez, ezen felül minden 25,000 hivő 
1 képviselőt választ. Azonkívül minden tud. egyetem, aka-
démia, collegium egy-egy képviselőt küldhet. Kettős elő-
készítő bizottság működik: a püspököké és a világi hiveké, 
teljes egyetértésben és összetartásban. A kongresszus fő-
tárgya lesz a társadalmi kérdés és a tanügy. 

— „Egyházi irók figyelmébe." E czim alatt egy 
katholikus iró névtelen levelet irt s azt igen tisztelt 
kéz által közvetítette hozzánk. Szabály az, hogy a 
lap szerkesztőjének okvetlenül kell tudni (pro privata) 
a nevét annak, a ki valamit a lapban közölni akar. Fel-
kérjük i. t. kath. irótársunkat, a ki e levelet irta, hogy 
nevét velünk tudatni el ne mulassza. Egyébiránt a közlés 
veleje az, hogy a kath. egyházi irók, kik intentiók fejé-
ben adnak valamit, vigyázzanak, mert dósitó tapasz-
talta, hogy egyes gör. kath. papok „azon balvéleményben 
vannak, hogy az elvállalt intentióknak eleget tesznek, ha 
azokról puszta commemoratiót végeznek ; vagy ha a szent 
miséhez annyi felajánlott (de nem eonseerált) kenyeret 
használnak, a hány intentiót vállaltak." Ebből a vissza-
élésből tudósító nem egy visszásságot tapasztalt szár-
mazni. Óvatosságra int. 

— Biblicistánkat figyelmeztetjük Rácz Kálmán sá-
rospataki theol. segédtanár művére, mely Sárospatakon 
íog megjelenni, e czim alatt : „A Károlyi Gáspár és 
Káldi György bibliafordításai és a Károlyi-biblia vé-
delm e.u 

— Veszprém kath. polgárai Katholikus Kört készül-
nek felállítani. Éljenek ! 

— A portugali püspökök f. hó 17-én fejezték be,az 
ő nemzeti zsinatukat (Concilium plenare) Lissabonban. 
Neto bibornok, lissaboni patriárka, a pápai nuntius és a 
zsinaton jelen volt többi főpásztorok tiszteletére bucsú-
lakomát adott. 

— A „Felvidéki Sion" gör. kath. egyházi s irodalmi 
folyói tat, mely dr Mikita Sándor theol. tanár gondos szer-
keaztrso Matt 3 évfolyamot végzett, a jövő év elejével 
megszűnik. 

t Dr. Barta Béláról a következő családi gyászjelen-
tés érkezett hozzánk : Ozv. nemespani Barta Béláné sz. 
dezséri Rudnyánszky Emma s gyermekei : özv. csibai Kecs-
keméthy Istvánné szül. Barta Mária, valamint fia Béla; 
alsó-köröskényi Thuróczy Ágostonné szül. Barta Gizella, 
valamint gyermekei : Mariska, Kornél és Dezső, Dr. Barta 

Antal, Barta Juliska és férje dr. dezséri Rudnyánszky 
Béla, valamint Barta Adolf ugy a maguk, mint a többi 
rokonok nevében fájdalmas szivvel jelentik, férje, atyjuk, 
illetve ipja méltóságos nemespani dr. Barta Béla ur, jog-
és bölcsészettudor ; a budapesti kir. ítélőtábla tanácselnöke, 
a pozsonyi jogakadémia volt igazgató-tanára, a Szent-
István és Szent-László társulatok választmányi tagjának 
stb. folyó hó 20-án reggel rövid szenvedés és a haldok-
lók szentségének ájtatos felvétele után, élete 72-ik évében 
történt gyászos elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei 
folyó hó 22-én délután 3 órakor fognak a gyászházban, 
IV. Hatvani-utca 2. szám alatt a róm. kath. hitvallás szer-
tartásai szerint beszenteltetni s folyó hó 23-án délután 4 
órakor, Jászfalun a családi sírboltba örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent miseáldozatot folyó hó 24-én 
délelőtt 10 órakor Budapesten a Szt.-Ferenczrendiek s Jász-
falun a plébánia templomban fognak a Mindenhatónak 
bemutattatni. Budapest, 1891. december 20-án. Örök vilá-
gosság fényeskedjék neki ! 

f Gyászhir. Tetszett a mindenható Istennek, ki be-
láthatlan gondviseléssel intézi földi életünk mulandó nap-
jait, főtisztelendő Maddi dr. Kovács Kálmán Kupuszina 
községnek buzgó plébánosát, a budapesti tudományos 
egyetem hittani karának bekebelezett tudorát, életének 
58-ik, áldozárságának 35-ik és plébánosi tisztének 14-ik 
évében, 7 heti kinos betegség és az előkészítő szentségek 
áhítatos felvétele után, f. hó 19-én hajnali 2 órakor Ma-
gához szólítani. Az elhunytnak hült teteme a Kupuszinán 
decz. 19-én d. u. 3 órakor véghez menendő beszenteltetés 
után Bajára fog szállíttatni és az ottani Szent-Rókusról 
nevezett sirkertben levő családi sírboltba örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat decz. 23-án 
d. e. 10 órakor fog a kupuszinai templomban megtartatni. 
Kupuszina, 1891. évi deczember hó 19-én. Legyen az Ur 
hű szolgájának és a szeretett rokonnak fájdalmas elmu-
lása"e földön, boldog ébredés a mennyben ! Ozv. Pilinszkyné 
sz. Kovács Erzsébet, Márton Antalné sz. Kovács Jozefa, 
testvérei. Sulyok Ferenczné sz. Márton Teréz, Klein Ká-
rolyné sz. Márton Paulina, özv. Dsinits Miklósné sz. Már-
ton Juliska, unokahugai. Kovács Lipót, Kovács Béla, nagy-
bátyjai. Márton Géza, Márton Kálmán, Pilinszky Ferencz, 
unokaöcscsei. Sulyok Ferencz, Klein Károly, sógorai. 

Lapunk mai száma másfél ívre terjed, mert 
szombaton az ünnep miatt nincsen megjelenés, 

Felhívás előfizetésre. ^sFM 

Az ünnepi szünnapok alkalmából az előfizetések 
tömeges érkezését várjuk, tömeges megtevését kérjük A 
jövő évfolyam ismét nem egy tekintetben lesz nevezetes. 
Van a mit már most lehet elmondani ; van a mi majd 
csak a jövőben lesz elmondható. A szenvedélyek viharai, 
kapkodásai és marakodásai között igyekeztünk az ész, a 
hit és a szeretet nyugalmát — óvni. Igy fogunk eljárni 
ezentúl is. Vir obediens loquetur victorias ! 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerlc. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A keresztény családi élet visszaállítása. — Szükséges volt e s mi okból az Isten fiának 
megtestesülése? — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Derengő reménysugarak kath. közéletünk kietlen homályában. — P a r i s : Mgr 

Freppel legutolsó parlamenti beszéde. — Vegyesek. 

A keresztény családi élet visszaállitása. 
(Vége.) 

Az atyai és anyai áldás. 

A keresztény család harmadik szokása, a 
melyről i t t szólni akarunk, igy szól Desclée em-
lékirata, az atyai és anyai áldás, mindennap 
kikérve a gyermekektől. 

I t t is az önök jelentéstevője oly szerencsé-
ben részesül, a mely i ránt egy reporter nem 
szokott érzéketlen lenni, t. i. hogy a mire szük-
sége van, azt készen találja és pedig igen jól 
elkészitve. Mgr Bannard püspök ezt a tárgyat 
mesteri kézzel tárgyal ta egy másik kongresszus-
ban, a lilleiben. 

A gyermekekre adot t atyai áldás több egy-
szerű szokásnál, — az alapja a családnak, az 
apai tekintélynek, melyen a család alapszik; az 
oly „instituczió," mondja mgr Baunard, a mely 
mindazzal, „mi a mi házi nagyságainkban (gran-
deurs domestiques) emelkedettség, mi a mi ér-
dekeinkben szent, mi a mi érzelmeinkben ben-
sőség van," a legszorosabban összefügg. Ott, hol 
ez az intézmény életben, gyakorlásban van, ot t 
a család becsületben, a tekintély tiszteletben 
vannak, ot t az érzelmek szentek, a családi tűz-
hely áldás alat t van. Hogyan - lehetne azt ki-
vánni, hogy ez .ne mindenütt legyen igy?! Ez 
az intézmény felhat egész az emberiség erede-
téig, korszakról-korszakra átszármazott s meg-
állandósult az Istenhez hiven ragaszkodó csalá-
dokban, az ősi törvény századai a la t t épp ugy 
mint az újszövetség törvénye alatt. 

Az atya az ősi törvény szerint a család ál-
dozó papja; innen vannak az áldások, melyek a 

pátr iárkáktól , azután a mózesi törvény nagy 
személyiségeitől, Noé, Izsák, Jákob, Dávid, Tó-
biás, Rágueltől az előttük térden álló gyerme-
kekre szálltak. 

Midőn a szentirás magyarázói, a theologu-
sok, vizsgálva a szentirásnak ama helyeit, azt 
kérdezik, hogy mily értéke és hatályossága van 
ennek az áldásnak, kétségkivül nem csinálnak 
belőle sacramentumot s nem teszik meg a csa-
ládfőket a természetfölött i rend malasztjainak 
kiszolgáltatóivá. Az áldás itt , igy tani tanak, meg-
t a r t j a eredeti értelmét, benedictiót, jó kivánságot, 
jó kivánását je lent i ál talában. Hanem ez az 
áldás i t t mégis több az egyszerű jó kivánságnál, 
— az i t t valóságos ima. 

Már most, midőn ezt az ünnepélyes imát, 
melyet Isten szerzett, egy atya végzi gyermekei 
felett, ugyanazon doktorok azt mondják, hogy 
mig a gyermekeknek az mindenek fölött köte-
lessége, másrészről az atyának kiváló joga van, 
hogy az meghallgatást nyerjen, hogy az továbbá 
az ő állásához kötö t t malaszt, hogy mivel ő 
legközelebb esik Istenhez, „a kitől származik 
minden atyaság," az ő imája e viszonyból nagy 
hatályosságot merit , a minek az eredménye az, 
hogy meghallgattatása ki nem marad; mer t 
„Benedictk) patris confirmât domos filiorum," vagyis : 
az atya áldása erőssé teszi a fiak házait. „A kit 
megáldott az atya, azt megáldot ta az Isten." 
Mily hatalom ! — Azután, Jézus Krisztus meg-
jelent a földön, és vele jö t t a nap, a midőn az 
atyai áldás a gyermekek fölött legfelsőbb min-
t á j á t és szentesítését kapta meg az isteni pél-
dában. 

A kereszténység törvénye nem szüntetet t 
51 
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meg semmit abból, a mi helyes és jó, sőt mind-
azt tökély esitette ; és az Üdvözítő mondása: „Én 
nem azért jö t tem, hogy lerontsam a törvényt, 
hanem teljesítsem," i t t teljes alkalmazást nyerhet. 

Lássuk, miben áll i t t ez a teljesítés, az a 
tökéletesítés? íme, ha nem csalódom, mondja 
Baunard püspök, a dolog ebben áll: „A régi 
zsidó korban az anyák áldást nem adtak. A 
bukot t Éva ezt az örökséget nem hagyomá-
nyozta reájok; csak az atyák adnak áldást. Ha-
nem a kereszténységben ez nem maradt ebben 
az állapotban, mert i t t a malaszt kiáradt min-
denkire Attól, a kiről az van irva, hogy „plenus 
grat ia" vala. És én azt látom, és lelkem örvend 
azon, hogy az egyházban az anyák, kiket Mária 
felemelt, áldást is osztogathatnak; és ők csak-
ugyan adnak is áldásokat, a, mióta egy nő. a ki 
„áldott az asszonyok között," méltó vala az 
Isten anyjává avat tatni . 

Mily fenséges látvány az atyai és anyai 
áldások látványa a századok folyamán át a leg-
dicsőbb és legszentebb kezekkel osztogatva! Ott 
vannak a vértanuk atyái és an}^ái, kik a bör-
tönben áldották meg gyermekeiket, kik velők 
akartak szenvedni; Origenes és szent Leonidás; 
szent Macrina, midőn megáldá unokáit, caesareai 
Vazult és nyssai Gergelyt ; Theodora, midőn 
Konstantinápolyból Nyugatra ment a pogányság 
utolsó maradványai t lerombolni és megáldá két 
fiát, kiket császárokká avat ta to t t . 

És közelebbről hozzánk, ki ne emlékeznék 
szent Lajos áldására, midőn a nagy király Tu-
nis tengerpar t ján haldokolva megáldá az ő „édes 
kedves fiát," hűséges Joinvillejének eme tanu-
sága szer int : „Édes kedves fiam, én minden 
áldással megáldalak téged, a mit egy jó atya 
fiainak adhat." Azután Bayart , az ifjú Bayart, 
kit a krónika már lóháton ülve szerepeltet, 
nyugtalanul várva az indulást, meghajolva az 
áldásra ki ter jesztet t atj^ai kezek alá, hallgatva 
a j ta tos anyjának vallásos intelmeit , azután sar-
kantyút adva mindakét oldalról lovának s kiin-
dulva először az atyai várból, a mikor bizonyára 
erősebben érzé mint bármikor, hogy félelem és 
szemrehányás nélkül mehet mindenhová. 

Gazdagon folynak a példák Baunard püspök 
tollából. Olvasni, látni kell azokat az ő velős, 
rövid, értékes iratában. Nem idézünk a sok kö-
zöl csak egyet, Morus Tamásét, vagyis most már 
szent Tamásét. Történetének irója, Stapleton, 

miután leirta, hogy a gyermekeknek szokása este 
és reggel térden állva kérni a tyjok és anyjok 
áldását, a mi Angolországban általános szokás, 
megjegyzi, mennyire hűségesen teljesité e köte-
lességet Morus Tamás nem csak ifjúsága idején, 
hanem a mig csak atyja életben volt, még ak-
kor is, midőn már Anglia kanczellárja vala, a 
midőn minden este elment a tyja áldásaért esde-
kelni. 

Szép lá tvány volt igazán, midőn ez a nagy 
államférfiú, a br i t birodalom pecsétjének őre, 
őszbeborult a ty ja előtt térdre esett, s azután 
mikor ugyanő áldását adta Margit leányára, a 
kihez utóbb börtönéből, vértanuságának előesté-
jén, a nagy hit valló atya, utolsó ajándékul cili-
ciumát küldé és — áldását ! . . . 

És ezek a je lenetek nem vesztek ki a ke-
resztény családok életéből. Hányszor lá t juk a 
szülői áldást belevegyülni az emberi élet legki-
válóbb -eseményeibe: az első áldozáskor, házas-
ságkötéskor, ú t ra indulásnál, elváláskor, a halálos 
ágyon ! És a gyermeki kegyeletnek és a szülői 
szeretetnek ez ünnepélyes megnyilatkozásai nem 
is maradnak mindig a szük családi kör magá-
nyába bezárkózva. Mi is például, igy folytatja 
Desclée, nem rég tanúi voltunk egy vasut-állo-
máson, midőn egy messze földre hithirdetésre 
menő missionárius nyolczvan éves a tyja előtt 
leborult és atyai áldásért esedezett. Meg is kapta. 
De aztán az atya felemelte a fiát a földről, az-
után ő borult térdre papfia előtt és apostoli 
áldását kérte. Szem nem maradt köny nélkül e 
látványnál. 

Mielőtt értekezésünk fonalát befejeznők, lás-
suk még röviden, mily jó hatásai vannak az 
áldás kérése és adása mindennapi szokásának, 
valamint a gyermekekre, ugy magukra a szülők 
lelkére is? 

A gyermeki kegyelet az ily mindennapi ál-
dásokban sokkal magasabb szentesítést nyer és 
sokkal magasabb forrásokra vezetődik vissza, 
mint a minők a természet jogaiból és az emberi 
törvények tekintélyéből származhatnak. Az atya 
ugy tűnik fel ebben a dologban, mint Isten he-
lyettese, mert hiszen ő az Isten áldását oszto-
gatja. A gyermek az ő áldó atyjában egy fen-
sőbb lényt lát. Az atyai áldás szent jelleget ad 
ő előtte az atya személyiségének. Minden atyá-
nak elmondhatjuk Baunard püspökkel: „Az a 
kereszt, melyet gyermeked homlokára tettél , leg-
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biztosabb birtokba vétele az ö tiszteletének. Az 
a gyermek hű marad hozzád minden körülmé-
nyek között . . . És ez a kép, melyet ilyenkor 
nyer az ö földi atyjáról, ta lán vissza fogja őt, 
ha kell, vezetni az ő mennyei Atyjához, kiről 
neki ily mélyreható okta tás t adtál. Hanem, hogy-
ha ez az áldás jó és hasznos arra nézve, a ki 
kapja, mindenesetre jó és hasznos lesz annak is, 
a ki adja. Há t nem tani t ja-e őt arra is, hogy 
maga-magát is megbecsülje és t isztel je? És mi-
dőn figyelmezteti őt, hogy ő az Is tent képviseli 
a családban, nem tani t ja-e egyúttal arra is, 
hogy az Isten helyettese méltó igyekezzék lenni 
az ő mennyei küldőjéhez? Lehetségesnek ta r t -
hatja-e az áldást osztogató atya vagy anya, 
hogy ő, ki ezeket a csaknem papi dolgokat 
végzi, könnyelmű és hiu legyen és maradjon?" 

Nem folyta t juk tovább. Nem tehetünk job-
bat, mint ha ezt a tárgyat Baunard püspök sza-
vaival zárjuk is be, melyeket ő a lillei congres-
sus tagjaihoz in téze t t : „Ha ezek a komoly kö-
telességek és nagy érdekek az önök érdeklődését 
felkeltet ték ; ha az, mi t a tör ténelem és vallás 
erről az áldásról tani tanak, önök előtt ezt az 
intézményt t isztelt té t e t t é k ; igen, hogyha "önök 
meg vannak győződve arról, hogy mily üdvös 
hatást lehet e szokás által gyakorolni szülőkre 
és gyermekekre egyaránt : akkor nekem nincs 
egyéb teendőm, mint kérni önöket, hogy ennek 
az intézménynek tiszteletet és hű ragaszkodást 
biztosítsanak a keresztény családoknak körében. 
Még jobban cselekszenek önök, ha apostolaivá 
lesznek ez üdvös, e társadalommentő szokásnak, 
otthon és mindenütt, a hová hatáskörük ki-
terjed. 

„Az ily természetű intézmény minden időkre 
kiterjed, minden helyre alkalmas. És éppen, midőn 
a modern demokraczia, a mely mindent nivelli-
roz, az apa és fiu között is minden válaszfalat 
lerontani igyekszik, s végig vonszolva ra j tuk is 
mindent egyenlősítő színvonalát azt hiszi, hogy 
az emberiséggel valami csodálatos jó t mivel, ha 
a tyát és fiút egymás pajtásaivá teszi: mi azt 
h i rde t jük : Ne Jmondjatok le, t i a családban ki-
rályságot és áldozópapságot viselő családapák; 
ne legyetek méltóságtokhoz hűtlenekké, t i szent 
fa j , gens sanctg, regale sacerdotium, m e r t evve l a 
névvel tisztelte meg szent Pál korának család-
apáit." 
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Desclée határozati javaslatai, melyeket a keresztény 
családi élet visszaállítása ügyében ez őszön a malinesi 
kongresszus elé terjesztett: 

Minthogy a család a társadalom első és lényeges 
alkotó eleme, mindenek előtt a családot kell az ő keresz-
tény jellegében megtartani vagy visszaállítani, ha azt 
akarjuk, hogy keresztény társasélet virágozzék fel. És 
minthogy a családi keresztény élet nem egyéb, mint ama 
keresztény gyakorlatok és szokások egyeteme, melyeket a 
család tagjai együttesen gyakorolnak : ennélfogva az ily 
keresztény családi szokások igen nagy jelentőségűek. 
Nagy gondot kell tehát reájok fordítani, és a hol meg-
vannak, fentartásukra, a hol eltűntek, visszahozatalukra 
kell törekedni. 

E czélból a (malinesi) kongresszus a katholikusok 
figyelmébe kiválóan ajánl három keresztény családi szo-
kást, mint olyanokat, melyek alapvetőknek látszanak. 
Ezek : 

1. A f(szülét családi szentélyül elhelyezve és tisz-
telve, mint a keresztény családi háztartás jele. 

2. A mindennapi áldás az atya és anya részéről a 
gyermekekre, mint a tekintély, a keresztény atyaság ha-
gyományos öröksége. 

3. A közös családi ima, mindennap, a család minden 
tagja által végezve, mint összekötő szent kapocs és erő-
forrás, melyből mindnyájan szakadatlan buzdítást meríte-
nek a keresztény életben való állhatatosságra. 

A malinesi kougresszus határozat és óhajképp 
kimondotta, hogy a kongresszus minden tagja fentartja 
vagy visszaállítja ezeket a szokásokat családja tűzhelyén ; 
mindnyájan fogják azokat terjeszteni az egyletekben és 
társulatokban, a congregatiókban, a plébániákban, nem-
csak példájukkal, hanem élőszóval és a sajtóban is. 

Óhajtja a kongresszus, hogy valamennyi családban, 
legyenek azok gazdagok vagy szegények, a katholikus 
propaganda terjeszszen e czélra szolgáló kis röpiratokat, 
melyek ezen szokásokat ajánlják és jelentőségüket meg-
magyarázzák. 

íme igy, ilyen eszközökkel, ilyen lelkese-
déssel, ily leleményességgel igyekeznek a nálunk 
sokkal előhaladottabb nyugat i nemzetek a tár-
sadalmi és állami élet keresztény regeneráczió-
jára — a keresztény családi élet visszaállí-
tása által. 

Kövessük példájokat a jóban, ha követtük a 
rosszbanf 

Recedant vetera, nova sint omnia: corda, 
voces, et opera! 

Ebben az értelemben, ebben az érzelemben 
— boldog uj évet kívánunk minden olvasónk-
nak, egész Magyarországnak ! 
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Szükséges yolt-e s mi okból az Isten fiának 
megtestesülése ? 

Jelige: „Et homo factus est." 

(Vége.) 

2. Az emberi nem a bűnbeesés után egy nagy be-
teghez volt hasonló. Értelme elhomályosult s az isteni j 
igazságok teljes befogadására nem vala alkalmas. Sőt a 
nyert ős kinyilatkoztatást is elfeledé, ugy hogy fokról-
fokra lejebbb szállt ismerete az Istenről, a közte és az 
Isten közti viszonyról. Helyét a babonaság foglalta el, 
mely a vétkek szaporodtával folyton elterjedettebb lőn. Az 
értelem elfordult a legfőbb igazságtól, Istentől, függősége 
kiolthatlan érzetében lelketlen tárgyakat istenitett. 

Az ember akarata rosszra lőn hajlandó, s magát az 
embert a legdurvább testiség rabjává tette. A test s a 
szemek kívánsága, az élet kevélysége váltotta fel az ős 
ártatlanságot, melyben Isten az embert alkotá. 

Mind az értelem, mind az akarat beteg, igen beteg 
volt, orvosra szorult minden ember, s ugy látszott, hogy 
az orvosságot más nem nyújthatja, mint maga az Isten. 
El kelle jönnie értelmét felvilágosítani, alkalmassá tenni 
arra, hogy Istenét, kitől elfordult, megismerje, s igy 
értelme teljesen vissza nyerje az életet, melyet a bün 
által majdnem egészen elvesztett, — az igazságot, miután 
az értelem éltető eleme az igazság. — Az akarat ter-
mészetszerénti tárgya a legfőbb jó. Hogy tehát az akarat 
is rendes állapotába helyeztessék, szükséges volt hajlan-
dóvá tenni, hogy a jót megkedvelje, gyakorolja, s igy 
magát méltóvá tegye arra, hogy Istennel, a legfőbb jóval 
ismét összekapcsoltassék, — azaz, hogy birása által egy-
kor boldog lehessen. 

Szükséges vala e kettős czél elérése végett, hogy az 
Isten maga jöjjön a földre s biztosítsa az embert, misze-
rént Isten kész megbocsátani, kész az embert üdvözíteni, 
ha ez maga is ugy akarja. Az embernek tudnia kelle azt, 
hogy bűnéért elég van téve ; meg kelle győződnie arról, 
hogy a véghetetlen érdemű váltságbért nem puszta ember, 
de Isten-ember fizette le, miután belátta az ész azt, hogy 
a megváltás müvét egyedül oly ember hajthatja végre, 
ki egy személyben Isten is. Szükséges vala pedig az em-
berre nézve e biztosítás azért, mert enélkül értelme és 
akarata a bün okozta betegségből fel nem gyógyult volna. 
E biztosítás nélkül az emberi ész nem látta volna be az 
Isten törvényei megtartásának szükséges voltát, s az aka-
ratot korántsem indíthatta volna ama törvények megtar-
tására, az Isten szeretetére, az erények gyakorlására. 
Ugyanis, ha az ember nincs meggyőződve arról, hogy 
elkövetett bűnéért elég van téve, sőt ellenkezőleg tudja, 
hogy az elkövetett bün miatt neki a túlvilágon szenved-
nie kell s reá semmi boldogság sem vár: a javulás 
egészen fölöslegesnek fog előtte látszani. Minek tagadja 
meg magát, érzékiségét, minek uralkodjék szenvedélyein, 
midőn reá ugy sem vár más, mint örökkétartó boldog-
talanság?!! Mig ellenben, ha tudja, hogy bűne meg van 

•bocsátva, hogy az elvesztett boldogságot ismét vissza-
nyerheti: hathatósan fog ösztönöztetni arra, hogy jót 
tegyen, és Istennek tetsző életet éljen. 

Az egész emberi nem, miután hosszú századokon át 

meggyőződött arról, hogy saját erejéből fel nem emel-
kedhetik, orvos után vágyódott. A betegség általános levén, 
isteni orvosra vala szükség. Betegségünk a kevélység 
volt, melylyel, a kigyó csábításának: „Et eritis sicut 
dii" — engedve, végtelen nagy sérelmet követtünk el az 
isteni Fölségen. Az ember isten akart lenni, amiért viszont 
az Isten fiának emberré kelle lennie, megalázódnia, hogy 
a végtelenül megsértett Fölséget kiengesztelje. — „Ad ple-
nitudinem satisfactionis — mondja egy kitűnő egyháziró, 
—1 oportuit, ut tanta esset humiliatio in expiatione, 
quanta fuit praesumtio in praevaricatione." (Richardus a s. 
Victor.) Az ember nem tudta volna magát annyira meg-
alázni, mint a mily kevély volt, holott az Isten emberré 
levén, az ember kevélységét legjobban ellensúlyozta. Az 
ember engedetlen volt, tehát az Isten Fiának szükségkép 
engedelmesnek kelle lennie. „A kapzsiság, a bujaság, a 
nagyravágyás, a kevélység, szóval a föld javai s örömei 
az embereket ezer bűnbe és bajba keverték, elkerülhetlen 
szükség volt a rendetlen hajlamokat egyensúlyozni és esz-
közölni, hogy a világ az ellenkező erényekhez, úgymint 
az önmegtagadás-, bűnbánat-, alázatosság-, a természet 
feláldozásához, s az erény egyedüli örömeihez hajoljon. 
E végből nem volt kevesebbre szükség, mint egy Isten 
súlyára.".(Nicolas. A ker. bölcsészete.) 

3. Nem volt elég az, hogy az Isten Fia érettünk 
eleget tegyen, s ama végtelen nagy sérelmekért, melyek-
kel az ember az isteni Fölséget illette, megalázódjék, 
engedelmes, önmegtagadó legyen s igy Isten haragját ki-
engesztelje : hanem szükséges volt, hogy ugyanő törvé-
nyeket is hozzon az emberek számára, melyek megtartása 
által ezek az Istenneli egyesülésre eljussanak. Utóbbira 
ugyanis szükséges, hogy az ember jót tegyen, s igy Isten-
hez, ki a legfőbb jó, mindig közelebb és közelebb jusson. 
Jó t tesz pedig az ember, ha ama törvényeket, melyek az 
Isten akaratát kifejezik, s tudtára adják, hiven betölti. 
Szükséges volt, hogy e törvényeket maga az Isten hir-
desse ki az embereknek, közöttük megjelenvén, és a tör-
vény értelmét szóval és példával a leghitelesebben meg-
magyarázván. Az erkölcsiség ugyanis annál jobban 
mozdíttatik elő, minél nagyobb a törvényhozó tekintélye 
és minél több indok létezik az erkölcstörvények betölté-
sére. Az isteni tekintély pedig legnagyobb tekintély, leg-
jobban kötelező, minden tévelyt kizár; s mindenesetre 
hatalmas indoka az erkölcsösségnek, a szeretet, melyet a 
„megtestesült," — hozzánk közeledő, magát érettünk 
szenvedésnek s halálnak alávető Isten Fia irántunk tanú-
sított. 

4. Szükséges volt, mint érintém, az is, hogy az 
Isten Fia emberi természetet öltvén magára, — emberi 
testben — az általa nekünk adott erkölcstörvény megtar-
tására példát adjon. Mert a példa annál meggyőzőbb, 
minél magasabbról jő ; már pedig Istennél magasabb lény 
nem létezik. Továbbá a példa annál szükségesebb, minél 
szigorúbb a parancsolat, minél nagyobb számú emberek-
nek szól. A Krisztus által adott erkölcsi parancsok üdvünk 
eszközlése végett adattak, betöltésök mindenkire nézve, a 

1) ,.In vita enim, tanquam in profundis errantes tenebris, 
optimo, et qui nunquam aberret ac offendat, duce habemus opus." 
(Clem. Alex , Paedag.) 



RELIGIO. 
34-3 

„conditio sine qua non" ; s ismét, ama törvények minden 
ember számára hozattak, miután Isten mindenkit magához 
vezetni, magával egyesíteni akar; — következőleg szük-
séges volt az Isten Fiának földre szállania, hogy bennün-
ket az erkölcstörvények mikénti betöltésére megtanítson. 

Mily hathatós a példa, melyet Krisztus Urunk nyúj-
tott, — nem ecsetelem . . . nem tudom, — nem lehet le-
írni, . . . azt csak érezni lehet. Bizonyára tapasztaltuk 
már, hogy Krisztus, az Isten Fiának példás életére vetett 
tekintet erősen ösztönzött az önzés, a kevélység, az enge-
detlenség kerülésére és az ellenkező erények követésére. 
„Tanuljatok tőlem, mondá ő, — mert szelid vagyok és 
alázatos szivü. Példát adtam nektek, hogy miként én cse-
lekedtem, ti is hasonlókép cselekedjetek." Hányszor csil-
lapodott le haragunk, ha a szelid Jézusra gondoltunk ! 
Hányszor meriténk béketűrést, kitartást nyomoraink szíves 
elviselésére ! Nem csalódom, ha azt mondom: sokszor; s 
azért nem lehet eléggé ajánlani, sőt sürgetni, hogy Krisz-
tus példás életéről gyakran elmélkedjünk. Ha valami ugy 
bizonyára az ő szeretete és jósága fog bennünket arra 
indítani, hogy mindenben kedvére legyünk. S mi, kik a 
bűn által a legmélyebb örvénybe sodortattunk, mikép 
emelkedhettünk volna oly magaslatra, ha nem az Isten 
Fiának megtestesülése által ? ! „Agnoscamus ergo, mondja 
Leo pápa, et divinae consortes naturae, nolimus in vete-
rem vilitatem degeneri conversatione redire." — „Erube-
scat tandem homo esse superbus, propter quem factus 
est humilis Deus." (Augustin.) 

5. Szükséges volt végre az Isten Fiának megtes-
tesülése azért is, mert az ember bűnéért szenvednie, az 
embernek a megszabadulás jogát Istentől kieszközölnie 
nem volt elégséges. 

Isten ugyan elhatározta kiszabaditni a gonosz lélek 
fogságába esett embert, azonban koránsem határozta el 
azt, hogy ez az ember akarata s közreműködése nélkül 
történjék meg. Krisztus elégtételi halála által az ember 
jogot tarthat ugyan a megváltatásra, de legkevésbé sem 
kényszeríttetik arra, hogy e jogával éljen. Az ily kényszer 
ugyanis az ember szabadságát, azaz magát az embert 
semmisítené meg, pedig ilyes valamit az isteni bölcseség-
ről feltenni nem lehet. 

Az embernek közre kell működnie, s bizonyos fel-
tételek teljesítése mellett kiérdemelnie a megváltás gyü-
mölcseit. Szükséges volt tehát, hogy Isten fia az emberek 
közt megjelenvén, ezeket ama föltételekkel megismertesse, 
melyek által egyedül lehet a kereszten szerzett kegyel-
mekben részesülni. Az utasítást senki jobban meg nem 
adhatta, mint maga az Isten, ki legjobban tudhatta azt, 
mi az emberek üdvözitésére szükséges, legjobban el tudott 
rendelni mindent, mi a későbbi nemzedékek vezetésére az 
Üdv hazája felé — | legczélszeríibb. Ha szükséges volt a 
megtestesülés azért, hogy az emberiség megváltassák : 
szükséges volt azért is, hogy a Megváltó Isten-ember itt 
e földön, miután az emberi nem itt e földön lakik, egy 
intézményt létesítsen, mely őt a mennybe távozása után 
egész a világ végéig helyettesítse, s az embereket az általa 
eszközlött megváltás gyümölcseiben részesítse. 

Nagy volt, tiszt, olvasók az emberiség megváltásá-
nak müve ; isteni mü volt, melynek minden mozzanatát 

és részét vagy egyedül csak Isten ember, vagy legjobban 
az Isten-ember fejezheté be, hogy a mü tökéletes legyen, 
aminőnek Isten is akarta. 

A mü be van végezve. Krisztus Urunk mindent 
megtett, mire szükségünk volt és lesz. Véghetetlen szere-
tettel meghalt érettünk, s lehetővé tette számunkra az 
Istenneli összeköttetést, — örök boldogságunkat. Kinek 
szive ne gyuladna viszonszeretetre, ha a megbántott Istent 
egyedül irántunk való szeretetből boldogságunkért emberré 
lenni látjuk ? Tanuljuk gyűlölni a bünt, s félni Istent, 
kinek igazságossága saját egyszülött Fiát nem kímélte 
meg. Hál'adó szivvel közeledjünk a jászolhoz, hol az 
isteni jóság legkitűnőbb jelét látjuk, s erősen tegyük fel 
magunkban, hogy az isteni irgalom által felajánlott esz-
közökkel élni, az örök boldogságra szert tenni akarunk. 
Az Isten Fia példájára alázzuk meg magunkat mi is, 
valódi benső alázattal, mely különösen abban fog állani, 
ha gyenge elménk végességét elismerendjük, s azt az 
isteni tekintélynek, isteni akaratnak alávetni bármikor és 
bárminő körülmények közt készek leendünk. 

Pácler Rezső 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 30. Derengő reménysugarak, kath. 

közéletünk kietlen homályában. — 
Itt az év vége. Mit hozott ez a katholikus közügy-

nek egyebet— csalódásnál és egy jobb jövő iránt feltüne-
dező, néhány kecsegtető reménysugárnál ? ! A felzaklatott 
kulturharcz eddig semmit sem engedett, sem következetes-
ségéből, sem élességéből. Legfölebb talán a harczi riadók 
hangja nem oly fülsiketitő, mint kezdetben vala. A dogma-
ellenes törvénymagyarázatot és miniszteri rendeletet kar-
hatalommal erőszakolják tovább. Roma locuta est, — és 
az ügy elvileg az által már rég be is van fejezve ; gya-
korlatilag azonban még messze vagyunk az állam és az 
egyházra egyaránt kivánatos vallási békétől. Nagy had-
járatot kezdtünk az 1868-iki törvény és az 1890-iki min. 
rendelet ellen. Tiltakoztunk, peticzionáltunk, az ország-
gyűlést felhívtuk még tavaly, hogy revideálja a törvényt, 
vétesse vissza a min. rendeletet. Tehát megtámadtuk az 
ellenséget. Az eredmény — mert a támadásban több volt 
a hűhó, mint az ész és az erő — kudarczot hozott peti-
czióinkra. Az alsóházban, nem pusztán csak félretették, ha-
nem egyszerűen kidobtak az ablakon, mert a rendes tárgyalást 
is megvonták tőlük. A főr. házban elő sem vették. 9 millió 
kath. hitének szabadsága fölött az ostoba tudatlanság, a secta-
rius rosszakarat és a szenvedélyek minden csordája éktelen 
tiprást vitt véghez. Es ezen a megaláztatáson az egész 
1891-ik évben egy körömnyit sem tudtunk változtatni. A 
tiltakozások és peticziók csúfos kudarcza zavarba hozta a 
kútba esett akczió zászlósait, és fokozta az egyház elle-
neinek bátorságát. A feleselés nem szünetelt; de a 
szentélybe betört ellenség visszaszorítására nem fejlődött 
ki semmi akczió. A mi idő az egyház ellenségeivel való 
szóharczból fenmaradt: azt felemésztette a primási szék 
betöltése körül felmerült szenvedélyes vita. Az egész 
évnek egyedüli kimagasló pontja Simor és Haynald szé-
kének betöltése, a mely mivel az apostoli király, de még 
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inkább mivel az egyház látható feje, a pápa megnyugvá-
sával történt vala meg, biztató jel gyanánt fogadandó az 
isteni Gondviselés részéről. Es erre a biztatásra, igazán, 
nagyon de nagyon rá vagyunk mi Magyarország katho-
likusai ezidő szerint szorulva. A katholikus közélet állása 
zűrzavaros, kuszált, mód nélkül rendezetlen. Es ebben 
az egyházpolitikai sötétségben a kormány most választá-
sokat rendel el, és azt kívánja, hogy vakon ugorjunk be 
a sötétségbe. Ezt kívánják tőlünk katholikusoktól nem-
csak a kormány, de a pártok is mind. Eddig egy sem 
tartotta érdemesnek a fáradságra azt, hogy a 9 millió 
katholikust a kitört kulturharcz köteles befejezéséről biz-
tosítsa. Garancziák nélkül megyünk a választások elé. 
Megérdemeltük ezt a sorsot. Magunk akartuk, magunk 
csináltuk meg minmagunknak. Ugy bánnak velünk, a 
hogy ők akarnak. Mert soha sem mutattuk meg nekik, 
hogy nekünk is van akaratunk a képviselőválasztásnál. 

Es ha ezt a nyomorúságos jelent tartaná csupán 
szeme előtt az ember, fel kellene olvadnia a keserűségben, 
vagy Amerikába kellene futnia a kivándorlókkal — egy szebb 
jövő reményének kecsegtető, biztató sugarai nélkül. Ámde ez 
nem mehet igy ! 9 millió katholikusnak mind — fel kell 
ébrednie tetszhalottságának hosszan tartott állapotából és 
egy emberként sikra kell szállnia a kath. vallás fenségemel-
lett a társadalomban és az államban. Ez lesz az egyház — 
szebb jövője Magyarországban. Még messze van ; de nem 
oly messze, hogy ez a mostani nemzedék meg ne való-
sithatná. Már is mutatkoznak itt is ott is a hajnal hasa-
dás sugarai a szemhatáron. A szatmári „Pázmány nyom-
dai részvény-társaságot" és lapját, valamint a pozsonyi 
„Magyar Néplap"-ot, mely egy-egy faluból százával szedi 
a katholikus közönséget, az ébredés és 9 millió magyar 
katholikus óriás tettre kelése csalhatatlan jelének tekin-
tem, és ha szabad itt Magyarország kath. papságának 
egy kommandó szót fülébe dörögni, azt kiáltom, hogy — 
le a kalappal előttük ! Éljen a tevés és alkotás ! Átok a 
viszályra! Előre! Ez a mi újévi boldogság-kivánásunk! ?? 

Páris. Mgr Freppel legutolsó parlamenti beszéde. 
(Vége). 

Pelletan Kamill: Sőt magával a köztársasággal is ! 
(Gúnyos nevetés balról.) x) 

Mgr Freppel: Ezeket a tévelyeket vagy intézménye-
ket lehet ostromolni, a nélkül, hogy az ember magának 
a köztársaságnak ellensége lenne. (Igen jó, jobbról.) 

Nézzék csak, mi történik Ausztriában. Csak 15 napja 
mult, és erre az esetre különösen felhivom a miniszter-
elnök ur figyelmét, — hogy az osztrák püspöki kar, 
együttes főpásztori levélben, tiltakozott a hitvallásnélküli 
iskola ellen, vagyis egy törvény ellen, mely az ilyen is-
kolákat elrendelte ; senki ezt az ügyet fel nem kapta, 
senki e miatt nem vádolta az osztrák püspököket azzal, 
hogy ők az osztrák monarchia ellenségei volnának. 

Hát önök csak lesznek szívesek a franczia püspöki 

Lesz idő, ha Beksicséknek fog kedvezni a szerencse, és mi 
katholikusok nem teszünk róla, hogy tekintélyes kath. férfiak te-
kintélyes csoportja képviselje ügyünket a képviselőzban, hogy ily 
gúnyos megjegyzések czéltáblájánál egyéb nem lesz a többség előtt 
— a papképviselő a t. házban. A szerk. 

karnak oly helyzetet teremteni, a milyennel bir a püs-
pöki hivatal a világon mindenütt ? ! (Igen jó, jobbról.) 

Cuneo d'Ornano : Szabadságot, a milyen Ausztriá-
ban van ! 

Mgr Freppel: Ez a mi helyzetünk olyan, hogy azt 
el nem fogadhatjuk. 

En a papságról beszélek tisztán az ő papi tevékeny-
sége terén ; mert a papi működés terén kivül önök bizo-
nyára meg fogják nekem engedni azt, hogy minden pap-
nak, épp ugy mint bármely más polgárnak, joga van 
oly politikai véleményben lenni, a milyen neki tetszik. 
Tény az, és ezt hangosan lehet mondani, hogy a fran-
czia papság, épp ugy mint az egész nemzet, politikai 
meggyőződésre nézve, sajnosan, meg van oszolva. A pa-
pok között épp ugy mint a világiak között vannak ki-
rály-pártiak, császárpártiak és köztársaságiak. Tehetnek 
önök erről? Nem. Ez tény. 

Bertrand. Köztársaságiak a papok között kevesen 
vannak. 

Mgr Freppel : Éppen tegnap jelenté ki egy püspöki 
nem főpásztori levélben, melyet az összes sajtó közölt, 
hogy szerinte a monarchia Francziaországban — meghalt 
mindenkorra. Holnap, egy másiknak joga lesz védeni az 
ellenkezőt, ugyanazon joggal. Ez egy állandó vita a pol-
gárok között. 

Pelletan Kamill: A papok az állam hivatalnokai. 
Mgr Freppel: A mit önök joggal követelhetnek, az, 

hogy semmiféle pásztori levélben vagy ténykedésben, a 
papságnak egy tagja se nyilatkozzék a tényleges köztár-
sasági kormányforma ellen. 

Én ismétlem tehát az én felhívásomat: mutassanak 
fel önök csak egy pásztori levelet, csak egy pásztori 
ténykedést, a melyben valamely püspök, vagy plébános a 
monarchia és a köztársaság közt levő kérdést fölvetette. 
Önök nem tudnak felmutatni egyet sem. 

Hérison Lajos: Ön soha sem hallgatott egyházi be-
szédet Finistéreben ! 

Mgr Freppel : Mielőtt a miniszterelnök ur által tár-
gyalt pontok egy másikára térnék át, végezni óhajtok 
egy másik állítással, mely szintén itt, e körben fordult 
elő, ugy tudom, a vallásügyi miniszter ur ajkain, — 
szólni akarok, mert ez főbenjáró dolog, az egyházmegyei 
kátékhoz egyik-másik püspök által adott pótlékokról.x) 

Nekem most annál kevésbé kell megmagyaráznom 
ezeket a pótlásokat, minthogy azok nem egyebek mint 
ismétlései, rövid, katechetikai egybefoglalásai ama kon-
klúzióknak, melyeket én erről a szószékről a választások 
ügyében a papság jogairól és kötelességeiről mondottam. 
Annak idején abban a szerencsében részesültem, hogy 
Ribot ur megtámadott . . . 

Ribot 'külügyminiszter: És az én véleményem azóta 
nem változott. 

Mgr Freppel: Éppen azért akarom önt most meg-
téríteni. (Nevetés.) 

A külügyminiszter : Ez nehezen fog menni. 
Mgr Freppel: . . . a mi közbevetőleg legyen mondva, 

nem tekintve tehetségeit, nem kevéssé hozzájárult ahhoz, 
hogy belőle külügyminisztert csináljanak. (Uj nevetés.) 

A B.eligio annak idején közölte. 
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Nem akarok hosszasan foglalkozni ezzel a dologgal, | 
nehogy újra provokáljam tisztelt kollégánk eloquentiáját, 
a mely most már őt legalább is elnökévé tenné a köz-
társaságnak. (Mozgás.) 

Azt mondom, hogy én el nem fogadhatom a vallás-
ügyi miniszter, valamint valószinüleg a miniszterelnök ur 
(a ki tudvalevőleg kálvinista, a szerk.) véleményét sem, 
ebben a főben járó tárgyban. Holott, lehetetlen nem is-
mételnem, hogy az egyházmegyei káték e pótló formu-
lái, keresztény és erkölcsi álláspontról tekintve, nem egye-
bek mint a józan közérzület formulázásai. 

Két dolog bizonyos : egyfelől az, hogy a suffrage 
universell (az általános szavazati jog) nagy szerepet ját-
szik a modern társadalmakban ; másfelől az, hogy a fran-
czia nép egy részének vallási és politikai nevelése, a mely 
azt gondolja, hogy a választási jog gyakorlása közönyös 
dolog és nem vág be a lelkiismeret kötelességei körébe, 
eddig elégtelen vala. 

Ezt önök uraim, annyira jól megértették, hogy önök 
ennek a dolognak, le egész az elemi oktatás alapjáig, a 
mely pedig csak kisded gyermekekkel foglalkozik, vallás-
ügyi miniszter uram ! nagy tért szenteltek, még annak 
koczkáztatásával is, a mint ön mondá, hogy ez által a 
viszálykodás magvait fogják elhinteni. Itt az eredete az 
önök elemi kézikönyveinek a polgári jogokról és köteles-
ségekről. 

Az egyháznak, neki is van, keresztény és erkölcsi 
álláspontra alapitott elemi oktatása a polgári jogokról és 
kötelességekről, — és ez a káté. 

Balról: A kettőt nem lehet összehasonlítani. 
Mgr Freppel: Az egyház az ő katechetikai oktatá-

sában a polgári jogokról és kötelességekről kettőt tanit. 
Saint-Romae : Bizonyára azt tanitja, hogy áz önök 

országa — nem e földről való. 
Mgr Freppel: . . . Azt a kötelességet, hogy szavazni 

kell és nem tartózkodni hanyagságból a szavazástól, részt 
venni a szavazásokban és a szavazatot oly emberekre 
adni, kik el vannak tökélve a vallás és a haza együttes 
szolgálatára, kizárásával azoknak, kik akár az egyiknek, 
akár a máiknak ellenségei. Ez minden polgárnak nem 
előbb kötelessége mint joga, és az egyház nem teljesítené 
hivatását, ha nem oly tüzetesen és buzgón tanítaná a 
társadalmi morált, mint az egyénit és a családit. Én azt 
azt hiszem pedig, hogy a szavazás joga a társadalmi mo-
rálnak első fejezetébe való dolog. (Taps jobbról.) 

Önöknek nincs joguk ezt az oktatást, ezt a nevelést 
a szavazás jogának és kötelességének buzgó gyakorlására 
— megtámadni. 

En, elnök ur, itt bevégeztem -volna beszédemet, 
hogyha a miniszterelnök ur nem emiitett volna fegyvere-
ket, melyeket ő a papság ellen szándékozik használni. A 
szenátusban épp ugy mint itt összetévesztette az organi-
kus artikulusokat a Concordatummal. A Comordatum 
egyezség, kétoldalú egyezség a szentszék és a franczia 
kormány között, mig az organikus artikulusok rendelet, 
vagy ha tetszik törvény, melyet a Comordatumot kötő 
felek egyike, a másik tiltakozása ellenére állított fel. 

Pelletan Kamill: Az franczia törvény, melyet egy 
kormányforma sem szüntetett meg. 

Mgr Freppel: Azt mondják, hogy az organikus 
artikulusok része a Concordatumnak. Már pedig a legtöbb 
ezen artikulusok közöl nincs érvényesítve : tehát, igy 
konkludálnak, maga a Concordatum már most sincsen 
megtartva. Tehát meg kell szüntetni az egészet. Ez a 
divatos okoskodás. 

En felelem, hogy az organikus artikulusok körül-
belül olv értelemben kiegészítő részei a Concordatumnak, 
mint például a viz a tűznek, mint az éj a nappalnak, 
teljes ellentétben levén a Concordatummal, ennek éppen 
alapvető rendelkezéseivel. A Concordatum a modern tár-
sadalom tette ; az organikus artikulusok a régi világ 
okmánya, a melyben a Dupuy-k és Pythouk (gallicánus 
regalisták) minden ócska tévedései össze vannak halmozva. 
Innen van, hogy mig a Concordatum épségben maradt, 
az organikus artikulusok lassanként kimentek a szokásból 
és kiöregedtek az életből. (Zaj balról.) 

Ezt kell nekem bebizonyítanom, uraim, ez a vita 
alapja. Engedjék meg, hogy tovább időzhessek [nála. 

Boissy d'Anglais : Püspök ur, mikor ön hűségi 
esküt tett az államnak, az organikus artikulusok vájjon 
léteztek-e még? 

Mgr Freppel: Meg fogok önnek felelni. (Ah! ah!) 
Engem mindig ugy ismertek, mint az organikus arti-
kulusok ellenségét. Néhány tanítványom a Sorbonneon, 
kik e testületben vannak, megmondhatják önöknek,'^hogy 
ez volt az én tanitásom. En tanítottam a Sorbonneon a 
pápa infallibilitását egész nyiltan, akkor midőn ezt tenni 
kissé veszélyes volt, és 20 év után a vatikáni zsinaton 
ugyanazon határozottsággal szálltam mellette síkra. Meg-
győződhetnek önök erről „Cours d'éloquence sacrée" cz. 
müvem 4. köt. 20 ik leczkéjéből. 

Boissy d'Anglais: Akkor az ön hüség-esküjében 
restrictio mentalis volt az organikus artikulusokra nézve. 
(Igen jó és nevetés balról.) 

Mgr Freppel: Legkevésbbé sem. Az egész világ 
tudta és Rouland miniszter az elsők között, hogy én 
miképp gondolkodom az organikus artikulusokról. 

De hagyjuk a kérdésnek ezt a személyes oldalát és 
térjünk a dolog velejére. 

Gondoljuk csak el, hogy a porosz állam a frankfurti 
egyezményhez jónak látta volna egy egész s pótartiku-
lust hozzá adni, megváltoztatva az egyezmény lényeges 
pontjait. Vájjon önöknek nem volt volna-e százszoros 
joga tiltakozni a jog és méltányosság e flagráns megsér-
tése ellen ? 

íme, ez az eset történt az organikus artikulusokkal. 
Ezekben, ezek nagyobb részében a Concordatummal hom-
lok egyenest ellenkező törvényhozás foglaltatik. Innen 
van, hogy ezek az artikulusok soha életbe nem léptek, 
és bármit fog tenni a miniszterelnök ur, életbe nem lesz-
nek léptethetők soha. 

Hanem, azt mondá nekünk a miniszterelnök ur a 
kultuszminiszter úrral egyetértőleg a szenátusban : önök 
feledik a Concordatum első czikkelyét, abban ott van az 
alap az organikus artikulusok törvényhozásának. 

Nemcsak nem feledjük ezt a czikkelyt, sőt ime szó-
rói-szóra is idézem : „Art. I. A katholikus, apostoli, római 
hitvallás (religion) gyakorlása Francziaországban szabad 
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lesz ; isteni tisztelete nyilvános leend, alkalmazkodván a 
rendőri szabályoklioz, melyeket a kormány a közbéke te-
kintetében szükségeseknek fog tartani." 

íme tehát, hogyha a consul kormánya annál maradt 
volna, hogy az isteni tisztelet alkalmával támadható za-
varok elkerülése és a közbéke biztosítása tekintetében 
rendőri szabályokat állított volna fel : akkor illetékessé-
gének határai mögött maradt volna, és én egy szót se szól-
nék az organikus artikulusok ellen, mert én nem tartozom 
azok közé, a kik az állami hatalom elnyelését óhajtanák 
a vallási hatalom által. En meg nem engedhetem azt, 
hogy a Concordatumot és az organikus artikulusokat egy 
talpra állítsák. Az organikus artikulusok csak csekélyebb 
részben alapszanak a Concordatumon, és ez a rész életbe 
is lépett. A többiek nem rendőri intézkedések a közbiz-
tonságra való tekintetből, hanem folytonos beavatkozások 
és jogbitorlások az egyház tanító, törvényhozó és fe-
gyelmi hatáskörébe. Azért is e tekintetben az organikus 
artikulusok elmerültek — a meg nem tartásban. 

De lássuk a dolgot részletesebben. Miről szólnak az 
organikus artikulusok például ? A kátéról és a liturgiáról. 
Hát ezek nem lelki ügyek ? Hát a káté és a liturgia a 
rendőri intézkedések kategóriájába esnek ? Még furcsább 
dolgot is müveit az organikus artikulusok törvényhozása. 
Beleavatkozott a lelki hatalom leglelkiebb gyakorlásába 
is. Például meg akarta határozni, hogy az egyházmegyék-
ben kinél legyen a püspök halála esetén a bűnöktől való 
feloldozás hatalma s a szentségek kiszolgáltatásának a 
joga. Mig a kánonjog azt mondja, hogy a püspök halá-
lával az elhunyt általános helynökei elvesztik az elhunyt-
tól nyert hatalmukat, Portalis kimondá, hogy csak foly-
tassák a hatalom gyakorlását. Igaz, hogy 1810. február 
28-án megjelent egy decretum, mely ezt az abnormitást 
megszüntette. De az is mire mutat! Arra, hogy mily 
könnyelműséggel jártak el az organikus artikulusok ké-
szítői. 

Az organikus artikulusok nem rendőri intézkedések, 
hanem valóságos egyházi törvénykönyv rendőri szabályok 
csinálásának ürügye alatt : egy neme a szelídített álla-
mi egyházalkotmányozásnak (un espèce de Constitution 
civile du clergé). Szabályozza a metropolita viszonyát a 
suffraganeusokhoz, meghatározza a nagyobb rendekbe való 
felvétel föltételeit, kiterjeszti vagy összébb vonja a püspöki 
joghatóság körét, mintha csak pápa volna ; sőt még azt 
is szerette volna, — mert 1819-ben feladta ezt a tévelyt, 
— ha a penitenziaria okmányaiba, tehát egyesek lelki-
ismereti titkaiba is betekintést nyert volna. Es önök ezt 
rendőri intézkedésnek nevezik uraim ? Hát még mikor az 
egyház tanitó jogába is belevág! Az első Consul, mikor 
a Concordatumot megkötötte, elismerte, hogy a lelki ha-
talom teljessége a pápánál van. A Concordatumban ultra-
montán első consul az organikus artikulusokban egyszerre 
gallikánná változik át és azt akarja, hogy a seminariumok-
ban az ellenkezőt tanítsák, t. i. hogy a pápa hatalma alá 
van vetve a „kánonoknak." Mit mondjak az 1-ső artiku-
lusról, a többiek alapjáról, a mely a kormány engedelme 
nélkül tiltja a pápai bullák kihirdetését. Mikor a régi vi-
lágban a pápai bulláknak elfogadása a parlamentek részé-
ről azt jelentette, hogy a bullák ezentúl állami törvényül 
is fognak tekintetni, akkor még volt értelme az ily fen-
tartásnak. Es dogmatikai bullákra ezt az eljárást akkor 
sem alkalmazták. De most, mikor gondolatszabadság ural-
kodik és a sajtó szabadsága korlátokat alig ismer, igazán 

nevetséges dolog volna a pápai bullák közlését például 
megengedni a „Gil Blas"-nak vagy a „Voltaire"-nek, 
ellenben megtiltani a püspököknek. 

En bevégzem beszédemet. A Concordatum megma-
radt, az ily organikus artikulusokat pedig megette az idő. 
A miniszterelnök ur tehát nagyon rosszul cselekednék, 
ha ily rozsdás fegyvereket akarna használni a módiból 
kijött, hasznavehetetlen és értéktelen fegyverek ódonsá-
gainak arzenáljából. (Taps jobbról.) 

VEGYESEK. 
Boldog újévét kivánunk a Religio m. t. olvasó 

közönségének. 
*** Szentséges atyánk karácsonyi allocutiója foly-

tatása a nagy pápa magasztos szellemű enunciáczióinak. 
Avval foglalkozik, hogy mit tett és tesz ő a társadalmi 
kérdés megoldása és a rabszolgakereskedés megszüntetése 
ügyében, — és az egyház ellenségei mennyi és mily aka-
dályokat gördítenek útjába. De a pápaság Istenbe vetett 
bizodalommal folytatja gondviseléses működését. 

— Dante Alighierinek Ravennában nyugvó hamvai 
fölé a mostani szerény kápolna helyett a nagy szellemhez 
méltó mausoleumot terveznek. A ravennai bizottság nem-
zetközi. gyűjtést rendez e czélra. Budapesti tud. egyete-
münkhöz is érkezett felhívás. Értesülésünk szerint a karok 
az adakozásban részt fognak venni. 

— A Fejérváry-Ugrón párbaj kimondhatatlanul sokat 
ártott Magyarország jó hírnevének. A bécsi sógorok máris 
tele kiabálják egész Németországot, hogy Magyarország 
„függetlensége" képtelenség. Mi köze Magyarország füg-
getlenségének a Fejérváry-Ugron-féle párbajhoz ? 

— XIII. Leo pápa Rampolla bibornok által levelet 
íratott Woeste belgiumi országgyűlési képviselőnek, a 
katholikus párt vezérének, jelentve neki, hogy szeretne 
vele értekezni. Woeste január 2-ikán indul Rómába. Igy 
tiszteli meg az egyház feje az igazi katholikus állam-
férfiakat. Tanácskozásra hivja meg magához. 

— Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök ur 
székesegyházának 35 változatú hatalmas orgonát ajándé-
kozott, s karácsonykor nagy hatású egyházi beszédet 
mondott. 

— Freppel angersi püspök, a ki a franczia papságot 
Dupanloup után egymaga képviselte a franczia kamará-
ban, elhunyván, hire jár, hogy utódjául mgr Turinaz 
püspököt akarja képviselővé megválasztani a katholikus 
konzervatív párt. Mgr Turinaz a Moniteur de Rome párisi 
jelentése szerint „nem kíván semmit, nem kerül semmit, 
nem dementál semmit." 

a r ^ Felhívás előfizetésre. 
Az ünnepi szünnapok alkalmából az előfizetések 

tömeges érkezését várjuk, tömeges megtevését kérjük. A 
jövő évfolyam ismét nem egy tekintetben lesz nevezetes. 
Van a mit már most lehet elmondani ; van a mi majd 
csak a jövőben lesz elmondható. A szenvedélyek viharai, 
kapkodásai és marakodásai között igyekeztünk az ész, a 
hit és a szeretet nyugalmát — óvni. Igy fogunk eljárni 
ezentúl is. Vir obediens loquetur victorias ! 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

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

Budapest, 1891. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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